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Resumo 

 

O presente trabalho de doutorado traz a tese de que em alguns casos de 

histeria, a falicidade, ao se articular à força de Eros, promove uma condição 

sublimatória, denominada por mim de condição de positividade. O interesse por este 

estudo teve início em minha clínica tanto em consultório particular como em serviço 

de atendimento público, onde pude observar que algumas pacientes, que considerei 

portadoras de neurose histérica, apresentavam uma tendência a sublimação. Este 

modo de satisfação pulsional utilizado por estas pacientes permitiram que seus 

psiquismos deixassem de lançar mão de sintomas fóbicos ou conversivos, além de 

trazer reconhecimento social, a partir da criação cultural. A fim de aprofundar essas 

questões clínicas, utilizei como objeto de estudo a estilista francesa Gabrielle “Coco” 

Chanel, que pode ser reconhecida até os dias atuais como uma das mais criativas 

estilistas. Suas criações revolucionárias permitiram à mulher do século XX uma 

liberdade para situar-se no espaço público, a partir das modificações que decorriam 

do espaço privado. Além de roupas confortáveis que garantiam elegância e 

valorização do corpo feminino, Chanel criou um modelo específico de corte de 

cabelo, inseriu calças, perfumes, bijuterias e sapatos exclusivos que levam seu 

nome até a atualidade. Sua história de vida é marcada por sofrimento e rejeições, 

além de alguns sintomas histéricos impossíveis de serem superados, porém, o que 

se pode obter nesta pesquisa, como resultado, é que sua condição sublimatória 

permitiu que se mantivesse produtiva até os últimos dias de sua vida, valorizando e 

sendo valorizada pela produção, o que fez com que seus sintomas se mantivessem 

em uma condição secundária, isto é, que não a incapacitavam. 

 

Palavras-chave: Histeria – Feminilidade – Positividade – Sublimação - Moda



 

 

NOBRE, Thalita Lacerda. The Power of Eros in Gabrielle “Coco” Chanel: a study 

about positivity in female hysteria. Doctoral thesis in Clinical Psychology, Pontifical 

Catholic University of São Paulo, 2012. 

 

Abstract 

 

This present work brings a doctoral thesis that in some cases of hysteria, the 

phallicity, when articulates with Eros force, promotes a sublimatory condition called 

me by the condition of positivity. The interest for this study began in my practice in 

both private practice and in public service desk, where I observed that some patients 

who considered carrying hysterical neurosis, had a tendency to sublimation. This 

mode of pulsional satisfaction employed by these patients allowed their psyches to 

leave making use of phobic symptoms or conversive, besides bringing social 

recognition from the cultural establishment. In order to deepen these clinical 

questions, I used as an object of study French designer Gabrielle "Coco" Chanel, 

who can be recognized until the current days as one of the most creative designers. 

Her revolutionary creations have allowed the woman of the twentieth century a 

freedom to be in the public space, from the changes that were taking place in the 

private sphere. Besides comfortable clothing that guaranteed elegance and 

appreciation of female body, Chanel created a specific haircut model, created pants, 

perfumes, fake jewelrys and exclusive shoes that bear her name until the current 

days. Her life history is marked by suffering and rejections, and some hysterical 

symptoms were impossible to overcome, however, which can be obtained in this 

research, as a result, is that her sublimatory condition allowed to remain productive 

until the last days of her life, valuing and being valued by the production, which made 

her symptoms remained in a secondary condition, that is, they do not incapacitated 

her. 

 

Keywords: Hysteria - Femininity - Positivity - Sublimation - Fashion



 

 

 

 

 

Minha vida é a história – muitas vezes o drama – da 

mulher só, de suas misérias, de sua grandeza, da 

luta desigual e apaixonada que tem que travar consigo 

mesma, contra os homens, contra as seduções, as 

fraquezas e os perigos que surgem por todas as partes. 

Coco Chanel 
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A força de Eros em Gabrielle “Coco” Chanel: 

um estudo acerca da positividade na histeria feminina 

 

Introdução 

 

A presente pesquisa tem por objetivo lançar um olhar psicanalítico a histeria 

feminina, utilizando como objeto de estudo a construção da possível história libidinal 

e identificatória da importante estilista francesa do século XX, Gabrielle Chanel 

(1883-1971) – depreendida a partir de sua biografia, publicada por diferentes autores 

e retratada por dois cineastas.  

A partir da análise da história de Chanel, bem como de minha experiência 

clínica como psicanalista, formulei a tese segundo a qual: em alguns casos de 

histeria, há a tendência de que a força de Eros entrelaçada à fixação libidinal fálica 

promova a sublimação. 

O interesse em realizar uma pesquisa com o intuito de discutir a histeria 

feminina surgiu desde o início de meu percurso clínico em psicanálise. A 

dissertação, que defendi no Núcleo de Psicanálise da PUC-SP, em 2007, versava 

sobre as características psicopatológicas evidenciadas na personagem Madame 

Bovary, construída por Gustave Flaubert, no século XIX. 

Naquela ocasião, pude observar que, apesar do romance de Flaubert ter sido 

publicado em 1856, e Freud ter se debruçado há mais de cem anos sobre o estudo 

dos conflitos psíquicos evidenciados, muitas vezes, no corpo da histérica – por meio 

das conversões e outros sintomas –, a histeria ainda pode ser considerada atual.  

Analisando sob a ótica psicanalítica a personagem do romance e 

correlacionando com as questões trazidas pelas pacientes que atendi em consultório 

particular e no serviço público, notei que a histeria ainda poderia ser uma patologia 

atual, que se apresentaria de diversas formas na atualidade. 

Porém, a confecção da dissertação acabou por deixar em aberto algumas 

questões que me causavam impacto como psicanalista. A principal delas é acerca 
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da presença constante, conforme pude observar na personagem de Flaubert, de 

uma insatisfação que a impulsionava a constituir e a perseguir novos desejos. 

Tão paradigmáticas eram esta insatisfação e constituição de novos desejos, 

que a psiquiatria, algumas décadas após a publicação do romance, cunhou o termo 

bovarismo, para designar o quadro clínico caracterizado por uma formação delirante 

que acometia em sua maior parte, as mulheres.1 Na personagem do romance, esta 

formação delirante, ao mesmo tempo que a fez constituir novos desejos – um pouco 

deslocados de sua realidade histórica e cultural – também acabou por levá-la à 

sucumbência. 

Com este recorte da patologia histérica em mente, continuei a investigação 

em minha prática clínica, em consultório particular e também no serviço público, e 

percebi que algumas pacientes – que acreditei possuírem uma constituição psíquica 

histérica, porém, sem sintomas fóbicos ou conversivos – também demonstravam 

possuir esta insatisfação e uma força que as impulsionava a buscar novas 

realizações. 

Apesar desta característica, percebi que estas pacientes, especificamente, 

não se deixavam perder em desejos deslocados e fantasiosos (ou bovaristas, 

conforme a nomenclatura psiquiátrica do final do século XIX), porém construíam 

ideais que, muitas vezes, causavam descrença nos outros, e os perseguiam até 

conquistá-los. 

Estas realizações estavam, na maior parte das vezes, relacionadas ao grande 

investimento que tendiam a realizar em atividades – em geral, sublimatórias – que, 

quando executadas, lhes traziam reconhecimento público e, conseqüentemente, 

aumento da auto-estima. 

Neste sentido, foi possível pensar em uma certa dimensão da “normalidade”, 

já que todos nós, seres humanos, necessitamos do reconhecimento de um outro, 

desde os primórdios da constituição de nosso psiquismo, para nos desenvolvermos 

psiquicamente. Este reconhecimento do outro pode vir como resultado de alguma 

ação desenvolvida por qualquer um de nós, no sentido de produzir cultura e 

modificar o meio em que vivemos. 

                                                 
1
 KEHL, Maria Rita. Deslocamentos do feminino. Rio de Janeiro: Imago, 1998, p. 136 
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Porém, o que acredito diferenciar o movimento destas pacientes a que me 

refiro de uma constituição psíquica normal é, em primeiro lugar, a presença de 

características que sugerem uma certa forma de identificação e da presença do 

conflito edipiano desenrolado nos registros fálico e oral.2 E principalmente, em 

decorrência do conflito na fase fálica, a existência de uma constante necessidade de 

sustentação desta falicidade, que, muitas vezes, comprometiam outros setores da 

vida destas mulheres, como por exemplo, as relações afetivas. 

Ao observar esta necessidade de sustentação da falicidade, decorrente da 

fixação na fase fálica (própria a esta patologia), bem como as saídas encontradas 

por essas mulheres para encontrar transformação em sua realidade, recorri a Freud 

e encontrei em O mal estar na civilização (1930[1929]) a interessante postulação de 

que a tarefa da sublimação: “(...) consiste em reorientar os objetivos instintivos de 

maneira que eludam a frustração do mundo externo.”3 E também que, com relação 

às atividades sublimatórias: “obtém-se o máximo quando se consegue intensificar 

suficientemente a produção de prazer a partir das fontes de trabalho psíquico e 

intelectual. Quando isso acontece, o destino pouco pode fazer contra nós.”4 

Deste modo, a partir de minhas hipóteses clínicas adicionadas às ideias 

freudianas, pude formular uma hipótese inicial de que quando a libido de fixação 

fálica encontra-se interligada à força de Eros, pode possibilitar uma saída de 

satisfação pulsional pela via sublimatória, trazendo assim, reconhecimento público e 

ganhos no meio externo. 

Estas mulheres a que me refiro, em especifico, mesmo tendo vivido situações 

de grande perda e sofrimento, demonstravam um movimento de reversão do 

sofrimento em impulso para a realização. 

Motivada por esta investigação a respeito desta hipótese inicial que me 

inquietou, recorri a alguns autores que me ofereceram contribuições clínicas, como 

por exemplo, Israël (1995), que entende sobre as histéricas o seguinte: 

“Independente de quem seja, Mary Baker, Anna O. (...), sempre encontraremos uma 

                                                 
2
 De acordo com a definição de histeria proposta em: LAPLANCHE, Jean e PONTALIS, Jean 

Bertrand. Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 211 
3
 FREUD, Sigmund (1930[1929]). O mal-estar na civilização. ESB, vol. XXI , 1996, p. 87 

4
 Idem, ibidem 
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mesma fantasia na base de todas essas ‘vocações’. Trata-se de uma fantasia de 

amor universal.”5 

Entendi que estas ‘vocações’ a que o autor se refere estão relacionadas ao 

caráter de devotamento, de luta, de mudança de uma condição atual. Foi por meio 

também do entendimento deste autor que pude pensar em uma “fantasia de amor 

universal” na histeria, ou seja, algo que fugiria simplesmente dos investimentos 

voltados a si que lhe permitiria a sustentação da falicidade, mas um movimento 

estendido aos outros também.  

Instigada pela contribuição clínica de Israël (1995), em continuidade ao meu 

percurso investigativo, recorri à obra freudiana para fundamentar o entendimento a 

respeito de Eros e este impulso transformador. 

Freud, em Psicologia de grupo e a análise do ego (1921), propõe o uso do 

vocábulo Eros pela psicanálise porque o considera da seguinte forma: “Em sua 

origem, função e relação com o amor sexual, o ‘Eros’ do filósofo Platão coincide 

exatamente com a força amorosa, a libido da psicanálise (...).”6 

Sendo assim, a partir das postulações freudianas, das contribuições clínicas 

dos autores, bem como a partir de minha prática como psicanalista, pude entender 

que em alguns casos de histeria há algo além da sustentação fálica, mas um 

direcionamento da libido para algo construtivo, produtivo e transformador. 

Em continuidade a minha investigação, encontrei em Alonso e Fuks (2004) 

uma outra interessante contribuição clínica, que auxiliou na construção de meu 

percurso. Estes autores entendem que o desejo histérico carrega consigo um desejo 

de mudança. Para eles, “a histérica batalha para conseguir o triunfo do amor sobre o 

ódio e sobre o tédio.”7 

 Esta consideração dos autores aprofundou ainda mais minhas investigações 

em que pude pensar na batalha pelo amor não somente como um representante 

fálico de suas conquistas, mas como Eros triunfando sobre Thanatos. Deste modo, 

me deparei com a ideia de que na histeria poderia haver uma tendência da pulsão 

de vida se sobrepor à pulsão de morte, mas fiquei intrigada em saber qual seria a 

origem da tendência a este triunfo. 

                                                 
5
 ISRAËL, Lucien. A histérica, o sexo e o médico. São Paulo: Escuta, 1995, p. 265 

6
 FREUD, Sigmund (1921). Psicologia de grupo e análise do ego. ESB, vol. XVIII, 1996, p. 102 

7
 ALONSO, Silvia Leonor e FUKS, Mario Pablo. Histeria. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004, p. 223 
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 Investigando um pouco mais, encontrei em Piera Aulagnier a definição 

metapsicológica de que Eros seria marcado por uma tendência à representação8, 

isto é, desde o início da constituição do psiquismo e para que ele se mantenha em 

funcionamento, é necessário haver um desejo de prazer.  

Deste modo, considerando que Eros permite o investimento em uma imagem 

de prazer e considerando que este prazer pode ser obtido por uma via sexual ou 

dessexualizada, conforme Freud considera9, continuei a pesquisa a respeito das 

saídas possíveis à obtenção do prazer pela via sublimatória. 

 Seguindo esta linha, encontrei em Luis Hornstein (1990) uma interessante 

contribuição, na qual ele entende que o processo sublimatório “(...) não é uma mera 

expressão do conflito, mas sim um triunfo em oposição aos fracassos renovados do 

neurótico (...)”10; uma vez que os conflitos podem conduzir ao empobrecimento 

libidinal e narcisista, na neurose, há a possibilidade do sujeito que é capaz de 

realizar uma atividade sublimatória “(...) transformar suas necessidades singulares 

em finalidades originais e a transformar suas fraquezas em forças.”11 

 Deste modo, compreendi que nestas mulheres que me instigaram a pesquisa, 

a transformação de fraquezas em forças era decorrente da atividade sublimatória. 

Em adição a este raciocínio, encontrei em Birman (1999) a interessante contribuição 

clínica de que “a sublimação e o erotismo são derivações de Eros, afirmações da 

vida e maneiras de tornar a existência possível e suportável.”12 Sendo assim, minhas 

hipóteses foram ganhando consistência com a contribuição destes autores e pude 

pensar que na histeria há a possibilidade de saída distinta do conflito, uma saída 

produtiva, propiciada pela sublimação. 

 Com esta linha de raciocínio em mente, encontrei uma outra contribuição em 

Birman (1999) onde, em Cartografias do feminino, escreve que: “(...) existiria uma 

positividade da histeria enquanto suporte de uma possível perenidade do desejo.”13 

Isto significa que, de acordo com este autor, no campo do inconsciente, a histeria 

traz consigo uma tentativa de realização do desejo que pode ser aparente em seus 

sintomas ou em suas transformações. 
                                                 
8
 Isso será trabalhado com maior profundidade no item 2 do capítulo 1 

9
 Isso será trabalhado com maior profundidade nos capítulos 1 e 2 

10
 HORNSTEIN, Luis. Cura psicanalítica e sublimação. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990, p. 15 

11
 Idem, p. 15 

12
 BIRMAN, Joel. Cartografias do feminino. São Paulo: 34, 1999, p. 171 

13
 Idem, p. 207 
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Ainda em Cartografias do feminino, Birman (1999) define como positividade a 

possibilidade de superação da falicidade, a desfalicização. Para o autor, a 

positividade estaria voltada aos processos psíquicos de histericização, que retiraria o 

sujeito da condição de ser/ter (ou não ser/ter) o falo14. 

Apesar de compreender que, em alguns casos de neurose, é possível obter a 

histericização, não acredito que tenha ocorrido este processo no caso de Chanel. 

Assim, acredito que a dimensão de positividade estaria situada na possibilidade da 

histérica obter uma saída satisfatória, pela via da sublimação e, uma vez que isso 

acontece, a formação sintomática fica relegada, chegando até, em alguns casos, a 

enfraquecer de tal modo que a neurose passa a se situar somente em 

potencialidade. 

Diante deste entendimento, ao longo da fundamentação teórica deste 

trabalho, discuto brevemente o conceito de cura e apresento a proposição desta 

pesquisa de entender o psiquismo como algo dinâmico e, portanto, a mercê de 

oscilações de referenciais identificatórios.15 

A fim de fundamentar clinicamente esta tese, optei por trabalhar com a 

biografia de uma mulher que entendi se encaixar com a proposta desta pesquisa. A 

opção por uma biografia se deu por uma questão de preferência pessoal, já que, 

apesar do nascedouro do interesse ter ocorrido na clínica, onde pude analisar 

pacientes em consultório particular e no serviço público que obtiveram saídas 

criativas e positivas a diversos conflitos, não quis eleger esta ou aquela paciente 

analisada ou analisanda para compor o presente estudo a fim de não expô-las 

publicamente16.  

Sendo assim, ao buscar uma biografia que correspondesse às 

fundamentações clínicas necessárias a este trabalho, deparei-me com os dados 

biográficos de Gabrielle Bonheur Chanel (conhecida por Coco Chanel) – a brilhante 

estilista francesa, que obteve destaque na criação e confecção de roupas, 

acessórios, perfumes e corte de cabelos femininos. 

Conforme será explicitado no capítulo 3 deste trabalho, os investimentos de 

Chanel possibilitaram que, com sua sensibilidade e criatividade, auxiliasse na 

                                                 
14

 BIRMAN, Joel. Cartografias do feminino. São Paulo: 34, 1999, p. 201 
15

 Este assunto será tratado no capítulo 2 
16

 Este assunto será tratado a seguir, no item destinado à metodologia da pesquisa psicanalítica. 
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transformação dos comportamentos e das vestimentas femininas, a partir do período 

histórico-cultural em que se encontravam. 

A estilista, durante o período em que se dedicou à confecção, utilizou sua 

forte criatividade na elaboração de roupas que valorizassem o corpo feminino, 

deixando-o, ao mesmo tempo, confortável. Além disso, tornou mais acessíveis seus 

modelos, permitindo que as mulheres mais pobres e mais ricas da sociedade 

francesa pudessem, de certa forma, igualarem-se, sentindo-se bonitas. A respeito 

das criações de Chanel, a biógrafa Janet Wallach (1999) escreve o seguinte:  

Dotada da impressionante habilidade de transformar em moda 

tudo o que tocava, uma de suas maiores inovações foi ter 

adaptado roupas originalmente masculinas para o guarda-

roupa feminino, propiciando às mulheres a liberdade e o 

pragmatismo possíveis apenas aos homens, porém sem 

sacrificar a sensualidade e a feminilidade.17 

Desta forma, pode-se compreender que os fortes investimentos de Chanel 

possibilitaram muitas transformações: a ela mesma e às mulheres de sua época 

histórica, mas também de diferentes culturas. Além disso, o conceito de vestimentas 

femininas mais simples e que possibilitavam liberdade às mulheres, não as 

empobreceu na manifestação da feminilidade, mas possibilitou uma aproximação 

entre o feminino e o masculino, de modo integrado.  

Para fundamentar este estudo, utilizo a teoria psicanalítica tal qual proposta 

por Freud, bem como a contribuição da psicanalista freudiana Piera Aulagnier, em 

suas construções metapsicológicas e psicopatológicas. 

Além destes, utilizo também o Vocabulário da Psicanálise de Laplanche e 

Pontalis, o Dicionário Internacional da Psicanálise dirigido por Alain de Mijolla, bem 

como as contribuições clínicas de Dolto, Violante, Hornstein, Kehl, Mayer, Birman, 

Israël, Alonso e Fuks, entre outros estudiosos. 

A fim de trazer maior clareza na composição dos conceitos e no trajeto do 

raciocínio deste trabalho, a presente pesquisa encontra-se estruturada basicamente 

em três capítulos fundamentais, sendo que logo a seguir, antes de iniciar as 

apresentações teóricas e clínicas, discutirei um pouco mais acerca da metodologia 

                                                 
17

 WALLACH, Janet. Chanel – Seu estilo e sua vida. São Paulo: Mandarim, 1999, capa. 



8 
 

que norteia a pesquisa em psicanálise, com suas características, inclusive que 

permitem a análise das obras de arte e o estudo de uma biografia, como a que 

escolhi como objeto de estudo. 

Em seguida, inicio as apresentações teóricas com o capítulo 1, onde serão 

expostos os momentos fundamentais da constituição psíquica feminina, assim como 

a importante relação do sujeito com o outro, ao longo das fases do desenvolvimento 

psicossexual. O texto se encontra subdividido, basicamente, entre as postulações 

metapsicológicas de Freud e as contribuições da psicanalista Piera Aulagnier. 

A seguir, no capítulo 2, será abordada a vicissitude psicopatológica presente 

na histeria, além das fixações nas fases oral e fálica que estruturam este destino 

psicopatológico, bem como a possível a falha no recalcamento do complexo de 

Édipo, a formação sintomática e a saída positiva pela via da atividade sublimatória.  

Neste momento da exposição, o texto encontra-se subdividido, basicamente, 

entre as concepções psicopatológicas propostas por Freud com contribuições 

clínicas de autores freudianos e, logo a seguir, as postulações de Piera Aulagnier, 

que ampliam a teoria freudiana acerca da psicopatologia, principalmente no que se 

refere ao conceito de potencialidade e ao conflito identificatório no registro das 

neuroses. 

Uma vez apresentada a fundamentação teórica, o capítulo 3 trará explicitados 

os dados biográficos da estilista francesa – Gabrielle Chanel –, a partir de 

informações obtidas por meio das contribuições de sete biografias, um romance de 

ficção baseado em um estudo biográfico e dois filmes, também baseados em 

biografias. Após isto, será realizada a discussão dos diversos pontos de sua história 

que permitem construir algumas hipóteses a respeito da histeria e sua dimensão de 

positividade. 

Neste capítulo, serão discutidos alguns importantes aspectos que permitem 

fundamentar clinicamente este trabalho. Tais discussões serão estruturadas de 

acordo com o contexto histórico e cultural de Coco Chanel, onde serão também 

evidenciadas as transformações da estilista, seja no terreno de sua produção, seja 

nas relações afetivas. 

Conforme o leitor poderá observar neste capítulo, Gabrielle Bonheur Chasnel 

– cujo nome não fora pré-escolhido pelos pais e cujo sobrenome fora registrado 
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erroneamente pelo cartorário ou alterado, mais tarde, para melhor sonoridade, 

conforme levanta o jornalista Hal Vaughan18 – transformou-se, por meio de intensa 

atividade produtiva, em uma marca altamente reconhecida até os dias de hoje. 

O capítulo seguinte será destinado às considerações finais, onde abordarei as 

conclusões referentes ao estudo teórico, porém de motivação clínica. Nesta ocasião, 

exporei as conclusões possíveis de serem observadas ao longo do presente estudo, 

bem como levantarei questões que possam contribuir com a clínica psicanalítica da 

neurose histérica feminina nos dias atuais.  

 

Sobre a metodologia que estrutura esta pesquisa psicanalítica 

 

Colombo não queria chegar à Ursa Menor, 

mas às Índias – e, como muitas vezes 

acontece na análise, chegou à América.
19

 

 

Conforme referido anteriormente, antes de iniciar a fundamentação teórica 

deste trabalho, acredito ser necessário apresentar a metodologia específica da 

pesquisa psicanalítica, já que o presente estudo toma como objeto a suposta história 

de vida da estilista francesa Gabrielle “Coco” Chanel e realiza uma construção, com 

a utilização da psicanálise, destes dados que a compõem. 

Por esta característica peculiar de objeto de estudo e o modo como a teoria 

será utilizada, acredito ser importante destacar alguns fatores fundamentais que 

constituem este método de pesquisa e a compõem em sua singularidade. 

 Digo singularidade porque, segundo Violante (2000) interpreta a obra 

freudiana, “a psicanálise é, a um só tempo, uma teoria sobre o psiquismo, um 

                                                 
18

 VAUGHAN, Hal. Dormindo com o inimigo: a guerra secreta de Coco Chanel. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2011, p. 19. 
19

 Metáfora utilizada por Renato Mezan para explicar o percurso do psicanalista diante da 
investigação em Psicanálise. Disponível em: MEZAN, R. Que significa ‘pesquisa’ em psicanálise? In: 
LINO DA SILVA, Maria Emilia (coord.). Investigação e psicanálise. Campinas: Papirus, 1993, p. 58 
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método de investigação do inconsciente e uma técnica terapêutica.”20 Assim, é 

possível destacar o ser e o fazer psicanalíticos das outras ciências, principalmente 

por causa de sua especificidade e pode-se afirmar, seguramente, que a amplitude 

da psicanálise permite que a investigação não se restrinja somente à situação 

analítica. 

 Alguns exemplos desta não restrição, ou contrariamente, desta ampliação do 

conhecimento podem ser observados em Freud, que ao construir a teoria 

psicanalítica, teve como objetivo tornar acessível uma psicologia para leigos. Seus 

textos analíticos como o caso Schreber, Leonardo da Vinci, o pequeno Hans, entre 

outros, podem ser bons exemplos de casos clínicos que se apresentam além da 

situação analítica. 

 Freud também procurou ampliar a psicanálise a outras produções humanas, 

com isso, analisou os impactos que a escultura do Moisés, de Michelangelo 

causavam nele. Estudou também o romance de Jensen, a Gradiva, entre outras 

obras artísticas que permitiram ao mestre compreender um pouco mais a respeito da 

psique humana e a relação entre autor, obra e espectador. 

Porém, para compreendermos o trabalho de Freud e a amplitude da 

psicanálise, é preciso reconhecer que, conforme o mestre define em Linhas de 

progresso na terapia psicanalítica (1919[1918]), “chamamos de psicanálise o 

processo pelo qual trazemos o material mental reprimido para a consciência do 

paciente”.21 

Sendo assim, o trabalho da psicanálise reside em trazer à consciência um 

material antes inacessível. Sobre isso, Laplanche entende que: “a psicanálise (...) é 

uma ciência na acepção mais ampla ou, pelo menos, visa constantemente ser uma 

ciência; isso, precisamente, na medida em que visa formular verdades acerca de um 

objeto, que é o inconsciente.”22 

                                                 
20

 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Pesquisa em Psicanálise. In: PACHECO FILHO, Raul Albino et al. 
(org.). Ciência, pesquisa, representação e realidade em psicanálise. São Paulo: Casa do Psicólogo: 
EDUC, 2000, p. 109. 
21

 FREUD, Sigmund (1919[1918]). Linhas de progresso na terapia psicanalítica. ESB, vol. XVII, 1996, 
p. 173 
22

 LAPLANCHE, J. Problemáticas I – A angústia. 3ª.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 6 
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Neste sentido, é possível entender que, em busca da formulação de verdades 

sobre o inconsciente, o psicanalista pode se deparar com as mais diversas 

produções humanas que deste recorrem. Residem aí, as mais variadas formas de 

experiência psicanalítica que se situam além da clínica. 

 A respeito das possibilidades de experiências psicanalíticas além da clínica, o 

psicanalista André Green (1971) entende que uma dessas é obtida por meio do 

contato com as obras literárias e neste caso, ele indaga:  

Como age o psicanalista diante de um texto? Procede a uma 

transformação – na verdade, ele não age assim 

deliberadamente, pois é a transformação que se impõe a ele – 

que faz com que ele não leia o texto, mas o ouça. O 

psicanalista ouve o texto conforme as modalidades especificas 

da escuta psicanalítica.23 

 Deste modo, é possível compreender que também diante de um texto escrito, 

a experiência psicanalítica pode ser operada, a transformação pode ocorrer quando 

o psicanalista pode escutar analiticamente o texto. 

 A respeito destas modalidades especificas de escuta, entendo que estejam 

relacionadas aos territórios teóricos derivados dos estudos que compuseram a 

psicanálise a partir de Freud – mas que foram levados adiante por outros teóricos 

deste campo do saber – que compõem, conforme Mezan (1993) destaca uma 

cartografia característica ao englobar: “(...) uma metapsicologia, uma teoria do 

desenvolvimento psíquico, uma psicopatologia e uma teoria do processo 

terapêutico.”24 

 Violante (2000) também entende que a investigação psicanalítica pode 

ocorrer em diversos contextos além da clínica, porém para que se constitua uma 

pesquisa no campo da psicanálise “(...) o importante é problematizar o objeto de 

                                                 
23

 GREEN, Andre. O desligamento – Psicanálise, Antropologia e Literatura. Rio de Janeiro: Imago, 
1971, p. 16 
24

 MEZAN, R. Que significa ‘pesquisa’ em psicanálise? In: LINO DA SILVA, Maria Emilia (coord.). 
Investigação e psicanálise. Campinas: Papirus, 1993, p. 59 
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estudo de tal modo que só a Psicanálise possa dar respostas ou, ao menos, que ela 

seja imprescindível para a efetivação do estudo.”25  

No que tange à escuta analítica levada a diversos campos, além da clínica, é 

possível destacar que Freud, sabiamente, realizou este tipo de estudo levando em 

consideração sempre o impacto da transferência sobre estes campos. Sendo assim, 

o mestre, a partir de sua auto-análise e da composição teórica da psicanálise se 

propôs a analisar outras produções humanas que poderiam ser escutadas, além da 

clínica. As obras de arte são bons exemplos de campos de experiência psicanalítica 

explorados por Freud. 

 Uma das mais emblemáticas obras de arte analisadas por Freud foi a 

escultura de Moisés, de Michelângelo,. Em um ensaio publicado a respeito desta 

criação, Freud (1913) comenta que: “(...) as obras de arte exercem sobre mim um 

poderoso efeito (...). Isto já me levou a passar longo tempo contemplando-as, 

tentando apreendê-las à minha própria maneira, isto é, explicar a mim mesmo a que 

se deve seu efeito.”26 

 Acredito que Freud, ao explicitar ao leitor que as obras de arte lhe causam 

impacto, o convocam à contemplação e à tentativa de explicação de seus efeitos, 

esteja revelando a importância da transferência do artista que, de alguma forma, se 

liga a transferência daquele que as observa. 

 Este raciocínio se torna mais evidente quando Freud (1913), neste mesmo 

ensaio, postula: 

A meu ver, o que nos prende tão poderosamente [a uma obra 

de arte] só pode ser a intenção do artista, até onde ele 

conseguiu expressá-la em sua obra e fazer-nos compreendê-

la. Entendo que isso não pode ser simplesmente uma questão 

de compreensão intelectual; o que ele visa é despertar em nós 

                                                 
25

 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Pesquisa em Psicanálise. In: PACHECO FILHO, Raul Albino et al. 
(org.). Ciência, pesquisa, representação e realidade em psicanálise. São Paulo: Casa do Psicólogo: 
EDUC, 2000, p. 117. 
26

 FREUD, Sigmund (1913). O Moisés de Michelângelo. ESB, vol. XIII, 1996, p. 217 
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a mesma atitude emocional, a mesma constelação mental que 

nele produziu o ímpeto de criar.27 

 E o acesso à intenção do artista, à força que produziria nele o ímpeto criativo 

somente seria possível de ser “descoberto” por meio da psicanálise, pelo método 

interpretativo que, exclusivamente, este saber detém. 

 Ainda voltado à experiência psicanalítica destinada à literatura, Green (1994) 

entende que o psicanalista, ao escutar um texto, lança mão do método de atenção 

flutuante, onde busca um fio que: “(...) puxa o texto na direção do seu objetivo, é ele 

[o fio28] que tem a última palavra e que representa o termo do seu sentido manifesto. 

Dá ao texto o tratamento que costuma dar ao discurso consciente que encobre o 

discurso inconsciente.”29 Deste modo, entendo que Green (1994) atenta para o fato 

de que a literatura – eu incluiria também as obras de artes, a partir da concepção de 

Freud – traz em seu discurso uma estrutura idêntica aos sonhos, aos chistes, aos 

sintomas e aos atos falhos apresentados pelos pacientes na clinica psicanalítica. 

Isto é, traz aspectos inconscientes do autor. 

 Com relação ao impacto que um texto literário pode causar no analista e a 

atividade interpretativa, Green (1994) entende que: “a interpretação do texto passa a 

ser a interpretação que o analista deve fornecer sobre o texto, mas, na verdade, 

trata-se da sua própria interpretação quanto aos efeitos do texto sobre seu 

inconsciente.”30 

 O texto convoca a uma construção baseada nas representações daquilo que 

foi “escutado” do texto, representações estas obtidas pelo resultado das ligações 

entre caracteres que o próprio leitor teve acesso. Sobre isso, Green (1994) 

exemplifica: “ ‘a marquesa saiu às 5 horas’. Apesar das mais explicitas indicações do 

texto, essa marquesa é, e só pode ser, a do leitor.”31 

 Assim, o texto, as obras de arte e as demais produções humanas trazem um 

diálogo entre a criação do autor e a criação daquele que sofreu o impacto da obra 

                                                 
27

 FREUD, Sigmund (1913). O Moisés de Michelângelo. ESB, vol. XIII, 1996, p. 217-8; grifos do autor. 
28

 Colchetes meus 
29

 GREEN, Andre. O desligamento – Psicanálise, Antropologia e Literatura. Rio de Janeiro: Imago, 
1994, p. 17 
30

 Idem, p. 18 
31

 Idem, p. 23 
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criativa. É neste sentido que acredito também podermos entender que, no caso da 

biografia utilizada no presente trabalho – a biografia da estilista Gabrielle “Coco” 

Chanel – tem-se, de um lado, a construção da personagem pelas representações 

dos autores, que conviveram com a estilista da realidade ou mesmo os que apenas 

levantaram dados para compor sua figura e, do outro, a construção da pesquisadora 

que compôs o presente trabalho. 

 Isso porque, conforme Green (1994) – comentando sobre a literatura, mas 

que, a meu ver, pode ser ampliado para as obras de arte em geral – considera que 

“(...) todo texto, por mais realista que seja, permanece como um ser de ficção, o que 

o associa à fantasia.”32 Tem-se aí, no nível da fantasia, uma certa cumplicidade 

entre escritor e leitor que permite que o primeiro crie um protótipo de personagem 

para que o leitor possa representá-lo. 

 Acredito que este protótipo tenha sido criado no presente trabalho. Chanel é 

apresentada como uma personagem da autora deste estudo, a partir das outras 

personagens criadas por outros biógrafos, diretores de cinema e um autor de 

romance. Ela é, ao mesmo tempo, uma mulher diferente em cada criação, com 

algumas características exacerbadas ou minimizadas e também uma mesma 

mulher, com alguns pontos referentes a sua história de vida, destacados por todos 

os autores. 

 Compreendo que o que facilitou a construção de diversas personagens em 

diversos estudos biográficos e também no presente trabalho, foi a multiplicidade de 

personagens femininos criados por Coco Chanel. Ao longo de sua vida, suas 

criações de vestuário permitiram que ela compusesse para si e para os outros, 

diversas mulheres em uma. Chanel pode ser representada como um ícone da 

dialética de Heráclito de que “não nos banhamos duas vezes no mesmo rio”33, já que 

ela nos apresenta em sua obra e comportamentos a ideia de que nós podemos ser 

sujeitos em constante transformação. E acredito que esta possibilidade de 

transformação, além da possibilidade de adaptação, apresentada por Chanel é o 

que mais me instiga como sujeito e como psicanalista. 

                                                 
32

 GREEN, Andre. O desligamento – Psicanálise, Antropologia e Literatura. Rio de Janeiro: Imago, 
1994, p. 24 
33

 HERÁCLITO. Pré- Socráticos: vida e obra. In: Coleção Os pensadores. São Paulo: Nova Cultural, 
1999, p. 92 
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Conforme será mais profundamente apresentado no item 1 do capítulo 3, 

neste trabalho, os autores e as respectivas obras que fundamentam esta pesquisa 

são: CHARLES-ROUX, Edmonde. A era Chanel. São Paulo: Cosac Naify, 2007; 

GREENHALGH, Chris. Coco Chanel & Igor Stravinsky. São Paulo: Larousse do 

Brasil, 2010; HAEDRICH, Marcel. Coco Chanel. Rio de Janeiro: Rocco, 1988; 

MADSEN, Axel. Chanel. São Paulo: Martins Fontes, 1992; MORAND, Paul. El aire 

de Chanel. Barcelona: Tusquets Editores, 1989; MORATÓ, Cristina. Divas rebeldes. 

Buenos Aires: Plaza e Janés, 1ª. Ed., 2011; VAUGHAN, Val. Dormindo com o 

inimigo: a guerra secreta de Coco Chanel. São Paulo: Companhia das Letras, 2011; 

WALLACH, Janet. Chanel – Seu estilo e sua vida. São Paulo: Mandarim, 1999.  

Além das obras impressas, utilizo os seguintes filmes, produzidos pelos 

seguintes diretores: Coco avant Chanel (2009), dirigido por Anne Fontaine e Coco 

Chanel (2008), dirigido por Christian Duguay. 

http://www.imdb.com/name/nm0240995/
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Capítulo 1 

A constituição psíquica feminina 

  

1.1 A metapsicologia freudiana 

 

 

(...) aquilo que constitui a 

masculinidade ou a feminilidade é uma 

característica desconhecida que foge 

do alcance da anatomia.
34

 

 

A epígrafe acima, extraída do importante trabalho freudiano intitulado 

Feminilidade (1933[1932]), sintetiza de forma precisa a questão da constituição da 

masculinidade e da feminilidade. Freud, ao compor sua teoria sobre a constituição 

do sujeito, levou em consideração além do destino biológico que a anatomia 

sustenta, o destino psíquico. 

Neste sentido, ainda nos primórdios de suas proposições teóricas, ao 

pretender seguir com as pesquisas pré-psicanaliticas, escreve, em 1895, o Projeto 

para uma Psicologia cientifica, onde visa expor suas compreensões a respeito de 

uma psicologia para neurologistas, ou seja, é a partir deste trabalho que Freud 

demonstra com maior clareza seu interesse a respeito do fator psicológico e não 

orgânico presente nas neuroses. 

Nesta empreitada, Freud reconhece, em uma carta ao amigo Fliess, de 25 de 

maio de 1895 que: “(...) essa ‘psicologia’ fica mais explicada: Ela tem-me acenado à 

distância desde tempos imemoriais, mas agora que deparei com as neuroses, 

tornou-se muito mais próxima”35. 

Com esta psicologia, ainda para neurologistas, Freud se aproxima do 

entendimento daquilo que mais o absorvia: a etiologia das neuroses.   

                                                 
34

 FREUD, Sigmund (1933[1932]). Feminilidade. ESB, vol. XXII, 1996, p. 115 
35

 FREUD, Sigmund (1895). Projeto para uma Psicologia Científica. ESB, vol. I, 1996, p. 335 
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1.1.1 A importância do outro nos momentos fundamentais da 

constituição psicossexual 

 A partir do Projeto para uma psicologia cientifica (1895), Freud se ateve ao 

lugar ocupado pelo outro, em geral a mãe, nos momentos fundamentais da 

estruturação psíquica do bebê. Nesta obra, ele postula o conceito de vivência de 

satisfação, que se refere a um evento iniciado pelo “enchimento” dos neurônios cuja 

resposta da criança se dará por meio da descarga pela via motora.  

Porém, somente esta descarga motora (gritos, choros) não é suficiente para 

que ocorra, completamente, o alívio. O estímulo endógeno continua a ser produzido 

e, por isso, as sensações desconfortáveis não cessam. 

É necessário, então, conforme Freud (1895) escreve, uma alteração 

decorrente do meio externo, uma ação especifica, que suspenda estas quantidades 

no interior do corpo. Em suas palavras, essa ação “(...) se efetua por ajuda alheia, 

quando a atenção de uma pessoa experiente é voltada para um estado infantil por 

descarga através da via de alteração interna.”36 Assim, ao receber a ajuda externa, o 

organismo incipiente do bebê pode por fim a uma necessidade interna. 

Deste modo, Freud expõe a primeira forma de ajuda enviada pelo outro para 

o bebê, em seus primeiros momentos de vida. Pois é por meio da descarga motora 

que o bebê comunica ao outro o seu desamparo, já que nestes momentos iniciais, 

ele não é capaz de promover cuidados adequados a si mesmo, de modo a cessar a 

tensão sofrida internamente. 

Freud (1895) sintetiza ainda nesta obra que “a totalidade do evento constitui 

então a experiência de satisfação, que tem as conseqüências mais radicais no 

desenvolvimento das funções do indivíduo.”37 

Assim, o criador da Psicanálise expõe a fundamental importância deste 

primeiro momento da constituição psíquica do bebê vivida com o outro, pois quando 

ele escreve “funções do indivíduo” refere-se ao sujeito em sua totalidade e não 

apenas as suas necessidades biológicas.  

Conforme o psicanalista Marcelo Viñar entende, a importância da vivência de 

satisfação está situada na “(...) dependência extrema (absoluta) que engendra e que 

                                                 
36

 FREUD, Sigmund (1895). Projeto para uma Psicologia Científica. ESB, vol. I, 1996, p. 370 
37

 Idem, ibidem. 
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determina (fixa) o lugar e o valor do ‘outro’ no funcionamento psíquico e sua 

evolução.”38 

 É essa experiência inicial vivida com o outro, em geral a mãe, que funda o 

psiquismo do sujeito. Por isso, concordo com a interpretação de Violante, quando 

escreve que este momento, “(...) de acordo com Freud, (...) é o momento inaugural 

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

ingerir libido materna.”39 

 Assim, compreende-se que a complexidade desta vivência não permite que 

se restrinja somente à satisfação das necessidades alimentares e físicas do bebê, 

mas a uma satisfação de demanda libidinal, a ponto de instaurar o desejo no sujeito 

em constituição. 

 A respeito da vivência de satisfação, Freud (1900), em A interpretação dos 

sonhos postula que um componente essencial desta: “(...) é uma percepção 

específica (...) cuja imagem mnêmica fica associada, daí por diante, ao traço 

mnêmico da excitação produzida pela necessidade.”40 E deste modo: 

Em decorrência do vínculo assim estabelecido, na próxima vez 

em que essa necessidade [de satisfação] for despertada, 

surgirá de imediato uma moção psíquica que procurará 

recatexizar a imagem mnênica 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 (...).41 

 Deste modo, segundo Freud, a experiência de satisfação do bebê, promovida 

pelo outro, inscreve-se psiquicamente por meio de traços mnêmicos, inaugurando a 

psique e, ao mesmo tempo, instaurando o desejo. 

Uma década após o Projeto para uma psicologia científica e cinco anos após 

A interpretação dos sonhos, Freud, na importante obra metapsicológica Três ensaios 

sobre a teoria da sexualidade (1905), parte de suas pesquisas clínicas e atenta, 
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mais amplamente, para a importância do cuidado oferecido pelo outro – em geral, a 

mãe – a fim de instaurar a sexualidade e o psiquismo do bebê. 

A respeito da instauração dos componentes psíquicos e sexuais, Freud, em 

Psicanálise ‘Silvestre’ (1910) escreve que o sexual a que a psicanálise se refere é 

mais amplo do que se encontra no vocabulário leigo. De acordo com o mestre:  

(...) 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 a seu fim sexual original, ou 

tiveram de trocar esse fim por outro que não é mais sexual.42  

Deste modo, conforme Freud considera, em psicanálise, pode-se falar em 

psicossexualidade, já que a sexualidade contém fatores psíquico e somático. 

 Freud complementa esse raciocínio, escrevendo: “Usamos a palavra 

‘sexualidade’ no mesmo sentido compreensivo que aquele em que a língua alemã 

usa a palavra lieben [‘amar’].”43 

Nesta linha, Violante, em concordância com o pensamento freudiano, 

acrescenta 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.”44  

Retomando o raciocínio acerca da importância do outro – prevalentemente, a 

mãe – na instauração da psicossexualidade da criança, Freud propõe que: “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 (...).”45 Isto porque, 

conforme Freud postula, os cuidados prestados pela mãe são derivados de sua 

própria vida sexual, e ela, ao acariciar, beijar e embalar, está tratando a criança 

como um “(...) substituto de um objeto sexual plenamente legítimo.”46 

 Assim, pode-se compreender que os momentos iniciais de relação entre mãe 

e filho são fundamentais na constituição psicossexual do sujeito. A mãe, ao tratar o 
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filho como substituto de um objeto sexual também está despertando a pulsão sexual 

da criança, pois conforme Freud postula: “(...) 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.”47 

 Conforme o mestre postula, a mãe tem a tarefa de despertar a pulsão sexual 

no filho e deste modo, ensinar-lhe a amar. Ao cumprir esta função, aquela que 

oferece cuidados à criança também o está ensinando-lhe o caminho para tornar- se 

um: “(...) 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.”48 

 Deste modo, o criador da psicanálise atenta para a importância da assistência 

alheia nos momentos primordiais da constituição psíquica e sexual do sujeito. A mãe 

utiliza-se dos sentimentos derivados de sua vida sexual e oferece os cuidados à 

criança, despertando nela, a pulsão sexual, que terá consequências fundamentais 

na constituição psicossexual desta criança. 

 

 1.1.2 As pulsões de vida e morte e seus destinos 

Conforme explicitado anteriormente, as vivências iniciais do sujeito ocorrem 

com a participação de um outro – em geral, a mãe – que desperta no filho a pulsão 

sexual.  

A respeito das pulsões, Freud, em O problema econômico do masoquismo 

(1924), reitera a referência que fez em seus Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade (1905), a respeito da concepção de que nos organismos vivos operam 

duas classes: a pulsão de vida e a pulsão de morte, sendo que na constituição do 

psiquismo: “(...) a libido enfrenta o instinto de morte ou destruição neles dominante e 

procura desintegrar o organismo celular e conduzir cada organismo unicelular 

separado [que o compõe]49 para um estado de estabilidade inorgânica (...).”50 Deste 

modo, conforme Freud escreve, “a libido tem a missão de tornar inócuo o instinto 
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destruidor e a realiza desviando esse instinto, em grande parte, para fora (...). O 

instinto é então chamado de instinto destrutivo, instinto de domínio ou vontade de 

poder.”51 

 Por isso, a pulsão de vida (composta pela libido ou pulsão sexual e pulsão 

autoconservativa) e a pulsão de morte (ou pulsão destrutiva, de domínio ou vontade 

de poder) estão presentes desde o início da constituição psíquica do sujeito.  

E há a necessidade imperativa de que a libido deflita a pulsão de morte, em 

sua grande parte, para fora do organismo. Conforme Laplanche e Pontalis (1992) 

interpretam, “(...) as pulsões de morte seriam secundariamente dirigidas para o 

exterior, manifestando-se então sob a forma da pulsão de agressão ou de 

destruição.”52 Desta, forma, defletida em grande parte para fora, a pulsão de morte 

não traz prejuízos ao psiquismo do sujeito. 

Uma vez exposto a respeito das duas classes de pulsões, faz-se necessário 

discutir acerca dos modos de organização da libido ao longo da constituição do 

sujeito psíquico, sendo estas: a organização pré-genital e a organização genital 

infantil e adulta, conforme explicitado a seguir. 

  

1.1.3 A organização pré-genital da libido 

A respeito das diferentes formas de organização da libido, a teoria freudiana 

postula: organizações pré-genitais, compostas pelas fases oral e anal; organização 

genital infantil ou fase fálica e a organização genital adulta, vivida pelo sujeito após o 

período de latência sexual. 

 No que tange a estas formas de organização da libido, Laplanche e Pontalis 

(1992) interpretam estes momentos como: “coordenação relativa das pulsões 

parciais, caracterizadas pelo primado de uma zona erógena e um modo específico 

de relação de objeto. Consideradas numa sucessão temporal, as organizações da 

libido definem as fases da evolução psicossexual infantil.”53 
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Assim, de acordo com cada etapa do desenvolvimento psicossexual, as 

pulsões parciais estarão sob a primazia de uma determinada zona erógena e haverá 

um tipo específico de relação de objeto. 

 Nos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905), Freud postula que o 

que caracteriza a sexualidade infantil é uma forma especifica de organização – ou 

desorganização – da libido, onde as pulsões parciais encontram-se, em primeiro 

lugar, em estado polimorfo, isto é, desvinculadas e independentes entre si na busca 

do prazer, visando “(...) principalmente suprimir a tensão a nível da fonte corporal.”54 

Nesta ocasião, ele escreve: “Chamaremos pré-genitais às organizações da vida 

sexual em que as zonas genitais ainda não assumiram seu papel preponderante. 

Até aqui tomamos conhecimento de duas delas (...)”.55 

 Nos parágrafos seguintes a este postulado, Freud (1905) explicita que, “a 

primeira dessas organizações sexuais pré-genitais é a oral, ou, se preferirmos, 

canibalesca”56, que é caracterizada pela busca de prazer por meio da estimulação 

da boca, lábios e língua. 

 Em um de seus últimos trabalhos, o Esboço de psicanálise (1938), Freud 

mantém este entendimento a respeito dos estádios iniciais da constituição psíquica 

do sujeito e complementa o seguinte acerca da estimulação da boca: 

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.57 

 Deste modo, o criador da psicanálise atenta para o fato de que a estimulação 

da boca nestes momentos iniciais é fundamental para que a boca seja representada 

psiquicamente como zona erógena. 

 Freud entende por zona erógena, nos Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade (1905), como sendo “(...) uma parte da pele ou mucosa em que certos 
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tipos de estimulação provocam uma sensação prazerosa de determinada 

qualidade.”58 Entretanto, neste mesmo texto, ele acrescenta uma nota de rodapé 

onde amplia este entendimento propondo que “as reflexões posteriores e o 

aproveitamento de outras observações levaram-me a atribuir a propriedade de 

erotogenia a todas as partes do corpo e a todos os órgãos internos (...)”.59 

 Ainda em Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905), Freud postula 

que o objetivo sexual nesta etapa do desenvolvimento libidinal é a “(...) incorporação 

do objeto — modelo do que mais tarde irá desempenhar, sob a forma da 

identificação, um papel psíquico tão importante.”60 

 Desta forma, pode-se compreender que desde estes momentos iniciais da 

constituição do sujeito psíquico, a incorporação do objeto na fase oral terá um papel 

psicológico fundamental nas etapas posteriores, principalmente no momento de 

constituição do ego, que advirá pelo importante mecanismo da identificação. 

 Ainda no que tange à etapa oral do desenvolvimento libidinal, Freud em Três 

ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905), escreve sobre a importante atividade 

de chuchar. É por meio desta ação que a criança demonstra os primeiros sinais de 

sua sexualidade. Segundo o mestre postula: “(...) o ato da criança que chucha é 

determinado pela busca de um prazer já vivenciado e agora relembrado.”61 Isto 

significa que a atividade auto-erótica estabelece-se como um segundo tempo da 

sexualidade do bebê, que somente é possível graças à ativação da zona oral pelo 

seio materno. 

 No que se refere ao auto-erotismo, Freud postula ainda que nesta fase inicial 

da constituição psicossexual, “(...) a pulsão sexual não está dirigida para outra 

pessoa; satisfaz-se no próprio corpo, é auto-erótica (...).”62 Isto quer dizer 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. E somente é possível que haja atividade auto-erótica porque, em um 

primeiro momento, houve representação psíquica prazerosa de determinada área do 

corpo. 
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 Sendo assim, somente porque a pulsão sexual foi despertada por um outro, 

em geral a mãe, que a criança poderá buscar satisfação auto-erótica. 

 Com relação à etapa seguinte da fase oral na organização pré-genital infantil, 

tem-se a organização sádico-anal, que é caracterizada pela busca de prazer na 

região anal. 

 Neste momento, o bebê já utiliza os impulsos sádicos da etapa anterior, 

porém, a amplitude das manifestações sádicas direcionadas ao outro “(...) é muito 

maior na segunda fase, que descrevemos como anal-sádica, por ser a satisfação 

então procurada na agressão e na função excretória.”63 

 Nesta etapa do desenvolvimento psicossexual, a criança reconhece a 

oposição apenas entre ativo e passivo que, segundo Freud, “(...) ainda não podem 

ser chamados de masculino e feminino (...).”64 Esses opostos antecedem a fase da 

organização genital infantil ou fase fálica, quando a dialética de opostos passa a se 

situar entre a lógica fálico-castrado. Somente após a resolução edipiana e a 

assunção da castração é que se estabelece o reconhecimento entre masculino e 

feminino. 

 

 1.1.4 Do ponto de vista da constituição psíquica 

 No que se refere ao desenvolvimento da psique – que é indissociável do 

desenvolvimento libidinal65 –, é durante a organização pré-genital que se encontram, 

do ponto de vista tópico, o id e o ego – que, “(...) primeiro e acima de tudo, [é] um 

ego corporal (...)”66, como Freud postula, em O ego e o id, em 1923. 

 Porém, conforme Freud entende em um trabalho anterior a este, em Sobre o 

narcisismo – uma introdução, de 1914, o ego, que é entendido como sendo, 

inicialmente corporal, terá que ser desenvolvido: “(...) sendo, portanto, necessário 

que algo seja adicionado ao auto-erotismo – uma nova ação psíquica – a fim de 

provocar o narcisismo”.67 
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 Neste texto de 1914, Freud compreende que a atitude dos pais em relação ao 

filho “(...) é uma revivescência e reprodução de seu próprio narcisismo, que de há 

muito abandonaram.”68 Ele completa ainda que a atitude dos pais é orientada por 

uma grande valorização, já que “(...) eles [pais] se acham sob a compulsão de 

atribuir todas as perfeições ao filho (...) e de ocultar e esquecer todas as deficiências 

dele.”69 Isto significa que esta atitude de supervalorização, resultado do 

renascimento do narcisismo parental, é de fundamental importância para o 

desenvolvimento psíquico infantil, pois leva os pais a alçarem a criança ao lugar de 

“Sua Majestade o Bebê”, que é condição sine qua non para que o ego se estruture 

sob a forma de um ego ideal, narcisicamente investido pela libido. 

 No ano seguinte à publicação do ensaio sobre o narcisismo, Freud retoma o 

conceito, em Os instintos e suas vicissitudes (1915), onde concebe o narcisismo 

como a primeira forma pela qual o ego se constitui e considera que, do ponto de 

vista do desenvolvimento libidinal, este é o momento no qual as pulsões parciais, até 

então anárquicas, se unificam. Segundo ele: “Ficamos habituados a denominar a 

fase inicial do desenvolvimento do ego, durante a qual seus instintos sexuais 

encontram satisfação auto-erótica, de ‘narcisismo’ (...).”70 

 Freud compreende ainda que – do ponto de vista do desenvolvimento 

psíquico –, no final da infância, é necessário que a criança renuncie a esta primeira 

forma do ego se constituir – o ego ideal –, que “(...) se acha possuído de toda 

perfeição de valor.”71 Porém, o sujeito tende a não querer renunciar a este lugar de 

perfeição narcisista, sendo assim: 

(...) 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 seu ideal é o substituto do 

narcisismo perdido de sua infância na qual ele era o seu próprio 

ideal.72 
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 Entretanto, para que haja compreensão acerca de como acontece esta 

modificação no ego – em que busca recuperar o narcisismo ora perdido da infância 

sob a forma de um ideal do ego – é necessário esclarecer sobre os momentos 

fundamentais que ocorrem do ponto de vista do desenvolvimento libidinal, 

conceituados por Freud como organização genital infantil ou fase fálica e os 

complexos nucleares na constituição psíquica do sujeito: o complexo de Édipo e o 

complexo de castração. 

 

 1.1.5 A organização genital infantil 

 Em mais uma revisão dos Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud 

acrescenta, em 1924, uma nota de rodapé decorrente do raciocínio formulado em 

1923 acerca da consideração de mais um modo de organização da libido, a 

existência da etapa referente à organização genital infantil ou fase fálica. Nesta 

ocasião, Freud postula que denominou esta fase de organização genital, pois: “(...) 

exibe um objeto sexual e certo grau de convergência das aspirações sexuais para 

esse objeto, mas se diferencia num aspecto essencial da organização definitiva da 

maturidade sexual. É que conhece apenas um tipo de genitália: a masculina. Por 

isso denominei-a de estágio fálico da organização.”73 

 Tão fundamental é esta consideração freudiana sobre tal etapa no 

desenvolvimento psicossexual do sujeito, que Freud escreveu, em 1923, um 

importante ensaio intitulado A organização genital infantil – uma interpolação na 

teoria da sexualidade. Nesta obra, ele propõe a diferenciação entre a organização 

genital infantil e a organização genital definitiva própria à maturidade sexual, 

postulando que há uma diferença fundamental entre as duas, podendo ser explicada 

da seguinte forma: “ela consiste no fato de, para ambos os sexos, entrar em 

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

portanto, não é uma primazia dos órgãos genitais, mas uma primazia do falo.”74 

 De acordo com Laplanche e Pontalis (1992), o uso do termo falo, na teoria 

freudiana, “(...) sublinha a função simbólica desempenhada pelo pênis na dialética 
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intra e intersubjetiva, enquanto o termo  ‘pênis’ é sobretudo reservado para designar 

o órgão na sua realidade anatômica.”75  

 Deste modo, depreende-se que a criança, nesta etapa do desenvolvimento, 

constrói a lógica de seu pensamento situada em um único termo: o falo. Conforme 

Freud postula, para a criança, “(...) existe masculinidade, mas não feminilidade. A 

antítese aqui é entre possuir um órgão genital masculino e ser castrado.”76 

 A este respeito, Violante (2004) apresenta uma interessante observação 

clínica:  

(...) do ponto de vista da percepção da criança, que não sabe o 

que é masculino e feminino nem o que é ser homem ou mulher, 

colocando-se lado a lado um menino e uma menina nus, eles 

não possuem diferença, se vistos de costas; se vistos de frente, 

o único diferencial encontra-se no menino, ou seja, seu pênis é 

que marca a diferença (assim como na excitação genital 

adulta).77 

 É por esta razão, que entendo que a etapa da organização genital infantil é 

caracterizada pela dialética entre ter o falo ou ser castrado. Já que, ambos os sexos, 

ignoram a existência da vagina, constituindo sua compreensão – a partir da 

percepção da diferença sexual anatômica – em torno do primado do falo simbólico 

representado pelo pênis, nesta fase do desenvolvimento psicossexual. 

 Porém, a criança que acederá ao desenvolvimento psíquico normal, não 

ficará paralisada nesta compreensão. É com o intuito de explicar a diferença sexual 

anatômica e o que decorre dela, que as crianças criam as teorias sexuais infantis, 

conforme Freud mesmo postula. 

 Bem antes de A organização genital infantil, de 1923, o criador da psicanálise 

considera, em Sobre as teorias sexuais das crianças (1908), que a primeira teoria 

infantil “consiste em atribuir a todos, inclusive às mulheres, a posse de um pênis 
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(...).”78 E, no momento em que as crianças percebem a ausência do pênis nas 

meninas, elas tendem a explicar que: “‘O dela ainda é muito pequeno, mas vai 

aumentar quando ela crescer.’”79  

 É interessante notar que, nos trabalhos freudianos referentes a esta etapa do 

desenvolvimento psicossexual infantil, encontra-se uma tendência de aplicação da 

teoria ao desenvolvimento sexual do menino. Porém, isto não quer dizer que Freud 

entenda que as teorias sexuais infantis sejam, somente, elaboradas pelo menino, 

mas sim que há uma tendência, de sua parte, em considerar primeiro o 

desenvolvimento masculino, pois suas proposições teóricas partem de sua auto-

análise e depois das análises em sua clínica psicanalítica. 

 Deste modo, apesar de Freud escrever que os meninos tendem a criar a 

explicação, como forma de consolo, de que o pênis feminino não está presente, ele 

irá crescer, concordo com o raciocínio de Violante (2004) de que esta teoria se 

estende a todas as crianças. Para esta psicanalista, o que se pode acrescentar é 

que as crianças atribuem a todos a posse de um pênis, “(...) tal como a menina vê a 

partir do corpo do menino e como não vê (o pênis) a partir de seu próprio corpo.” 80 

Esta autora complementa ainda escrevendo: “entendo que ambos, meninos e 

meninas, inicialmente, acreditam que o pênis (clitóris) da menina é pequeno e que 

vai crescer.”81 

  Assim, esta teoria elaborada pelas crianças, as defende da angústia inicial da 

constatação da diferença sexual anatômica. Porém, com o passar do tempo, esta 

teoria não se sustenta, pois a menina percebe que seu clitóris não cresceu. Para 

isso, elabora-se uma segunda teoria, onde as crianças acreditam que alguém retirou 

o pênis que a menina imaginara possuir.  

 Deste modo, ela passa a crer que a ausência do pênis em seu corpo foi o 

resultado da castração. Por esta razão, as crianças passam a acreditar que a 

menina perdeu o seu pênis, e o menino poderá vir a ter o mesmo destino que ela. 

 Então, segue-se a esta constatação infantil, uma tentativa por parte das 

crianças em explicar o porquê ocorreu esta perda do pênis. Sendo assim, conforme 
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Freud postula, as crianças tendem a acreditar que somente as mulheres 

desprezíveis, aquelas que foram culpadas por seus impulsos inaceitáveis, perderam 

o pênis que antes possuíam, ao passo que: “mulheres a quem ela respeita, como 

sua mãe, retêm o pênis por longo tempo. Para ela, ser mulher ainda não é sinônimo 

de não ter pênis.”82 

 Assim, conforme Freud propõe, durante esta etapa, a menina acredita que, 

uma mulher respeitável como sua mãe, possui um pênis e ela, provavelmente, 

também era anatomicamente como a mãe e, portanto, possuía um que lhe foi 

retirado. Por isso, Freud considera que para a menina, na fase fálica, “a falta de um 

pênis é vista como resultado da castração e, agora, a criança se defronta com a 

tarefa de chegar a um acordo com a castração em relação a si própria.”83 

 Neste ponto é possível observar a relação entre castração e identificação no 

desenvolvimento psíquico feminino. Se, na fase fálica, a menina elabora a teoria de 

que possuía um pênis como o de sua mãe e que o perdeu por alguma razão, mas 

sua mãe ainda o possui porque é uma mulher respeitável, pode-se então, pensar no 

mecanismo da identificação da menina com a pessoa materna. E, além disso, 

conforme Freud postula, a constatação da perda do pênis leva a menina a se 

deparar com a sua própria castração. 

 A seguir veremos mais detalhadamente o que ocorre durante este momento 

conceituado por Freud de complexo de Édipo, que se encontra articulado com o 

complexo de castração. 

  

 1.1.6 O complexo de Édipo e o complexo de castração 

 É possível compreender que a menina, ao formular esta segunda teoria para 

dar conta da ausência do pênis, lança mão de sua identificação com a mãe e se 

depara com a castração – em um primeiro momento dela mesma e depois da 

castração materna. 

 De acordo com Freud (1933[1932]), a descoberta da castração é um marco 

decisivo no psiquismo da menina, pois ocorre o seguinte: “daí partem três linhas de 
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desenvolvimento possíveis: uma conduz à inibição sexual ou à neurose, outra, à 

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

finalmente, à feminilidade normal.” 84 

 Desta forma, as fantasias de castração, que são construídas por meninos e 

meninas a fim de explicar o enigma da diferença sexual anatômica, colocam menino 

e menina em posições diferentes quanto ao seu complexo de castração. Enquanto a 

fantasia de castração no menino causa o temor pela ameaça de castração – isto é, o 

medo da perda efetiva do pênis como objeto de prazer e dotado de brilho fálico – na 

menina, a fantasia de castração – onde ela supõe ter sido castrada, e por isso, lhe 

falta um pênis, pode levá-la a três destinos psíquicos, que se abrem como 

possibilidades. 

 Como a saída pela via do complexo de masculinidade – que diz respeito a 

uma saída homossexual – não faz parte do objetivo desta tese, tratarei apenas das 

vicissitudes que as duas saídas restantes – aquelas referentes à neurose e à 

feminilidade – ocasionam como destino psíquico. 

 Deste modo, de acordo com a teoria freudiana, a menina cujo destino 

psíquico é o da neurose histérica, além de ter sofrido alguns percalços durante a 

fase primitiva de ligação com a mãe, frente à descoberta da falta de um pênis, tende 

a sentir-se rebaixada de valor frente ao menino e se fixa na lógica fálico-castrado – 

como veremos mais detalhadamente no capítulo deste trabalho destinado à 

constituição patológica.   

 No que se refere à menina que acederá à feminilidade normal, é esperado 

que ela também se sinta rebaixada frente a quem possui um pênis, mas 

posteriormente, adquire condições para valorizar sua condição feminina.  

 Segundo Freud postula em Feminilidade (1933[1932]), a partir da segunda 

teoria sexual criada pelas crianças (a primeira era a de que o suposto pênis feminino 

irá crescer), a menina, ao constatar a diferença sexual, acredita que a mãe possui 

um pênis, e ela, por alguma razão, foi privada disto.  

 Porém, aos poucos ela constata que outras mulheres também não possuem 

um pênis e por fim, percebe que esta castração também atingiu sua mãe. Esta 

percepção ocasiona um afastamento da menina em relação à mãe, antes 
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considerada fálica, conforme Freud (1933[1932]) escreve: “seu amor estava dirigido 

à sua mãe fálica; com a descoberta de que sua mãe é castrada, torna-se possível 

abandoná-la como objeto (...).”85 

 Assim, a constatação da castração além de possibilitar um afastamento da 

menina em relação a sua mãe, também traz um outro efeito estruturante, conforme 

Freud postula: “(...) como resultado da descoberta da falta de pênis nas mulheres, 

estas são rebaixadas de valor pela menina, assim como depois o são pelos 

meninos, e posteriormente, talvez, pelos homens”.86 

Tal sentimento de rebaixamento diante da constatação da falta de um pênis 

nas meninas é a causa da inveja do pênis, que se instala como um efeito do 

complexo de castração nas meninas. Freud, em Algumas conseqüências psíquicas 

da distinção anatômica entre os sexos (1925), considera que: 

Elas notam o pênis de um irmão ou companheiro de brinquedo, 

notavelmente visível e de grandes proporções, e 

imediatamente o identificam com o correspondente superior de 

seu próprio órgão pequeno e imperceptível [o clitóris]; dessa 

ocasião em diante caem vítimas da inveja do pênis.87 

 Esse ressentimento das meninas em relação à mãe decorrente do complexo 

de castração acontece porque, segundo Freud (1933[1932]), elas “(...) 

responsabilizam sua mãe pela falta de pênis nelas e não perdoam por terem sido, 

desse modo, colocadas em desvantagem.”88  

 Assim, nesta etapa da constituição psíquica, ocorre o ressentimento da 

menina com a mãe decorrente da privação da posse do pênis. Porém, o psicanalista 

Renato Mezan (2002) explicita que “de qualquer modo, a inveja do pênis não se 

resume ao desejo de possuir um pênis: é igualmente caracterizada por um desejo de 

destruição (castrar o menino) e por um impulso à incorporação (para se apoderar do 

pênis, ainda que danificado).”89 
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 É este sentimento de necessidade de posse do objeto de brilho fálico, que a 

tornaria única e desejável, que leva a menina ao ressentimento com a mãe e o 

conseqüente afastamento dela. Por isso, este afastamento “(...) é um passo que se 

acompanha de hostilidade; a vinculação à mãe termina em ódio.”90 Conforme Freud 

considera, a menina, uma vez ressentida com a mãe, se move em direção ao pai, 

ainda a fim de reivindicar o pênis que não lhe fora dado. Isto ocorre porque: “o fato 

de a menina reconhecer que lhe falta o pênis, não implica, absolutamente, que ela 

se submeta a tal fato com facilidade. Pelo contrário, continua a alimentar, por longo 

tempo, o desejo de possuir algo semelhante (...).”91 

 Assim, é um percurso sofrido para a criança constatar a castração materna e 

em si mesma. A busca pelo pênis paterno a insere em uma nova etapa deste 

empreendimento durante a fase fálica. Porém, aquela que acederá à constituição 

psicossexual normal não poderá ficar paralisada nesta reivindicação infantil. Logo, o 

desejo por um pênis, que a faz voltar-se a seu pai, necessita ser transformado para 

o desejo de um bebê, como Freud postula: “(...) 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.”92 E Freud complementa esta postulação compreendendo que: “(...) com a 

transferência, para o pai, do desejo de um pênis-bebê, a menina inicia a situação do 

complexo de Édipo [positivo].”93 

 Isto significa que, segundo Freud, a feminilidade só é alcançada por meio da 

superação da inveja do pênis, ou seja, se o desejo de um pênis for substituído pelo 

desejo de ter um bebê. 

 De acordo com o entendimento de Violante (2004), a inveja do pênis é 

estruturante à medida que “(...) é graças a essa inveja que a menina, ressentida se 

afasta da mãe, recorrendo ao pai – primeiramente, para ter um pênis, satisfazendo 

assim, sua inveja; depois, movida pelo desejo de ter um filho.”94 

 No que se refere ao desejo feminino por um bebê, também utilizo a 

compreensão de Violante (2004) acerca da obra freudiana, quando escreve que o 
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mestre não postulou a maternidade como única forma de a mulher exercer sua 

feminilidade, o que Freud sustentou em sua obra foi que para a mulher ter acesso à 

feminilidade deve renunciar ao desejo de um pênis e substituí-lo pelo desejo de ter 

filhos, pois segundo esta psicanalista entende: “(...) nenhum substituto de uma 

pessoa, por exemplo, é a própria pessoa. Então, pênis não é igual a filho!”95 

 Violante (2004) complementa ainda este raciocínio com a compreensão de 

que:  

Apesar de acreditar que possa haver uma feminilidade normal, 

Freud reconhece que ela permanece exposta a perturbações. 

Portanto, ele não está dizendo que feminilidade é igual a 

maternidade e, muito menos, que a maternidade assegure 

uma feminilidade normal.96 

 A partir desta compreensão de Violante (2004), entendo que Freud esteja se 

referindo que, a partir do momento em que a menina consegue superar a inveja do 

pênis e aceder a uma condição feminina por meio do desejo de ter filhos, está apta a 

investir em sua feminilidade – já que o fato de poder gerar filhos é um dos aspectos 

fundamentais que diferenciam as mulheres dos homens. 

 Deste modo, a menina tenderá a investir nos ícones da feminilidade, isto é, 

em atributos que a diferenciam dos homens e a fazem, portanto, ser desejada. Um 

exemplo deste tipo de investimento é exposto por Freud, em Feminilidade, ao 

postular que:  

A inveja do pênis tem em parte, como efeito, também a vaidade 

física das mulheres97, de vez que elas não podem fugir à 

necessidade de valorizar seus encantos, do modo mais 

evidente, como uma tardia compensação por sua inferioridade 

sexual original.98 
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 Freud complementa ainda que, a fim de compensar essa inferioridade, as 

mulheres encontraram saídas construtivas, como por exemplo: “(...) uma técnica que 

podem ter inventado – trançar e tecer.”99 

 No que tange ao deslizamento de seu desejo de ter um pênis para um bebê 

do pai, a menina neste momento, 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. 

 Para ter acesso ao complexo de Édipo positivo, a menina deve ter vivido, em 

um momento anterior, um período de vinculação com sua mãe e hostilidade com 

relação ao seu pai, período em que houve predomínio do complexo de Édipo 

negativo. Sobre essas duas fases do complexo de Édipo, que constituem o 

complexo edípico completo, Freud, em O ego e o Id (1923), ainda voltado 

fundamentalmente ao complexo de Édipo no menino, postula que reconhecer este 

complexo em sua forma completa: 

(...) 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 atitude afetuosa 

feminina para com o pai e um ciúme e uma hostilidade 

correspondentes em relação à mãe.100 

Deste modo, entende-se que a forma positiva e a negativa do complexo de 

Édipo demonstram que os sentimentos de amor e ódio por ambos os genitores estão 

presentes durante todo o período do desenvolvimento psíquico do sujeito, ora 

preponderando a forma positiva, ora a forma negativa do complexo de Édipo, ou até 

mesmo algumas composições de ambas. O complexo edípico completo é 

interpretado por Laplanche e Pontalis (1992) como um: “conjunto organizado de 

desejos amorosos e hostis que a criança sente em relação aos pais.” 101 Sendo que, 

sua forma positiva, “(...) apresenta-se como na história de Édipo-Rei: desejo da 

morte do rival que é a personagem do mesmo sexo e desejo sexual pela 
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personagem do sexo oposto.”102 E a forma negativa poderia ser observada como o 

inverso: “(...) amor pelo progenitor do mesmo sexo e ódio ciumento ao progenitor do 

sexo oposto.”103 Laplanche e Pontalis (1992) entendem, ainda que “(...) essas duas 

formas encontram-se em graus diversos na chamada forma completa do complexo 

de Édipo.”104 

 Assim, todos os sujeitos devem viver as duas formas do complexo de Édipo e, 

ao longo da história libidinal e identificatória, as formas positiva e negativa com que 

esta etapa é vivida pelo sujeito, trarão conseqüências em sua constituição 

psicossexual. 

 Em Sexualidade feminina (1931), Freud amplia a discussão a respeito da 

especificidade do complexo edípico feminino em suas duas formas. Nesta ocasião, 

ele postula que o conteúdo do complexo edípico se refere à relação da criança com 

ambas as figuras parentais, porém, no que tange ao complexo de Édipo feminino, 

“(...) a mulher só atinge a normal situação edipiana positiva depois de ter superado 

um período anterior que é governado pelo complexo negativo.”105 

 Deste modo, Freud postula duas características essenciais a este complexo 

nuclear da constituição feminina (e masculina). A primeira está situada na 

importância da participação dos dois genitores e a segunda característica está na 

compreensão de que não há como somente considerar o complexo de Édipo como 

decorrente da etapa da organização genital infantil. Ele, em sua forma invertida ou 

negativa, via de regra, já está acontecendo, nos períodos que antecedem a fase 

fálica. 

Por esta razão, Freud, no ensaio intitulado Feminilidade (1933[1932]), atenta 

para a necessidade de considerar a importância do período que antecede o 

complexo de Édipo positivo. A este respeito, ele propõe que “(...) não conseguimos 

entender as mulheres, a menos que valorizemos essa fase de sua vinculação pré-

edipiana à mãe.”106  
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Isto quer dizer que a menina, em seu desenvolvimento normal, passa por uma 

vinculação com sua mãe – denominada por Freud de fase pré-edipiana, em que há a 

predominância do complexo de Édipo negativo – para um período de vinculação 

com seu pai – denominada de fase edipiana, onde há o predomínio do complexo 

edípico em sua forma positiva. 

Antes de dar prosseguimento à discussão referente à etapa da organização 

genital infantil, acredito ser necessário expor ao leitor que, a respeito do conceito de 

fase pré-edipiana – postulado por Freud –, utilizo a compreensão de Violante para 

embasar este raciocínio. 

Como na obra freudiana, há a proposição deste conceito, mas não uma 

definição específica acerca deste, concordo com o entendimento de Violante (2004) 

quando esclarece que: 

(...) não tem sentido falar-se numa ‘pré-história da relação 

edipiana’- nem para a menina nem para o menino –, pois se o 

pai entra muito cedo em cena, a efêmera relação dual com a 

mãe e que se estende por uma forte e mais duradoura relação 

com ela – para ambos os sexos – deve ser concebida como o 

complexo de Édipo positivo, no caso do menino, e negativo, no 

da menina.107 

Assim, tal conceito freudiano pode ser entendido como coincidente com o que 

ocorre na etapa anterior à organização genital infantil. Esta psicanalista 

complementa ainda o raciocínio a este respeito expondo que: 

Voltando às cartas de Freud a Fliess, lemos que Freud faz 

alusão, ainda que sem nomear, à cena primária, ‘a partir dos 

6-7 meses’, em 6.4.1897. Segundo Lacan, o que é plenamente 

absorvido pela psicanalista freudiana Piera Aulagnier, o 

momento formador do Eu, no Estádio do espelho, ocorre entre 

os 6 e 18 meses de vida. Deste momento narcísico 
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fundamental os pais108 participam, rendendo homenagem à 

‘Sua majestade o Bebê’.109 

 Deste modo, depreende-se que há a participação de ambos os pais desde os 

momentos fundamentais da constituição psicossexual da criança. Portanto, há que 

se considerar a importância da triangulação vivida pela menina desde os momentos 

iniciais de seu desenvolvimento. 

 A respeito da vinculação da menina com a mãe nas fases mais primitivas de 

sua constituição, Freud, em Sexualidade feminina (1931), a partir de sua observação 

clínica postula que nos casos em que havia intensa ligação da mulher com o pai, 

esta ligação era precedida por uma fase anterior também de forte ligação com a 

mãe, Freud observa ainda que, nestes casos, “com exceção da mudança de seu 

objeto amoroso, a segunda fase mal acrescentara algum aspecto novo à sua vida 

erótica. Sua relação primária com a mãe fora construída de maneira muito rica e 

multificada.”110 

E, desta forma, Freud compreende que esta fase primitiva é fundamental para 

as experiências femininas futuras. Em Feminilidade (1933[1932]), ele escreve que 

nesta etapa: “(...) 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.”111 Além disso, nesta fase, por meio da identificação, “(...) ela adquire 

aquilo que constitui motivo de atração para um homem (...).”112 

Deste modo, Freud explicita a importância deste momento fundamental em 

que a menina vive o complexo de Édipo negativo, quando a mãe é seu objeto de 

amor e o pai apresenta-se como um rival. Esta experiência é essencial para os 

momentos seguintes de sua constituição psicossexual, quando o amor da menina é 

destinado ao pai e a mãe passa a ser entendida como rival. 

 Porém, na etapa da organização genital infantil, não ocorre somente a 

mudança de objeto sexual da mãe para o pai, o complexo de Édipo para a menina é 
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segundo Freud, “(...) mais difícil e mais complexo, de vez que inclui duas tarefas 

extras às quais não há nada de equivalente no desenvolvimento de um homem.”113 

 Além desta mudança de objeto referida anteriormente – da mãe para o pai –, 

nas meninas, a segunda tarefa extra a que Freud se refere é a mudança de 

predominância de zona erógena, conforme ele considera: “com a mudança para a 

feminilidade, o clitóris deve, total ou parcialmente, transferir sua sensibilidade, e ao 

mesmo tempo sua importância, para a vagina.”114 

 Sendo assim, com seu ingresso no complexo de Édipo positivo, a menina, 

além de reconhecer a vagina como zona erógena, também deverá reconhecer que 

“(...) à mudança em seu próprio sexo deve corresponder uma mudança no sexo de 

seu objeto.”115 

 Neste ponto, explicito que, conforme posso compreender, Freud, ao se referir 

à “mudança de sexo” na menina, está aludindo ao fato de a vagina ser incluída, além 

do clitóris na representação psíquica feminina de zona erógena. Antes disso, 

segundo Freud, a menina somente reconhecia o clitóris como zona erógena, e o 

compreendia como um órgão sexual semelhante ao masculino (ainda que 

anatomicamente inferior). 

 Em síntese a este raciocínio, Freud especifica que: 

(...) 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.116 

Assim, durante a organização genital infantil, a menina tem a inclusão da 

vagina em seu repertório de zonas erógenas. É um acréscimo às outras zonas 

erógenas existentes, já que para Freud, as fases do desenvolvimento psicossexual 
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não são totalmente superadas umas pelas outras, uma fase anterior nunca é extinta 

pela posterior. 

No que se refere 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, como dito anteriormente. 

Porém, ao voltar-se ao pai e desejar dele primeiro um pênis e depois um 

bebê, a menina cujo destino psíquico é, futuramente, a saída feminina, tende a não 

superar esta posição após algum tempo, conforme Freud (1924) atenta: “a menina 

gosta de considerar-se como aquilo que seu pai ama acima de tudo o mais, porém 

chega a ocasião em que (...) é atirada para fora de seu paraíso ingênuo.”117 Este 

“paraíso ingênuo” a que Freud se refere é o refúgio edipiano, que invariavelmente, a 

menina terá que abandonar no momento da resolução edipiana. 

Este movimento ocorre porque, ao tomar o pai como objeto de investimento 

libidinal e a mãe como depositária de sentimentos hostis, a menina tende a viver 

uma culpa resultante do temor da perda do amor materno. Sobre isso, Freud 

(1933[1932]) 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 (...).118 

Deste modo, 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 criança a renunciar ao desejo 

incestuoso pelo pai em prol de não perder o amor da mãe. 
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1.1.7 O abandono do pai como objeto de amor 

Como escrito anteriormente, a menina, temendo a perda do amor materno, 

renuncia ao desejo incestuoso de sedução paterna e este movimento marca o fim do 

complexo de Édipo feminino. 

De acordo com Freud (1925), a respeito deste momento de resolução do 

complexo de Édipo feminino positivo este “(...) pode ser lentamente abandonado ou 

lidado mediante repressão, ou seus efeitos podem persistir com bastante ênfase na 

vida mental normal das mulheres.”119 

Deste modo, é possível compreender também, a partir das postulações 

freudianas, que o complexo de Édipo necessita ser dissolvido, porém, sua resolução 

também pode ser dada por meio do movimento defensivo da repressão – ou 

recalcamento – que, segundo Freud (1915) define, consiste em “(...) afastar 

determinada coisa do consciente, mantendo-a à distância.”120 

Em Ansiedade e Vida Instintual (1933[1932]), o criador da Psicanálise 

complementa que o recalcamento secundário ocorre do seguinte modo: “o ego 

percebe que a satisfação de uma exigência instintual emergente recriaria uma 

situação de perigo ainda viva na lembrança. Essa catexia instintual deve, portanto, 

ser de algum modo suprimida, paralisada, inativada.”121 

Por essa razão, o recalque, como forma de defesa, é estruturante na 

constituição psíquica feminina (e também masculina). Este incide nesta etapa sobre 

o ego ideal e a sexualidade infantil, tornando possível a reorientação do desejo na 

menina, a fim de que esta absorva a lei da filiação, ao final do complexo de Édipo. 

A respeito da resolução do complexo edípico e do que ocorre a partir daí, 

Freud especifica, em A dissecção da personalidade psíquica (1933[1932]), que ao 

abandonar (dissolvendo ou recalcando) o complexo edípico, a criança renuncia às 

catexias objetais antes depositadas nas figuras parentais. Freud postula que é: “(...) 

como compensação por essa perda de objetos que existe uma intensificação tão 
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grande das identificações com seus pais, as quais provavelmente há muito 

estiveram presentes em seu ego.”122 

Neste mesmo trabalho, Freud (1933[1932]) define identificação como “(...) a 

ação de assemelhar um ego a outro ego, 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.”123 

A fim de tornar mais explícito o entendimento a este respeito, encontro em um 

trabalho anterior, O ego e o id (1923), a concepção freudiana acerca das 

identificações do ego e a formação das duas novas instâncias psíquicas que 

decorrem da resolução edipiana. Ele postula que, como resultado do complexo de 

Édipo há a formação de: “(...) um precipitado no ego, consistente dessas duas 

identificações unidas uma com a outra de alguma maneira. Esta modificação do ego 

retém a sua posição especial; ela se confronta com os outros conteúdos do ego 

como um ideal do ego ou superego.”124 

Assim, de acordo com a proposição freudiana, as novas instâncias psíquicas 

surgem após a resolução edípica, quando a menina renuncia ao lugar junto ao pai a 

fim de garantir o amor materno. 

 

1.1.8 Os herdeiros do complexo de Édipo 

Com a resolução edipiana, a menina tem acesso à identificação com as 

figuras materna e paterna. Com isso, dá-se origem a formação de duas instâncias 

herdeiras do complexo edípico. A este respeito, Freud postula, em O problema 

econômico do masoquismo (1924), que o superego surge como um representante 

do id e do mundo externo. Em suas palavras: 

Surgiu através da introjeção no ego dos primeiros objetos dos 

impulsos libidinais do id — ou seja, os dois genitores. Nesse 

processo, a relação com esses objetos foi dessexualizada; foi 
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desviada de seus objetivos sexuais diretos. Apenas assim foi 

possível superar-se o complexo de Édipo. 125  

Assim, Freud destaca a importância do superego como mediador entre as 

figuras parentais introjetadas e o mundo exterior. Segundo o mestre, esta instância 

carrega consigo as características essenciais desta figura, principalmente no que 

tange a “(...) sua força, sua severidade, a sua inclinação a supervisar e punir.”126 

 Assim, o superego surge a partir da renúncia aos objetos desejados. Em A 

dissecção da personalidade psíquica (1933[1932]), o criador da psicanálise 

complementa ainda que o superego: “é também o veículo do ideal do ego, pelo qual 

o ego se avalia, que o estimula e cuja exigência por uma perfeição sempre maior ele 

se esforça por cumprir.”127  

Ainda sobre o ideal do ego, Freud escreve que: “não há dúvida de que esse 

ideal do ego é o precipitado da antiga imagem dos pais, a expressão de admiração 

pela perfeição que a criança então lhes atribuía.”128 

 Tanto o ideal do ego quanto o superego são herdeiros do complexo de Édipo, 

isto é, são formados a partir da resolução do complexo edípico, com a assunção da 

castração. O objetivo do ideal do ego é o de auxiliar na dissolução do complexo de 

Édipo e, para que esta dissolução se torne possível, o ego há de se utilizar da “força 

do pai”129, pois conforme Freud complementa, “o superego – e aqui, também 

acredito poder ser lido o ideal do ego130, como herdeiro do complexo de Édipo – 

retém o caráter do pai (...).”131 

Este caráter do pai, a que Freud se refere, diz respeito à dissolução do 

complexo de Édipo masculino; porém, no caso feminino, também acredito poder 

pensar a respeito da lei da cultura, transmitida por este terceiro elemento 

fundamental a triangulação edipiana, uma vez que a menina (e também o menino) 

se identificam com o superego materno e paterno ao final do complexo edípico. 
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Ainda a respeito do ideal do ego, formado a partir da resolução edipiana, 

Freud, em um trabalho anterior, intitulado Sobre o narcisismo – uma introdução 

(1914), considera dois importantes aspectos: seu caráter cultural, além de sua 

singularidade para cada sujeito. Em suas palavras, tem-se que: “(...) além do seu 

aspecto individual, esse ideal tem seu aspecto social; constitui também o ideal 

comum de uma família, uma classe ou uma nação.”132  

Deste modo, é possível compreender que Freud atenta para o aspecto 

importante de que a formação do ideal do ego será influenciado por aspectos 

internos e externos ao sujeito. A demanda do ideal é voltada a si, porém, com a 

participação do meio, ao qual o indivíduo demanda reconhecimento. 

Em Esboço de Psicanálise (1938), Freud novamente expõe seu entendimento 

a respeito da participação do meio externo na constituição dos precipitados que 

surgem com a dissolução do complexo de Édipo. Neste trabalho, ele assinala a 

influência das imagos parentais no desenvolvimento do sujeito. Em suas palavras: 

Esta influência parental, naturalmente, inclui em sua operação 

não somente a personalidade dos próprios pais, mas também 

a família, as tradições raciais e nacionais por eles transmitidas, 

bem como as exigências do milieu social imediato que 

representam. 133  

Deste modo, Freud destaca que os pais também tem o poder transmissor das 

tradições culturais no psiquismo dos filhos. Além disso, o mestre postula que durante 

o desenvolvimento do sujeito, o superego “(...) recebe contribuições de sucessores e 

substitutos posteriores aos pais, tais como professores e modelos, na vida pública, 

de ideais sociais admirados.”134 

 Desta forma, é possível compreender que tanto o superego quanto o ideal do 

ego são constituídos a partir do vivido pela criança com seus pais. E é com esta 

experiência vivida até então que, tanto meninas quanto meninos irão ter acesso a 

um outro período, pois conforme Freud postula, em Moisés e o monoteísmo – três 

ensaios (1939[1934-38]), a vida sexual humana: “(...) apresenta uma eflorescência 

precoce que chega ao fim por volta do quinto ano, sendo seguida pelo que é 
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conhecido como período de latência (até a puberdade), em que não há 

desenvolvimento ulterior da sexualidade (...).”135 

Assim, com o declínio do complexo de Édipo, a menina cujo destino psíquico 

é o da “normalidade”, ingressa no período de latência sexual, que de acordo com 

Laplanche e Pontalis (1992), “(...) 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”.136  

 

1.1.9 A sublimação  

Conforme dito anteriormente, o recalque é o mecanismo que defende o ego a 

partir do momento em que se faz necessário resolver o complexo de Édipo e 

assumir a castração. Como resultado dessa resolução tem-se as identificações e a 

menina – que acederá ao destino psíquico mais próximo da normalidade, ou de 

patologias mais amenas – também pode fazer uso da sublimação. 

Antes de apresentar nas postulações freudianas, o percurso a respeito do 

conceito de sublimação, acredito ser importante atentar o leitor que, conforme 

Laplanche entende, “a sublimação é certamente uma das cruzes [em todos os 

sentidos do termo (...)]137 da psicanálise e uma das cruzes para Freud.”138 

Laplanche expressa esta opinião porque desde 1895, nas cartas endereçadas 

a Fliess, Freud apresenta seu interesse pela sublimação, porém, do começo ao fim 

de sua teoria “(...) será mais citada do que desenvolvida e analisada (...).”139 

Isto porque, esta noção percorre todo o momento das construções 

metapsicológicas freudianas, porém de uma forma enigmática. De acordo com 

Laplanche, o próprio Freud chegou a escrever, em 1915, um ensaio destinado a 

esse conceito, porém, não achando que continha contribuições necessárias, o 

                                                 
135

 FREUD, Sigmund (1939[1934-8]). Moisés e o monoteísmo – três ensaios. ESB, vol. XXIII, 1996, p. 
89 
136

 LAPLANCHE, Jean e PONTALIS, Jean Bertrand. Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins 
Fontes, 1992, p. 263 
137

 Interpolação do autor 
138

 LAPLANCHE, Jean. Problemáticas III – A sublimação. São Paulo: Martins Fontes, 1989, p. 9-10 
139

 Idem, p. 10 



45 
 

destruiu140, junto com outros, publicando somente aqueles que vemos atualmente 

em seus artigos sobre metapsicologia.  

Em 1930, ou seja, 15 anos depois da produção do texto que nunca foi 

publicado, com suas proposições teóricas bem avançadas, Freud ainda mostra a 

sublimação como um enigma que necessita ser melhor decifrado. Em O mal estar na 

civilização, ele considera que a satisfação sublimada possui: “(...) uma qualidade 

especial que, sem duvida, um dia poderemos caracterizar em termos 

metapsicológicos.”141 

E esta promessa não consegue se cumprir até o final de sua obra, pois em 

1938, em uma de suas últimas obras intitulada Esboço de Psicanálise, o mestre, ao 

escrever sobre as metas pulsionais admite que: “(...) os instintos podem mudar de 

objetivo (através do deslocamento) e também que podem substituir-se mutuamente, 

a energia de um instinto transferindo-se para outro. Este último processo é ainda 

insuficientemente compreendido.”142 

Deste modo, compreende-se que mesmo ao final das postulações de sua 

teoria, a sublimação mantinha-se como algo a ser melhor entendido, Freud ainda 

não estava satisfeito com o que tinha descoberto sobre este modo de satisfação 

pulsional. Concordo com Laplanche quando escreve que esta noção é difícil de ser 

estudada porque é, desde Freud, “(...) difícil de caracterizar em teoria, como também 

escapa, na maioria dos casos, à descrição clínica (...).”143  

Assim, pode-se entender a sublimação como um conceito amplo e deixado 

em aberto por Freud. A seguir apresento as formulações freudianas sobre este 

conceito e suas correlações com a constituição psíquica do sujeito. 

Conforme Freud escreve em Sobre o narcisismo – uma introdução (1914), 

“(...) a formação de um ideal aumenta as exigências do ego, constituindo o fator 

mais poderoso a favor da repressão; a sublimação é uma saída, uma maneira pela 

qual essas exigências podem ser atendidas sem envolver repressão.”144 
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Isto significa que, a partir da formação de um Ideal do ego, a menina investe 

em seu futuro e a via sublimatória é uma das formas de obter satisfação a partir das 

construções do ideal do ego.  

A sublimação pode ser uma maneira de que a menina (e o menino) dispõe 

para atingir o alvo da pulsão, que é sempre a satisfação, porém por uma via 

“sublime”145, aceita culturalmente. 

Esta busca de prazer por meios não diretamente sexuais somente é possível 

porque, conforme Freud postula em Três ensaios sobre a teoria da sexualidade 

(1905), durante o período de latência sexual, o processo de sublimação entra em 

cena. Em suas palavras: 

Os historiadores da cultura parecem unânimes em supor que, 

mediante esse desvio das forças pulsionais sexuais das metas 

sexuais e por sua orientação para novas metas, num processo 

que merece o nome de sublimação, adquirem-se poderosos 

componentes para todas as realizações culturais.146 

Freud destaca, assim, a importância da sublimação para as criações culturais, 

isto porque, na atividade sublimatória, estão contidas as duas classes pulsionais. Em 

O ego e Id (1923), escreve o seguinte acerca da pulsão de vida: “abrange não 

apenas o instinto sexual desinibido propriamente dito e os impulsos instintuais de 

natureza inibida quanto ao objetivo ou sublimada que dele derivam, mas também o 

instinto autopreservativo.”147 

Com relação à pulsão de morte, Freud postula, neste mesmo trabalho, que: 

“(...) para fins de descarga, o instinto de destruição é habitualmente colocado a 

serviço de Eros”148. 

Deste modo e, desde 1915, em Os instintos e suas vicissitudes, Freud atenta 

para a sublimação como uma das formas de obtenção do prazer. Porém, em O ego 

e o id (1923), conclui que “os instintos eróticos parecem ser em geral mais plásticos, 
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mais facilmente desviados e deslocados que os instintos destrutivos.”149, e ainda 

que: 

Se essa energia deslocável é libido dessexualizada, ela 

também pode ser descrita como energia sublimada, pois ainda 

reteria a finalidade principal de Eros — a de unir e ligar — na 

medida em que auxilia no sentido de estabelecer a unidade, 

ou tendência à unidade, que é particularmente característica 

do ego.150 

 Freud postula, neste sentido, que a sublimação, como uma das formas de 

obtenção do prazer, está a serviço de Eros e possibilita por isso, a união, a ligação 

dos conteúdos que constituem o ego a serviço da adaptação à realidade. 

 Alguns anos mais tarde, em A questão da análise leiga (1926), o mestre 

considera que ao ego não cabe somente a adaptação à realidade, mas por meio da 

sublimação, este ego tem a possibilidade de transformá-la para o sujeito e para o 

meio. Em suas palavras:  

(...) o ego aprende que existe ainda outra maneira de obter 

satisfação além da adaptação ao mundo externo (...). É 

também possível intervir no mundo externo modificando-o, e 

nele estabelecer intencionalmente as condições que tornam 

possível a satisfação. Essa atividade então se torna a função 

mais elevada do ego (...).151 

 Assim, entende-se que o ego pode lançar mão de uma outra forma de 

obtenção de prazer, não apenas no sentido de promover sua adaptação, mas agora 

também buscando a satisfação sob a forma de modificação do meio.  

Freud expõe ainda que a criação pode ser grande fonte de prazer àquele que 

realiza a atividade. Em O mal estar na civilização [1930(1929)] escreve que: “uma 

satisfação desse tipo, como, por exemplo, a alegria do artista em criar, em dar corpo 

às suas fantasias, ou a do cientista em solucionar problemas ou descobrir verdades, 

possui uma qualidade especial (...).”152 
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Além de trazer satisfação pessoal, a sublimação pode trazer desenvolvimento 

cultural, pois: “(...) é ela que torna possível às atividades psíquicas superiores, 

científicas, artísticas ou ideológicas, o desempenho de um papel tão importante na 

vida civilizada.”153 É por esta razão que: “(...) a sublimação constitui uma vicissitude 

que foi imposta aos instintos de forma total pela civilização.”154 

Assim, este movimento de destino pulsional da sublimação tem um caráter 

estruturante e organizador tanto no que tange à constituição psíquica individual 

quanto com relação aos aspectos culturais. E é necessário para que o sujeito possa 

ter reconhecimento social. 

A respeito da origem da libido sublimada, Freud postula, em O ego e o id 

(1923), o seguinte: “parece ser uma concepção plausível que essa energia 

deslocável e neutra, que é, sem dúvida, ativa tanto no ego quanto no id, proceda do 

estoque narcísico de libido — que ela seja Eros dessexualizado.”155 

Desta forma, a libido que será sublimada provém do estoque narcísico, é 

libido narcísica, mas que, de alguma forma, será investida em objetos que trarão 

satisfação não sexual. Neste sentido, por ser libido narcísica, em um primeiro 

momento, sofrerá transformações desde os momentos iniciais da constituição 

psíquica, desde a constituição do ego ideal. 

A respeito desta concepção freudiana acerca da origem da libido que será 

sublimada, Hornstein escreve que: “a libido narcisista é aquela que será sublimada, 

já que, ao perder sua relação com os objetos, fica a disposição do ego. O processo 

sublimatório, por estar dessa forma vinculado às identificações, é produto de uma 

história complexa e não unívoca.”156  

Deste modo, a sublimação em um sujeito, somente poderá ser melhor 

entendida sob o ponto de vista do modo como se deu sua constituição psíquica e 

suas identificações. É interessante pensar também, a partir de Freud e Hornstein 

que se a sublimação é produto da libido narcísica, a atividade sublimatória pode ser 

reconhecida como uma forma de amor a si mesmo. 

É por esta razão, que Hornstein destaca que o processo sublimatório “(...) é 

um movimento libidinal que se desloca até objetos e finalidades valorizados 
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narcisicamente.”157 Assim, o sujeito poderá investir em atividades que possam lhe 

trazer reconhecimento, mas que primeiro se constituem por meio de ideais 

narcisicamente investidos. 

A respeito da sublimação em sua relação com os ideais narcisicamente 

investidos, Hornstein comenta que: “a sublimação é um processo que tenta dar 

conta de atividades humanas aparentemente afastadas da sexualidade, porém 

sustentadas pela pulsão sexual. Esta foi derivada para uma nova finalidade, 

conduzindo a atividades valorizadas pelo ideal do sujeito.”158 Deste modo, somente 

porque houve investimento narcísico, foi possível constituir os ideais e investi-los. 

A psicanalista Sophie de Mijolla-Mellor (2005), no Dicionário Internacional da 

Psicanálise, organizado por Alain de Mijolla, oferece uma importante contribuição a 

respeito da correlação entre a sublimação e o Ideal do ego. De acordo com suas 

compreensões, após a desidealização do ego e constituição das instâncias 

herdeiras do complexo de Édipo, este ego pode experimentar uma sensação de 

triunfo, quando da adequação com o ideal159.  

Isto significa que o ego não pode sustentar o narcisismo de conter toda a 

perfeição de valor que acreditava possuir, por isso abre mão deste lugar e constitui 

um desejo de, futuramente, se adequar às exigências narcísicas ideais e, à medida 

em que consegue adequar-se aos seus ideais, reencontra a auto-estima160. 

Para este fim, pode utilizar a sublimação, já que, conforme Mijolla-Mellor 

(2005) entende, “a sublimação apresenta-se como um destino pulsional privilegiado 

porque a energia libidinal, ao derivar-se, permite uma realização pulsional que é, 

ademais, valorizada pelo Supereu e a sociedade.”161 

É este movimento de destino pulsional que propicia que o sujeito invista em si 

mesmo – a fim de obter reconhecimento de si – e não necessite somente do 

investimento no objeto, conforme Mijolla-Mellor complementa: “a sublimação não se 

efetua mais, portanto, à custa da libido de objeto e passa a oferecer à libido 

narcísica um prolongamento necessário.”162 
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O sujeito (menino ou menina) compreende não poder ocupar o lugar narcísico 

que acreditava ocupar e por isso, constitui um ideal a ser perseguido. Este ideal do 

ego é para si mesmo; porém, é resultado das identificações parentais e da influência 

da cultura no psiquismo deste sujeito. A sublimação é uma via muito importante para 

se garantir o investimento nos ideais e, por se tratar de um movimento organizador, 

estará presente desde o período de latência sexual em meninos e meninas e deverá 

permanecer durante toda a vida do sujeito. 

 

1.1.10 Do ponto de vista libidinal, a organização genital adulta 

Conforme Freud postula em Esboço de Psicanálise (1938), “a organização 

completa só se conclui na puberdade (...)”163. Deste modo, após a fase de latência 

sexual, o sujeito passa a ter acesso à quarta e última fase da organização libidinal: a 

organização genital adulta. 

Esta fase é caracterizada por diversos fatores que ocorrem com o sujeito, 

porém o mais relevante a ser destacado é o fato de as pulsões se unificarem sob a 

primazia dos órgãos genitais. 

Além disso, conforme Freud postula em Esboço de Psicanálise, ao aceder à 

organização genital adulta, o sujeito (homem ou mulher) cujo destino psíquico foi o 

da normalidade deve ter acesso ao seguinte:  

(1) algumas catexias libidinais primitivas são retidas, (2) outras 

são incorporadas à função sexual como atos auxiliares (...), e 

(3) outros impulsos são excluídos da organização, e são ou 

suprimidos inteiramente (reprimidos) ou empregados no ego de 

outra maneira, formando traços de caráter ou experimentando 

a sublimação, com deslocamento de seus objetivos.164 

Acredito ser possível sintetizar que Freud, ao postular o que ocorre na 

organização genital adulta, enfatiza os diversos destinos pulsionais, sendo que estes 

podem ficar retidos ou buscar satisfação sexual ou buscar satisfação pela via do 

deslocamento de objetivos sexuais, isto é, pela via sublimatória. 
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No que tange as fases do desenvolvimento libidinal, é importante destacar 

que não ocorrem linearmente, como Freud escreve: “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.”165 

 Por esta razão, a partir da exposição acerca da concepção metapsicológica 

da constituição do sujeito, faz-se interessante compreender o que as inibições e os 

acidentes ocorridos durante este percurso podem proporcionar à menina que se 

tornará histérica.  

Porém, antes disso, serão explicitadas as postulações da psicanalista Piera 

Aulagnier a respeito dos momentos fundamentais da dialética identificatória na 

constituição do Eu. 

 

1.2 Contribuições metapsicológicas de Piera Aulagnier 

 Antes de iniciar a exposição das contribuições metapsicológicas de Piera 

Aulagnier, acredito ser necessário salientar ao leitor que a presente pesquisa tem 

por objetivo principal o estudo da dimensão positiva na histeria, que consiste em, 

alguns casos desta patologia, haver uma tendência da pulsão de fixação fálica se 

imbricar com a pulsão de vida (Eros) e encontrarem uma saída positiva para a 

satisfação pulsional, por meio da sublimação. 

 Por esta razão, acredito ser necessário apresentar os principais conceitos da 

metapsicologia proposta por Aulagnier, a fim de enriquecer a discussão exposta no 

item anterior, destinado às postulações freudianas, principalmente no que tange às 

identificações. 

 Digo isto, pois a teoria freudiana foi baseada na clínica das neuroses, e por 

isso, o mestre não sentiu a necessidade em se debruçar sobre os processos 

psíquicos que constituíam a psique dos pais de seus pacientes. Seu interesse 

estava voltado, essencialmente,  para a compreensão metapsicológica do percurso 

seguido pelo menino e pela menina a fim de tornarem-se homem e mulher e os 

percalços ocorridos neste caminho, que propiciam saídas psicopatológicas. 
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 A psicanalista Piera Aulagnier assentou sua experiência clínica na análise de 

psicóticos e a partir disso, construiu uma metapsicologia ressaltando o lugar do 

desejo parental entre si e pelos filhos, além de enfatizar que este desejo depende da 

constituição psíquica de cada um do casal parental. De acordo com esta 

psicanalista, a constituição psíquica dos pais e o desejo deles, influenciarão no lugar 

que eles destinarão ao filho, bem como na constituição do psiquismo deste sujeito. 

 Foi a partir desta base, que Aulagnier estruturou sua construção 

metapsicológica, que conforme ela atenta “(...) não se pretende [a]166 um novo 

modelo de psique, porém tem a ambição de ampliá-lo (...)”.167 Sendo assim, no 

sentido de ampliar o pensamento freudiano, esta autora postulou a respeito dos 

momentos fundamentais da constituição do Eu, designando que isto ocorre por meio 

de uma dialética identificatória. 

 Além disso, Aulagnier concebeu que as psicopatologias se apresentam de 

acordo com os obstáculos mais ou menos severos que o Eu encontrará no exercício 

de suas funções essenciais que são: pensar e investir, segundo o conflito 

identificatório.168 

 Assim, por esta psicanalista apresentar um modelo metapsicológico ampliado 

ao modelo freudiano, principalmente no que tange às identificações, acredito ser 

imprescindível utilizá-la na fundamentação teórica deste trabalho a fim de trazer 

alguns aportes necessários para a construção da suposta história libidinal e 

identificatória de Coco Chanel, que será apresentada no capitulo 3 deste trabalho. 

 Conforme Aulagnier explicita, em uma entrevista concedida a Luis Hornstein, 

há uma diferenciação entre o conceito de Eu em sua teoria e o de ego na teoria 

freudiana. Em suas palavras: 

Para mim, o Eu é uma instância que está diretamente 

vinculada à linguagem. Não há lugar na minha concepção 

metapsicológica para o conceito freudiano de ego-id 

indiferenciado. Neste sentido, não se pode fazer uma 

equivalência entre a maneira como Freud se serve do conceito 
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de ego e o que tenho definido como Eu. Defini um conceito, 

para mim fundamental, que é o Eu antecipado e não se pode 

falar de um ego antecipado no discurso materno. (...) O Eu 

antecipado é um Eu historizado que inscreve a criança, desde 

o começo numa ordem temporal e simbólica.169 

 Assim, sua teoria concebe um Eu diferente da concepção freudiana de ego, 

pois compreende este como instância antecipada, pré-investida e pré-enunciada por 

um outro – que em geral é a mãe –, apesar de Aulagnier reservar grande 

importância ao pai na constituição psíquica do sujeito. 

 A respeito do desejo parental em relação à criança, em A violência da 

interpretação (1975), a autora propõe que “todo indivíduo nasce num ‘espaço 

falante’”170; isto significa que o Eu é historizado, constituído por um discurso 

proveniente do meio familiar, que é mediatizado por um ambiente psíquico 

organizado pelo desejo e pelo discurso dos pais entre si e destes em relação a esta 

criança. Deste modo, Aulagnier postula que o Eu advém no seio da história edipiana 

parental e se constitui em uma história edipiana própria, por meio de uma dialética 

identificatória. 

 Conforme será explicitado mais adiante, com relação ao momento em que 

este Eu é constituído, Aulagnier mantém a proposição da teoria lacaniana, que 

postula a constituição do Eu entre os 6 e os 18 meses de idade do bebê. 

 No que concerne à atividade de representação, Aulagnier (1975) a define 

como: “(...) o equivalente psíquico do trabalho de metabolização própria à atividade 

orgânica.” 171Assim, esta autora correlaciona o este trabalho com a biologia, onde 

um elemento heterogêneo à célula é rejeitado ou transformado em material que faz 

parte dele, isto é, se torna homogêneo à estrutura celular. Aulagnier complementa 

ainda este raciocínio escrevendo que: “esta definição pode se aplicar rigorosamente 

ao trabalho que efetua a psique, com uma única diferença: neste caso, o elemento 

absorvido e metabolizado não é um corpo físico, mas um elemento de 
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informação.”172 Deste modo, de acordo com Aulagnier, a atividade de 

representação tem a função de inscrever psiquicamente todo o vivido pelo sujeito, 

nos encontros entre sua psique, seu próprio corpo, o Eu do outro e a realidade. 

Porém esta atividade de representação somente ocorrerá se a experiência vivida for 

carregada de um índice libidinal, isto é, se for carregada de informações possíveis 

de gerar prazer ou desprazer. 

 De acordo com esta psicanalista, os objetos representados psiquicamente 

são remodelados e transformados pela atividade psíquica, que é constituída por três 

modos de funcionamento: o processo originário, o processo primário e o processo 

secundário. Além disso, a representação dos objetos se darão por uma dialética 

identificatória. 

 Por isso, a fim de tornar esta exposição, a respeito dos conceitos 

metapsicológicos, mais fluida e mais clara, optei, neste item, pela subdivisão em 

duas partes essenciais: a primeira, que trata dos modos de funcionamento psíquico 

originário, primário e secundário e a segunda, disposta logo após a exposição do 

processo secundário de funcionamento psíquico, que discute acerca dos momentos 

fundamentais da dialética identificatória na constituição do Eu, com a identificação 

primária, especular ou imaginária e a identificação simbólica. 

   

 1.2.1 Os modos de funcionamento psíquico 

 Aulagnier postulou alguns conceitos metapsicológicos que ampliaram a teoria 

freudiana. A respeito do funcionamento psíquico, ela escreve, em nota preliminar à 

obra A violência da interpretação (1975): 

A solução que escolhemos é reconhecer que aquilo que o 

modelo [freudiano]173 deixa de lado, concernente às nossas 

próprias respostas, exige que sejam reelaboradas as 

diferentes construções explicativas da constituição do Eu e da 
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função do discurso, para que se possa entrever este 

impensável ‘antes’ partilhado por todos nós.174 

 Acredito que a teoria de Aulagnier (1975) tem como aporte fundamental a 

constituição do Eu e sua relação com o discurso. Aquilo que a autora chama de 

“impensável”, refere-se ao processo originário de funcionamento psíquico, conceito 

criado por ela, a partir da análise com psicóticos e que auxilia no entendimento dos 

demais processos psíquicos, ao longo do desenvolvimento psíquico do sujeito. 

 Para esta autora, o processo originário pode ser definido como “(...) uma 

forma de atividade e um modo de produção que são os únicos presentes na fase 

inaugural da vida.”175 

 Sendo assim, Aulagnier (1975) postula um modo de funcionamento psíquico 

anterior ao processo primário de pensamento176, postulado por Freud e que também 

não corresponde ao inconsciente. 

 Para esta psicanalista, toda a atividade realizada por este processo psíquico é 

pulsional e consiste na metabolização das experiências – que são fonte de afetos e 

advém de um espaço heterogêneo ao espaço originário – em representação 

pictográfica ou pictograma, como condição necessária para que a experiência seja 

registrada psiquicamente. 

 A respeito desta condição necessária para que o encontro seja representado, 

Aulagnier (1975) escreve que: 

A atividade do processo originário é coextensiva a uma 

experiência responsável pelo estabelecimento da atividade de 

uma ou várias funções do corpo, resultantes da excitação das 

superfícies sensoriais correspondentes. Esta atividade e esta 

excitação exigem o encontro entre um órgão sensorial e um 

objeto exterior que possua um poder de estimulação sobre ele. 
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É este modelo sensorial que o processo originário retoma nas 

suas configurações.177 

 Nas postulações de Aulagnier, o protótipo desta primeira e inaugural 

experiência prazerosa é o encontro da boca do bebê com o seio materno. 

 Neste momento, o seio tem a função de ser o fragmento do mundo que 

oferece libido a este novo sujeito, sendo também, ao mesmo tempo, fonte de 

estímulos auditivos, olfativos e táteis, que estimulam o sistema sensorial e muscular 

deste bebê. 

 Aulagnier (1975) complementa ainda que este encontro inaugural: 

(...) não depende da justaposição fortuita entre o prazer do 

gosto e a satisfação da necessidade alimentar, mas que no 

registro da sensibilidade existe, efetivamente, uma ‘espera’ do 

objeto, que tem um poder de excitabilidade, uma ‘necessidade’ 

de informação, que explica que a atividade das diferentes 

zonas sensíveis possua a propriedade de se acompanhar do 

que chamamos prazer erógeno. Há, portanto, equivalência 

entre a excitabilidade e a erogeneidade das zonas (...)178 

 Deste modo, compreende-se que o corpo materno – neste encontro 

prototípico, o seio – tem a importante função  de estimular a atividade sensorial do 

recém-nascido. 

 Aulagnier (1975) postula que, nesta experiência inicial do bebê com o seio 

materno, a psique tem uma percepção precoce de um “(...) ‘a mais’ de prazer, 

vivenciado no momento da experiência da satisfação real que acompanha a 

representação, com a condição de que esta satisfação seja apta a dar prazer e não 

se reduza a saciar a necessidade.”179 

 De acordo com Aulagnier, uma característica desta vivência corporal – que é 

formada por uma dualidade entre zona sensorial e objeto causador de excitação – é 

a produção de “(...) uma imagem que os figura como uma entidade que chamaremos 
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‘imagem da coisa corporal’ ou preferivelmente, ‘imagem do objeto-zona 

complementar’. Esta imagem é o pictograma (...).”180  

 Sendo assim, no processo originário, há a impossibilidade do reconhecimento 

de uma dualidade entre a boca e o seio, ou seja, é impossível representar a boca 

como uma unidade separada do seio. 

 De acordo com Aulagnier, a consequência desta complementariedade é “(...) 

a ilusão de que toda zona auto-engendra o objeto a ela adequado (...)”181, isto 

siginifica que de acordo com o processo originário de funcionamento psíquico, a 

boca (como zona sensorial) e o seio (como objeto complementar, proveniente do 

espaço extra-psique e de poder de estimulação) serão representados, por meio de 

um pictograma, como uma unidade indissociável, uma unidade objeto-zona 

complementar. 

 Tanto este encontro prototípico, quanto os demais encontros, serão “(...) 

percebidos pela psique como uma fonte de prazer auto-engendrada por ela, e, 

portanto, fazendo parte do que é ‘apropriado’ no interior de si mesmo, ou como fonte 

de sofrimento a rejeitar.”182 Eis o postulado do auto-engendramento, que rege a 

atividade psíquica do processo originário. 

 Neste processo psíquico, o vivido pode ser auto-engendrado como vivência 

de prazer ou de sofrimento. O prazer destas vivências leva o psiquismo ao 

investimento da informação libidinal e o objeto de excitação responsável por esta 

informação. Dito de outra forma, temos que a psique investe tanto em sua própria 

atividade representativa quanto no representado resultante desta atividade. 

 Aulagnier (1975) postula que esta atividade psíquica de representação tem 

uma finalidade e, “(...) o gasto de trabalho que ela comporta deve ser assegurado 

por uma recompensa em prazer sem o que o não investimento da atividade de 

representação poria termo à atividade vital.”183 

 Deste modo, entende-se que a atividade de representação deve trazer o 

prazer como recompensa, garantindo assim, a vida psíquica (e biológica) do sujeito. 
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O que afasta o perigo de que a atividade seja levada à termo é a presença do que 

Aulagnier (1975) conceituou como “prazer mínimo”. 

 Conforme esta psicanalista postula, o “prazer mínimo” é: 

(...) conseqüência da relação entre os elementos da informação 

que penetram no espaço psíquico e o estado de quiescência 

resultante para a atividade de representação; isto, na medida 

em que o representado se oferece como suporte que imanta e 

fixa em seu proveito a energia da qual dispõe este processo.184 

 Assim, o “prazer mínimo” somente é possível porque a energia psíquica se 

imantou e fixou em um representado que é investido por ela, e neste caso, conforme 

Aulagnier (1975) escreve: “(...) há uma atração entre a atividade representante e a 

imagem representada, cuja presença ou retorno será, desde então, desejada pela 

psique. Esta tendência para a representação, este desejo de presença, é o que 

chamamos de Eros.”185 

 Deste modo, Aulagnier (1975) ressalta a importância da tendência à 

representação, do desejo de presença da imagem representada investida pela 

atividade representante, uma tendência a fixar energia na imagem representada e 

investi-la ou, segundo posso entender, um desejo de prazer. 

 Esta tendência a fixar energia na imagem representada, o desejo de presença 

da imagem de prazer, é condição fundamental para que o psiquismo possa investir 

em si mesmo (narcisismo) e nos objetos. E posso compreender que seja condição 

fundamental para que o Eu, mais adiante, possa buscar satisfação pulsional em 

atividades sublimatórias. 

 Digo isto, pois, abrindo um pequeno parêntese, Hornstein em seu livro 

intitulado Cura psicanalítica e sublimação (1990), apresenta o conceito de 

narcisismo trófico, isto é, de acordo com sua concepção, corresponde a uma 

atividade psíquica “(...) que tem por função manter a coesão estrutural, a 
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estabilidade temporal e a coloração positiva da imagem de si. Esta função trófica do 

narcisismo está vinculada à potencialidade sublimatória.”186 

 Deste modo, posso correlacionar que a tendência a manter esta coloração 

positiva de si, esteja ligada à tendência a união, à ligação, a fixação de energia e 

investimento na imagem representada, isto é, a força de Eros. 

 Fecho o parêntese e retomo que Aulagnier adverte que se o prazer mínimo 

fosse o único a operar, “(...) ele não poderia ter outra finalidade que a perenidade de 

uma representação inaugural, que se faria primeiro e último suporte da totalidade da 

energia psíquica.”187 

 Por isto, para não tornar perene a representação inaugural, Aulagnier (1975) 

considera ser necessário acrescentar ao “prazer mínimo”: “(...) a procura e a espera 

de uma ‘recompensa em prazer’, (...) recompensa que, a partir do momento em que 

a experiência é feita, torna-se a finalidade da atividade psíquica.”188 

 Ao ‘prazer mínimo’ deve-se acrescer um “desprazer mínimo”. Aulagnier 

(1975) postula que este afeto de desprazer se faz presente a cada momento em que 

o estado de fixação é impossível e a atividade psíquica deve criar nova 

representação, sendo assim: “(...) o trabalho necessário à constituição de uma nova 

representação tem como conseqüência um estado de tensão, responsável pelo que 

chamaremos ‘desprazer mínimo’, simétrico ao que chamamos ‘prazer mínimo’.”189 

 Este “desprazer mínimo” – como resultante de um estado de tensão 

decorrente da necessidade psíquica em forjar nova representação ou pela falta de 

um objeto sensível à zona complementar – terá como corolário e sinônimo: “(...) um 

desejo de autodestruição, primeira manifestação da pulsão de morte, que vê na 

atividade de representação, enquanto forma original de vida psíquica, a tendência 

contrária a seu próprio desejo de retorno ao ‘anterior’ a qualquer representação.”190 

 Eis aí, uma tendência à regressão, um retorno ao “anterior”, característica da 

pulsão de morte (ou Thanatos). Outra característica da pulsão de morte é que, sob 
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sua égide, no processo originário, a psique representará o vivido por meio de um 

pictograma de rejeição. 

 Aulagnier (1975) escreve ainda que, diante do domínio da pulsão de morte, 

Eros poderá predominar caso não se prolongue a espera pelo prazer, uma vez que a 

tática da pulsão de vida é “(...) oferecer a Thanatos, através do objeto, a ilusão de 

que ele atingiu sua finalidade: o silêncio do desejo, o estado de quiescência, 

repouso da atividade de representação.”191 

 Conforme Aulagnier (1975) postula, no processo originário, toda a experiência 

vivida, seja ela de prazer ou desprazer, “(...) está sempre sob o domínio da lei do 

‘tudo ou nada’, do amor ou do ódio.”192 Isto quer dizer que, no modelo prototípico de 

encontro entre zona função e objeto complementar, não há seio bom e boca ruim ou 

vice-versa, é tudo ou nada. 

 Esta complementaridade e indissociabilidade entre zona e objeto, permitem 

que tanto o prazer quanto o desprazer possam ser difundidos para as demais zonas 

erógenas, desempenhando, assim, a importante função de: “(...) integração do corpo 

como unidade futura, mas, também, causa de uma fragmentação desta ‘unidade’ 

que é fonte de uma angústia de mutilação; angústia que implica numa desintegração 

da imagem do corpo.”193  

 Sendo assim, em um momento posterior (no processo primário) aquilo que 

será representado como cena primária tem sua matéria prima nesta 

protorrepresentação forjada pelo processo originário. 

 Ainda no processo psíquico originário, o Eu – que se constituirá 

posteriormente – será representado por meio da atividade pictográfica como uma 

zona-função pensante, tendo como objeto complementar a ideia.  

 De acordo com Aulagnier (1975), a representação pictográfica daquilo que 

constitui o espaço e a atividade dos processos primário e secundário – as fantasias, 

os enunciados e as ideias – é por ela conceituado de “fundo representativo”. 
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 Para esta psicanalista, este “fundo representativo” acompanha as 

experiências do Eu, mesmo que forcluído do poder de conhecê-lo e seus efeitos – 

manifestados fora do campo da psicopatologia – são experimentados: 

(...) através destes sentimentos indefiníveis que a linguagem 

traduz por metáforas, cujo sentimento profundo foi banalizado 

pelo uso: ‘sentir-se bem na própria pele’, ‘estar em forma’, 

‘estar mal’, ‘carregar o mundo nas costas’, ‘sentir o corpo em 

pedaços’ e outros mais.194 

 É importante ressaltar também que o fundo representativo mantém sua 

atividade ao longo da vida do sujeito – em paralelo ao funcionamento das demais 

instâncias – gerando efeitos no Eu, mesmo que ele não tenha lugar no registro do 

dizível. 

 Assim, compreende-se que o processo originário, como única atividade 

psíquica presente na fase inaugural da vida do bebê, terá seus efeitos nas etapas 

posteriores da constituição psíquica deste sujeito. Isto porque, ele irá representar, 

por meio de um pictograma, este encontro fundamental entre a psique incipiente do 

recém-nascido com dois fragmentos da realidade: seu corpo e o Eu materno. 

 De acordo com Aulagnier (1979), em Os destinos do prazer: “(...) a vida exige 

que ao menos uma pessoa assuma o encargo de nos fazer viver e de tornar a 

realidade viável. Refiro-me ao desejo do porta-voz de ‘fazer viver’ um corpo, desejo 

que permitirá que a vida não se reduza a um estado vegetativo (...)195. Isto significa 

que desde antes do Eu advir deve ter sido antecipado pelo desejo de alguém. 

 Porém, Aulagnier ressalta que “(...) esse desejo que surge num primeiro 

tempo nesse lugar onde o sujeito falta, nos prova que a causa desse desejo não é o 

sujeito, mas sim a significância que tem para o desejante esse ponto vazio onde a 

criança terá que advir.”196 

 Assim, de acordo com essa autora, entende-se a importância de se 

considerar que: “todo indivíduo nasce num ‘espaço falante’”197; isto significa que o 
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Eu é historizado, constituído por um discurso proveniente do meio familiar, que é 

mediatizado por um ambiente psíquico organizado pelo desejo e pelo discurso dos 

pais entre si e destes em relação a esta criança. 

 Antes de seu nascimento, o bebê passa a existir na psique materna. Ele é 

pré-investido e pré-enunciado pela libido da mãe – de modo prevalente. Com o 

nascimento do bebê, a mãe, neste contexto, tem uma função de porta-voz que, 

conforme Aulagnier (1975) define é: 

(...) porta-voz no sentido literal do termo, pois é a esta voz que 

o infans deve, desde o seu nascimento, o fato de ter sido 

incluído num discurso que, sucessivamente, comenta, prediz, 

acalenta o conjunto de suas manifestações, mas porta-voz, 

também no sentido de delegado, de representante de uma 

ordem exterior cujo discurso enuncia ao infans198 suas leis e 

exigências.199 

 Com relação a este discurso que advém do porta-voz, Aulagnier postula que: 

“(...) se dirige, inicialmente, a uma sombra falada projetada sobre o corpo do infans 

(...)”200. 

 Para Aulagnier, esta “sombra falada” é constituída por “(...) 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.”201 

 Assim, do lado do bebê, os enunciados da sombra organizam uma imagem 

identificatória de um Eu que habitará o corpo deste bebê. 

 Do lado materno, por meio desta sombra, a mãe enuncia – tanto para ela 

quanto para a criança – as interdições. Conforme Aulagnier (1975) escreve: “(...) a 

sombra, herdeira da estória edipiana da mãe e de seu reprimido, induz, por 
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antecipação, o reprimido da criança; graças a ela, o infans ‘fala’ à mãe como se a 

repressão já tivesse ocorrido.”202 

 Desta forma, compreende-se que antecipadamente, a sombra induz o 

reprimido da criança, possibilitando a transmissão de uma instância repressora, que 

precede o que será reprimido mais adiante. 

 Conforme propõe esta psicanalista, em 1975, a mãe “(...) pede [a este corpo 

pré-enunciado do bebê] a confirmação da identidade da sombra, sendo desta 

sombra que se espera uma resposta, raramente ausente, pois ela foi pré-

formulada.”203 

 Porém, Aulagnier (1975) adverte para a possibilidade de existir um ponto de 

ruptura entre esta imagem identificatória construída pela mãe e o corpo real do 

bebê. De acordo com esta autora, o sexo da criança pode tornar-se o primeiro ponto 

de discordância entre a sombra falada e o corpo real com que a mãe se depara. A 

este respeito considera que: 

É claro que a mãe poderá falar no feminino à sombra de um 

corpo dotado de um pênis e vice-versa mas, neste caso, ela 

não ignora que existe uma antinomia entre o sexo da sombra e 

o sexo do corpo na sua totalidade. Esta clivagem da criança, 

operada pela mãe, é testemunhada pela ambigüidade de seu 

investimento em relação ao corpo da criança: (...) o objeto 

corpo será (...) objeto de cuidados, preocupações e interesses, 

ao mesmo tempo que permanece um mero suporte da sombra 

impondo-se como o que é amado ou ‘a amar’.204 

 E, para Aulagnier, “(...) tal sombra não anula o que, a partir do objeto, pode 

impor-se como contradição.205 Isto significa que há a possibilidade de persistir a 

contradição entre a sombra falada e o corpo real do bebê, e conforme a autora 

complementa: 
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O reconhecimento desta possibilidade [de haver contradição 

entre sombra e corpo]206 está na base do que é vivido pelo Eu 

como dúvida, sofrimento, opressão e, inversamente, como 

prazer, alegria, certeza, nos momentos em que ele tem a 

garantia da concordância entre sombra e objeto.207 

 Assim, a contradição pode permanecer, pois o bebê, nestes momentos 

iniciais de vida, ainda não faz uso da linguagem e, portanto, não tem condições de 

contrariar a sombra com seus enunciados identificatórios.  

 Então, uma vez que esta contradição persiste, “(...) é o corpo que pode 

manifestá-la; o sexo primeiramente, em seguida tudo o que, no corpo, pode 

aparecer como sinal de uma ‘falta’, de um ‘a menos’ (...)”208. E, conforme Aulagnier 

complementa: “(...) todo defeito no seu funcionamento [deste corpo]209 e no modelo 

que a mãe privilegia, corre o risco de ser recebido como um questionamento, uma 

recusa de conformidade deste corpo à sombra (...)”.210 

 Ainda sobre o encontro da mãe com o corpo real do bebê, Em Nascimento de 

um corpo, origem de uma história, Aulagnier postula que do lado materno é 

necessário que haja “(...) uma reorganização de sua economia psíquica, que deverá 

estender a esse corpo o investimento do qual, até então, gozava unicamente o 

representante psíquico que o precedeu”.211 

 Deste modo, é a partir da ocorrência da reorganização psíquica que a mãe 

terá condições de investir na relação com o corpo real deste bebê. Acerca desta 

relação, Aulagnier escreve que: 

(...) comporta, de início, uma parte de prazer erotizado, 

permitido e necessário, que ela pode parcialmente ignorar, mas 

que constitui o fundamento da ancoragem somática deste amor 
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que ela dirige ao corpo singular de seu filho, amor que longe de 

ignorar, ela está disposta a clamar.212  

 Neste sentido, Aulagnier enfatiza que o amor que a mãe dirige ao filho tem 

bases somáticas, isto é, a partir do contato corporal entre mãe e filho que se 

transmitirá à criança a medida do sentimento materno. Acerca disto, Aulagnier 

complementa: “Esse componente somático da emoção materna se transmite de 

corpo a corpo; o contato com um corpo emocionado toca o nosso, a mão que nos 

toca sem prazer não provoca a mesma sensação que uma mão que sente prazer ao 

nos tocar”213. 

 Assim, o contato entre o corpo do bebê e o corpo materno tem fundamental 

importância para o psiquismo de ambos os lados, o corpo do bebê, ao entrar em 

contato com o corpo materno poderá se encontrar com as manifestações 

emocionadas da mãe. E, “(...) as manifestações desta emoção modificarão este 

meio ao qual o bebê reage e, com isso, os efeitos do mundo sobre sua vida 

psicossomática.”214  

 Porém, como a experiência de prazer dura pouco tempo, o psiquismo 

precisará lançar mão de um outro modo de funcionamento para representar a 

separação entre os dois espaços corporais, que a ausência e o retorno da mãe lhe 

impõe. 

 Desta forma, como o processo originário ignora o signo de relação, o modo de 

funcionamento primário terá que entrar em cena para representar – por meio de uma 

fantasia ou representação fantasmática – os afetos de prazer e desprazer que 

decorrem da experiência de ausência e presença maternas. 

 De acordo com Aulagnier (1975), o indicador da produção fantasmática é a 

existência de “(...) uma figuração na qual, efetivamente, existe a representação de 

dois espaços, mas estes dois espaços estão submetidos à onipotência do desejo de 

um só.”215 
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 Desta forma, quando a psique se depara com o reconhecimento de que o seio 

é um objeto separado do corpo, e portanto, não há como garantir-lhe a posse, a 

presença ou ausência deste objeto não pode ser mais concebida como 

autoengendrada; forja-se, então a representação de dois espaços, separados, 

porém, submetidos a onipotência do desejo de um. 

 Assim, conforme Aulagnier (1975) postula, estas situações de presença e 

ausência “(...) serão interpretadas por e na fantasia, como conseqüência da intenção 

do seio de oferecer prazer ou de impor o desprazer (...).”216 Isto porque, conforme a 

autora, este modo de funcionamento exige “(...) que o vivenciado possa encontrar 

sua causa na intencionalidade de um desejo situado, inicialmente, como desejo do 

Outro em relação ao sujeito.”217 

 Isto quer dizer que, de acordo com o postulado da onipotência do desejo do 

Outro – que rege este modo de funcionamento psíquico –, tudo aquilo que 

testemunha a existência de um não-eu será compreendido pelo fantasiante como 

manifestação do desejo do Outro. Ao passo que, tudo o que for vivido pelo sujeito e 

que faz parte dele mesmo, será entendido como sendo efeito da resposta que o 

desejo do Outro espera. 

 Porém, não somente as experiências prazerosas seguem o postulado da 

onipotência do desejo do Outro; de acordo com Aulagnier (1975), o desprazer vivido 

pode “(...) tornar-se fonte de prazer uma vez que, ao experimentá-lo, asseguramo-

nos de estar conformes ao desejo do Outro. Esta interpretação projetada sobre o 

desejo do Outro é o fundamento do masoquismo primário.”218 

 Deste modo, as vivências desprazerosas também podem ser interpretadas 

como resultantes da realização do desejo do Outro e podem, com isso, tornarem-se 

fontes de prazer a serem investidas pelo sujeito. 

 Isto porque, conforme Aulagnier enfatiza, em Os destinos do prazer (1979), é 

característico do modo de funcionamento primário, “(...) não poder traçar um limite 
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por mínimo que seja entre fantasia e as circunstâncias reais da experiência que 

coloca em cena.”219 

 Para esta autora, a fantasia é definida como esse “(...) núcleo primeiro e 

irredutível do inconsciente onde se inscreve de modo indelével a relação do sujeito 

com o desejo (...)”220. Isto significa que as representações fantasmáticas ou 

fantasias estão no registro do inconsciente, do indizível. 

 Freud, em O ego e o id (1923), postula que o pensar em figuras “(...) se situa 

mais perto dos processos inconscientes do que o pensar em palavras, sendo 

inquestionavelmente mais antiga que o último (...)”221. Além disso, na teoria 

freudiana, as representações verbais são resíduos mnêmicos verbais derivados das 

percepções auditivas. 

 Aulagnier mantém, em suas proposições metapsicológicas, esta postulação 

freudiana e entende que a palavra possível de ser enunciada pelo sujeito é resultado 

da palavra que fora, anteriormente, ouvida por ele. 

 De acordo com Aulagnier (1975), a junção entre as palavras escutadas pelo 

sujeito e as imagens de coisa opera-se da seguinte forma: 

A junção deste “escutado” à imagem de coisa estabelece um 

sistema de significações primárias, que se diferencia do 

sistema próprio às significações secundárias pelo fato de que, 

no primário, a representação que ele se forja de sua relação ao 

mundo permanece organizada de maneira a demonstrar a 

onipotência do desejo do Outro. Esta demonstração é a única 

que pode fornecer ao “fantasiante” a certeza da verdade de sua 

representação (...).222 

 Aulagnier considera que, no primário, as palavras pronunciadas pela voz 

materna não tem valor lingüístico, mas sim, um valor libidinal, ou seja, as palavras 

serão percebidas pelo fantasiante como resultado do desejo do Outro em dar ou 
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recusar prazer. Esta percepção se constitui como um esboço daquilo que conterá a 

especificidade da linguagem, isto é, a criação de sentido. 

 Para Aulagnier, o postulado do desejo do Outro juntamente com uma primeira 

participação no princípio de realidade nortearão a produção fantasmática e o 

inconsciente de modo que ao psiquismo do sujeito se imponha o reconhecimento da 

presença de um espaço exterior e separado ao psiquismo. 

 Isto porque, esta primeira participação do princípio de realidade no trabalho 

psíquico,“(...) é responsável pela heterogeneidade presente entre a produção 

pictográfica e a produção fantasmática.”223 

 É interessante observar que Aulagnier se diferencia de Freud ao propor esta 

primeira participação do princípio de realidade no modo primário de funcionamento 

psíquico. 

 Ainda com relação ao primário, para esta psicanalista, há uma espécie de 

produção limite entre o processo anterior, o originário, e o primário, onde se inscreve 

o que ela denominou de “cena primária”, que se trata de uma fantasia construída 

pelo processo psíquico primário, a partir de uma remodelagem que ele faz do 

cenário do processo originário, “(...) a fim de poder inscrever uma primeira relação 

de causa e efeito entre o que é vivenciado por aquele que olha, e o que aparece na 

cena.”224 

 Na cena primária, a construção fantasmática é composta por três elementos 

que constituem o protótipo do complexo de Édipo no processo primário: aquele que 

olha, a mãe e o outro sem seio (figura paterna).  

 Esta cena pode ser concebida como o núcleo de toda a organização das 

fantasias e tem como função trazer respostas às indagações que a criança formula a 

respeito de sua origem, da origem do desejo, do prazer, do desprazer e do mundo. 

 Acerca do funcionamento do processo primário, Aulagnier faz uma 

interessante ilustração: 

O primário é capaz (...) de ligar os fragmentos cênicos e os 

quadros que se sucedem; seu modo de funcionamento faz 
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pensar em um sujeito que colaria num álbum as fotografias que 

um aparelho fotográfico captaria sucessivamente de si mesmo, 

sujeito que saberia que todas as fotografias lhe pertencem e 

tem como agente o mesmo aparelho, sendo, entretanto, 

incapaz de ler nelas a história de sua temporalidade ou de 

prever, a partir delas, qual será o seu futuro. 

 Assim, entende-se que a imagem de coisa configura-se como um elemento 

de transição pois, ao mesmo tempo em que sucede a atividade pictográfica, também 

prepara o terreno para que o dizível se estabeleça. 

 Deste modo, o processo primário, com seu sistema de significações 

primárias, serve de precursor para o estabelecimento da atividade ideativa, que é 

obra do Eu e que dá conta do signo lingüístico e do sistema interpretativo, que ele 

próprio organiza. 

 A fim de garantir o funcionamento do Eu, entra em cena o processo 

secundário. Segundo as postulações de Aulagnier, o que caracteriza o Eu é “(...) 

representar e se 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 esta última.”225 

 Os produtos deste modo de funcionamento psíquico são as representações 

ideativas (ou ideias) e os enunciados. Isto porque, conforme Aulagnier escreve: “(...) 

constata-se que toda vivência, todo ato, implica a co-presença de uma idéia que os 

torne pensáveis e, portanto, nomeáveis.”226 

 E estas vivências somente poderão ser nomeáveis porque: “o que se 

desenvolve neste registro, se acompanha do que chamamos de sentimentos do Eu, 

ou seja, o afeto na sua forma consciente.”227 

 Assim, a atividade de representação do Eu é regida pelo postulado da 

causalidade inteligível. Isto significa que “(...) a realidade se ajusta ao conhecimento 

que dela o saber dominante numa cultura dá.”228 
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 Desta forma, entende-se que esta instância enunciante representa sua 

existência e a realidade vivida por meio de ideias (ou representações ideativas) que 

são submetidas ao discurso dominante da cultura. 

 Aulagnier postula ainda, em uma entrevista concedida a Luis Hornstein, que o 

Eu é uma instância antecipada, “(...) é um Eu historizado que inscreve a criança 

desde o início em uma ordem temporal e simbólica.”229 Isto significa que o Eu é 

antecipado pelo desejo e discurso maternos, mas conforme esta autora adverte: “(...) 

não está condenado ao desconhecimento, nem é uma instância passiva. Ainda que 

seus primeiros identificados sejam providos pelo discurso materno, o Eu é também 

uma instância identificante e não é um produto passivo do discurso do Outro.”230 

 Esta postulação de Aulagnier traz uma diferenciação entre seu entendimento 

e a compreensão lacaniana de Eu, já que, na concepção desta psicanalista, o Eu 

não é uma instância passiva e é constituído por duas dimensões: a identificada (que 

advém do discurso dos pais) e a identificante (produto do que o sujeito se apropria 

do discurso parental e do meio). 

 Aulagnier considera que o Eu se constituirá por meio da inserção do bebê em 

um “meio psíquico ambiente”, sendo o meio familiar – organizado pelo discurso e 

pelo desejo dos pais entre si e destes em relação à criança – o primeiro habitat do 

campo social, com a função de servir de intermediário entre o psiquismo do bebê e 

este “meio psíquico ambiente”. 

 Conforme dito anteriormente, na metapsicologia proposta por Aulagnier, o Eu 

é constituído por uma dialética identificatória, que ocorre durante a infância. No 

decorrer deste percurso, podem ser destacados dois momentos fundamentais: a 

identificação especular e a identificação simbólica. Porém, antes do Eu advir, o 

momento que o precede é o da identificação primária, como explicitarei a seguir. 
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 1.2.2 Os momentos fundamentais da dialética identificatória na 

constituição do Eu 

 Diante da complexidade de questões envolvidas na dialética identificatória, na 

constituição do Eu, Aulagnier constrói um modelo esquemático e o publica em O 

aprendiz de historiador e o mestre feiticeiro (1984), apresentando os momentos 

fundamentais dessa dialética identificatória. 

 Nesta linha, ela concebe o marco T0 (conceituado como tempo zero) como o 

momento correspondente à identificação primária, que ocorre no nascimento do 

bebê e é precursora do Eu. A autora concebe também o T1 (tempo um), que 

corresponde à identificação imaginária ou especular, por meio da qual o Eu advém. 

Este T1 se estende até o T2 (tempo dois ou tempo de concluir), no qual ocorre a 

identificação simbólica, que se desdobra até a identificação ao projeto. 

 Com relação à identificação primária, Aulagnier postula, em Demanda e 

identificação (1968), que ela ocorre no nascimento, no encontro inaugural do bebê 

com sua mãe. Nesta ocasião, o bebê identifica-se “(...) com as percepções 

coextensivas à resposta [materna]. Ele é primeiramente aquilo que ele percebe do e 

pelo objeto, esse prazer de beber ou esse desespero da ausência (...)”231. Isto 

significa que, nos momentos identificatórios iniciais, o bebê identifica-se com tudo 

aquilo que percebe a partir da resposta materna à sua demanda primária, que é “(...) 

desde a origem, uma demanda de libido, uma demanda de desejo (...)”.232 

 Conforme Aulagnier escreve, “essa demanda que visa o desejo da mãe é o 

que chamaremos demanda primária, aquela que é dirigida ao Outro e que não pode 

exprimir senão um voto: ser resposta em conformidade com a oferta (...).”233 

 Nesta situação de encontro, há a coincidência entre desejo materno e 

demanda do bebê, uma vez que:  “a mãe deseja que o infans demande’ e ‘o infans 

demanda que a mãe deseje’”.234 

 No encontro inaugural entre mãe e bebê, esta acredita que possui um saber a 

respeito das necessidades do corpo e da psique deste bebê. Nesta situação, tudo 
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aquilo que o bebê possa manifestar, “(...) seja o grito mais inarticulado, não impede 

que seja entendido pela mãe como ‘demanda de...’”.235 

 Deste modo, conforme esta psicanalista postula, a mãe interpreta as 

manifestações de vida de seu filho, sejam elas gritos, movimentos de alegria ou 

algum sinal de sofrimento, como sendo “(...) um apelo, como uma mensagem da 

qual ela seria a destinatária, interpretação que por sua vez é forjada nos moldes de 

seu próprio desejo.”236 Isto permite compreender que a mãe, ao se deparar com as 

manifestações deste bebê, endereçadas a ela, tende a interpretá-las de acordo com 

seu próprio desejo. 

 E, a partir desta demanda do bebê, que primariamente é de libido, de desejo, 

a mãe, a partir de seu desejo, responderá oferecendo-lhe o seio. Este é, de acordo 

com Aulagnier, o primeiro objeto a ser identificado como aquilo que o bebê 

demanda. É o objeto que inaugura o jogo identificatório e tem uma função 

fundamental na identificação primária. 

 Esta função diz respeito ao desejo materno de que o bebê demande o seio, 

conforme Aulagnier escreve: “essa demanda do seio não é absolutamente para a 

mãe sinônimo de uma demanda alimentar, mas sim aquilo que a designa como 

dispensadora de vida, de amor, aquilo que simboliza a função materna, tornando-se 

seu emblema mais precioso.”237 

 Assim como para a mãe, a possibilidade de ofertar o seio está relacionada à 

possibilidade de exercer o dom materno, no que se refere ao bebê, “(...) o seio é em 

primeiro lugar aquilo que ele descobre numa experiência inaugural de prazer (...)”.238  

 Esta função identificatória atribuída ao seio é fundamental, pois é por 

descobrir este objeto em uma primeira experiência de prazer que este sustentará a 

demanda libidinal desta criança e presentificará o desejo materno por ela. 

 No que se refere à relação entre demanda e desejo, Aulagnier postula que: 

“(...) só se realiza no primeiro encontro, nesse tempo em que o demandante ainda 
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não conhece o que demanda; em seguida, se produzirá sempre um desvio entre o 

seio demandado – esse primeiro revelador de prazer – e o seio recebido.”239 

 Desta forma, ao longo da história libidinal e identificatória do sujeito, este 

Outro primordial ao qual foram dirigidas suas primeiras demandas de desejo, 

constitui-se como:  

Referente inconsciente ao qual serão daí por diante medidos 

todos os ‘outros’ da demanda, que pronunciará seu veredito 

sobre a inadequação de todo objeto de resposta com relação a 

esse primeiro objeto da oferta, mas que por isso, permite o 

ricochete infinito da busca.240 

 Deste modo, compreende-se que este primeiro objeto ofertado se constitui 

como referência aos outros objetos buscados pelo sujeito. E, uma vez que esta 

condição inicial não se estabelece, o sujeito seguirá desejante durante toda sua 

vida. 

 É importante destacar, que conforme Aulagnier postula, em Um intérprete em 

busca de sentido I (1986), diferentemente da demanda, que “(...) em última análise, 

é demanda de identificação (...)241, o desejo tem como objeto o desejo do Outro. E, 

desta forma, “o sujeito é desejante de um desejo e não de um objeto. O objeto preso 

na fantasia tem como única função assegurar que estará a seu alcance fazer surgir, 

graças a si, esse desejo do Outro do qual é desejante.”242  

 Com relação ao desejo, Aulagnier entende que possui duas metas pulsionais, 

denominadas por ela de desejo de desejo, correspondente à pulsão de vida em 

Freud, e desejo de não desejo, pulsão de morte na teoria freudiana.  

 De acordo com esta psicanalista, a meta da pulsão de vida é “englobante, 

unificadora e centrifuga (...).”243 Isto significa que a pulsão de vida leva o psiquismo a 

investir o objeto, representando-o e possibilitando o desejo de desejo. Já a pulsão 
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de morte tem como meta “(...) a destruição do desejo e de sua busca (...).”244 Em 

outras palavras, ela visa a destruição do objeto. 

 Porém, para que o psiquismo possa seguir desejante e que a vida do Eu seja 

possível, é preciso que ele experimente um prazer necessário, isto é, o prazer na 

satisfação de algumas necessidades corporais e psíquicas, que se referem, 

conforme Aulagnier postula em Os destinos do prazer (1985): ao corpo que o Eu 

habita (ao bom funcionamento de seus órgãos); à possibilidade de ter sido 

antecipado pelo Eu do porta-voz; ao mínimo de investimento em referências e 

pensamentos com função identificatória; ao encontro com um outro Eu que possa, 

na cena da realidade, servir como ponto de apoio e suporte de investimentos.245 

 Entretanto, para que viver faça parte das escolhas do Eu, é preciso que ele 

acrescente ao prazer necessário um prazer suficiente, para que “(...) a escolha feita 

tenha sentido ao próprio olhar do Eu.”246 

 Deste modo, o Eu deve ter acesso a uma convicção de que pode “escolher” o 

que deseja pensar e o que irá recusar. Do mesmo modo em que precisa crer que é 

amado e ama porque escolheu e foi escolhido. 

 Acerca do pensar, o psicanalista Luis Hornstein entende que, desde os 

primórdios da constituição psíquica, “(...) a criança poderá investir libidinalmente seu 

pensamento e identificar-se com o ser pensante desejado pela mãe; é assim que a 

libido objetal, ligada à mãe, passa a ser investimento narcisista de uma 

representação do ego que sustenta a atividade de pensamento.”247 

 Com esta convicção de que é amado, o Eu terá espaço para advir e, 

conforme Aulagnier postula, instaura-se um segundo tempo da dialética 

identificatória na constituição do Eu, denominada de identificação especular ou 

imaginária. De acordo com o esquema proposto por esta psicanalista, o tempo 

correspondente a identificação imaginária ou especular é designado por T1 (tempo 

um ou tempo de compreender). 
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 Para Aulagnier, este momento é marcado pela satisfação das demandas pré-

genitais infantis, demandas de objetos de brilho fálico – endereçadas a mãe, 

primeiramente – como o seio, as fezes, o pênis, e etc. Esta autora postula ainda 

que, neste momento “(...) se realiza o encontro entre um olhar e um visto identificado 

por aquele que olha como idêntico a si mesmo.”248 Isto é, neste segundo momento 

identificatório, ocorre o encontro entre o olhar do bebê e sua imagem no espelho, 

sendo este encontro testemunhado pelo olhar materno. 

 O momento da identificação especular é definido por esta psicanalista, em A 

violência da interpretação (1975), como o “(...) momento no qual se opera uma soma 

entre a imagem especular e o enunciado identificatório que o Outro, num primeiro 

tempo, pronuncia sobre ela.”249 E Aulagnier complementa ainda que durante a 

identificação especular, “o que a criança encontra não é a simples objetivação de si 

mesma como imagem, mas também a designação que lhe envia o olhar do Outro, 

indicando-lhe ‘quem é’ este que o Outro ama, nomeia e reconhece.”250 

 Deste modo, a criança constitui sua imagem especular como objeto de prazer 

materno, à medida que ele faz uma junção entre o visto no espelho e os enunciados 

recebidos de sua mãe a respeito desta imagem. 

 Porém, esta constituição da imagem especular não ocorre de uma só vez. A 

experiência especular acontece em três momentos, como Aulagnier propõe, em A 

violência da interpretação (1975): O primeiro corresponde ao “(...) surgimento no 

espelho de uma imagem que a psique reconhece como sua.”251; o segundo refere-se 

ao “(...) desvio do olhar na direção do olhar da mãe, onde é lido um enunciado que 

diz que esta imagem é o objeto de seu prazer (...)”252; o terceiro momento da 

identificação especular diz respeito ao “(...) retorno do olhar à imagem presente no 

espelho e que, a partir deste momento, será constituída pela junção entre a imagem 

e a legenda que a concerne, tal qual ela foi percebida no olhar materno.”253 

 Deste modo, é a partir destes três momentos da identificação especular, que 

há a possibilidade do Eu advir. Sendo assim, o que diferencia este segundo tempo 
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identificatório – marcado pela identificação especular ou imaginária – do tempo um, 

que é o da identificação primária, é que: “(...) a partir desse primeiro enunciado ‘eu é 

isso’, o ‘isso’ não aliena mais de modo direto o enunciante no campo do Outro (Eu 

não é mais nem o seio, nem a mãe), mas se mediatiza graças ao objeto, que 

chamamos objeto de demanda (...)”254. 

 A respeito da função deste objeto de demanda, Aulagnier (1986) postula que 

este: 

(...) guardará um papel isomorfo na dinâmica relacional assim 

como na repartição libidinal, qualquer que seja sua natureza 

(do objeto parcial cujos protótipos serão o seio, uma vez que é 

percebido como separado da mãe e, num segundo tempo, as 

fezes, passando pelo ego especular tal como funciona na 

relação narcísica com o outro, para chegar a qualquer coisa 

que possa tornar-se suporte da demanda infantil num tempo 

anterior ao Édipo).255 

 Isto significa que neste momento de constituição do Eu, o objeto é 

representado como prova do investimento libidinal, porque oferecê-lo ao outro ou 

recebê-lo do outro é prova de amor. Ao mesmo tempo, o objeto é emblema 

identificatório porque, ao dar este objeto ao outro, a criança pode se identificar com 

aquele que tem o objeto do prazer desejado pela mãe e, ao recebê-lo deste outro, 

pode identificar-se com aquele que é a resposta ao desejo materno. 

 Segundo Aulagnier postula, este segundo momento identificatório é 

denominado de identificação imaginária porque: “o termo de imaginário significa aqui 

que a definição concernente à realidade da coisa nomeada cede seu lugar à função 

de valor identificatório que ela terá.”256 Isto significa que, o que caracteriza o registro 

imaginário é o valor identificatório que adquirem os objetos de demanda. 

 A este respeito, Aulagnier (1975) considera: 

Diremos que o registro do imaginário define o conjunto dos 

enunciados que têm a função de emblemas identificatórios e a 
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imagem especular que deve servir-lhes de ponto de 

ancoragem. Estes emblemas se apresentam ao Eu como 

idênticos, a suas ‘posses’: ‘posses’ definidas pela mensagem 

que, a partir delas, retorna ao sujeito para lhe dizer ‘quem’ ele 

é.257 

 Ainda no que tange a esta função de emblema identificatório realizada pelo 

objeto, Aulagnier escreve que a identificação primária “(...) pressupõe a 

possibilidade, para o sujeito, de se designar por um enunciado identificatório que 

possa ser referido à sua imagem, entendendo-se aqui esta imagem de si mesmo 

que o acompanha ao longo de sua existência.”258 

 Porém, conforme Aulagnier (1975) escreve, esta imagem somente é 

constituída para o sujeito, não tendo, portanto, a capacidade de fazer com que os 

outros a vejam da mesma maneira como ele próprio a vê, nem mesmo como o 

sujeito gostaria que o vissem.  

 E este conflito, ocasionado pela incompatibilidade entre a imagem (vista pelo 

sujeito) e aquela que os outros lhes noticiam, consequentemente “(...) induzirá uma 

reorganização da problemática identificatória, a qual deslocará seu centro de 

gravidade do suporte especular para o que chamamos o saber identificatório, ou o 

discurso que o Eu pode manter sobre o Eu.”259 E esta autora completa escrevendo 

que: 

(...) a partir deste momento, a verdade dos enunciados que se 

referem ao Eu e o definem, não se encontra mais em poder 

exclusivo do discurso de um outro, mas ela é esperada do 

discurso do meio, que será o único a ter o poder de decidir em 

que condições o saber do Eu sobre o Eu pode se afirmar como 

adequado a uma prova de verdade reconhecida pelos outros, 

mesmo se ela é refutada por um outro.260 
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 Ainda no que tange aos objetos de demandas pré-genitais, Aulagnier (1986) 

postula que, independentemente de quais forem eles – o seio, as fezes, o pênis, e 

etc. – seu papel permanece sempre o mesmo, isto é, como:  

(...) fonte de prazer para uma zona ou para uma função 

erotizadas pelo sujeito, coisa definida, isto é, que permite à 

demanda dizer qual é seu objeto (...), diferente desde então do 

sujeito assim como da mãe, ele é aquilo que tapa esse buraco 

da linguagem infantil onde falta o termo gozo.261 

 Assim, neste momento identificatório, a criança ignora a genitalidade e 

acredita na existência de um objeto que possa lhe assegurar uma repartição sem 

perda de libido. O que ela oferece ao outro equivale, exatamente, ao que ela recebe 

deste outro em troca, sem qualquer prejuízo. 

 E, conforme Aulagnier (1986) explicita, a conseqüência disto para a economia 

identificatória da criança é a de que: “(...) já que os objetos de demanda são coisas 

que não faltam neste mundo, as referências identificatórias permanecem estáveis 

para ela, qualquer que possa ser seu desfiladeiro substitutivo.262 

 Assim, durante esta fase relacional – que é vivida até o fim do complexo de 

Édipo – a criança entende que a mãe é detentora de grande quantidade dos objetos 

a quem ela pode demandar. 

 Porém, Aulagnier (1986) adverte que a mãe pode oferecer à criança diversos 

emblemas narcisistas, ressaltando que ela é bonita, inteligente, boa e etc, porém, a 

mãe corre o risco de não atribuir-lhe o reconhecimento de ser “(...) um emblema que 

ela não pode discriminar para o filho: aquele que lhe daria seu estatuto de sujeito no 

campo do gozo.”263 E esta autora aprofunda o raciocínio escrevendo que: 

Esse olhar surpreendido no espelho, que ela [mãe]264 está 

sempre pronta para lhe oferecer, investe sua imagem e não 

sua carne. Aquela que gratifica a criança com uma infinidade 

de dons, privou-a o tempo todo daquilo que ela não sabia 

demandar, mas que no entanto funda seu desejo: ser causa 
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de gozo265. (...) Eis por que designamos a prova da castração 

com esse ‘tempo para compreender’ (...).266 

 Assim, a partir da postulação de Aulagnier compreende-se que é tarefa da 

mãe delimitar seu espaço diante do desejo do filho, é tarefa materna designar à 

criança a prova da castração. 

 No que se refere à castração, Aulagnier (1975) a define 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 encontrar-nos267. E esta psicanalista 

complementa com a exposição de que, diante desta constatação, “o que podemos 

fazer é assumir a experiência de forma a preservar para o Eu alguns pontos fixos, 

que servirão como apoio quando surgir um conflito identificatório.”268 

 Esta constatação do sujeito de que não ocupa o lugar que antes acreditava 

ocupar, é estruturante do psiquismo. E, uma vez vivida a prova de castração, o Eu 

deverá preservar alguns pontos de apoio em que poderá se assegurar a cada vez 

que um conflito identificatório se fizer presente. Isto porque, “castração e 

identificação são as duas faces de uma mesma unidade, e uma vez o Eu 

constituído, a angústia ressurgirá cada vez que as referências identificatórias 

oscilam.”269 

 No que se refere a angustia de castração, Aulagnier postula que “(...) surge 

no momento em que descobrimos o risco que implica o saber que não estamos, 

para o olhar dos outros, no lugar que acreditávamos ocupar e que poderemos não 

mais saber de que lugar nos falam, e em que lugar nos situa aquele que nos fala.”270 

Assim, para Aulagnier, a angústia de castração é uma angústia de identificação, já 

que surge a cada momento em que as referências identificatórias são abaladas. 

 Conforme Aulagnier (1975) escreve: “a angústia de castração é o tributo que 

todo sujeito paga a esta instância que se chama o Eu, e sem a qual ele não poderia 
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ser sujeito de seu discurso.”271 E é por meio dela que a criança é alçada ao 

momento de dissolução do complexo de Édipo e torna-se sujeito de seu discurso, 

antecipando e investindo em enunciados identificatórios futuros do tipo “(...) quando 

eu for grande, eu...”272, demandando ideais endereçados a si, o que caracteriza a 

demanda pós-edípica. 

 O acesso a esta demanda pós-edípica marca o encerramento da infância, que 

é entendida por Aulagnier (1986) da seguinte forma: 

A saída do tempo e do mundo da infância exige que o Eu se 

torne o único signatário, tomando para si a incumbência do 

prosseguimento das negociações comportadas pela relação 

entre si e a realidade, entre seus desejos e dos outros, entre o 

que pensa ser e seus ideais.273 

 É esta posição identificatória que o Eu assume que fundará o terceiro tempo 

da dialética identificatória do sujeito designada por Aulagnier como identificação 

simbólica. 

 Conforme explicitado anteriormente, de acordo com Aulagnier, a identificação 

simbólica acontece em dois momentos: o primeiro ocorre desde o advento do Eu até 

a castração simbólica – é o tempo de compreender – e o que se estende entre este 

último e o tempo de concluir, que resulta na identificação ao projeto. 

 Aulagnier postula que, para compreender a problemática identificatória do Eu, 

é necessário considerar “(...) o que Freud chamava os ‘ideais do ego’, e que eu 

denominei ‘projeto identificatório’.”274Isto significa que o conceito de projeto 

identificatório em Aulagnier corresponde ao ideal do ego freudiano. 

 Sendo assim, o que Aulagnier (1986) postula a respeito do projeto 

identificatório é que este é constituído por “(...) enunciados sucessivos pelos quais o 

sujeito define (para si e para os outros) seu anseio identificatório, ou seja, seu 

ideal.”275 
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 Neste momento da dialética identificatória, é necessário que o Eu assuma um 

acordo durante toda sua existência, que consiste na missão de que “(...) o Eu deve 

se apoiar neste desejo [de tornar-se outro]276, mas, este tempo futuro uma vez 

alcançado, deverá tornar-se fonte de um novo projeto, num movimento que só 

terminará com a morte.”277 

 Assim, o projeto identificatório permite que o sujeito invista em ideais, 

constantemente, ao longo de sua vida. Aulagnier (1975) o define como “(...) a 

autoconstrução contínua do Eu pelo Eu, necessária para que esta instância possa 

se projetar num movimento temporal, projeção de que depende a própria existência 

do Eu.”278 

 Assim, o projeto identificatório permite o acesso do Eu também ao registro da 

temporalidade, pois oferece a possibilidade de percepção de uma imagem de si 

mesmo, presente, sobre a qual é possível projetar-se no futuro. 

 E, de acordo com esta psicanalista, essa imagem futura: 

(...) só pode representar o que o Eu espera tornar-se: esta 

esperança não pode faltar, a nenhum sujeito, e mais do que 

isso, ela deve poder designar seu objeto numa imagem 

identificatória valorizada pelo sujeito e pelo meio, ou por um 

subgrupo cujos modelos são privilegiados pelo sujeito.279 

 Isso significa que, após o declínio do Édipo e o advento do projeto, o sujeito 

constrói seus ideais identificatórios de acordo com o discurso do meio e não mais 

apenas a partir de um discurso de um único outro, como nos momentos iniciais da 

dialética identificatória na constituição do Eu. 

 É esta dialética que constitui, no nível identificatório, o momento pós edípico, 

pois o sujeito, a partir de sua história libidinal e identificatória vivida com seus pais, 

situado no meio ambiente, pode constituir seu Eu presente e investir em um Eu 

futuro. 
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 De acordo com Aulagnier (1975), é necessário que haja uma distância entre o 

Eu presente e seu projeto identificatório, para que o Eu possa continuar investindo. 

Em suas palavras: 

Entre o Eu e seu projeto deve persistir uma separação: o que 

o Eu pensa ser deve revelar um ‘a menos’ sempre presente, 

em relação ao que ele deseja tornar-se. Entre o Eu futuro e o 

Eu presente deve persistir uma diferença, um ‘x’ 

representando o que deveria ser acrescentado ao Eu, para 

que os dois coincidissem. Este ‘x’ deve permanecer ausente: 

ele representa a assunção da experiência de castração no 

registro identificatório e ele relembra o que esta experiência 

deixa intacto: a esperança narcísica de um auto-encontro, 

sempre postergado, entre o Eu e seu ideal, que permitiria a 

cessação de toda busca identificatória.280 

 Deste modo, o que fundamenta esta dialética identificatória é o produto da 

subtração entre Eu futuro e Eu presente, preservando seu passado e investindo no 

futuro.  

 Aulagnier (1975) complementa este raciocínio, escrevendo que “O Eu assina, 

portanto, um compromisso com o tempo: ele renuncia fazer do futuro esse lugar no 

qual o passado poderia retornar, aceita esta constatação, mas preserva a esperança 

de que, um dia, este futuro lhe devolverá a possessão de um passado, tal qual ele 

sonhou.”281 

 Esta ideia de possessão de algo perdido no passado pode ser buscada por 

meio da sublimação, já que, uma vez assumida a castração, o sujeito tenderá buscar 

restabelecer o narcisismo perdido por meio do projeto identificatório. 

 Neste sentido, Hornstein contribui explicitando que: “o trabalho intrapulsional 

da sublimação não é apenas o resultado de uma tensão dirigida ao ideal, mas sim 

um movimento da pulsão, que busca sua realização em função de novas finalidades 

que o ego é levado a buscar, atravessando identificações diversas.”282 
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 Deste modo, este autor evidencia que a partir do modo como se constituíram 

as identificações do sujeito é que se darão os movimentos pulsionais em dirigidos à 

sublimação. Uma vez que o Eu investe em seus ideais, a partir de sua constituição 

que se deu por meio de uma dialética identificatória, Hornstein entende ainda que: “a 

sublimação não opera apenas mediante uma troca de objeto, mas sim 

metabolizando-o, de maneira que o objeto se inscreva em uma nova montagem 

fantasmática.”283 

 Assim, é possível pensar que a atividade sublimatória é ativa e permite ao 

sujeito investimento constante em novos ideais que possam se constituir ao longo da 

vida do sujeito. 

 Desta forma, o Eu, que se constitui por meio de um compromisso entre as 

diferentes posições identificatórias assumidas por ele ao longo dos tempos passado, 

presente e futuro, pode continuar investindo libidinalmente, enquanto estiver vivo.  

 Estas posições que o Eu assume poderão sofrer fraturas ao longo da história 

libidinal e identificatória deste sujeito, o que nos permite pensar nos conflitos 

psicopatológicos, como veremos no capítulo seguinte. 
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Capítulo 2 

A constituição psicopatológica na histeria 

 

 

A única coisa que realmente eu gosto de gastar é 

minha força. (...) Gosto muito mais de dar do que 

receber, não somente no trabalho como também 

no amor e na amizade. Perdi muitos milhões. Os 

homens mais ricos com quem me relacionei foram 

os que mais caro me custaram.
284

 

  

2.1 Algumas contribuições psicanalíticas acerca da histeria como vicissitude 

psicopatológica 

 

 2.1.1 A histeria na perspectiva psicanalítica 

 Este capítulo tem o objetivo de discutir a histeria como vicissitude 

psicopatológica, enfocando os principais aspectos que a caracterizam a partir das 

postulações freudianas e de autores que contribuem com proposições clínicas e 

teóricas. 

 É importante salientar também, que a histeria é um tema bastante amplo e 

complexo, tratado de diferentes formas desde a Antiguidade. 

 Assim, passando pelas mais diferentes concepções, de acordo com o 

momento histórico da civilização, entendo que Freud, ao publicar seus estudos 

psicanalíticos, conseguiu oferecer um tratamento a esta temática mais aprofundado, 

amplo e coerente para a modernidade. A este respeito, Birman (2001) entende que: 

A teoria freudiana do psiquismo e sua interpretação correlata 

da histeria seriam, assim, a retomada de alguns traços da 

concepção da Antiguidade, mas agora inseridos em outro 
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contexto discursivo, no qual a problemática da diferença sexual 

estaria presente.285 

 Deste modo, conforme Birman (2001) entende a psicanálise freudiana trouxe 

uma leitura da histeria em que faz uma ligação modificada entre a concepção de 

uma perturbação nervosa (sustentada desde o século XVII) e sua dimensão sexual e 

social (defendida no século XVIII). Este psicanalista escreve que: “Freud formulou a 

teoria nervosa da histeria não no sentido estrito de uma perturbação do sistema 

nervoso, mas numa leitura na qual o psiquismo poderia dar conta das ditas 

perturbações nervosas.”286 

 Assim, de acordo com a compreensão de Birman (2001), a partir de suas 

postulações, Freud propôs uma realocação, atualizada, da sexualidade no campo do 

psiquismo, reconhecendo que o sexual caracterizaria o psíquico, sendo o primeiro 

ligado ao movimento do segundo. 

 Tomado por esta dimensão sexual na constituição do psiquismo, Freud se 

debruçou no entendimento da patologia histérica e formulou uma definição para a 

histeria ao analisar o famoso “caso Dora”. Segundo ele escreve:  

Eu tomaria por histérica, sem hesitação, qualquer pessoa em 

quem uma oportunidade de excitação sexual despertasse 

sentimentos preponderante ou exclusivamente desprazerosos, 

fosse ela ou não capaz de produzir sintomas somáticos.287 

 Assim, no contexto deste trecho anteriormente explicitado, Freud ainda no 

início de suas postulações teóricas, e por isso, ainda formulando hipóteses do que 

caracterizaria a histeria (longe das proposições sobre a feminilidade), postula uma 

definição ampla, imprecisa, mas que, a meu ver, atenta para a dimensão sexual no 

psiquismo do sujeito neurótico. 

 Birman (1997), em sua leitura acerca desta patologia proposta por Freud, 

entende que “(...) na histeria o sujeito revela o seu terror pela excitação e pela mera 

                                                 
285

 BIRMAN, Joel. Gramáticas do erotismo – a feminilidade e as suas formas de subjetivação em 
psicanálise. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 93 
286

 Idem, p. 93 
287

 FREUD, Sigmund (1905[1901]). Fragmentos da análise de um caso de histeria. ESB, vol. VII, 
1996, p. 37 



86 
 

evocação do erotismo, que deixa o sujeito siderado face ao anúncio virtual de sua 

emergência.”288 

 Sendo assim, entendo que este terror diante da excitação sexual se instala a 

partir de diversos percalços vividos pelo sujeito (homem ou mulher histéricos) 

durante a constituição de seu psiquismo. 

É importante observar também, que a histeria tem forte relevância na 

psicanálise freudiana pois, conforme Laplanche e Pontalis (1992) escrevem: “como 

sabemos, o esclarecimento da etiologia psíquica da histeria é paralelo às 

descobertas principais da psicanálise (inconsciente, fantasia, conflito defensivo e 

recalque, identificação, transferência, etc.).”289 Assim, é possível dizer que a histeria, 

como patologia paradigmática do início das construções psicanalíticas freudianas, 

vai acompanhando, paralelamente, a evolução teórica de Freud. 

E, à medida que a teoria da psicanálise avançava, outras questões 

permeavam as reflexões de Freud. Com relação ao percurso realizado por ele, 

desde o início da criação da psicanálise, Birman (1997) considera que: 

 (...) se o início do percurso freudiano foi marcado pela 

indagação sobre o enigma da mulher, pela mediação da figura 

da histeria e que esta preocupação ainda obcecava Freud nos 

seus textos tardios sobre a sexualidade feminina, forjados 

entre 1925 e 1932, foi, contudo, a problemática da feminilidade 

que passou a dominá-lo no final de sua pesquisa.290 

 Deste modo, entende-se que o discurso de Freud, ao longo de suas 

construções, foi aos poucos se deslocando do saber acerca da neurose para os 

aspectos constitutivos da feminilidade. 

 Sendo assim, acompanhando seus estudos a respeito da primeira tópica, na 

conferência XVIII, intitulada Fixação em traumas – o inconsciente (1917[1916]), 

Freud, ao analisar suas pacientes histéricas, observou que seus sintomas ou 
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consequências destes remetia a “(...) uma fase muito precoce da vida — um período 

de sua infância ou, até mesmo, por mais que isto pareça risível, um período de sua 

existência como criança de peito.”291 

 Deste modo, mesmo estando Freud situado em um período de construção da 

sua teoria ainda anterior à formulação do complexo de Édipo feminino em sua forma 

final, ele postula que, na neurose histérica, as pacientes apresentam, por meio da 

linguagem dos sintomas, a existência de uma fixação da libido na fase da oralidade, 

a fase mais precoce da infância. 

Neste sentido, Laplanche e Pontalis, no Vocabulário da Psicanálise (1992), 

interpretam que a especificidade da psicopatologia histérica se caracteriza pela “(...) 

predominância de um certo tipo de identificação e de certos mecanismos 

(particularmente o recalque, muitas vezes manifesto), e no aflorar do conflito 

edipiano que se desenrola principalmente nos registros libidinais fálico e oral.”292 

 Assim, é possível compreender que aquilo que comporá a histeria terá início 

nos primórdios da vida psíquica da menina. A fase oral é, conforme explicitado no 

capítulo anterior do presente trabalho, a primeira fase do desenvolvimento 

psicossexual a ser vivida, desde o início, com o outro. 

 

 2.1.2 A histeria como fixação na primitiva fase de ligação com a mãe 

 Conforme exposto anteriormente nos dizeres de Laplanche e Pontalis, a 

histeria tem como uma de suas características, a fixação da libido no registro da 

oralidade. Deste modo, antes de explicitar sobre as consequências desta fixação, é 

necessário tornar mais claro o que Freud postula a respeito deste conceito. 

Freud (1917[1916]) escreve na Conferência XXII, intitulada Algumas ideias 

sobre desenvolvimento e regressão — etiologia, sua concepção acerca da 

psicopatologia a partir dos pontos de fixação e regressão da libido. Ele entende que 

“(...) na histeria, opera-se uma regressão da libido aos primitivos objetos sexuais 
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incestuosos (...)”293, porém, “(...) não existe, a bem dizer, nenhuma regressão a um 

estádio anterior da organização sexual.”294 

 Deste modo, o mestre explicita que há, na histeria, uma característica 

essencial, um mecanismo que aprisiona o sujeito aos primeiros objetos sexuais, os 

objetos incestuosos. 

A respeito da regressão e fixação, ainda nesta conferência, Freud atenta aos 

psicanalistas que “para compreenderem as neuroses, é importante não perderem de 

vista essa relação entre fixação e regressão.”295 

Ele sintetiza acerca destes dois conceitos que: “(...) nos propomos descrever 

o retardamento de uma tendência parcial num estádio anterior como sendo uma 

fixação — isto é, uma fixação do instinto.”296 E, a respeito da regressão, Freud 

postula que: “(...) as partes [da libido]297 que prosseguiram adiante podem também, 

com facilidade, retornar retrocessivamente a um desses estádios precedentes — o 

que descrevemos como regressão.”298 

 Deste modo, compreende-se que, conforme Freud postulou, na histeria, não 

ocorre a regressão da libido a um estádio anterior do desenvolvimento, mas sim, a 

fixação. A regressão, para Freud, pode ocorrer aos primeiros objetos investidos 

libidinalmente. 

 É nesta linha de raciocínio a respeito da fixação que Freud, alguns anos antes 

da escrita desta conferência, já declarava ter observado algumas peculiaridades em 

sua análise com pacientes histéricas. Nas Minutas da sociedade psicanalítica de 

Viena, em 1907, comenta que: “(...) a histeria é um estado amoroso excessivo (...). O 

histérico exagera o amor do objeto e torna-se incapaz de se mover: ele se fixa.”299 

Entendo desta forma, porque desde o início de sua teoria a respeito da 

histeria até os períodos finais de suas formulações teóricas, Freud atenta para a 

importância das primeiras vivências da menina com os primeiros objetos de amor. 
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Em um momento posterior de sua obra, em Sexualidade feminina (1931), o 

criador da psicanálise postula que a fase primitiva de ligação da menina com a mãe 

“(...) comporta todas as fixações e repressões a que podemos fazer remontar a 

origem das neuroses (...).”300 E mais explicitamente, Freud escreve que “(...) essa 

fase de ligação com a mãe está especialmente relacionada à etiologia da histeria 

(...).”301 

 Sendo assim, desde as primeiras vivências da menina com sua mãe, no início 

da vida, é possível considerar a existência de alguns acidentes que propiciarão a 

gênese de fixações e regressões peculiares ao destino psíquico neurótico. 

 Assim, estes acidentes de percurso ocorridos nos tempos iniciais da 

constituição psicossexual da menina que se tornará histérica – ou seja, nos 

momentos referentes ao complexo de Édipo negativo – decorrem da relação tanto 

da mãe com a filha quanto da filha em relação a sua mãe. 

 No que tange ao lado materno, apesar de Freud não escrever explicitamente 

o que ocorre com a menina, nos dá notícias expondo, em Feminilidade (1933[1932]), 

que há diferença na reação materna diante do nascimento de um filho ou de uma 

filha e esta reação demonstra que a diferença anatômica (posse ou não de um 

pênis) ainda tem força sobre o psiquismo materno. O mestre postula também que: “a 

mãe somente obtém satisfação sem limites na sua relação com seu filho menino; 

este é, sem exceção, o mais perfeito, o mais livre de ambivalência de todos os 

relacionamentos humanos.”302 

 É importante contextualizar que na obra acima citada, Freud estava inclinado 

ao conhecimento a respeito da inveja do pênis na constituição do psiquismo 

feminino. Sendo assim, postulou que a mãe tende a apresentar reações diferentes 

diante do nascimento de um filho e de uma filha e que os momentos mais primitivos 

da vida da menina com sua mãe pode ser um forte influenciador na constituição da 

neurose histérica, porém, conforme esta pesquisa de doutorado pretende mostrar, a 

saída neurótica histérica é algo mais complexo, já que não acomete todas as 

mulheres e pode também se instalar como destino psicopatológico aos homens. 
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 Mesmo assim, acredito ser importante considerar, a partir de Freud, que o 

sexo do bebê pode desempenhar um importante papel na relação deste com seus 

pais. 

 Conforme explicitado no capítulo anterior destinado às contribuições de Piera 

Aulagnier a respeito da dialética identificatória na constituição do Eu, esta 

psicanalista propõe a existência de uma sombra falada que pré-enuncia o corpo do 

bebê que a mãe espera nascer. 

 Ao nascer esta criança, de acordo com a psicanalista, a mãe se depara com o 

corpo real deste bebê ao qual deverá se ancorar o corpo anteriormente pré-

enunciado por ela. 

 Conforme Aulagnier entende, este conjunto de elementos que constroem a 

sombra falada é constituído a partir da própria história edipiana da mãe. Como esta 

sombra é decorrente das ilusões narcisistas maternas, Aulagnier (1975) entende que 

poderá ocorrer uma ruptura quando houver o encontro entre a sombra e o corpo real 

do bebê. Segundo ela, “o primeiro ponto de ruptura entre esta sombra [do bebê pré-

investido e pré-enunciado] 303 e este corpo é representado pelo sexo.”304 

Deste modo, a tarefa materna é a de adequar a representação deste corpo ao 

corpo real do bebê. E este pode ser o primeiro ponto em que o bebê menina, que se 

tornará histérica, terá que se deparar. 

A respeito do desejo parental e do sexo da filha, Manonni (1987), por meio de 

sua experiência na clínica da histeria comenta o seguinte: “o problema da 

identificação nas histéricas é muito complicado. Ele se origina no nascimento, ou 

quase: ‘Essa criança não é como deveria ser’ (...). ‘Nós queríamos um menino, não 

foi como deveria ser’.”305 

Sendo assim, entendo que o sexo do bebê pode ser considerado um 

importante ponto de ruptura a ser superado pela mãe e, consequentemente, vivido 

pelo bebê.  
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Ainda a este respeito, Mayer (1989) considera que “(...) o rechaço materno da 

feminilidade da filha, como também da sua própria, contribui para que a menina não 

valorize seu papel de mulher.”306 

Assim, pode-se compreender que é com essa pouca consideração à 

feminilidade por parte dos pais, que a menina entenderá que é desvalorizada por 

seu sexo, constituindo, assim, um primeiro ponto facilitador para a organização 

histérica. 

A este respeito, Violante escreve, em o Dilema da histérica (2007), o seguinte: 

A partir daí [do encontro entre os pais e a menina], o seu 

destino psíquico começa a delinear-se, possivelmente 

intervindo tanto na assunção jubilosa de si pelo Eu, na 

identificação especular, por meio da qual o Eu advém 

identificado com a resposta ao desejo materno, quanto na 

assunção da castração simbólica pelo Eu – que a histérica a 

assume (...).307 

Sendo assim, a menina que se tornará histérica, possivelmente, recebe 

rechaço por parte dos pais, que subestimam sua condição feminina. Isso ocorre 

desde os momentos iniciais de seu desenvolvimento psicossexual, interferindo em 

outros momentos identificatórios de sua constituição psíquica. 

 

2.1.3 A histeria como fixação na fase fálica 

David-Ménard (1994) considera que a identificação arcaica da menina com a 

mãe é recalcada e se torna uma ameaça constante. Conforme esta autora escreve: 

a identificação [na histeria]308 é a fixação em imagos que capturam o sujeito, 

prendem-no e o ameaçam, uma espécie de identificação-prisão.”309 
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Esta identificação-prisão pode determinar a dificuldade que a menina 

enfrentará nos momentos posteriores, quando advir o momento de assumir a 

castração – que a fará aceder à genitalidade. De acordo com Hornstein (2009), em 

conjunto com a identificação-prisão, o ego pode ter acesso à existência de um outro 

tipo de identificações, no que se refere ao ego, “algumas identificações o parasitarão 

(identificações ‘prisão’), outras lhe permitirão aceitar a mobilidade temporal, e a 

repetição será substituída pela criação (identificações ‘passaporte’).”310 Graças a 

essas identificações “passaporte” é que a menina terá acesso à sublimação, como 

forma de transformação da saída sintoma à saída criativa.  

Conforme Alonso e Fuks (2004) entendem, como conseqüência dessa não 

valorização da feminilidade, pode ocorrer na menina uma dificuldade em assumir a 

genitalidade. Segundo estes autores, esta dificuldade “(...) é testemunha de um 

fracasso em termos de identificações edípicas.”311 E, conforme sabemos, estas 

identificações se dão a partir da vivência edipiana desta menina. Porém, os autores 

advertem que: “(...) cabe perguntar-se o que de mais primitivo, pré-edípico312, 

prepara o terreno para esse fracasso identificatório.313 

A este respeito, Pellegrino (1999), em seu ensaio intitulado Édipo e a paixão, 

considera que a vivência edípica, na fase fálica, será influenciada pelas vicissitudes 

da relação do bebê com sua mãe, desde a etapa mais primitiva do desenvolvimento 

libidinal do sujeito. Segundo ele, desde os momentos iniciais da constituição 

psíquica: 

Quanto pior for esta relação, quanto menos se sentir a criança 

amada e protegida pela figura materna, mais se agarrará a ela, 

e mais devastadoras serão as paixões desencadeadas na 

etapa posterior. Ao contrário, se a relação for boa e amorosa, 

                                                 
310

 HORNSTEIN, Luis. Narcisismo. Autoestima, identidade, alteridade. São Paulo: Via Lettera: Centro 
de estudos psicanalíticos, 2009, p. 140 
311

 ALONSO, Silvia Leonor e FUKS, Mario Pablo. Histeria. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004, p. 
149 
312

 A respeito do conceito de “pré-edípico”, vide capítulo 1 deste trabalho, 
313

 Idem, ibidem 



93 
 

mais facilidade terá a criança de aceitar o corte separador que, 

com a interdição do incesto, a afasta da mãe.314 

Deste modo, é possível pensar que, na fase oral, quando a relação mãe-

criança começa a ser construída, quanto menos a criança perceber ter recebido 

amor e cuidados dessa mãe, haverá maior tendência a se fixar nela. Ao passo que, 

quanto mais amor e proteção obtiver do primeiro objeto, a criança encontrará maior 

facilidade na separação, mediante a interdição do incesto. 

Conforme o raciocínio de Pellegrino (1999), entendo que a menina que 

poderá tornar-se histérica, que sofre com a dificuldade parental de valorização do 

seu sexo – mesmo que eles o façam inconscientemente –, encontrará dificuldade na 

separação do objeto materno, quando esta se fizer necessária. 

A este respeito, isto é, acerca da importância da valorização da menina por 

seu sexo e a relação com a fixação materna, Dolto (1996), a partir de sua 

experiência clinica, escreve que, no momento em que a menina aceita a condição de 

sua constituição sexual, “(...) isso provoca nela um desenvolvimento simbólico muito 

mais rapidamente visível do que no menino (...).”315 

 Entretanto, na histeria, como vimos anteriormente, não ocorre essa aceitação, 

pois, conforme Alonso e Fuks (2004) entendem que a mãe da histérica tem 

dificuldade em valorizar sua feminilidade e a da filha, por isso, transmite a ela: “(...) 

um sentimento de menos valia em relação ao corpo. Chegado o momento do 

reconhecimento das diferenças entre os sexos, esse sentimento se tornaria um 

obstáculo à aceitação da castração.”316 

Desta forma, é possível compreender que a histérica, por ter recebido 

rechaço (mesmo inconsciente) de seus pais, tenderá, no momento necessário à 

aceitação da castração, ficar aprisionada nas malhas da lógica fálica, impedindo-a 

de assumir a lógica feminina, peculiar à fase genital da constituição psicossexual. 

 

                                                 
314

 PELLEGRINO, Hélio. Édipo e a Paixão. In: CARDOSO, Sérgio et. al. Os sentidos da paixão. São 
Paulo: Cia das Letras, 1987, p. 310 
315

 DOLTO, Françoise. Sexualidade feminina. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 61 
316

 ALONSO, Silvia Leonor e FUKS, Mario Pablo. Histeria. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004, p. 
167 



94 
 

2.1.4 A estrutura parental 

Assim como explicitado anteriormente, a histérica sofreu alguns percalços no 

que tange ao desejo e investimento dos pais em sua condição feminina. Por isso, a 

seguir, é necessário observarmos mais detidamente a estrutura parental na histeria 

que originarão as identificações na menina que acederá a essa estrutura patológica. 

Segundo Mayer (1989), a estrutura psíquica da histeria propicia que esta fique 

aprisionada em um duplo vínculo: com a imago materna e a paterna. A mãe da 

histérica não demonstra ter aceitado de maneira satisfatória a sua própria castração, 

já que, conforme Mayer (1989) entende, ela tende a se fundir com uma figura 

idealizada (que poderia ser a mãe, um filho ou um amante), a fim de buscar 

completude e evitar a castração. 

Mayer (1989) complementa ainda que “toda filha alguma vez quis substituir a 

mãe como companheira do pai. Porém, a mãe da histérica, com suas falências, 

estimula a fantasia, pois aparenta ser facilmente superável como mulher do pai.”317 

Sendo assim, a menina que se tornará histérica tende a se deparar 

constantemente, com uma figura materna que apresenta falências e um pai que não 

consegue dignificar a feminilidade da filha. 

De acordo com Alonso e Fuks (2004), o pai tem uma importante função para 

sua filha, ele deve se inserir como elemento que opera a castração simbólica, 

promovendo e facilitando uma remodelação das expectativas desta menina e 

permitindo que ela ressignifique o que antes entendia por incompletude. Porém, 

conforme os psicanalistas mesmo entendem: “na histeria, o pai não teria operado 

esta passagem: ser um representante da lei aí aonde é demandado para ser um 

doador que obture o rombo narcísico aberto pelo complexo de castração.”318 

 O pai da histérica é, portanto, aquele que não consegue permitir que a filha 

passe, satisfatoriamente, por seu complexo de castração. Conforme Mayer (1989) 

entende, a histérica não conseguiu internalizar um pai interditor de seu desejo 

incestuoso, permanecendo fixada na equação de que desejo sexual é igual a desejo 

incestuoso. 

 Esta equação de equivalência, de acordo com este psicanalista, impede que a 

histérica estabeleça uma identificação com o lugar simbólico da mãe como mulher. 
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 Esta problemática identificatória presente na histeria facilita que a menina não 

se desligue da relação com o pai, impedindo também que encontre um substituto 

simbólico para ele. Acerca disto, Mayer (1989) escreve que: “a histérica às vezes 

aparece como a filha fálica de um pai muito poderoso, onipotente, e recria a situação 

dual anterior; com um acesso relativo à castração: o pai se transforma em um 

ajudante, ou ela em ajudante do pai.”319 E, neste sentido, pai e filha, “(...) recriam 

uma unidade narcisista onde o homem, como objeto erótico, conta pouco.”320 

Freud, em O Tabu da Virgindade (1918[1917]), aborda a fixação libidinal nos 

objetos incestuosos e as conseqüências que essa fixação poderia trazer à mulher. 

Segundo ele, nesses casos, “o marido é, quase sempre, por assim dizer, apenas um 

substituto, nunca o homem certo; é outro homem — nos casos típicos o pai — que 

primeiro tem direito ao amor da mulher, o marido quando muito ocupa o segundo 

lugar.”321 

Assim, o pai pode ser considerado a primeira figura masculina de 

investimento da filha, pois é a ele que a menina recorre – após o afastamento 

materno – a fim de obter um pênis. 

Porém, o que ocorre com a menina que se tornará histérica, segundo Violante 

(2005), é que “o pai a decepciona em suas reivindicações – o que acontece com 

toda menina –, mas lhe oferece um lugar de companheira-cúmplice junto a ele.”322 

 Entendo que esse lugar de cumplicidade que o pai reserva à filha encontra 

terreno fértil para a constituição da histeria, já que também é estimulado pela mãe, 

uma vez que ela mesma não conseguiu dignificar sua condição feminina, 

transmitindo à filha uma figura identificatória carregada de fragilidade. 

Ainda acerca da importância do pai no destino da feminilidade ou em suas 

perturbações, Alonso e Fuks (2004) entendem que: “a menina dirige-se ao pai em 

busca de completude e dignidade.”323 Deste modo, o que seria esperado deste pai 

seria uma dignificação do feminino ao invés de falicização da filha, já que: “a 
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incompletude presente na lógica fálica, ressignificada como diferença, conduz ao 

feminino. A incompletude presente na lógica fálica, igualada ao não valorizado, ao 

indigno, conduz ao modo de ver histérico.”324 

Assim, é possível compreender que a menina demanda ao pai o 

reconhecimento de sua diferença. Porém, ao receber falicização e desconsideração 

por sua feminilidade, sente-se rebaixada de valor e isso a conduz ao destino 

histérico. 

Mayer (1989) sintetiza sua compreensão a respeito da histeria, escrevendo 

que: “(...) a histeria é uma patologia que se situa a meio caminho entre o complexo 

de Édipo negativo e o complexo de Édipo positivo, nesta positivação do complexo de 

Édipo normal pelo qual toda menina deve passar para transformar-se em mulher.”325 

E ainda, o autor complementa: “(...) quanto mais próxima esteja de positivar 

totalmente o complexo de Édipo, mais próxima estará de ser uma mulher normal. E 

quanto mais dominada pelo complexo de Édipo negativo, mais próxima estará da 

relação perversa ou psicótica.”326 

Assim, acredito que quanto mais a histérica puder constituir uma figura 

materna positiva, isto é, que lhe transmita amor de modo preponderante, apesar das 

falências, maior facilidade encontrará em abandonar o complexo de Édipo negativo, 

e maior a tendência a positivar seu complexo edípico. 

Em suas contribuições clínicas, a psicanalista Malvine Zalcberg (2003) 

escreve que: “constitui-se uma das formas encontradas pela mulher para lidar com a 

falta de uma identificação propriamente feminina: ser o objeto de desejo do 

homem.”327 Sendo assim, a histérica tenderá a recorrer a formas de conseguir obter 

do homem a resposta a sua questão identificatória. 

De acordo com Mayer (1989), a problemática da histeria apresenta-se da 

seguinte forma: “(...) à histérica foi possível distanciar-se da mãe o suficiente para 

desejar uma relação heterossexual com o pai e para querer ocupar o lugar daquela 

com relação a ele (...)”328, porém com o temor da perda do amor materno, ela se vê 
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obrigada a abandonar este pai, que, conforme citado anteriormente, não oferece um 

lugar que dignifica a feminilidade da filha. 

Deste modo, por essa condição vivida com as figuras parentais, a histérica, 

segundo Mayer (1989), passa a não saber: “(...) em que consiste ser mulher, por 

isso representa sê-la nas aparências: seduz, veste-se, exibe-se como uma ‘mulher’ 

atraente para um homem (...).”329 E, por outro lado, “(...) rivaliza com a mãe; contudo, 

além desta rivalidade há uma profunda admiração, um obscuro apego pelo qual 

gostaria de fundir-se com ela.”330 

Assim, é possível compreender o caráter paradoxal da histeria. Há 

identificação com as duas imagos parentais, tanto com a mãe quanto com o pai. 

Com a mãe, já foi sendo delineada desde o início da fase oral, nas primeiras 

vivências com ela. Com o pai, a histérica sofre com o lugar que sente que ele a 

coloca, com dificuldade em valorizar a feminilidade da filha. 

Com relação ao fato de a histérica representar ser mulher vestindo-se e 

exibindo-se para o homem, explicitarei no capítulo destinado à análise da biografia 

de Chanel uma tendência desta em utilizar-se das vestimentas para tornar-se 

admirada tanto pelos homens – que a desejavam – quanto pelas mulheres – que se 

identificavam com a figura feminina criada por ela e por isso, compravam e vestiam 

suas criações. 

Mayer (1989) complementa ainda, neste sentido, que a histérica, por 

encontrar-se fixada nas figuras parentais é perpassada, constantemente, pela 

questão identificatória essencial do que ela é. De acordo com este psicanalista, 

diante da questão sobre o que é ser mulher, a histérica: “(...) representa ser 

mulher331.”332 Isto porque, conforme exposto anteriormente, a histérica fica 

aprisionada na lógica de que os seres são fálicos ou castrados, e como a castração 

lhe remete à inferioridade, ela tende a reagir, conforme este psicanalista entende: 

“(...) exagerando a importância de tal diferença através de uma ‘hiperfeminilidade’, 

ou minimizando-a através de uma modalidade ‘unisex’ que pode abarcar todas as 
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áreas da sua vida, ou fazendo, sucessiva ou alternadamente, uma mescla das duas 

coisas.”333 

Assim, a histérica pode ser entendida como aquela que se encontra situada 

no cerne do conflito edipiano, entre as identificações materna e paterna. Este 

conflito, segundo posso compreender, é presente, pois ela não recebeu dos pais um 

referencial que dignificasse sua própria diferença, a diferença feminina – ainda que 

ela aceite (forçosamente) a castração. 

É importante ressaltar que, também como será exposto no capítulo destinado 

à análise dos dados biográficos de Chanel, em algumas de suas criações, havia 

uma tendência, buscada por ela, em igualar os sexos, isto é, uma tendência à 

criação de um estilo unisex, porém, sem negligenciar as formas características do 

corpo feminino.  

O modo como a estilista realizava criações deste tipo supõe uma discussão 

mais aprofundada e com exposições acerca de sua suposta história libidinal e 

identificatória, sendo por isso, necessário ser discutido em um capítulo posterior. 

A respeito das identificações materna e paterna que, ao final da fase fálica se 

estruturarão, Freud – ao escrever acerca do complexo de Édipo em suas formas 

positiva e negativa – postula, em O ego e o id (1923), o seguinte: “A intensidade 

relativa das duas identificações em qualquer indivíduo refletirá a preponderância 

nele de uma ou outra das duas disposições sexuais.”334 

Essas duas disposições sexuais a que Freud se refere, nesta obra, são a 

masculina e a feminina. Sobre isso, acredito ser importante destacar que, conforme 

Freud explicita, após a travessia edípica, o resultado são identificações com ambos 

os genitores. Porém, na histeria há um fracasso (em maior ou menor grau) em 

termos destas identificações, tornando estas frágeis, já que a histérica permanece 

fixada no complexo de Édipo, ao meio do caminho, porém com preponderância ao 

complexo negativo ou positivo – conforme explicitado anteriormente nos dizeres de 

Mayer. 

A fim de ser desejada, Mayer (1989) escreve que a histérica vale-se de todos 

os artifícios que acredita serem necessários para obter a perfeição. De acordo com o 

autor, sua estratégia compõe recorrer a: “(...) uma infinita gama de recursos: roupas, 

maquiagem, perfumes, presentes...e até a um homem excepcional. Mas se tem 

                                                 
333

 MAYER, Hugo. Histeria. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989, p. 58 
334

 FREUD, Sigmund (1923). O ego e o id. ESB, vol. XIX, 1996, p. 46 



99 
 

tanta necessidade de alcançar a perfeição é porque essencialmente se sente 

imperfeita.”335 

 Deste modo, a fim de obter o desejo do outro, a histérica recorre à sedução, 

valorizando os acessórios que podem obturar aquilo que sente lhe faltar. Este 

sentimento de imperfeição, que fantasmaticamente acompanha a histérica, está 

relacionado à castração, a aceitação de que, conforme Aulagnier (1975) postula, ela 

não ocupa o lugar que acreditava destinado a ela.  

Ainda a este respeito, Mayer (1989) complementa que: “se agora não 

dissimula sua imperfeição, o outro vai rechaçá-la, vai ridicularizá-la. Se tirar a 

máscara, o outro a desprezará e a abandonará.”336 

 Para a histérica, tudo aquilo que sugere imperfeição em si mesma e no outro 

a remete à castração. Neste caso, há um grande conflito, vivido por parte da menina 

que se tornará histérica com sua castração e a aceitação da castração materna. 

Segundo Mayer (1989), nela, “a elaboração deste complexo [de castração]337 será 

dificultada pelas fixações narcisistas."338 

Assim, conforme explicitado anteriormente, a histérica por sofrer desde o 

início com o rechaço por seu sexo e por ter constituído como referencial 

identificatório uma figura materna frágil, que não conseguiu tornar digna sua 

condição feminina e um pai que também não teve condições de valorizar a 

feminilidade da filha, tem dificuldades em elaborar o complexo de castração, ficando 

aprisionada, fixada na fase fálica.  

A respeito do lugar que a mãe pode destinar à filha histérica, Alonso e Fuks 

(2004) escrevem que ela pode ser uma mulher “(...) inconformada com sua 

incompletude (...)”339 e por essa razão, “(...) solicita à filha que seja um remédio para 

sua carência, demanda à qual a histérica responde, levando ao extremo a posição 

fálico-narcísica.”340 
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E, uma vez que a filha aceita este lugar fálico-narcísico materno e também se 

identifica com ele, passa a identificar-se, conforme Alonso e Fuks (2004) 

consideram, “(...) de corpo inteiro com o falo e exibe este corpo para o olhar 

fascinado de alguém que se preste a esse jogo de aparências.”341 

Assim, a mãe da histérica, por ser uma mulher ferida em seu narcisismo, 

pode solicitar à filha que ocupe o lugar narcísico que ela nunca conseguiu ocupar. 

Esta menina se identifica com o lugar transmitido pela mãe e passa a buscar, 

durante todo o tempo, uma posição que sustente sua falicidade. 

 Além de se identificar com o lugar oferecido pela mãe, a histérica ao se fixar 

na lógica fálico-castrado, teme ser rebaixada de valor perante o sexo masculino e, 

por este temor, Violante (2009) entende que a histérica é levada a “(...) realizar um 

tipo narcísico de escolha de objeto (...).”342 

 

2.1.5 A escolha de objeto e a sustentação da falicidade 

A respeito deste modo de escolha objetal, Freud, em Sobre o narcisismo – 

uma introdução (1914), postula que a escolha de objeto narcisista ocorre de acordo 

com o que o próprio sujeito é, o que ele foi, o que ele gostaria de ser e de acordo 

com alguém que foi uma vez parte dele mesmo343 – ou seja, a escolha de um 

representante da mãe fálica. 

Assim, torna-se possível compreender que a histérica escolha como objeto de 

amor e também como objeto de identificação um homem idealizado, a quem ela 

demanda proteção paterna e parceria sexual, conforme será melhor explicitado no 

item seguinte do presente trabalho destinado às contribuições de Piera Aulagnier a 

respeito das neuroses. 

De acordo com o que foi exposto no capítulo anterior, ao final da fase fálica, o 

que põe fim ao complexo de Édipo feminino é o temor da perda do amor materno. 

Este temor é um prolongamento da ansiedade gerada por outros perigos 
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anteriormente vividos – como o desamparo psíquico quando o ego ainda é imaturo e 

da perda de objeto no início da infância –, porém Freud (1933[1932]) postula: “(...) as 

pessoas que qualificamos como neuróticas, permanecem infantis em sua atitude 

relativa ao perigo e não venceram as obsoletas causas determinantes de 

ansiedade.”344 

A respeito da ansiedade ocasionada pelo temor à perda, que remete ao 

desamparo, Birman (1999) contribui com o raciocínio de que “é o desamparo 

humano que está em pauta pela mediação da construção fálica.”345 Assim, acredito 

que, nos neuróticos – e aqui se inclui a histeria –, a fim de possibilitar uma defesa 

contra esta ansiedade frente aos perigos, eles recorrem à construção fálica e 

buscam sustentar um lugar que lhes garanta a falicidade. 

Nas postulações freudianas, a forma de defesa utilizada pelo ego (dos 

neuróticos) para bloquear uma representação portadora de uma emoção 

desagradável, isto é, para proteger o ego da angústia, é o recalque. 

Com relação ao mecanismo do recalque, Freud (1926[1925]) escreve que há 

“(...) estreita ligação entre formas especiais de defesa e doenças específicas, como, 

por exemplo, entre recalque e histeria.”346 

Sobre essa ligação entre o recalcamento e os sintomas da histeria, Freud 

(1926[1925]) expõe que “(...) ocorre algumas vezes que a luta defensiva contra um 

impulso instintual desagradável é eliminada com a formação de um sintoma. Até 

onde se pode verificar, isto é freqüentemente possível na conversão histérica.”347 

Deste modo, o material recalcado poderá retornar sob a forma de sintomas 

conversivos, fóbicos ou de outra ordem, como por exemplo, em uma forma 

específica de estabelecimento das relações amorosas com o sexo oposto, como no 

caso de Chanel, conforme será melhor discutido no capítulo destinado à analise de 

seus dados biográficos. 
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2.1.6 A respeito do sintoma 

No que tange ao sintoma na histeria, Freud, em Psicologia de Grupo e a 

Análise do Ego (1921), apresenta uma interessante ilustração: 

Suponhamos que uma menininha (...) desenvolve o mesmo 

penoso sintoma que sua mãe, a mesma tosse atormentadora, 

por exemplo. Isso pode ocorrer de diversas maneiras. A 

identificação pode provir do complexo de Édipo. (...) Esse é o 

mecanismo completo da estrutura de um sintoma histérico.348 

Assim, entendo que Freud postula, por meio desta exposição exemplificada, 

que a estrutura do sintoma histérico está relacionada com a identificação voltada às 

primeiras imagos parentais. 

Este entendimento é corroborado pelo mestre, em Dostoiévski e o Parricídio 

(1928[1927]), quando analisa os sintomas histeroepiléticos de Dostoiévski, que 

remetem à morte do sujeito (paralisias, desmaios, desfalecimentos entre outros). 

Nesta ocasião ele escreve sobre o significado destas crises, postulando que: 

“significam uma identificação com uma pessoa morta, seja com alguém que está 

realmente morto ou com alguém que ainda está vivo e que o indivíduo deseja que 

morra.”349 

Acerca da estrutura do sintoma histérico e sua relação com as figuras 

identificatórias, a psicanalista Jacqueline Schaeffer (2005) escreve, no verbete 

histeria do Dicionário internacional da Psicanálise, o seguinte: “a neurose histérica e 

a relação histérica põem em jogo processos de identificação histérica, de 

recalcamento incessante, e de contra-investimento em que o outro é utilizado como 

teatro do conflito a elaborar.”350 

Sendo assim, entende-se que no conflito presente na histeria, o outro está 

sempre implicado. Este outro é o destinatário das demandas identificatórias da 

histérica. 
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Por meio de suas contribuições clínicas, Mayer (1989) escreve o seguinte a 

respeito do sintoma e sua ligação com a identificação: “(...) a identificação é um dos 

caminhos privilegiados que a estrutura histérica utiliza para cumprir seus desejos 

inconscientes encobrindo-os através dos sonhos, da fantasia ou do 

sintoma.”351Deste modo, compreendo que o sintoma na histeria está relacionado 

com a falha no recalque do complexo de Édipo, que deve ocorrer ao final da fase 

fálica. 

A medida que ocorre algo que ameaça este conteúdo recalcado, não é 

possível ao ego mantê-lo afastado, retornando sob a forma de sintoma. Assim como 

Freud postulou em seu texto intitulado Repressão (1915) – conforme citado no 

capitulo anterior, destinado à metapsicologia – recalcar significa manter algo 

afastado do consciente, isto é, isolado a fim de evitar o conflito. 

Porém, conforme Nasio (1991) entende, o mecanismo do recalque constitui 

uma defesa inadequada aos conteúdos representados que pertencem agora ao id. 

Para este autor: “é pelo fato de a citada representação [representação sexual 

intolerável]352 ter sido fundamentalmente separada das outras representações 

organizadas da vida psíquica que ela se torna radicalmente intolerável, e que 

preserva no seio do eu uma atividade patogênica inextinguível.”353 Sendo assim, 

acredito que quanto mais esta representação sofre com a ação do recalque, ou seja, 

quanto mais isolada, mais patogênica se torna. 

A fim de explicitar com mais detalhamento o que ocorre, Nasio (1991) 

sintetiza que o conflito histérico consiste em: “(...) uma representação portadora de 

um excesso de afeto, por um lado, e por outro, uma defesa infeliz – o recalcamento 

– que torna a representação ainda mais virulenta.”354 Isto significa que quanto mais o 

recalcamento incide sobre esta representação sexual intolerável, mais a isola, 

tornando-a mais perigosa. 
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Esta consideração de Nasio (1991), permite pensar no caminho contrário, isto 

é, quanto menos uso o ego fizer do recalque, menos perigosa se tornará a 

representação sexual.  

Por isso, Freud reserva uma possibilidade de o ego recorrer a uma outra 

saída para lidar com as exigências de se manter o conteúdo sexual afastado da 

consciência, porém, sem sufocar as pulsões, permitindo a satisfação por meio da 

sublimação. 

Na quinta lição de suas Cinco lições de psicanálise (1909), Freud postula que 

existem pessoas que conseguem realizar uma transformação de suas fantasias, não 

as aprisionando. Ele inicia o raciocínio expondo o seguinte:  

O homem enérgico e vencedor é aquele que pelo próprio 

esforço consegue transformar em realidade seus castelos no 

ar. Quando esse resultado não é atingido, seja por oposição do 

mundo exterior, seja por fraqueza do indivíduo, este se 

desprende da realidade, recolhendo-se aonde pode gozar, isto 

é, ao seu mundo de fantasia, cujo conteúdo, no caso de 

moléstia, se transforma em sintoma.355  

 Assim, Freud deixa claro que a fantasia, constituída por um desejo, pode ser 

transformada em realidade, porém quando isso não ocorre, isto é, quando a fantasia 

não é operada de tal modo que se adeque as condições da realidade, pode dar lugar 

à formação do sintoma. Ainda neste mesmo trabalho, o mestre postula que esta 

busca de satisfação do desejo pode ser buscada por uma outra via. Deste modo, ele 

escreve: 

Em certas condições favoráveis, ainda lhe é possível encontrar 

outro caminho dessas fantasias para a realidade, em vez de se 

alhear dela definitivamente pela regressão ao período infantil. 

Quando a pessoa inimizada com a realidade possui dotes 

artísticos (psicologicamente ainda enigmáticos) podem suas 

fantasias transmudar-se não em sintomas senão em criações 
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artísticas; subtrai-se desse modo à neurose e reata as ligações 

com a realidade.356 

Acredito que Freud, mesmo reconhecendo serem ainda enigmáticos os 

sujeitos que possuem esta tendência à arte – e Freud não se satisfez com suas 

descobertas sobre esse enigma até o fim de sua obra – postula que há uma outra 

saída para o desejo que não o sintoma. Há a possibilidade de, pela via artística, 

reatar as ligações com a realidade. 

A respeito desta transformação possível pela via sublimatória, Hornstein 

(1990) escreve que: “a sublimação é uma formação de compromisso, como todo 

retorno do recalcado, mas é uma transformação da pulsão em um produto 

valorizado narcisisticamente e pressupõe o prazer por esta transformação.”357 

Deste modo, este psicanalista compreende que a pulsão tem a oportunidade, 

pela via sublimatória, de se satisfazer a partir do valor narcísico que o sujeito lhe 

atribui. A pulsão, não precisa mais estar recalcada, ela encontra uma outra forma de 

encontrar o prazer, afora o sintoma. 

 

2.1.7 A inveja do pênis 

Conforme explicitado no capítulo destinado à metapsicologia, aquela que tem 

como destino psíquico a histeria, não conseguiu superar satisfatoriamente seu 

complexo de Édipo e por isso, não conseguiu aceder à feminilidade, ficando fixada 

na fase fálica (além da fase oral), com a lógica preponderante de que o sujeito ou é 

fálico ou é castrado.  

Mayer (1989) desenvolve esse raciocínio escrevendo que a histérica, em sua 

psicossexualidade é: “(...) uma menina ferida em seu narcisismo, pois considera o 

fato de não ter pênis como resultado de uma castração, seja como for que a 

imagine.”358 E, deste modo, pode vivenciar “(...) o horror de encarnar um ser 
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monstruoso a quem a mãe não deu o pênis que todos possuem (...)”359 ou, por outro 

lado, pode acreditar, “(...) com desespero que teve pensamentos ou atos ‘maus’, 

pelos quais lhe ‘tiraram’ o pênis (...).”360 Diante desta fantasia, ela tenderá a sentir-se 

inferior e por isso, poderá recorrer a compensação desta inferioridade e também a 

dissimular a ausência do objeto fálico. 

Sendo assim, a histérica fica aprisionada na inveja do pênis e, portanto, no 

sentimento de inferioridade decorrente deste entendimento. De acordo com Birman 

(1997): “(...) a histeria indica o fracasso da feminilização do desejo, pela sua 

colagem nas falácias enganosas de ter o falo.”361   

Deste modo, a fim de mascarar este fracasso, que para ela corresponde à 

inferioridade, a histérica recorre a um lugar de completude, a sustentação constante 

da falicidade. 

Acerca da inveja do pênis, Freud – mesmo em um período anterior às 

proposições psicanalíticas a respeito do complexo de Édipo positivo e negativo – 

escreve uma interessante definição em As transformações do instinto exemplificadas 

no erotismo anal (1917). A partir de suas observações clínicas, percebe que nos 

casos de neurose que acomete as mulheres há, no cerne do conflito, um desejo 

reprimido de posse de um pênis e de acordo com sua compreensão: 

Chamamos a esse desejo ‘inveja do pênis’ e incluímo-lo no 

complexo de castração. Infortúnios casuais na vida de tal 

mulher, infortúnios que são freqüentemente o resultado de uma 

disposição bastante masculina, reativaram esse desejo infantil 

e, através do fluxo retrospectivo da libido, tornaram-no o 

principal veículo dos seus sintomas neuróticos.362 

Assim, Freud postula que a mulher, cujo destino psíquico é o da neurose 

histérica, permanece aprisionada na inveja do pênis e os infortúnios ocorridos em 

sua vida podem facilitar-lhe ficar presa nas malhas desta inveja.  
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Em Feminilidade (1933[1932]), o mestre postula que um dos efeitos desta 

inveja, pode ser representado pela “(...) vaidade física das mulheres, de vez que elas 

não podem fugir à necessidade de valorizar seus encantos, do modo mais evidente, 

como uma tardia compensação por sua inferioridade sexual original.”363 

Assim como a vaidade feminina pode surgir como compensação tardia da 

inveja do pênis, a mulher também poderá encontrar outras soluções possíveis para 

superar esse aprisionamento na inveja. 

Uma das formas, aliás a principal para Freud, é quando a inveja do pênis é 

superada pelo desejo de um bebê. Em um trabalho posterior a este de 1917, em 

Feminilidade (1933[1932]), ele postula que: “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 (...).”364 

Uma outra forma de superar a inveja do pênis, de acordo com a teoria 

freudiana, é por meio da realização de uma atividade profissional. De acordo com o 

mestre: 

O desejo de ter o pênis tão almejado pode, apesar de tudo 

finalmente contribuir para os motivos que levam uma mulher à 

análise, e o que ela racionalmente pode esperar da análise — 

capacidade de exercer uma profissão intelectual, por exemplo 

— amiúde pode ser identificado como uma modificação 

sublimada desse desejo reprimido.365 

 Assim, conforme Freud mesmo entende, por meio da análise, a mulher pode 

encontrar uma saída para superação da inveja do pênis, pela via do reconhecimento 

social. 

Em suas contribuições clínicas, Manonni (1987) complementa que, em sua 

experiência clínica, as histéricas que tiveram acesso à superação de sua patologia, 

o fizeram por meio da realização de uma profissão que lhe trouxeram 

reconhecimento. Nas palavras do autor: “(...) na minha limitada experiência, as 
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histéricas que se curaram conseguiram isso graças a um sucesso visível, que os 

outros pudessem reconhecer.”366 

Desta forma, o desejo de um pênis – que funda a inveja do pênis – pode ser 

transformado em identificação. De acordo com Dolto (1996), para a menina, as 

mulheres: “(...) somente são valorizadas como objeto de identificação se ligadas, e 

se se interessam igualmente pela menina, a fim de permitir-lhe ter acesso ao seu 

poder.”367 E mais, Dolto (1996) amplia esta ligação da menina não somente a 

pessoas, mas a atividades, em suas palavras: “essa ligação exigida pela criança 

nem sempre é a ligação a uma pessoa, mas pode ser a ligação a uma atividade 

pragmática que ela ama e na qual poderia perfeitamente ser bem-sucedida.”368 

A explicação posterior que esta autora oferece a respeito deste objeto de 

identificação construído pela menina é a de que: “trata-se para a menina de uma 

ligação narcísica invejada de poder fálico ativo que, através da imitação dos adultos, 

lhe proporciona sensações eróticas (...).”369 Assim, de acordo com esta autora, a 

menina, observa nas mulheres mais velhas aquilo que lhes dá “poder”. Esta 

atividade de “poder” torna-se referencial para que a menina também busque o 

reconhecimento do outro desta forma, a partir da constituição de suas identificações. 

Deste modo, entendo que esta atividade pragmática que pode trazer 

reconhecimento à menina é a atividade sublimatória, que se dará a partir das 

identificações. 

Freud, em O ego e o id (1923) ressalta que na atividade sublimatória o que 

ocorre é o seguinte: “(...) o ego trata com as primeiras catexias objetais do id (e 

certamente com as posteriores, também), retirando a libido delas para si próprio e 

ligando-as à alteração do ego produzida por meio da identificação.”370 Deste modo, 

Freud esclarece que o ego transformado pela identificação, pode realizar a tarefa de 

retirar catexias do id. E ele complementa expondo que nesse processo: “a 

transformação [de libido erótica]371 em libido do ego naturalmente envolve um 
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abandono de objetivos sexuais, uma dessexualização. De qualquer modo, isto lança 

luz sobre uma importante função do ego em sua relação com Eros.”372 

Assim, acredito que Freud evidencia que há uma tarefa de Eros em realizar 

essa transformação de libido erótica em libido dessexualizada no ego, que por sua 

vez, passou por alterações decorrentes da identificação. É inclusive por essa razão, 

por ser a identificação uma condição sine qua non para esta atividade, que podemos 

conceber que a sublimação não é possível onde há idealização. 

A este respeito, o psicanalista Luis Hornstein (1990) escreve que, a partir de 

sua concepção da obra freudiana, a sublimação: “(...) está associada com um 

deslocamento para o alto, enquanto que a idealização é tomada como uma 

mistificação, quer se trate de uma supervalorização perversa ou do abandono da 

atividade crítica, em benefício de outro ou de uma ideologia.”373 

Assim, entendo que a atividade sublimatória não está disponível, como saída 

às estruturas mentais mais graves, pois supõe que o sujeito deva ter resolvido –  

pelo menos de modo minimamente satisfatório – o complexo de Édipo e ter 

realizado as identificações necessárias para não correr o risco de idealizar, sem 

crítica, o objeto em que se investe, a partir de seu próprio narcisismo. 

Ainda sobre a diferença entre a idealização e a identificação, Hornstein (1990) 

comenta que: “é preciso ressaltar a oposição entre a idealização, com seu caráter 

maciço, cuja instância é o ego ideal, e os ideais, que se liberam da onipotência e 

implicam a aceitação da castração no registro identificatório, e também a de uma 

dimensão de temporalidade.”374 

Deste modo, é possível compreender que o sujeito que se utiliza do 

movimento de idealização, maciçamente, não tenha acedido à castração (como no 

caso das psicoses) ou a tenha aceitado parcialmente (como no caso das 

perversões). Ao passo que, a constituição de ideais endereçados a si dependem da 

aceitação da castração no registro identificatório, além da aceitação da vigência de 

uma certa temporalidade. 

Hornstein complementa ainda suas contribuições expondo que: “a 

sublimação, em troca, é pensada como a melhor transação, e uma das saídas mais 
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desejáveis da cura. Ela implica uma realização dos ideais, enquanto que a 

idealização está a serviço de uma certa renegação.”375 

Deste modo, este autor considera que, por meio da sublimação, que somente 

é possível por ter havido identificação, o sujeito pode buscar a cura. A seguir 

trataremos um pouco mais detalhadamente a respeito do que Hornstein entende por 

cura e por essa melhor transação na busca da realização dos ideais. 

 

2.1.8 A dimensão de positividade 

Antes de tratar sobre a sublimação como saída positiva à histérica, que pode 

lhe trazer ganhos e cura, acredito ser necessário explicitar que nesta constituição 

psicopatológica, em especifico, há, segundo alguns autores observam, uma 

dimensão de batalha a favor da superação dos conflitos. 

Acerca desta dimensão de batalha, uma dimensão de positividade da histeria, 

Alonso e Fuks (2004) concordam com as contribuições clínicas de Israël376, ao 

compreenderem que a histérica: “(...) seria, sobretudo, uma defensora do amor num 

mundo mercantilista, cheio de objetos de consumo e esvaziado de desejo.”377 E 

também, há: “(...) uma generosidade histérica, já que esta não só procura a cura 

para si, mas também para o meio.”378 

Assim, é possível pensar que esta constituição psicopatológica pode trazer à 

histérica e ao meio, não somente sofrimento, mas alguns ganhos decorrentes desta 

batalha incessante pelo amor. 

Birman (2001) entende que na histeria há um aspecto de positividade que se 

estabeleceria enquanto um suporte de uma possível perenidade do desejo379. A 

formação dos sintomas e toda a luta histérica se constituem de modo a não permitir 

que o desejo evanesça nem no psiquismo da histérica, nem no meio social. 
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No que tange ao êxito obtido pela histérica, Mannoni (1994) observou em 

suas analisandas histéricas que a cura para a patologia poderia ser alcançada 

quando estas obtinham um sucesso visivelmente reconhecido pelos outros.380 Isto 

porque, conforme o autor completa: “(...) o sucesso as livrava dos problemas, 

permitindo-lhes que se identificassem com elas mesmas. Elas são elas, quando têm 

sucesso.”381 

Ainda a respeito do sucesso, encontro em Freud uma interessante definição 

que pode auxiliar na construção desse raciocínio. Do ponto de vista tópico, em 

Psicologia de grupo e análise do ego (1921), o mestre postula que: “há sempre uma 

sensação de triunfo quando algo no ego coincide com o ideal do ego.”382  

Sendo assim, entendo que à medida que o ego se aproxima da adequação 

exigente da instância herdeira do complexo de Édipo – o ideal do ego, constituído 

por identificações – obtém uma sensação de satisfação. 

Compreendo também, fazendo uma ligação com o raciocínio de Mannoni 

(1994) exposto acima, que na histeria, especificamente, esta sensação de triunfo 

torna-se possível quando obtém êxito em atividades visíveis. 

E estas atividades possíveis de trazerem retornos visíveis são em geral, 

atividades sublimatórias, já que, conforme Laplanche e Pontalis (1992) escrevem: “a 

pulsão é sublimada na medida em que é derivada para um novo objetivo não sexual 

e em que visa objetos socialmente valorizados.”383 

Sendo assim, mais uma vez acredito estarmos diante da sublimação como 

destino possível e saudável para a pulsão sexual. A respeito da relação entre a 

sublimação e a fixação da libido, Freud, apresenta em Moral sexual civilizada e 

doença nervosa moderna (1908) a seguinte definição: “a essa capacidade de trocar 

seu objetivo sexual original por outro, não mais sexual, mas psiquicamente 

relacionado com o primeiro, chama-se capacidade de sublimação.”384 Assim, Freud 

expõe que no processo de sublimação ocorre uma transformação, isto é, o objetivo 
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pulsional que antes era sexual, passa a não ser mais sexual, apesar de ainda 

estarem relacionados. 

O mestre segue ainda com seu raciocínio, especificando o que ocorre quando 

a pulsão não é sublimada. Em suas palavras:  

Contrastando com essa motilidade [pulsional, existente na 

sublimação] 385, na qual reside seu valor para a civilização, o 

instinto sexual é passível também de fixar-se de uma forma 

particularmente obstinada, que o inutiliza e o leva algumas 

vezes a degenerar-se até as chamadas anormalidades.386 

Assim, Freud postula que a sublimação é a forma de obter satisfação sexual, 

porém por uma outra via. Entretanto, o mestre atenta para a fixação da libido, como 

característica patológica que impede a satisfação sexual. 

Ainda neste mesmo trabalho, Freud expõe que a capacidade de sublimação 

dependerá da constituição psíquica de cada sujeito. Em suas palavras: 

 O vigor original do instinto sexual provavelmente varia com o 

indivíduo, o que sem dúvida também acontece com a parcela 

do instinto suscetível de sublimação. Parece-nos que a 

constituição inata de cada indivíduo é que irá decidir 

primeiramente qual parte do seu instinto sexual será possível 

sublimar e utilizar.387  

Assim, Freud postula que, dependendo da constituição psíquica do sujeito, a 

satisfação das pulsões sexuais poderão ser mais ou menos sublimadas. 

A respeito da sublimação para as mulheres, Kehl (1998) escreve que:  

(...) a sublimação, também nas mulheres, passaria pela 

intervenção da função paterna388 de um modo que 

possibilitasse a identificação, o ‘recurso estruturante’ à sua 

potência. Sem essa manobra, na qual o pai está implicado, a 

mulher fica condenada à infantilidade de suas pretensões 
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edípicas sempre insuficientemente recalcadas; ou pior ainda, à 

fantasia de uma masculinidade que (...), permanece fixada ao 

desejo de obter não um falo, mas um pênis.389 

Desta forma, é possível compreender que a sublimação pode permitir à 

mulher o reconhecimento de sua potência. Porém, de uma potência que a desliga da 

lógica infantil regida pela inveja do pênis e propicia a identificação com seus próprios 

recursos. 

Isto porque, conforme Mannoni escreve: “A identificação com o pai, que 

separa da pregnância das imagos maternas, não se resolve na perda com a qual em 

geral conotam (...) as atividades simbólicas e sublimatórias.”390 E, este psicanalista 

complementa escrevendo que “uma atividade sublimatória (...) não tem sentido fora 

do endereçamento a um outro (...).”391 

Sendo assim, compreende-se que as atividades sublimatórias na histeria 

estão relacionadas com as identificações do sujeito e visam obter o reconhecimento 

do outro, como substituto das figuras edipianas. Hornstein enfatiza que “na 

sublimação a obra é necessária (...)”392, pois por meio dela o sujeito pode responder 

a seus próprios ideais, porém, buscando o reconhecimento do outro. 

A respeito deste endereçamento da obra ao outro, Green (1982) oferece a 

compreensão de que: “a necessidade de ser da obra de arte que implica seu 

reconhecimento por uma terceira pessoa sempre presente através de sua ausência, 

mesmo se a obra nunca for impressa, exposta ou ouvida, faz de seu destinatário a 

própria condição de sua existência.”393 Deste modo, entende-se que a obra sempre 

parte das identificações narcísicas do sujeito, porém é entregue ao mundo externo, é 

endereçada a outro que não ao próprio sujeito, mesmo que ela nunca seja exposta. 
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Por esta via, o sujeito criativo, pode “(...) auto-investir-se e reinvestir a 

realidade (...)”394, permitindo a integração do ego a partir de suas identificações, bem 

como a busca por transformações. E estas transformações egóicas, a partir dos 

ganhos obtidos com a atividade sublimatória, podem propiciar a cura, segundo 

Hornstein mesmo considera. A seguir, veremos mais detalhadamente o que ocorre 

neste processo. 

 

2.1.9 A transformação 

Posso compreender que o título deste item pode parecer um tanto amplo, 

principalmente porque tende a nos remeter a uma infinidade de possibilidades que a 

palavra transformação contém. Entretanto, acredito que essa infinidade de 

transformações é o que se obtém nos casos de histeria em que se consegue a 

satisfação pulsional pela via sublimatória. Sendo assim, convido o leitor a pensar em 

conjunto com a autora deste trabalho, a respeito do que se pode conseguir quando o 

investimento libidinal da histérica é voltado à atividades produtivas da cultura, que 

consequentemente, lhe trazem reconhecimento social. Eis, então, a dimensão 

positiva desta patologia. 

Diante do acima exposto, lanço a questão de que: seria possível pensar, a 

partir desta dimensão positiva, em uma possibilidade de cura?  

Para discutir a este respeito, acredito ser necessário retomar aquele 

entendimento freudiano – explicitado anteriormente neste capítulo – em que o 

mestre constata, em sua clínica com mulheres, que o desejo pela superação da 

inveja do pênis pode levá-las a buscar análise e, durante o processo analítico, elas 

podem buscar uma atividade intelectual. Ao expor este movimento das mulheres, 

Freud propõe ser a atividade intelectual uma modificação sublimada do desejo 

reprimido. Esta constatação freudiana permite compreender que há saídas possíveis 

para o desejo que não somente a repressão e, a análise pode possibilitar que se 

encontre vias para isso.  
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Segundo Hornstein (1990), a noção de cura é, atualmente, “demonizada” pela 

maioria dos psicanalistas; isto porque alguns deles aproximam o conceito de cura 

psicanalítica ao modelo médico. Hornstein (1990) faz esta distinção e especifica que: 

“(...) se o objetivo médico é restabelecer um estado (que se supõe prévio) concebido 

como de não-doença, o objetivo analítico é produzir um estado que jamais existiu, 

senão em estado potencial395.”396 Deste modo, entendo estar evidenciado que a 

análise pode ser uma ferramenta importante para o sujeito operar a transformação 

de potencial em atividade. 

Este psicanalista entende ainda que esta transformação não ocorra de modo 

estático ou definitivo, já que: 

(...) o jogo constantemente articulado das exigências pulsionais 

explica que não podemos operar uma transformação sem 

intervir sobre o conjunto da vida psíquica. A transformação não 

pode ser efeito de uma intervenção isolada, mas sim inserida 

em um processo.”397 

Deste modo, a transformação operada pelo processo de análise não 

pressupõe uma transformação pontual, mas sim, uma transformação que interfere 

no psiquismo do sujeito como um todo. Além disso, o psiquismo é dinâmico e, 

portanto, está em constante movimento, o que permite pensar que uma modificação 

obtida atualmente irá ocasionar consequências de modificação em diversas 

situações que ocorrerão futuramente ao sujeito. 

Desta forma, conforme Freud postula, desde a escrita do famoso caso 

conhecido como O Homem dos lobos (1918[1914]), a análise tem alguns limites 

diante da complexidade do psiquismo humano. Assim, diante das perturbações 

mentais: 

(...) o tratamento psicanalítico não pode trazer uma revolução 

instantânea ou colocar as coisas num nível de desenvolvimento 
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normal: pode tão-somente livrar-se dos obstáculos e clarear o 

caminho, de modo que as influências da vida possam 

conseguir desenvolver-se em linhas melhores.398 

Neste sentido, Freud apresenta suas expectativas em torno da possibilidade 

de o sujeito utilizar, da melhor forma, seu potencial. Conforme o mestre mesmo 

especifica, é possível, por meio da análise, livrar-se dos obstáculos e clarear o 

caminho, porém, sem esperar uma revolução que ocorra de modo instantâneo ou 

transformar patologia em normalidade. 

Assim, fazendo uma ligação entre o entendimento freudiano de que a análise 

tem o objetivo de possibilitar que o sujeito supere os obstáculos e se desenvolva, e a 

exposição anterior de que, por meio do processo analítico, as mulheres podem 

superar a inveja do pênis pela via sublimatória, compreendo que a análise pode ser 

uma importante ferramenta para a mulher conseguir a diminuição da tensão gerada 

pela formação dos pólos de conflito.  

Porém, utilizando a psicanálise como ferramenta ou não tendo acesso a ela, 

posso concluir que a realização de uma profissão intelectual – podendo ser ampliada 

às outras atividades prazerosas de trabalho – se instala, conforme Freud mesmo 

observou, como uma forma modificada de obtenção do prazer à mulher, por trazer 

reconhecimento do outro. 

A respeito do trabalho artístico e a satisfação do artista, Freud postula em O 

interesse científico da psicanálise (1913) que: “no exercício de uma arte vê-se mais 

uma vez uma atividade destinada a apaziguar desejos não gratificados — em 

primeiro lugar, do próprio artista e, subseqüentemente, de sua assistência ou 

espectadores.”399 

Deste modo, Freud considera que a produção artística pode ser uma forma do 

sujeito encontrar satisfação aos seus próprios desejos, e uma vez que a obra se 

torna pública, se estende à satisfação daqueles que a assistem. Neste mesmo 

ensaio, o mestre complementa que: 
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O objetivo primário do artista é libertar-se e, através da 

comunicação de sua obra a outras pessoas que sofram dos 

mesmos desejos sofreados400, oferecer-lhes a mesma 

libertação. Ele representa suas fantasias mais pessoais plenas 

de desejo como realizadas; mas elas só se tornam obra de arte 

quando passaram por uma transformação que atenua o que 

nelas é ofensivo, oculta sua origem pessoal e, obedecendo às 

leis da beleza, seduz outras pessoas com uma gratificação 

prazerosa.401 

 Assim, o artista, por meio da transformação de seus desejos em obra 

artística, atinge os espectadores gratificando-os, tornando prazerosos os desejos 

que também neles poderiam representar perigo (ou serem ofensivos). Desta forma, 

se estabelece a comunicação entre artista e público, tendo a obra como mediadora. 

 Acerca disto, Green (1982) escreve que: “o olhar sobre a obra é o seu 

verdadeiro pai, enquanto a torna legítima e reconhece o outro progenitor que é seu 

criador imanente. É esse deslocamento transferencial que pertence duplamente à 

obra.”402 

 Deste modo, pode-se compreender que a obra artística, como modificação 

sublimada das pulsões do próprio criador, assume a forma de objeto que se 

comunica diretamente com os conteúdos mais primitivos do espectador. Isto 

somente é possível porque a atividade sublimatória, como resultante do narcisismo e 

das identificações do artista, cria um veículo que atingirá (na medida do possível) 

aquele que a assiste ou, de alguma forma, tem acesso. 

 Pelo exemplo da estilista Coco Chanel, podemos compreender que seu 

sucesso se deve, em grande parte, ao fato de ela ter podido realizar criações que 

atingiam as necessidades femininas do início do século XX. E, à medida que as 

décadas se passavam, ela conseguia compor vestimentas que se atualizavam 

diante das mudanças históricas e culturais. 
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É neste sentido que entendo que em Chanel se opera a transformação. Pela 

via do trabalho criativo, a estilista conseguiu não apenas satisfação pulsional, mas 

também gratificar a si mesma e ao meio com o reconhecimento social que obteve. 

A este respeito, tratarei no capítulo seguinte com maior profundidade, pois 

acredito ser necessário, antes disso, aprofundar um pouco mais o estudo a respeito 

das identificações e de algumas características que compõem a neurose, a partir 

das contribuições de Piera Aulagnier. 

 

2.2 Contribuições de Piera Aulagnier acerca da psicopatologia: o conceito de 

potencialidade e o conflito identificatório no registro das neuroses. 

 Conforme explicitado no capítulo anterior, destinado às contribuições 

metapsicológicas de Aulagnier, esta psicanalista amplia algumas noções contidas na 

teoria freudiana.  

 Neste item, serão apresentados alguns outros conceitos que correspondem a 

essa ampliação da teoria proposta por Freud no campo da psicopatologia, como a 

noção de potencialidade bem como a concepção desta psicanalista a respeito de 

psicopatologia como decorrente de conflitos identificatórios. 

 Creio que este item se faça pertinente para ampliar o conhecimento acerca do 

conflito identificatório próprio à neurose, que acredito estar presente na história de 

Coco Chanel, por mim construída. 

 Aulagnier, em sua entrevista concedida a Luis Hornstein, comenta sobre a 

importância do entendimento a respeito da problemática identificatória no destino a 

ser assumido pelo Eu. Para ela: 

O Eu não pode advir senão sendo o seu próprio biógrafo. Sua 

história é tanto libidinal quanto identificatória. Esta história 

exigirá periodicamente a inversão de uma parte de seus 

parágrafos, fará necessário o desaparecimento de alguns e a 

invenção de outros para chegar a uma versão que o sujeito crê 

ser definitiva, mas que deve permanecer aberta para esse 

trabalho de reconstrução, de reorganização de seus 
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conteúdos, e especialmente de suas causalidades cada vez 

que isso se revelar necessário. É só porque esta versão de 

sua história é modificável que o sujeito pode se assegurar de 

sua própria permanência e aceitar as inevitáveis mudanças 

psíquicas e físicas. Por isso (...), o que perdura é o privilégio 

que outorgo à problemática identificatória.403 

 Assim, a problemática identificatória é o cerne da questão da constituição 

psíquica do sujeito, de acordo com Aulagnier, e é por meio do entendimento desta 

questão que acredito ser possível considerar os conflitos resultantes deste trabalho 

de reconstrução e reorganização que o Eu empreende.  

Em O aprendiz de historiador e o mestre feiticeiro (1984), esta psicanalista 

explicita que o Eu infantil, primeiramente, recorre a um polimorfismo de defesas que, 

não necessariamente, são patológicas, mas que garantem o funcionamento deste 

Eu. 

 Estas defesas polimorfas devem culminar em uma escolha defensiva, 

conforme ela postula:  

(...) assim como as pulsões deverão, ou deveriam, se 

submeter à ‘primazia do genital’, tornarem-se prazeres 

preliminares a serviço de um prazer que se torna gozo, 

também o leque das defesas se submeterá à primazia de uma 

‘escolha defensiva’. Defesa ‘escolhida’ segundo a elaboração 

que o eu terá conseguido impor às formas que adotam para 

ele os perigos que ameaçam o prosseguimento de seu 

trabalho de identificação.404 

 Assim, como as pulsões se organizam sob primazia dos genitais ao final do 

complexo de Édipo, as defesas também escolherão uma forma de se organizarem. 

E esta forma será ‘escolhida’ em “(...) função da freqüência e da ‘natureza’ dos 

obstáculos encontrados antes desse ‘momento encruzilhada’ representado por 
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T2.”
405 Isto significa, que o que foi vivido pelo sujeito durante os momentos iniciais de 

sua história libidinal e identificatória, influenciará na escolha da defesa que o Eu 

utilizará após a dissolução do complexo de Édipo, no tempo de concluir. 

  De acordo com Aulagnier, é neste T2, a partir da assunção a castração, que a 

psique do sujeito terá como destino a potencialidade neurótica, psicótica ou 

polimorfa. Ela postula: “o conceito de potencialidade engloba os ‘possíveis’ do 

funcionamento do Eu e de suas posições identificatórias, uma vez terminada a 

infância.”406 

 Deste modo, pode-se compreender o quão unidos estão os conceitos de 

potencialidade e de conflito identificatório na obra desta autora. Pois é a partir da 

instalação da potencialidade – seja ela neurótica, psicótica ou polimorfa – que o Eu 

escolherá as formas de resposta e as defesas de que disporá quando confrontado 

com um conflito que pode surgir em diferentes pontos de seu percurso. 

 Sendo assim, Aulagnier concebe a psicopatologia a partir do estabelecimento 

da potencialidade de conflito no registro identificatório, podendo ser ela: no interior 

do Eu – que caracteriza a potencialidade psicótica –, entre o Eu e seus ideais – que 

caracteriza a potencialidade neurótica –, e um conflito misto no interior do Eu e 

também entre o Eu e os ideais – característico da potencialidade polimorfa. 

 Como o objetivo deste trabalho é o de discutir a respeito das questões 

pertinentes à histeria – que se encontra no campo das neuroses –, me debruçarei 

apenas sobre o estudo da potencialidade neurótica, proposta por esta psicanalista. 

 A fim de explicar o que ocorre no conflito identificatório em sua relação com 

as potencialidades, Aulagnier recorre à interessante metáfora de que o edifício 

identificatório pode ser comparado a um quebra-cabeça, onde: 

“(...) essas primeiras peças que garantem para o sujeito seus 

pontos de certeza, ou suas referências simbólicas, virão se 

acrescentar as ‘peças agregadas’ adequadas a identificados 
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cujos emblemas levarão em conta a imagem esperada e 

investida pelo olhar dos destinatários de suas demandas.”407 

 Isto significa que o primeiro agrupamento de peças desse edifício é 

constituído por identificados providos pelo discurso dos pais. Estes primeiros 

encaixes constituem pontos de certeza aonde o Eu irá se ancorar. 

 A este primeiro agrupamento de peças, são adicionados os identificantes dos 

quais a criança fará uso para nomear seu próprio Eu, primeiro a partir do discurso 

parental e depois, constituindo um discurso independente. 

 Porém, a respeito desta composição, Aulagnier (1984) adverte: 

(...) podemos acrescentar que para que um quebra-cabeça se 

sustente é preciso um bom ajuste das superfícies de encaixe 

das peças. Qualquer que seja a história do construtor, história 

que decide sobre o primeiro agrupamento, e qualquer que seja 

o contorno das peças que emprestará dos outros, sempre 

estarão presentes os riscos de desencaixe, de linhas de 

fragilidade, de potencialidade de uma fissura.408 

E, de acordo com o modo como se apresentam estes desencaixes, estas 

fissuras, se estabelecem os diferentes conflitos. Se houver um risco de ocorrer 

fissuras entre o primeiro agrupamento de peças – que detém os pontos de certeza 

do Eu –, e as peças acrescentadas – que testemunham o que o Eu se tornou e está 

se tornando -, tem-se a potencialidade neurótica. 

Como referido no capítulo anterior, todo processo de constituição do Eu 

culmina quando se chega ao ‘tempo de concluir’ (ou T2), exceto em casos extremos, 

como de psicose infantil ou autismo. E, uma vez atingido esse tempo, de acordo 

com Aulagnier, o Eu pode “(...) estabelecer uma ligação entre esse identificado que 

‘conclui’ e ‘estabiliza’ as posições identificatórias ocupadas pelo Eu infantil na sua 

relação com o casal parental e uma posição futura que modifique essa relação.”409 
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Assim, é a partir do T2, que o Eu da criança pode estabelecer uma ligação 

entre os identificados veiculados pelo discurso dos pais e os identificantes 

acrescentados pelo sujeito a esse primeiro agrupamento. 

A respeito da possibilidade de manifestação da potencialidade, a autora 

propõe que: 

O poder ‘maléfico’ ou ‘benéfico’ de um episódio, de um 

encontro depende de múltiplas razões mas sua importância 

será sempre proporcional às suas repercussões sobre a 

economia identificatória do Eu e, mais precisamente, à 

gravidade do risco que implicam: tornar ineficaz a primeira 

solução que achara para o conflito identificatório e que lhe 

tinha permitido, senão superá-lo, pelo menos torná-lo 

‘vivível’.410 

 Sendo assim, todo episódio de impacto para o Eu causará uma repercussão e 

a solução que este Eu encontrará para lidar com este episódio, diz respeito a sua 

potencialidade, podendo até, de acordo com a situação, ocorrer a passagem da 

potencialidade a manifestação desta. 

 De acordo com Aulagnier, “qualificar uma fantasia de psicótica, perversa ou 

neurótica é um abuso de linguagem: os roteiros (...) de fantasia são os mesmos para 

todos, obedecem a um mesmo postulado, repetem uma organização figurativa sobre 

a qual o Eu não tem poder.”411 

 Esta psicanalista considera que o limite entre o normal e o patológico é 

observado de acordo com a possibilidade que o Eu tem de metabolizar uma parte 

destas fantasias, inserindo-as em uma trama relacional por meio da sublimação e/ou 

do recalcamento. 

 A respeito destes dois mecanismos, Aulagnier acrescenta: “aquilo que 

conhecemos sobre os mecanismos do recalcamento e da sublimação poderia, a 

rigor, nos sugerir a forma de compromisso mais adequada para favorecer o Eu na 
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sua relação com o Isso.”412 Deste modo, a fim de garantir a relação com o id, o Eu 

pode recorrer ao recalcamento, isolando os impulsos sexuais ou pode recorrer a 

dessexualização – o que ocorre no processo de sublimação. 

 No que diz respeito, especificamente, ao conflito neurótico – que se instala 

entre o Eu e seus ideais –, Aulagnier, em Os destinos do prazer (1985), postula que 

este tende a se apresentar em sua forma manifesta “(...) no momento em que o 

complexo de Édipo deveria dissolver-se (...)”413, isto é, no momento em que o 

investimento nas figuras parentais não deve desaparecer, mas modificar-se por meio 

de “(...) uma decantação das demandas a eles dirigidas e através do desejo de 

encontrar novos destinatários para as demandas que não podem mais ser dirigidas 

aos pais.”414 Neste momento, se opera o recalque, que “(...) permite ao Eu esquecer 

que esperava dos pais um prazer sexual, quando na realidade preserva este mesmo 

desejo graças à fixação que se opera.”415 

 De acordo com esta psicanalista, a sintomatologia neurótica se manifesta 

quando o sujeito, ao continuar endereçando suas demandas ao Eu dos outros, 

ignora o componente sexual – devido ao recalque que incide sobre ele – e espera 

receber como resposta, o mesmo que esperava receber dos pais, em sua demanda 

infantil. 

 Nas palavras de Aulagnier, este tipo de demanda, peculiar ao neurótico, 

demonstra que ele: “(...) mudou apenas de destinatário sem por isso modificar o que 

esperava em resposta as suas primeiras demandas: ser amado, ser protegido, como 

queria ser amado e protegido pelos pais e, mais ainda, que se lhe dê prazer 

sexual.416 

 Sendo assim, esta demanda endereçada ao outro é irrealizável e o gozo, 

impossível já que: “(...) a resposta que ele [neurótico] recebe não pode satisfazer o 
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que se oculta atrás da aparente legitimidade dos objetos ou dos prazeres que supõe 

pedir.”417 

 De acordo com Aulagnier, a ignorância do neurótico frente ao componente 

sexual veiculado pelas demandas que ele endereça aos outros, é o principal 

responsável pelo caráter acusatório presente na demanda neurótica. 

 É por esta razão que o conflito presente nas neuroses incide, principalmente, 

sobre o registro sexual e sobre a problemática do gozo, pois conforme esta 

psicanalista postula, no registro neurótico: “se o Eu do amado dá uma resposta que 

favorece a ilusão de adequação ao que se esperava do primeiro destinatário, o 

sujeito recua face ao horror de um incesto que seria consumado; se a resposta não 

favorece este efeito de ilusão, o sujeito não pode gozar.”418 

 Assim Aulagnier sintetiza: “é este conflito que torna o gozo aleatório ou 

impossível.”419 Isto é, o neurótico, está sempre implicado em um conflito insolúvel, 

uma vez que não recebe dos outros o que demanda e quando tem a ilusão de 

adequação entre demanda e resposta, há a barreira do incesto que o faz recuar. 

 Este conflito peculiar às neuroses, conforme Aulagnier postula, pode se 

presentificar apenas nas relações do sujeito com seu objeto de escolha amorosa, já 

que: 

Sabemos que o neurótico pode, nem sempre mas 

frequentemente, preservar o funcionamento do pensamento, 

preservar a criatividade e os prazeres que dela resultam, e, 

muitas vezes, superinvestir este prazer (...); sabemos que 

pode conservar relações de amizade e profissionais e só 

entrar em conflito na relação com o amado, com aquele que 

ele queria amar ou aquele cujo amor não é conforme ao que 

ele mesmo define por este termo.420 

 Assim, é possível compreender que a neurose pode ser entendida, em 

grande parte das vezes, como a patologia mais amena no campo das 
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psicopatologias, pois seu conflito pode ser refletido nas relações afetivas, ficando 

preservado seu pensamento e seu trabalho profissional. 

 A seguir, veremos como a neurose histérica se apresenta na suposta história 

libidinal e identificatória de Coco Chanel. 
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Capítulo 3 

Gabrielle “Coco” Chanel: a transformação do feminino 

 

3.1 Alguns apontamentos necessários ao estudo desta biografia 

 

Se você nasceu sem asas, não faça nada para 

impedi-las de crescer.
421

 

 

O presente capítulo tem por objetivo central apresentar uma construção da 

suposta história libidinal e identificatória da importante estilista do século XX – 

Gabrielle Chanel, a partir da escrita de diferentes biógrafos que, a seus modos, 

levantaram informações importantíssimas a respeito da história da modista. 

Intitulei este capítulo de “a transformação do feminino”, pois ao longo da 

construção da história de Chanel, acredito estarem evidenciados os pontos que se 

referem à capacidade da estilista em realizar modificações consideráveis em sua 

realidade e nos hábitos femininos. Hábitos estes não apenas relacionados ao modo 

de se vestir, mas também referentes ao lugar que as mulheres passaram a ocupar 

nos espaços público e privado, durante o século XX. 

Para isto, utilizarei as contribuições de sete biógrafos, sendo que, alguns 

tiveram contato direto com a estilista, seja por amizade pessoal ou por contato 

profissional, como explicitado a seguir. 

Axel Madsen422, nascido em Copenhagem e radicado em Paris (falecido em 

2007), não fez parte do círculo de amizades de Chanel, porém, foi um importante 

biógrafo de outros importantes expoentes das artes e filosofia, como Jean Paul 

Sartre, Simone de Beauvoir, Jacques Cousteau, Greta Garbo, Yves St. Laurent, 

entre outros. 
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Cristina Morató423, nascida em 1961, em Barcelona, é jornalista, fotógrafa e 

escritora. Mora na Espanha, onde trabalhou como apresentadora de diversos 

programas da televisão espanhola. Atualmente, dedica-se à escrita de obras cuja 

temática essencial é o feminino. 

Edmonde Charles-Roux424, nascida em 1920, é filha de um embaixador 

francês. Foi enfermeira, na Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cavaleira da 

Legião estrangeira em 1945 e, depois disso, tornou-se jornalista. Em 1946, iniciou 

trabalho na revista francesa Elle; dois anos depois, migrou para a revista Vogue, 

onde se tornou editora em 1954 – causou polêmica, ao publicar a capa com uma 

mulher negra, em 1966. Isso lhe custou o emprego. Teve contatos profissionais 

durante épocas revolucionárias da criação de Coco Chanel. Publicou uma biografia 

com uma extensa quantidade de fotos da estilista. 

Janet Wallach425 é americana de Nova York e autora de algumas biografias, 

como a de Yasser Arafat. Atuou como editora de moda e, por isso, escreveu dois 

livros sobre o assunto, além da biografia de Chanel.  

Marcel Haedrich426 nasceu na França, em 1913, e faleceu em 2003. Foi 

jornalista, comentarista de rádio e escritor. Considerado um grande admirador de 

Chanel, conviveu com ela profissionalmente por alguns anos. Foi redator-chefe da 

revista Marie Claire, até 1964. Escreveu em 1971 – ano do falecimento da estilista – 

em homenagem póstuma à amiga, o livro Coco Chanel Secrète, uma biografia 

baseada em entrevistas que ele fizera diretamente com a modista. Em 1987, 

publicou Coco Chanel, uma biografia complementar à publicada dezesseis anos 

antes. É esta obra, de 1987, que utilizo no presente trabalho. 

Paul Morand427, nascido em 1888 e falecido em 1976, foi diplomata, novelista, 

dramaturgo e poeta francês. Considerado também um modernista, foi um grande 

amigo e admirador de Coco Chanel. Ambos se conheceram em 1921 e, em 1946, se 

reencontraram. Em 1976, como último livro, Paul resolveu publicar as anotações – 
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que fazia após os encontros com a estilista – com as falas de Chanel a respeito de 

sua vida e de seus pensamentos. A obra foi intitulada originalmente em francês 

L’allure de Chanel e não possui tradução para o português. A edição que utilizo 

neste trabalho é a tradução para o espanhol intitulada El aire de Chanel. 

Também encontram-se, em algumas passagens deste trabalho, as 

contribuições do jornalista francês Hal W. Vaughan428. Nascido em Paris, em 1928, 

Vaughan trabalhou como jornalista, correspondente estrangeiro, produtor de 

documentários, na Europa, Oriente médio e sudeste asiático, desde 1957. Publicou, 

em 2011, o livro Dormindo com o inimigo – a guerra secreta de Coco Chanel (2011), 

onde destaca, a partir de suas pesquisas jornalísticas, os momentos mais obscuros 

da vida da estilista (ocorridos durante a Segunda Guerra Mundial), período este em 

que, possivelmente, ela foi envolvida com o serviço secreto de inteligência alemã, 

segundo destaca o autor. 

Utilizo também, alguns trechos do romance de ficção, intitulado Coco Chanel 

& Igor Stravinsky – baseado em uma extensa pesquisa biográfica da estilista e seu 

amante, realizada por Chris Greenhalgh429, que é doutor em poesia americana pós-

moderna, tem formação em literatura inglesa e é professor da Universidade 

Sevenoaks School, na Inglaterra. Em 2009, escreveu o roteiro para o filme com o 

mesmo título do livro sobre o caso amoroso de Chanel com o compositor russo. 

Outras obras ficcionais, que utilizo para a compreensão e construção da 

história de Chanel, é o filme Coco avant Chanel (2009)430, estrelado pela famosa 

atriz francesa Audrey Tatou, e o documentário produzido para a TV, intitulado Coco 

Chanel (2008)431, estrelado pela atriz Shirley MacLaine. 

Há também, em alguns momentos deste capítulo, considerações dos 

psicanalistas Outeiral e Moura (2002), que realizaram um estudo biográfico da 

estilista, no livro intitulado Paixão e criatividade – estudos psicanalíticos sobre Frida 

Kahlo, Camile Claudel e Coco Chanel, além de uma observação da jornalista de 

moda Lilian Pacce (2006), em seu livro intitulado Pelo mundo da moda: criadores, 

grifes e modelos. 
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Acredito ser importante a utilização destas produções, pois entendo que há 

riqueza na observação dos diversos autores a respeito da mesma pessoa. Todos os 

autores, a sua maneira, criaram uma imagem de Chanel, que pode auxiliar na 

criação da “personagem” que apresento neste capítulo. 

Assim, o que pode ser mais interessante observar é que cada autor referido 

anteriormente, tem características pessoais e formações diferentes, além de 

pertencerem a diferentes culturas, sejam elas americana ou européia. Porém, todos 

eles, em caráter de unanimidade, apresentaram em suas escritas, uma tendência ao 

tratamento de Chanel como uma figura legendária. 

Um exemplo do caráter de admiração que Chanel despertava está relatado na 

biografia da estilista publicada por Haedrich (1988), em que ele se refere ao primeiro 

contato que teve com ela, a fim de obter dados para a escrita da obra. O que ele 

observou foi o seguinte: 

Coco falava depressa, era preciso se acostumar a sua voz 

rouca. Eu a achava agressivamente pintada: a boca vermelha 

demais, as sobrancelhas negras demais, largas demais. A 

primeira impressão que tive foi de uma velha 

escandalosamente pintada. Ao vê-la, não podia deixar de 

pensar em minha mãe. Coco tinha dois anos a mais e, porque 

me sentia intimidado (apesar dos meus quarenta e cinco 

anos!), ficava me perguntando que diabos estava eu fazendo 

em casa de Coco Chanel, um caipira de Munster, que ela 

observava, no qual se reconhecia um pouco – o que explica 

que tenha confiado tão depressa em mim.432 

Para Haedrich, assim como para outros estudiosos, Coco causava um 

impacto de uma mulher carregada de poder (uma mulher fálica) diante dos que 

estavam ao seu redor, como o próprio Haedrich e, posteriormente, outros biógrafos 

relatam. Além disso, conforme Freud mesmo postula em O Moisés de Michelangelo 

(exposto no capítulo 1 do presente trabalho), o artista, ao produzir uma obra visa 

despertar no espectador o mesmo ímpeto que o levou a criar. Deste modo, posso 

compreender que Chanel, por suas criações e pela imagem feminina carregada de 
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poder que aparentou, exerceu forte impacto nas pessoas e em mim, como 

psicanalista, permitindo-me sentir convidada a investigar acerca das razões que a 

levaram a criar vestimentas e acessórios que trouxeram inovações às mulheres de 

sua época, mudanças essas, que se reverberam até os dias de hoje. 

É importante salientar que, de acordo com os biógrafos, Chanel demonstrava 

uma tendência a contar histórias fantasiosas sobre sua vida, excluindo passagens 

que poderiam conter luto ou sofrimentos de outras ordens, demonstrando às 

pessoas um certo glamour e facilidade em lidar com as dores inerentes à vida 

cotidiana. Estas características presentes em Chanel podem ser relacionadas ao 

caráter histérico de sua constituição psíquica, onde a demonstração de qualquer 

fragilidade estaria relacionada à uma inferioridade intolerável. 

Um exemplo desta construção de uma imagem pública por Chanel está 

expresso nas opiniões de Haedrich (1988), ao fazer entrevistas com a modista a fim 

de publicar sua biografia. Em determinado momento, ele escreve com certa 

impaciência: 

Duas filhas? E a terceira? E os meninos? As ‘mentiras’ de 

Mademoiselle Chanel são tão flagrantes que é o caso de se 

perguntar até que ponto ela tinha consciência de mentir. 

Tentando enganar a quem? Quando eu perguntava o que seu 

pai fazia ela não respondia.433 

Assim, é possível notar que diante de todos, Chanel tendia a compor uma 

personagem inabalável por qualquer vicissitude que se apresentasse a ela. Esta é 

uma característica essencial da histeria, que lhe possibilitou constituir a imagem 

pública de uma mulher forte, o que, a meu ver, facilitou na criação de sua marca, em 

suas criações e na vendagem destas, já que estas conferiam poder a quem as 

usasse. 

Acredito também, que a personagem construída e vendida por Chanel, 

também era a personagem que ela própria construiu a si mesma e encarnou ao 

longo de sua vida. A estilista não apenas criava, mas vestia suas criações. Deste 

modo, apresento no item a seguir, uma outra característica essencial da histeria 

                                                 
433

 HAEDRICH, Marcel. Coco Chanel. Rio de Janeiro: Rocco, 1988, p. 30-1 



131 
 

nesta personagem e que pode ser estendida a outras histéricas: a tendência à 

existência da força de Eros dirigida à sublimação. 

Enfatizo que, neste trabalho, os dados biográficos da estilista foram dispostos 

de modo a permitir que cada autor apresentasse as informações que considerei de 

maior relevância para a discussão, inclusive respeitando os pontos de controvérsia, 

procurando compô-los a partir do modelo teórico-clínico proposto pela psicanálise 

freudiana. 

Desta forma, conforme Freud mesmo postulou sobre uma das técnicas 

femininas, ao longo da construção da biografia de Chanel, busquei trançar e tecer as 

informações com vistas a compreender melhor a possível história libidinal e 

identificatória da estilista, realizando algumas suposições de determinados fatos que 

observei faltarem ou apresentarem-se controversos no discurso dos biógrafos a 

respeito de Chanel. 

 Esta forma de construção foi realizada no presente trabalho, de acordo com o 

que Freud (1937) postula: “depende exclusivamente do trabalho analítico obtermos 

sucesso em trazer à luz o que está completamente oculto.”434  

Sendo assim, como um arqueólogo que busca o material oculto, também o 

psicanalista, em sua clínica, traz à tona o que está submerso no inconsciente e tenta 

reorganizar, juntamente com o paciente, a fim de que faça sentido para o analisando 

e lhe possibilite desatar os nós de seus conflitos psíquicos. 

No caso do estudo a partir de uma biografia, o trabalho é um pouco diferente, 

pois não há o intercâmbio entre inconscientes, a partir do par vivo em sintonia 

(analista e analisando); o que há são relatos extraídos de diferentes pessoas que 

tiveram ou não contato direto com o sujeito cuja história é objeto deste estudo. 

O contato se dá por essa via secundária – visto que Chanel fala por meio das 

personagens criadas pelos biógrafos – e também pela via de suas produções como 

estilista e empresária, o que me permite sentir o impacto de sua história e suas 

criações e assim, utilizar a psicanálise como ferramenta teórica para trabalhar neste 

campo do inconsciente. 
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Além disso, acredito que, como toda interpretação que exclui a vivência 

transferencial e contratransferencial – tal qual ocorre na relação analista-analisando 

– , há o risco de redução da singularidade da história de Coco Chanel a elementos 

universais da constituição e funcionamento psíquicos, proposta pela teoria 

psicanalítica. 

Considerando que este risco é presente e que também, como escreve 

Aulagnier, toda história encontra-se sujeita a “(...) momentos que remetem à luz de 

uma faceta sobre a outra, deixando na sombra uma terceira”435, buscarei apresentar 

os dados a respeito da história de Chanel com o cuidado para minimizar, ao 

máximo, que a luz de uma faceta ofusque outra ou que a sombra de uma encubra o 

brilho de outra. 

O último ponto a ser abordado é o fato de que, na exposição a seguir utilizo o 

nome Gabrielle Chanel para me referir ao período anterior a suas criações. Após a 

instalação de sua primeira loja, isto é, após a primeira forma concreta do resultado 

de seus investimentos libidinais no campo profissional, Gabrielle Chanel transforma-

se em Coco Chanel, nome artístico adotado por ela que dá origem a uma marca, 

cujos “Cs” entrelaçados e as cores (preta e branca) remetem à combinação entre 

opostos, aos pares de antagonistas. Vide, a seguir, o logotipo da marca criado por 

Chanel, utilizado até os dias de hoje436: 
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3.2. Coco Chanel: histeria e força de Eros para a transformação 

 

Eu tentei falar de mim sem pensar em mim, 

porque quem pensa em si mesmo já está 

morto. Mas quando os outros não pensam nele 

também se está morto. Então, relutantemente, 

tive que decidir entrar em cena e impor a 

minha presença.
437

 

 

A partir das discussões anteriores a respeito da constituição psíquica 

feminina, de suas perturbações que podem levar à histeria e do seu aspecto de 

positividade, passo agora a apresentar e discutir – utilizando-me do arsenal teórico 

da psicanálise – alguns dos principais dados biográficos de Coco Chanel dispostos 

de modo a realizar uma construção da história da modista. 

Ressalto também que o título deste item foi escolhido de modo a explicitar 

que a patologia histérica contém, em si, um potencial para a transformação, isto é, o 

que se pretende mostrar, a partir da história de Chanel, é que em alguns casos de 

histeria – sobretudo aqueles cuja fixação na fase fálica é mais proeminente do que a 

fixação na fase oral –, há uma tendência de que a força de Eros se dirija à 

sublimação, de modo que a histérica invista, por meio da transformação de libido 

sexual em libido sublimada, em ganhos destinados a si, mas que também trazem 

avanços para a cultura.  

 

3.2.1 A infância e a puberdade de Gabrielle 

Gabrielle Chanel nasceu em 19 de agosto de 1883, em Saumur, cidade do 

interior da França. Foi registrada no dia seguinte; por isso, há biografias que 

reconhecem seu nascimento em 20 de agosto. 

Foi a segunda filha do casal Jeanne Devolle e Albert. Ela era uma dona de 

casa, de 19 anos – segundo os biógrafos, uma exímia costureira, filha de outra 

                                                 
437

 Declaração de Chanel a seu amigo Paul Morand. Disponível em: MORAND, Paul. El aire de 
Chanel. Barcelona: Tusquets Editores, 1989, p. 193 



134 
 

costureira – e ele era um caixeiro-viajante, de 27 anos, que seguiu o mesmo ofício 

do pai. 

É interessante notar que as biografias de Chanel relatam a história de vida de 

seus antepassados paternos, e registram muito pouco sobre a família materna da 

menina, que se tornou uma grande estilista. 

A respeito da família parental, Charles-Roux (2007) escreve que o bisavô 

paterno de Chanel era oriundo de família pobre e trabalhava na colheita de 

castanhas, no interior da França. Ao se casar, aproveitou o pequeno dote de sua 

esposa e abriu uma Taverna, em Ponteils, cidade onde morava. 

Por volta de 1850, as doenças atacaram os castanhais e, com a queda nos 

ganhos, muitos saíram da cidade. Entre eles, Henri-Adrien, avô paterno de Chanel, 

que, aos 22 anos, deixou a cidade em busca de condições de sobrevivência438.  

Algum tempo depois, Henri tornou-se empregado em uma fazenda de criação de 

bicho-da-seda e, logo, teve um caso amoroso com a filha do fazendeiro, de 16 anos. 

Ela engravidou e ambos foram obrigados a se casarem; logo em seguida, foram 

expulsos da propriedade. 

Com isso, o avô paterno de Chanel tornou-se vendedor ambulante e passou a 

percorrer as feiras e os comércios. Os filhos do casal nasceram, cada um em 

cidades diferentes; o pai de Chanel, Albert, nasceu em Nîmes, em 1856. 

Em 1881, Albert deixou a família em busca de trabalho e conseguiu emprego 

em Courpière. Lá, encantou-se com a irmã de Marin Devolle, que o havia 

empregado, e em um curto tempo de relacionamento, Jeanne Devolle engravidou. 

Os irmãos Marin e Jeanne eram órfãos. Ele havia herdado a carpintaria do pai 

e ela havia se tornado costureira, como a mãe439. Porém, no último mês de gravidez, 

Jeanne deixou a cidade de Courpière e partiu em busca de Albert, que a havia 

deixado. Achou-o em Aubenas e, lá deu à luz Julie, em 1882. 

Após isto, Jeanne, com a pequena Julie, passou a acompanhar Albert em 

suas mudanças de cidade. Mudaram-se para Saumur, cidade em que nasceu 

Gabrielle, no ano seguinte. 
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A respeito de seu nascimento, Cristina Morató (2011) escreve que o nome 

Gabrielle lhe foi dado não por escolha dos pais – o pai não estava presente no 

nascimento da filha –, mas foi escolhido por se tratar do nome da enfermeira que 

auxiliou a mãe no parto, isto é, foi nomeada de acordo com alguém que auxilia os 

sujeitos no momento de virem ao mundo, entrarem na vida. Seu nome era Gabrielle 

Bonheur e a menina assim foi chamada. 

Ainda acerca do nome que recebeu, Chanel, que já havia se transformado em 

Coco contou o seguinte a seu biógrafo Marcel Haedrich (1988): 

Eu não me chamo Gabrielle. Poderia me chamar Gabrielle. 

Nasci por acaso num hospital. Meu pai estava fora de casa. 

Minha mãe, aquela pobre mulher, saíra à sua procura. Não 

quero contar esta história sombria porque é muito chata. Ela 

me foi contada tantas vezes...”440 

Assim, Haedrich (1988) expõe, por meio do discurso de Chanel, uma certa 

resignação com seu pai, que demonstrou não investir no relacionamento com a 

esposa e nem com os filhos. A mãe, de acordo com Chanel, era uma “pobre 

mulher”, rebaixada de valor pelo marido. 

A este respeito, Cristina Morató (2011) escreve o seguinte:  

Albert nunca se responsabilizaria por seus filhos (...). E a cada 

novo parto desaparecia do lado de sua esposa. Jeanne passou 

sua curta vida dando à luz um filho atrás do outro, suportando 

as infidelidades de seu marido e vagando por praças e 

mercados com sua família nas costas.441 

Deste modo, é possível compreender que Jeanne foi uma figura cujo 

sofrimento e submissão ao marido estavam presentes nas lembranças de Chanel. 

Quanto ao pai, nem mesmo após o casamento – que ocorreu quando o casal já 

tinha duas filhas –, tornou-se mais presente na vida familiar. 

Com esses dados é possível pensar na existência de um baixo investimento 

libidinal paterno em relação à filha. Conforme Freud postula, em A Dissecção da 
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Personalidade Psíquica (1933[1932]), “uma criança sente-se inferior quando verifica 

que não é amada (...).”442 

Sendo assim, conforme exposto anteriormente no capítulo 2, o investimento 

deficitário do pai em relação à filha pode contribuir para que ela desenvolva um 

sentimento de inferioridade. E este sentimento pode perdurar durante a vivência 

edípica, na fase fálica, onde a menina que acederá ao destino psíquico histérico 

pode manter a fantasia de que sua inferioridade decorre de sua constituição 

anatômica inferior. 

Acredito que esta aridez de investimentos do pai pela menina estivesse 

presente em Chanel, pois ela vivenciou a desvalorização deste com sua esposa (já 

que sempre a abandonava). Além disso, da parte de Jeanne, é possível notar que se 

trata de uma figura frágil, com dificuldade em assumir um papel que não fosse o de 

submissão diante do marido, apesar de estar em acordo com o papel permitido à 

mulher de seu contexto social e histórico. 

A partir da contribuição de Alonso e Fuks (2004) explicitada no capítulo 

anterior em que consideram que a mãe da histérica pode ser uma mulher que, 

inconformada com sua incompletude deseja que a filha assuma o lugar de remédio à 

sua carência, entendo ser possível que Jeanne tenha desejado que a filha Gabrielle 

– que recebeu o nome da enfermeira que a trouxe ao mundo – assumisse o lugar 

narcísico daquela cujo destino seria diferente do que foi o dela.  

No que tange ao desejo dos pais entre si, os dados biográficos dão conta de 

que eles se casaram quando Gabrielle já contava com um ano de idade; mesmo 

assim, os biógrafos sugerem que o pai (Albert) somente pode tê-lo feito para receber 

o dote de Jeanne, que por sua condição familiar, era baixo.443  

Porém, apesar da união, conforme relata Madsen (1992): “a vida não mudou 

com o casamento. Jeanne logo voltou a engravidar. Com a família a reboque, Albert 

continuou trabalhando como mercador itinerante”444. E, Jeanne encontrava-se cada 

vez mais sozinha com os seus filhos. 
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Assim, a família Chanel foi se ampliando e se constituiu da seguinte forma: 

Julie era a mais velha; depois veio Gabrielle (um ano mais nova), seguida de 

Alphonse (nascido quando Gabrielle tinha dois anos); após dois anos do nascimento 

de Alphonse, nasceu Antoinette. Mais dois anos depois, nasceu Lucien e cinco anos 

após o nascimento deste, veio ao mundo Augustin, o irmão que faleceu 

prematuramente. 

Chanel confessou ao amigo e diplomata, Paul Morand (1989) que gostava 

muito de brincar sozinha em um cemitério perto da casa onde passou a infância, 

apesar da família se mudar constantemente para acompanhar o pai, Albert: 

Eu era a rainha daquele jardim secreto. Gostava de seus 

habitantes subterrâneos. ‘Os mortos não estão mortos 

enquanto pensamos neles’, eu dizia. (...) Queria estar segura 

de que gostavam de mim e vivia com pessoas sem 

escrúpulos. Gosto de falar sozinha e não escuto o que me 

dizem: sem dúvida, isso se deve ao fato de que os primeiros 

seres a quem abri meu coração eram mortos.445 

Relacionando o que Hornstein entende (no capítulo destinado à 

metapsicologia) a partir de Freud acerca do pensar como uma função a serviço de 

Eros, já que possibilita um trabalho de ligação, entendo que quando Chanel expõe 

que “os mortos não estão mortos quando pensamos neles” esteja falando de um 

trabalho de ligação, ou seja, um trabalho erótico que realizava desde a infância, a 

fim de possibilitar a união dos conteúdos primitivos. 

Acredito também poder interpretar que quando se refere que gostaria de estar 

segura de que gostavam dela e de que passou a não escutar o que lhe diziam, 

esteja se referindo a um trabalho de ligação, erótico, realizado em prol de seu 

próprio narcisismo, a fim de evitar o desamparo e garantir sua auto-estima. 

A mãe, Jeanne, segundo Madsen (1992) escreve, apesar de ter sido uma 

figura com saúde fraca e submissa ao marido, era dedicada e amorosa com seus 

filhos, mesmo dividindo a atenção entre as cinco crianças que tivera. Faleceu, em 

1895, em conseqüência de uma tuberculose, com apenas 33 anos. 
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Com esta tragédia tão precoce na vida de Gabrielle – que tinha apenas 12 

anos de idade, quando do falecimento da mãe –, sua situação familiar modificou-se 

completamente. De acordo com Haedrich (1988), o pai deixou as filhas com a avó e 

partiu. A avó, que passava roupas para as freiras no orfanato de Aubazine, 

conseguiu que as acolhessem na instituição. Os meninos, irmãos de Chanel, foram 

abandonados à própria sorte, num primeiro momento, mas depois também tiveram 

outro destino. 

A respeito do que ocorreu com a situação familiar de Chanel após a morte 

materna, Madsen (1992) explicita que: 

Albert Chanel desapareceu para sempre. Julie, Gabrielle e 

Antoinette passaram a maior parte dos seis anos seguintes 

num orfanato em Aubazine (...). Também, ninguém da família 

quis ficar com Alphonse e com o pequeno Lucien, e os 

meninos foram ‘colocados’ numa fazenda onde, a partir dos 

oito anos, se tornariam mão-de-obra não remunerada446.  

Deste ponto em diante, a vida de Chanel sofreu uma reviravolta. No orfanato, 

ela recebeu educação formal e foi tratada com extrema rigidez moral, peculiar às 

freiras da Congregação do Sagrado Coração de Maria. 

 Em uma conversa com o seu amigo e biógrafo Paul Morand (1989), Chanel 

lembra que este momento de sua vida foi profundamente sofrido, pois, com a morte 

da mãe e o desaparecimento do pai, sentiu-se prematuramente desamparada: 

Minha mãe acaba de morrer. Meu pai me deixa, como uma 

carga pesada, na casa de minhas tias, e depois parte para a 

América e nunca mais voltará. Órfã...desde então esta palavra 

sempre me causou terror; por isso, agora não posso ver as 

meninas de um internato e ouvir dizer: ‘são orfãs’, sem que me 

umedeçam os olhos.447 

Neste ponto é possível compreender que, aos 12 anos, no início da 

puberdade, onde o sujeito (menina ou menino) revive seu complexo de Édipo, 

Chanel perdeu sua mãe e consequentemente sofreu com o abandono paterno. A 
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única figura parental que lhe investia libidinalmente (principalmente nesta fase de 

revivescência edípica) sucumbe, e junto a isto, o abandono do pai permite-a viver a 

situação como se tivesse representado para ele “uma carga pesada”. 

Axel Madsen (1992), Marcel Haedrich (1988) e Paul Morand (1989) 

comentam que Chanel sempre se referia às freiras do convento como “tias” e às 

colegas de internato como ‘empregadas’ destas tias. Em um relato ao amigo 

jornalista, com quem conviveu e trabalhou por muitos anos, Chanel disse o seguinte 

sobre este período: “Com as empregadas de minhas tias, que só pensavam em ir 

embora, aprendi, muito cedo, que era preciso ser independente. O dinheiro, para 

mim, sempre teve um só sentido: liberdade.”448 

Assim, entendo estar presente aí a transformação que Chanel fez com o que 

sentiu ser o rechaço paterno e materno449. Conforme explicitado no capítulo anterior, 

Birman (1999), em Cartografias do feminino, entende que o desamparo vivido está 

na ordem da mediação fálica. Isto é, o desamparo possibilita, também, o aferrar-se 

aos objetos de brilho fálico, a fim de proporcionarem o reconhecimento alheio e, 

portanto, por fim ao desamparo. Neste sentido, é interessante pensar que diante do 

desamparo, Chanel não constitui como ideal o casamento (conforme as meninas de 

sua idade tendem a esperar que um príncipe encantado a salvasse do sofrimento), 

isto é, não delega ao outro a satisfação de seu desejo. Ela constrói como ideal a si 

mesma gozar da independência e liberdade trazidas pelo dinheiro a ser conquistado 

por ela. 

É possível notar, também que uma das razões externas para que ela 

elegesse este ideal, baseado na conquista financeira, foi a constatação de que, além 

das meninas terem sido abandonadas pelo pai e serem levadas ao convento pela 

avó, conforme Madsen (1992) escreve: 

O orfanato abrigava dois tipos de órfãs: meninas cujos 

parentes tinham possibilidade de pagar alguma coisa, e 

meninas com parentes indigentes ou totalmente destituídas de 

família. (...) as meninas Chanel dormiam no quarto dormitório 
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sem aquecimento e faziam suas refeições em mesas 

separadas, junto com as demais garotas carentes.450 

Ainda a respeito da morte da mãe e do ingresso no convento, Marcel 

Haedrich (1988) descreve um trecho em que Chanel, em seu discurso, expõe a 

história de um modo fantasioso, onde suprime alguns pontos mais difíceis. Em sua 

entrevista com o jornalista e biógrafo, relata o seguinte: 

Eu tinha seis anos quando minha mãe morreu.451 Minhas tias 

vieram; quando morria alguém numa família, naquele tempo 

vinha-se examinar tudo. Não compreendi que minhas tias 

tinham vindo negociar minha tutela. Estas tias nem eram irmãs 

de minha mãe, apenas primas; eram boas, mas não 

carinhosas. Arrependiam-se por ter concordado, num momento 

de emoção, em tomar conta de mim. Apesar de tudo, devo-lhes 

muito.452 

Como é possível observar, Chanel demonstrava, principalmente a Marcel 

Haedrich, uma tendência a minimizar o sofrimento apresentando uma história de 

vida fantasiosa. Como já referido, a mãe faleceu quando ela tinha 12 anos e as tias 

eram, na verdade, irmãs de caridade do orfanato. Porém, mesmo tendo Chanel 

mudado as personagens da história que construiu ao biógrafo, compreendo que ao 

afirmar que as tias eram boas, mas não carinhosas e que, percebeu que elas, em 

alguns momentos, se arrependiam de tê-la cuidado, esteja explicitando a sensação 

de desamparo, de pouco investimento que estas irmãs podiam direcionar a ela. Um 

investimento somente voltado a suprir suas necessidades básicas, muito diferente 

do que havia recebido de sua mãe.  

Ainda no que tange à modificação de sua realidade após a morte materna, 

suponho, também, que ela tenha criado, para o biógrafo, a história de ter apenas 

seis anos, pois sentiu-se desamparada, com o ego imaturo para suportar tal 

situação, já que em conjunto com a separação da mãe, apagou-se qualquer 

esperança em obter reconhecimento paterno (que deixou as meninas com a avó e 

os meninos à própria sorte), foi também abandonada pela avó paterna (que as 
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internou no convento), além de ter recebido um tratamento, no convento, que 

somente suprisse suas necessidades físicas e não também as afetivas. 

Durante a estada no orfanato, Chanel costumava ler romances e, como é 

possível supor, buscar referenciais identificatórios femininos por meio de suas 

personagens. A este respeito Chanel comenta com o amigo Paul Morand: “dos 

romances que lia copiava passagens inteiras que escondia entre meus deveres: ‘de 

onde tira tudo isso’, me perguntava a professora. Aqueles romances me ensinaram a 

vida; alimentavam minha sensibilidade e meu orgulho.”453Assim, pode-se interpretar 

que os romances foram importantes influenciadores nos referenciais identificatórios 

da jovem Gabrielle, traziam-lhe, conforme ela mesma reconheceu, a possibilidade 

de constituir, por meio das fantasias, ideais de feminilidade a serem perseguidos. 

Acredito, também, que as leituras dos romances possibilitaram a ela construir, 

por meio da fantasia, personagens impecavelmente vestidas como princesas. A fim 

de transformar-se, pelo menos por meio das roupas, em uma destas princesas 

romanescas, Chanel lembra a Haedrich (1988) que: 

O primeiro vestido que encomendei provocou um escândalo. 

Era um vestido de corte princesa, violeta, fechado até o 

pescoço (...). Eu tinha uns 15 ou 16 anos, mas parecia ter 

doze. Haviam permitido à costureira fazer um vestido como eu 

quisesse. Minhas tias deram-me toda a liberdade. Então, 

escolhi um tecido violeta que aderia ao corpo. Eu havia 

imaginado aquele vestido a partir de um romance cuja heroína 

se vestia assim. Minha heroína tinha violetas no chapéu. (...) 

Foi assim que, domingo de manhã, me vesti, emocionada, 

depois de ter me lavado com cuidado. (...) Quando apareci, no 

alto da escada, ouvi simplesmente isso: ‘ – Coco, vá trocar de 

roupa. Rápido. Vamos chegar atrasadas à missa’. Devolveram 

o vestido à costureira, que não trabalhou mais para elas.454 

Assim, a partir deste relato, mesmo com a possibilidade de fantasia de 

Gabrielle a respeito de suas “tias”, é interessante observar que nesta passagem, a 

jovem Gabrielle esperava receber valorização das outras mulheres, a partir do 
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referencial feminino fantasiado, colocado agora na realidade: ela se identifica com a 

heroína de um romance e tenta compor a personagem (pelo menos no modo de se 

vestir); porém, logo é tolhida em seu desejo pelas freiras. 

Outro ponto interessante a ser observado é o fato de Chanel apresentar, 

neste momento, seu referencial identificatório feminino construído a partir da figura 

de uma princesa, pelo menos no que tange a sua roupa. De acordo com Hornstein 

(2009), é a partir das fantasias que a menina constituirá seus referenciais 

identificatórios que permitirão, posteriormente a sublimação. Em suas palavras: “a 

fantasia, enquanto encenação do desejo insconsciente, proverá a matéria prima. 

Mas para que a pulsão se dessexualize e derive para novos objetos e metas tem 

que passar pela identificação.”455 

Neste sentido, a vestimenta pode ser entendida como um meio de 

comunicação de seu desejo para as mulheres que a cercavam. As freiras, no 

entanto, não conseguiram escutar o que ela dizia por meio da linguagem do tecido e 

do corte que compunha o vestido violeta. 

Em uma conversa com o amigo Paul Morand (1989), Chanel expôs sua 

opinião sobre o período em que foi educada no convento: 

São os beijos, as carícias, os professores e as vitaminas que 

matam as crianças e as preparam para serem desgraçadas e 

débeis. São as tias malvadas que as fazem vencedoras (...) e 

também as que desenvolvem nelas complexos de 

inferioridade. Para mim, ocorreu o contrário: complexos de 

superioridade.456 

Assim, creio estar presente neste trecho uma importante característica da 

histeria que este trabalho se propõe a discutir. Conforme explicitado anteriormente, 

nos dizeres de Freud (1933[1932]), em A dissecção da personalidade psíquica, a 

criança tende a se sentir inferiorizada quando sente que não é amada, porém, 

conforme posso interpretar, a partir do discurso de Chanel, como negativa à 

rejeição, criou o mecanismo reativo que chamou de “complexo de superioridade”, o 

qual creio poder ser traduzido psicanaliticamente como falicidade. Entendo assim, 
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que pela via da falicidade, Chanel encontrou uma saída suportável para o sofrimento 

decorrente dos abandonos vividos e do desamor recebido das freiras. 

Janet Wallach (1999) escreve que Chanel sentia-se muito solitária no orfanato 

e mal tratada pelas freiras, que diferenciavam as meninas ricas das meninas pobres. 

A jovem Gabrielle, “humilhada pela pobreza, estava sempre atenta ao modo como 

as pessoas viviam e com a aparência que tinham.”457Desta forma, acredito que, ao 

se comparar com as meninas ricas, que recebiam um tratamento diferenciado das 

“tias”, Chanel passou a construir o desejo de possuir o que estas meninas possuíam 

(neste caso, o objeto fálico é o dinheiro) para ser amada e respeitada como elas 

eram. 

Esta biógrafa comenta ainda que, a fim de suportar o sentimento de solidão, 

Gabrielle valorizava as lembranças do pai; segundo a autora, a menina “(...) 

apegava-se à imagem do pai: um homem bonito, aventureiro, que falava inglês e 

adorava viajar.”458Neste sentido, entendo estar evidenciado, mais uma vez, um 

aspecto peculiar à histeria: a tendência à fantasia que minimiza o sofrimento 

decorrente da realidade. Como exposto no início deste item, Chanel tendia a 

apresentar-se, diante dos outros, como uma figura forte, cujos sofrimentos foram 

facilmente superados. O sentimento de desamparo decorrente do abandono por 

parte do pai poderia ser minimizado se sua figura fosse, mesmo que por trabalho da 

fantasia, transformada em um herói. 

Durante o período de férias no orfanato, as irmãs Chanel hospedavam-se na 

casa dos avós paternos. Os escritos biográficos contam que Gabrielle gostava muito 

de passar o tempo na casa destes avós, pois tinha uma tia, Adrienne, da mesma 

idade que ela e outra, Louise, mais velha dezenove anos, que fortemente, servia de 

identificação às meninas, como Madsen (1992) escreve: “Louise inspirava as 

meninas. O orfanato ensinara Gabrielle a costurar com capricho; Louise mostrou-lhe 

como fazê-lo com imaginação.”459 

Assim, entende-se que Gabrielle conseguiu, junto à tia Adrienne, grande 

incentivo de Louise para investir em uma atividade que lhe trazia prazer e 

reconhecimento do meio. Conforme explicitado no capítulo anterior, nos dizeres de 
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Dolto (1996), a menina valoriza como objeto identificatório, mulheres admiráveis que 

também se interessam por ela a fim de permitir-lhe acesso ao seu poder. Este poder 

tende a vir não somente da ligação com uma pessoa admirável, mas também da 

realização de uma atividade fortemente reconhecida pelo outro. Deste modo, o ofício 

de costureira, que havia sido transmitido por sua mãe (de quem recebeu 

investimento), era agora também investido pelas tias (Louise, que lhe incentivava a 

criatividade e Adrienne, que lhe oferecia parceria). 

Madsen (1992) escreve que Gabrielle, desde muito jovem, já se destacava 

diante das irmãs. Segundo o biógrafo, “Julie era passiva e suas habilidades mentais 

estavam abaixo da média; Antoinette era frágil e insegura. Ambas sabiam que não 

podiam competir com as deslumbrantes Gabrielle e Adrienne.”460Assim, nota-se que 

Chanel, desde muito jovem, apresentava propensão a se destacar. Compreendo que 

este destaque possa ter sido construído a partir do lugar que lhe fora reservado pela 

mãe e que ela passou a ocupar: um lugar de compensação narcísica de todas as 

fraquezas maternas. 

Entendo também que diante da ocupação deste lugar, Chanel tenha se 

identificado com uma posição fálico-narcísica (característica da histeria, como 

Alonso e Fuks consideram) em que a potência é sempre evidenciada. As fraquezas 

ficaram depositadas nas irmãs. 

A tendência à identificação com uma figura feminina potente é aparentada 

também, na personagem de Chanel construída pelo diretor Christian Duguay, no 

documentário intitulado Coco Chanel (2008). É notável, neste filme, a tendência que 

a personagem tinha (durante as cenas passadas no orfanato) de liderança e defesa 

de sua irmã Julie. 

 

3.2.2 A vida após o orfanato 

Aos 17 anos, como era de praxe no orfanato Aubazine, ou se escolhia a vida 

cristã ou a menina deveria viver em outro lugar. Gabrielle, por sugestão da madre 

superiora, uniu-se a Adrienne no trabalho de balconista em uma loja de aviamentos, 

que também fazia reparos nas roupas dos oficiais, cujos proprietários eram um casal 

que disponibilizou o sótão de sua casa para ela e a tia. 
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Também nesta época, passou a freqüentar o La Rotonde, um importante bar, 

onde se reuniam oficiais e intelectuais. Começou a cantar rotineiramente no 

estabelecimento. Nesta ocasião, Gabrielle recebeu seu apelido “Coco” dos oficiais, 

pois a canção preferida que ela e sua tia cantavam em dupla era Qui qu’a vu Coco? 

(“Quem viu Coco?”), música que falava de um cãozinho perdido, ou conforme 

Vaughan (2011) escreve: “(...) talvez diminutivo de cocotte, termo francês para uma 

mulher sustentada por amantes”461.  

Também suponho ser nessa época que Chanel começou um hábito que lhe 

traria status e manteria intensamente por toda a vida: fumar. O cigarro, como objeto 

substituto dos primitivos objetos da oralidade, foi amplamente utilizado por Chanel, 

até seus últimos dias de vida. 

Enquanto trabalhavam na loja de aviamentos e cantavam no La Rotonde, 

Coco, Adrienne e, também, sua irmã Antoinette utilizaram os serviços de Maud M., 

uma mulher que tinha a função de aproximar, em sua casa, homens ricos e solteiros 

de mulheres pobres e sem dote462. Nas biografias disponíveis de Chanel, esta 

passagem de sua vida sugere uma espécie de prostituição, que é escrita pelos 

biógrafos com grande delicadeza, preservando a admiração que todos demonstram 

ter por Gabrielle. 

 

3.2.3 Chanel e Balsan 

Por meio de Maud M., Chanel conheceu Etienne Balsan, um oficial militar da 

cavalaria francesa, de família rica do setor têxtil, que criava cavalos e comprou um 

castelo no interior da França. Quando se conheceram, Gabrielle tinha 22 anos e ele, 

24. 

Tanto na biografia escrita por Madsen (1992), quanto por Haedrich (1988), 

encontra-se a afirmação de que Balsan pagou um aborto a Chanel e, desde então, 

tornou-se o seu “protetor”. Aliás, levanta-se a suspeita de que este aborto realizado 

na juventude é que pode tê-la tornado estéril por toda a vida. 
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Balsan tinha uma amante que sustentava, Emilienne d’Alençon, que ficou 

enciumada quando Chanel foi morar com ele em seu castelo chamado Royallieu. 

Assim, como d’Alençon, Gabrielle era vista como uma demi monde, isto é, uma 

mulher não respeitada, que queria adquirir status social pela via do casamento. A 

este respeito, Charles-Roux (2007) escreve que o pensamento vigente da sociedade 

da época era o seguinte: 

(...) uma bela desconhecida podia fazer um homem apaixonar-

se a ponto de oferecer-lhe respeito através do casamento. Que 

horror! Casar com uma desconhecida que não tinha fortuna, 

nem família, nem costureiro...Uma aventureira que fazia as 

próprias roupas e fabricava também seus chapéus.463 

Por meio dos biógrafos, é possível notar que Chanel estava marcada, diante 

da alta sociedade parisiense, como uma mulher pobre, sem sobrenome ou dinheiro: 

que lhe serviriam de autorização para fazer parte da aristocracia. Compreendo que 

Chanel tenha encontrado, portanto, na união com Balsan uma forma de ascensão 

social; além disso, a presença de Emiliene d’Alençon pode ter funcionado como um 

auxílio a mais para as tentativas de destaque de Gabrielle, pois pode tê-la convidado 

à rivalidade com a figura feminina – característica comum das relações triangulares 

estabelecidas na histeria.  

No tempo em que esteve com Etienne, Gabrielle aprendeu hipismo e passou 

a freqüentar corridas de cavalo, onde era hostilizada pelas mulheres da alta 

sociedade, como Chanel mesma declara: “todo mundo ria de me ver vestida assim, 

mas foi a causa do meu sucesso. Eu não me parecia com ninguém. (...) Eu fiz uma 

espécie de revolução por acaso, por sorte.”464 

Assim, as mulheres – e também os homens – da aristocracia francesa, 

sabiam reconhecer em Chanel a marca da diferença social; porém, esta distinção 

não lhe permitiu afetar a auto-estima, mas ao contrário, possibilitou-lhe utilizar este 

destaque como veículo de comunicação com os sujeitos da alta sociedade. 

Isto porque, Gabrielle Chanel pareceu aproveitar a exposição de concubina 

de Balsan, nas corridas de cavalos, para desfilar suas criações de roupas e, 
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principalmente, de chapéus. Acerca disto, ela destaca que as mulheres de alta 

sociedade: “(...) queriam, acima de tudo, saber quem fazia meus chapéus. Eu 

comprava na Galeria Lafayette um chapéu-coco465 e punha qualquer coisa em cima. 

Comecei comprando seis, depois foram doze.”466 

De acordo com o entendimento de Janet Wallach (1999), Chanel não apenas 

conquistou a atenção das mulheres a sua volta, mas também conseguiu seduzir 

Balsan, pois: “suas respostas rápidas, que faziam com que ela mantivesse 

conversas inteligentes, e sua destreza na arte de montar tão bem quanto qualquer 

homem agradavam Balsan (...).”467 Assim, Gabrielle conseguia, diante de Balsan, 

sobressair-se na relação de rivalidade com Emiliene d’Alençon. Além disso, a 

biógrafa comenta que, nos eventos sociais: 

(...) ela sabia se fazer notar, vestindo-se de forma diferente de 

todas as outras. Sabendo que seu corpo pequeno desaparecia 

sob a moda exagerada da época, Chanel exibia o pescoço 

comprido e o corpo esbelto ao usar as roupas simples que ela 

mesma fazia, além de pedir emprestado aos amigos camisas, 

gravatas, paletós e culotes.468  

Neste sentido, entendo que a estada no castelo Royallieu, bem como os 

eventos sociais, possibilitaram à jovem Gabrielle, observar o que, nas roupas e 

acessórios, marcavam a diferença sexual. Ao compor seus figurinos, tentava 

minimizar esta diferença, porém de modo a integrá-la. Isto é, não havia, nas criações 

de Chanel, uma transformação de uma mulher em um homem, mas sim, a criação 

de um vestuário feminino com algumas características masculinas, haja vista a 

descrição de Wallach (acima), que destaca que Chanel exibia o pescoço comprido e 

esbelto, porém pedia emprestado algumas peças de roupas a seus amigos. 

Foi assim que Gabrielle, segundo alguns biógrafos consideram, deu início à 

primeira fase de suas criações como estilista, reconhecida como: a fase de montaria. 
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Nesta fase, ela buscou adaptar roupas de montaria masculina, que eram mais 

confortáveis, ao corpo feminino. Neste período, não houve grande revolução em 

suas criações, Chanel começou a adaptação pelos acessórios masculinos que 

passaram compor o figurino feminino. 

Na figura a seguir, há um interessante retrato de 1907, em que Chanel estava 

em um grupo de cavalgadores, amigos de Balsan. Charles-Roux (2007) escreve 

acerca desta figura o seguinte: “a ousadia da gravata borboleta contrasta uma 

espécie de simplicidade masculina com os colarinhos de pregas à Henrique II que 

ainda afogam o pescoço das outras amazonas.”469 

 

 

Gabrielle Chanel em montaria, em 1907, é a segunda da direita para a esquerda
470

. Ela está ao lado 

de Etienne Balsan (o primeiro, à direita). 
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É possível observar que Gabrielle, neste período inicial de suas criações 

interessa-se pela integração entre feminilidade e masculinidade e a via de 

comunicação deste desejo integrador com o meio externo é a vestimenta. Neste 

momento, ela inicia pelos acessórios que marcam a diferença sexual (como por 

exemplo, a gravata borboleta que se insere ao figurino de amazona).  

Apesar de observar os acessórios que compunham os figurinos masculino e 

feminino – até então, bem delimitados pela cultura européia do início do século XX – 

e compô-los em eventos sociais, Chanel dedicava-se, nesta época, 

fundamentalmente, à criação de chapéus. Este objeto, usado tanto por homens 

quanto por mulheres, era também um objeto que delineava bem as diferenças entre 

os sexos (como mostra a foto anterior) e também as diferenças sociais. 

Gabrielle, ao operar sua criatividade sobre este item do vestuário que protege 

a cabeça de condições adversas, primou pela simplicidade, pela minimização das 

diferenças sexuais, passando a compor, a partir de chapéus-coco (mais simples do 

que os comumente utilizados), modelos que agradaram as mulheres das mais altas 

classes da sociedade parisiense. O peso dos chapéus usados pelas mulheres da 

época evidenciava, a meu ver, o “peso” do destino feminino, um certo calvário pela 

saída feminina. Chanel, ao minimizar a diferença, também propôs um destino mais 

“leve” às mulheres.  

Enquanto se dedicava a criação de chapéus e com a valorização de seu 

trabalho, Chanel, que estava com 25 anos, passou a almejar abrir uma loja, além de 

se preocupar com o seu futuro, como escreve Madsen (1992): 

[Ela]471não queria ser como as outras mulheres, eternamente 

dependente dos homens, de seus apetites, de seus caprichos, 

de seu dinheiro. O que aconteceria com ela quando Etienne 

encontrasse outra Emilienne d’Alençon? A questão de seu 

futuro a preocupava.472 

Em busca de sua independência financeira, Gabrielle pediu a Etienne que lhe 

ajudasse a abrir uma loja de chapéus, para que ela transformasse suas criações em 
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profissão. Balsan não a ajudou, pois argumentava que criar chapéus era um 

passatempo e, além disso, opinava que uma mulher não deveria trabalhar. 

Porém, Gabrielle continuou a cultivar o ideal de levar adiante o ofício que fora 

de sua mãe, avó e também de sua tia, porém, ainda voltado, preponderantemente, 

aos chapéus. Além disso, a loja lhe permitiria obter a almejada independência dos 

homens, situação não conquistada por sua mãe, Jeanne.  

 

3.2.4 Chanel e Arthur Capel 

Em 1910, aos 27 anos, durante uma viagem de Etienne à Argentina, Gabrielle 

Chanel começou a relacionar-se com um amigo dele, Arthur Capel – empresário de 

transporte marítimo e carvão. Ele tinha a mesma idade dela e uma história de vida 

muito parecida: ambos ficaram órfãos muito cedo, mas Boy – como era chamado por 

seus amigos, devido a sua origem inglesa – havia enriquecido e conseguido bom 

status social muito jovem. 

De acordo com os biógrafos de Chanel, em unanimidade, o que a fez 

apaixonar-se por Arthur Capel foi – além da identificação pela história de abandono 

e pobreza afetiva e material de ambos – o apoio que ele lhe ofereceu para continuar 

com as criações de chapéus. Eles partilhavam de pensamentos em comum, 

gostavam de numerologia, das religiões orientais e dos livros. Além disso, conforme 

Janet Wallach (1999) escreve:  

Quando [Chanel e Boy]473 cavalgavam juntos ela usava as 

roupas dele e, percebendo quanto parecia gostar delas, Capel 

insistiu em levá-la ao seu alfaiate para fazer um novo guarda-

roupa. Quando Chanel dizia que não era bonita, ele a elogiava 

por sua originalidade.474 

Assim, entendo que Capel serviu para Chanel como destinatário a quem a 

histérica delega a resposta a seu desejo identificatório. Um homem admirável 

socialmente e que também poderia servir como aquele que lhe respondia à pergunta 

crucial – conforme apresentado no capítulo anterior – que perpassa a histérica, que 

gira em torno do que é desejável em uma mulher. 
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Além de objeto de escolha amorosa, Boy era um objeto identificatório, pois 

continha as principais qualidades desejadas por Gabrielle, como o reconhecimento 

social e a independência financeira. Além disso, ao contrário de Balsan, Capel 

valorizou os ideais construídos pela jovem órfã, incentivando-a a investí-los. 

Também, neste sentido, compreendo que Capel tenha cumprido o papel 

paterno de dignificar a filha como sujeito, em sua diferença. Conforme explicitado 

por Alonso e Fuks (2004), exposto no capítulo anterior, a menina se aproxima da 

figura paterna esperando receber dignidade e completude. Se o sentimento de 

incompletude presente na lógica fálica é levado à ressignificação da diferença, a 

menina acederá ao feminino, ao passo que, se receber desvalorização, indignidade 

e incompletude, será conduzida à histeria. 

A partir do raciocínio destes psicanalistas, entendo que Chanel então, ao 

receber de Capel incentivo e valorização por seus interesses e sua feminilidade, 

sentiu-se investida, o que a incentivou a investir com maior firmeza em seus ideais 

narcísicos. É interessante ressaltar também, que curiosamente, Arthur Capel tem um 

apelido que delineia bem a diferença sexual; é apelidado Boy (menino, em inglês) e 

se instala como o representante masculino que investe na feminilidade de Chanel. 

Vide figura a seguir, que retrata um café da manhã no Castelo Royallieu: 
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Café da manhã em Royallieu, por volta de 1912. Da esquerda para a direita: Boy Capel, Gabrielle 

Chanel, um amigo de Balsan e Balsan.
475

 

 

Em uma conversa com o amigo e biógrafo Paul Morand (1989), Chanel disse 

que, ao contar a Boy sobre sua ideia de se estabelecer, ele imediatamente, 

incentivou-a dizendo-lhe: “– Perfeito. Serás bem sucedida. Gastarás muito dinheiro, 

mas isso não importa, tem que buscar uma ocupação, é uma excelente ideia. O 

importante é que sejas feliz.”476 Creio que nesta lembrança ao amigo Paul Morand, 

Chanel evidencia ter acreditado receber de Boy investimento libidinal que a 

incentivou também a continuar a investir em seus ideais. 

 Quando ele diz que ela será bem sucedida, mas gastará muito dinheiro, 

acredito que ele estivesse dizendo (pelo menos pela voz que ela entendeu receber 

dele) que ela devesse investir muita libido em suas atividades, que receberia, em 

troca, reconhecimento. Boy passa, então, a realizar a função de uma voz parental 

interna que pode ser identificada externamente, que a libera para seus 

investimentos. 
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Para tornar este projeto uma realidade, Chanel conseguiu, além de incentivo 

emocional de Boy, um empréstimo financeiro e, após conversar com Balsan, 

conseguiu que ele disponibilizasse um apartamento que tinha no Boulevard 

Malesherbes para que ela lá morasse e utilizasse o imóvel como ateliê. 

Foi assim que Balsan saiu de sua vida – apesar dela ainda freqüentar o 

castelo Royallieu, eventualmente – e ela continuou o caso amoroso com Capel, que 

também se relacionava com outras mulheres. A figura de Capel instalou-se no 

psiquismo de Chanel como um homem admirável e isto pode ser evidenciado, 

quando, em certa ocasião, relembrou ao amigo Paul Morand (1989): 

Foi o único homem que amei. (...) Foi uma grande sorte em 

minha vida; havia encontrado uma pessoa que não me 

desmoralizava. Tinha uma personalidade muito forte, muito 

singular, uma natureza ardente e concentrada; me formou, 

desenvolveu em mim o que era excepcional, ao contrário dos 

demais. Aos trinta anos, idade em que os jovens dilapidam sua 

fortuna, Boy Capel já havia feito a sua com o comércio de 

carvão. Possuía um haras de cavalos de pólo. Era um dos 

melhores de Londres. Foi meu pai, meu irmão, toda minha 

família.477 

Neste ponto, suponho estar presente no discurso de Chanel, a lembrança de 

uma figura que valorizou sua diferença (sexual e de classe social), além de 

incentivar que ela pudesse investir em si mesma, principalmente pela via da 

atividade sublimatória. Por estas características tão valiosas, acredito que Boy tenha 

se instalado, no psiquismo de Chanel como um objeto identificatório, além de objeto 

de escolha amorosa, e neste sentido, tornou-se um objeto completo, cuja demanda 

foi a de que lhe oferecesse proteção paterna e parceria sexual, uma característica 

de escolha objetal muito peculiar às neuroses – incluindo-se a histeria –, conforme 

postula Piera Aulagnier. 

 Gabrielle inseriu-se, como estilista, na sociedade parisiense por meio de 

Capel, como Madsen (1992) descreve: “Boy adiantou o dinheiro que permitiu a Coco 
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alugar o espaço comercial na rua que nos oitenta anos seguintes estaria associada 

ao seu nome – a Rue Cambon.”478 

É interessante observar que sua loja na Rua Cambon foi decorada com 

espelhos em todas as paredes internas479. Esta característica rendeu-lhe destaque , 

principalmente pelo modo criativo com que compôs os espelhos perto da escada – 

de modo a possibilitar a visão da mesma pessoa em diversas perspectivas. Atento 

para esta característica pois acredito poder correlacionar, psicanaliticamente, ao 

momento da identificação imaginária ou especular, por meio da qual o Eu advém. 

Segundo explicitado no item 2 do capítulo anterior, Aulagnier postula que a 

identificação imaginária corresponde ao segundo tempo da dialética identificatória, 

que é marcado pelo encontro entre o olhar do bebê e sua imagem no espelho, 

sendo este encontro testemunhado pelo olhar materno. 

Neste sentido, acredito que Chanel, ao colocar espelhos em toda a parte 

interna de sua Maison, estaria, mais uma vez, pela via criativa, expondo um caráter 

identificatório de si mesma. Ela e as mulheres teriam, na realidade, uma confirmação 

de sua própria imagem investida a partir das roupas femininas, das personagens 

compostas por ela. Vide figura a seguir: 
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Interior da primeira loja Chanel na Rua Cambon. Note que os espelhos compõem todas as paredes 

do estabelecimento com destaque especial à escada, cuja disposição oferece diversos ângulos de 

quem neles é projetado. Durante os desfiles que ocorriam na Maison, cada modelo descia estas 

escadas com o número indicativo de sua composição de roupas. 
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Em 1913, Adrienne e o marido mudaram-se com Antoinette para Paris, 

próximo à loja de Gabrielle. A irmã, com 25 anos, foi trabalhar na loja de Chanel. 

Nesta ocasião, ela soube da morte de Julie, que deixara órfão o filho André, de 6 

anos. É interessante notar o incentivo que Chanel fornece a sua irmã Antoinette, 

oferecendo-lhe um emprego na loja; além disso, continua a manter um vínculo 

afetivo com Adrienne. É neste contexto (de investimentos libidinais na relação 

afetiva com Boy e na atividade de estilista) que Gabrielle Chanel torna-se Coco 

Chanel, transformando-se de uma menina órfã e de origem pobre em uma 

empresária de reconhecimento social. 

Chanel e Boy resolveram colocar o pequeno André no internato de Beaumont, 

onde Boy havia passado a infância. Os biógrafos, Madsen (1992) e Haedrich (1988), 

entendem que Chanel tratava o sobrinho como um filho; aliás, foi o único parente, 

exceto as irmãs, que ela reconheceu afetivamente. 

Neste ponto, é interessante notar que Chanel relacionava-se com seus 

familiares de uma maneira peculiar. Ela não reconhecia seus irmãos homens; 

porém, ajudou e empregou em suas lojas, as irmãs mulheres – exceto Julie, mesmo 

tendo sido abandonada pelo marido. 

Madsen (1992) relata que, anos mais tarde, ao contar sobre sua vida, Chanel: 

“(...) apagou Julie e os irmãos de sua história e transformou o pai que ficara viúvo 

com menos de 30 anos, sua atitude para com ele e seu destino era ambígua.”480  

Com relação a esta ambigüidade, nas biografias de Chanel, é possível 

observar que, em geral, a modista apresentava um discurso que encobria qualquer 

possível ressentimento que pudesse nutrir pelo pai. Um exemplo disso é um 

discurso transcrito por Madsen (1992), em que ela dizia o seguinte sobre o pai: 

(...) teve a oportunidade de refazer sua vida e arranjou uma 

nova família’ (...). Por que se preocuparia com suas duas481 

filhas? Sabia que estavam em boas mãos e recebendo 

instrução. Ele não se preocupava. Tinha outros filhos. Eu teria 
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feito a mesma coisa. Não acredito que alguém antes dos trinta 

possa permanecer fiel a coisas desse tipo.482 

Entendo estar visível neste discurso, a tendência de Chanel à minimização de 

seu sofrimento. Mais uma vez, é evidenciada a característica histérica de encobrir 

aspectos mais sofridos, que a remeteriam à fragilidade e, por isso, à inferioridade 

diante do outro. Porém, posso notar que, ao se perguntar sobre o porquê o pai se 

preocuparia com as filhas, estivesse exprimindo uma questão que a perseguiu 

durante toda a vida, que poderia ser traduzida em: porque ele nos abandonou? 

Esta pergunta, a meu ver, constituiu-se de modo crucial durante a história de 

vida de Chanel. Por esta questão ser presente, de modo latente, Chanel buscou no 

relacionamento com Boy (e posteriormente nos outros também) a resposta do que 

deveria ter para ser amada (e, portanto, não abandonada). Resposta esta, que foi se 

construindo na possibilidade de investimento em seus próprios ideais, por meio da 

atividade sublimatória. 

Este discurso carregado de racionalização diante das lembranças referentes 

ao pai não se repetia com relação à mãe. De acordo com Madsen (1992): 

Ela odiava ouvir os parentes se referirem à sua mãe como ‘a 

pobre Jeanne’. (...) Uma amiga de Gabrielle costumava 

relembrar que aos vinte anos, quando ela ficava aborrecida 

com a morte de alguém, dizia bruscamente: ‘não fique me 

dizendo o que estou sentindo. Desde a minha mais tenra 

infância tenho certeza de que tiraram tudo de mim, de que 

estou morta. Eu sabia disso aos doze anos. É possível morrer 

mais de uma vez na vida.’483 

Desta forma, o biógrafo parece revelar o quão traumática foi a vivência da 

perda materna (e também paterna) para Chanel. Posso inferir que diante da 

ausência do pai, a mãe tenha se tornado um importante ponto de apoio, um forte 

suporte identificatório; porém, com o seu falecimento, o sentimento de desamparo 

tornou-se presente; somado-se a isso, o abandono paterno e da avó (que a internou 

no convento), empurraram-na a um trabalho de luto.  
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Também, entendo que quando o biógrafo se refere que Chanel odiava que se 

referissem a sua mãe como pobre, estava ela demonstrando uma insatisfação com 

sua própria pobreza. Chanel não poderia aceitar identificar-se com a pobreza, já que 

fora investida pela mãe de modo a poder investir em sua própria auto-estima. 

Entendo também que quando se refere que lhe tiraram tudo e que é possível morrer 

mais de uma vez na vida, estivesse também se referindo a esta figura identificatória 

materna forte, cujas intempéries da vida podem fazê-la sentir-se morta, mas logo há 

o restabelecimento da psique, que volta à vida (e que não está livre de um outro 

golpe que a matará novamente). 

Acredito com isso poder interpretar que Chanel, ao dizer que pode-se morrer 

mais de uma vez na vida – e portanto, posso concluir que se pode renascer –, esteja 

falando da força de Eros presente em seu psiquismo. A força erótica como aquela 

que promove a ligação permite o renascimento e o fortalecimento do Eu, todas as 

vezes que os golpes duros da realidade enfraquecem suas referências 

identificatórias, deixando-o à mercê da força que opera o desligamento, a inação, e 

por isso, o enfraquecimento do Eu: a pulsão de morte. Assim, a capacidade de 

renascer está voltada ao triunfo de Eros sobre Thanatos. 

Apesar das mortes vividas por Chanel não serem representadas como fim, 

mas como possibilidade de recomeço, também não podemos esquecer algumas 

marcas no Eu que elas deixaram. Uma delas, aliás, uma marca fundamental foi a 

impossibilidade de reconhecer seus irmãos homens afetivamente. Sob a explicação 

racional (obtida pelos biógrafos) de que era indesejável que a sociedade parisiense 

conhecesse suas origens, Chanel passou a pagar uma mesada para os irmãos não 

contarem a ninguém que eram de sua família.  

Deste modo, a partir da transformação de Gabrielle em Coco, a estilista, 

agora, como figura pública, excluiu a existência de seus irmãos em sua família. Além 

destes irmãos, Julie, que foi prematuramente abandonada pelo marido ao engravidar 

(tal qual sua mãe), também foi apagada da história ideal construída por Chanel. 

Coco não escondia da sociedade sua irmã Antoinette e sua prima Adrienne. Acredito 

assim que, com esta atitude, é possível considerar que toda rejeição paterna passou 

a ser projetada nos irmãos e, posteriormente, nas figuras masculinas das relações 

amorosas, exceto Boy Capel. 
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Sendo assim, é importante destacar também o modo peculiar de Chanel se 

relacionar amorosamente com os homens. Seus amantes eram homens 

reconhecidos socialmente, que se relacionavam com diversas mulheres ao mesmo 

tempo e que passavam, quase sempre, a ser sustentados por ela, mesmo depois de 

acabado o romance. 

Um exemplo do modo como seus relacionamentos amorosos se 

estabeleciam, está em uma das falas atribuídas a ela e transcrita por Madsen 

(1992). Segundo ele, Chanel disse o seguinte sobre Boy: “todas as suas atividades 

de negócios não o impediam de ser infiel a mim (...). Não é que eu me importasse. 

Eu tinha certeza de que ele amava apenas a mim. Achava aquilo sórdido e um 

pouco repugnante, mas não me importava.”484 

Desta forma, compreendo que Chanel, ao desenvolver uma aparente 

“aceitação” da infidelidade de Boy, estava, por outro lado, aceitando a possibilidade 

de se unir aos homens reconhecidos socialmente, que lhe possibilitariam status 

social e independência financeira. Acredito também que a busca por homens que 

não lhe eram fieis evidencia um caráter da histeria em que assegurava a 

possibilidade iminente de estabelecimento de relações triangulares, bem como a 

possibilidade de uma independência afetiva. 

Conforme explicitado no capítulo anterior, Kehl (1998) entende que uma 

menina que não tenha recebido acolhida paterna pode buscar reconhecimento pela 

via amorosa ou por meio de amizades com pessoas admiráveis. Acredito que nesta 

linha de raciocínio, Chanel buscava, nas relações amorosas e de amizade, o 

investimento parental que não recebeu. Isto pode ser observado no relacionamento 

com Boy. 

 A respeito dos momentos iniciais como autora de suas criações e 

comerciante, Chanel lembra a Paul Morand (1989) que se sentia temerosa e inferior: 

“Ademais, eu não sabia vender; nunca soube vender. Quando uma cliente insistia 

em me ver, me escondia em um armário. (...) Pensava que todo mundo era muito 

inteligente e eu, estúpida.”485 

A partir desta fala de Chanel, é possível lançar mais uma hipótese a respeito 

de suas características histéricas. Freud, no início de suas proposições teóricas a 
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respeito da histeria, em “Um caso de cura pelo hipnotismo” (1892-93), explicita um 

importante mecanismo presente nesta patologia, denominado de ideias antitéticas 

ou contravontade. Estas ideias dão um caráter particular aos sintomas histéricos. 

Para o mestre o que caracteriza a emergência desta contravontade é: “(...) os 

pacientes serem incapazes de fazer alguma coisa precisamente quando e onde 

mais ardentemente desejam fazê-la; de fazerem justamente o oposto daquilo que 

lhes foi solicitado; e de serem obrigados a cobrir de maus-tratos e suspeitas tudo o 

que mais valorizam.”486 

Deste modo, para Freud, desde o inicio de suas concepções a respeito da 

histeria, há o entendimento da presença de um caráter repressor nesta patologia 

que tende a levar o sujeito a crer em sua impossibilidade de obter satisfação 

pulsional. Estas ideias (ou representações) antitéticas têm o intuito de impedir ou 

inibir a capacidade de busca de realização do desejo, levando o neurótico à baixa 

auto-estima. 

Freud expõe ainda, em uma discussão posterior, referente ao caso Emmy 

Von N., que estas idéias antitéticas surgem em nós, neuróticos, de modo marcante, 

“(...) quando nos sentimos inseguros de poder pôr em prática alguma intenção 

importante.”487 Assim, Freud expõe que há uma tendência neurótica ao sentimento 

de incapacidade diante de algo importante a ser enfrentado. Esta incapacidade, 

quando exacerbada, leva à defesa pela via da paralização, porém, na neurose, há 

uma tendência à comunicação do conflito ao outro na forma do sintoma (retorno do 

recalcado sob a forma conversiva ou fóbica) ou mesmo da transformação destas 

ideias em saídas criativas. 

Assim, mesmo que no início, Chanel não estivesse segura do valor dos 

modelos que criava e de sua capacidade como vendedora, não deixou de produzir. 

E, conforme será possível notar também em outras passagens desta história de 

vida, Chanel se esforçava pelo objetivo da criação. É a criação que lhe importava, o 

modelo criado em todos os seus detalhes. O prestígio social que as criações lhe 

traziam eram consequência desta criação detalhista. 

Além disso, é importante contextualizar que, neste momento histórico – do 

início do século XX –, tanto a atividade de estilista quanto a de empresária eram 

tarefas pouco destinadas às mulheres, o que também nos permite pensar nas 
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dificuldades enfrentadas socialmente por Chanel para se estabelecer neste campo 

de atividade. E, mais uma vez, creio ser importante destacar que a presença de Boy 

Capel, tenha servido como o substituto de uma figura paterna que lhe permite e 

incentiva o investimento em seus ideais, isto é, Boy, como um empresário bem 

sucedido, torna-se uma importante figura identificatória que lhe permite empreender 

suas atividades como criadora de chapéus e roupas. 

 Em adição aos dados apresentados em sua biografia, observa-se que ainda 

em 1913, com a ajuda financeira de Boy, Chanel abriu mais uma loja: agora, em 

Deauville, um balneário freqüentado pela alta sociedade francesa e inglesa. Pela 

localização do estabelecimento, a estilista decidiu expor chapéus e roupas 

esportivas. Além disso, aproveitou a confiança na irmã Antoinette e colocou-a como 

gerente da loja da Rua Cambon, passando a ficar em Deauville, em companhia da 

tia e amiga, Adrienne. 

Durante a Primeira Guerra (1914-1918), a escassez de mão de obra 

masculina levou as mulheres a serem recrutadas para ajudar na indústria bélica. 

Chanel passou a desenhar macacões e roupas que davam mais liberdade às 

mulheres. Além disso, criou um corte de cabelo mais curto e mais prático para o 

cuidado, que logo foi copiado pelas mulheres. Este modelo de corte é conhecido até 

hoje como Chanel.  

Madsen (1992) revela a seguinte opinião de Chanel a respeito das 

transformações que empreendeu: “abandonei a preocupação com a cintura e propus 

uma nova silhueta. (...) Para entrar nela, e com a cumplicidade da guerra, todas as 

minhas clientes perderam peso, ‘para ficarem magras como Coco’. ‘As roupas de 

Coco Chanel nos fazem parecer mais jovens’, diziam.”488 É interessante notar, que 

Chanel, ao criar sua nova personagem (de corpo magro e cabelos curtos), torna-se 

referencial identificatório às mulheres. 

Isto porque, por meio de suas criações, Chanel é sensível a seus próprios 

desejos, conseguindo transformá-los em vestimentas, acessórios e corte de cabelo 

que se sintonizam aos desejos femininos de sua época histórica. E compreendo que 

aí esteja localizada a possibilidade da saída positiva da histeria em Chanel. 
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De acordo com Hornstein (1990), “a capacidade de transformar vivência 

interior em algo representável e transmissível é o que diferencia a produção 

cientifica ou artística da produção de sintomas.”489 E, entendo que Coco transformou 

suas vivências interiores em roupas e outros objetos que permitiram ao meio 

também usufruir: suas criações beneficiaram a si mesma e as mulheres em geral, 

que se livraram do sofrimento que os espartilhos, vestidos e chapéus pesados lhe 

proporcionavam. Eis a saída positiva possível à histeria, que se diferencia do único 

destino de satisfação pulsional pela via da formação sintomática. 

É importante ressaltar que em Chanel, os sintomas se mantiveram presentes, 

voltados às questões das relações afetivas com os homens, as mulheres e os 

irmãos, porém, esta configuração sintomática torna-se secundária diante do 

desenvolvimento de uma função mais elevada do ego que lhe permite a intervenção 

no mundo externo e a satisfação pulsional. 

De acordo com Boucher (2010), em A história do vestuário no ocidente, 

durante o momento histórico compreendido pela Primeira Guerra, as relações entre 

os países ficaram mais intensas e hostis. A vida econômica também sofreu radicais 

modificações e o papel da mulher se alterou, conforme o autor escreve: 

(...) a extensão do trabalho das mulheres, seu acesso a todas 

as funções masculinas, a equiparação de seus direitos civis: 

tudo contribuiu para diminuir seu papel no lar, obrigando-as a 

adaptar seu guarda-roupa às novas formas de sua vida 

cotidiana.490 

Sendo assim, as modificações foram se fazendo presentes e por isso, diante 

deste cenário sócio-econômico, somente sobreviveria quem estivesse disposto a 

inovar, isto é, adaptar-se a estas grandes mudanças na organização social. 

Conforme exposto anteriormente, durante este período, Coco Chanel surgiu 

como uma das primeiras mulheres a entrar no ramo das criações de vestuário. Este 

era, até então, um campo exclusivamente masculino. Por esta razão, rivalizou 

fortemente com Paul Poiret – o maior expoente da costura na época – e acabou 

ganhando sua freguesia, já que o estilista foi convocado para servir às forças 
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armadas na produção de uniformes e teve que se ausentar nas criações de moda 

para mulheres. 

Com relação à rivalidade com Poiret, há uma cena interessante no 

documentário Coco Chanel (2008)491, em que ambos estão na loja de tecidos e, 

devido à escassez de fornecimento destes, por conta da Primeira Grande Guerra, 

Poiret arremata todos os tecidos da loja, sobrando somente jérsei. 

Na cena, Chanel, após a saída de Poiret, pede que o vendedor lhe embrulhe 

todo o jérsei. Dá-se, em então, o seguinte diálogo: 

Vendedor: – Achei que fizesse vestuário feminino. Não roupa de trabalho para 

operários.  

Chanel: – Deixe que eu decida qual tecido usar. Eu quero jérsei. Tudo que 

tiver.  

Vendedor: – Acho que nunca vendi essa quantidade.  

Chanel: – Então eu levo por preço de promoção. 

A partir daí, Coco Chanel experimentou grande êxito em seu trabalho. Com a 

proposta moderna de propiciar mais conforto, deixando as mulheres bonitas sem 

que tivessem que despender grandes quantidades de dinheiro, em 1915, abriu mais 

uma loja: agora em Biarritz, um importante balneário onde a alta sociedade francesa 

da época passava as férias de verão, localizado próximo à fronteira com a Espanha. 

Neste período, os aristocratas somente frequentavam a praia para observar o 

mar, ao longe. Conforme os costumes, somente os empregados iam até a areia com 

as crianças. Suas roupas esportivas eram confeccionadas em tecidos menos 

nobres, porém bem costuradas e trabalhadas em seus detalhes. Com Antoinette e 

Adrienne, Coco Chanel desfilava pela praia com suas criações que continham 

blusas inspiradas nos pescadores da Normandia, utilizando-se do tricô, que, até 

aquele momento, era considerado um tecido pobre, por ter um caimento muito mole 

– era conhecido por ser usado somente como roupa de baixo (vide figura na página 

a seguir). 
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Chanel na praia de Deauville, por volta de 1918. Veste roupas inspiradas nos pescadores e utiliza 

materiais menos nobres, como a lã, por exemplo; porém, sempre com cortes que valorizam o corpo 

feminino, como neste caso, a cintura marcada por um cinto e o colarinho, que dá volume ao colo. 

Note que ao fundo, um senhor anda pela praia trajando terno e sapato, como um costume da época 

em que os trajes esportivos ainda não eram utilizados
492

. 
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Pode-se considerar que Coco Chanel buscou o reconhecimento de sua 

clientela com a inovação, isto é, a palavra chave para suas criações era, desde o 

início, aquilo que trazia algo de inesperado. Na época em que viveu com Etienne 

Balsan e depois com Boy Capel, inseriu detalhes masculinos nas roupas femininas, 

criou chapéus simples em um momento em que a palavra de ordem era a 

ostentação e, agora, ao criar roupas esportivas, incluiu os tecidos menos nobres nas 

roupas destinadas aos mais ricos. 

Esta junção entre extremos, característica de sua obra, demonstra uma 

tendência em minimizar as diferenças entre homens e mulheres, tecidos pobres e 

roupas nobres e, conforme explicitado anteriormente, uma tendência a incluir 

algumas peças que caracterizavam as vestimentas masculinas (como por exemplo, 

as blusas dos pescadores) ao vestuário feminino, permitindo a integração do 

masculino à feminilidade de Chanel. 

Esta integração proposta por Coco veio ao encontro das modificações sociais 

vividas pelas mulheres (e também pelos homens) francesas deste período histórico 

e por isso, foi muito bem aceita pela sociedade da época. A cultura francesa da 

primeira década do século XX conspirava neste sentido, já que, no período de 

Guerras, a mulher assumiu um novo papel social, saiu do ambiente privado e 

passou a ocupar, de modo mais relevante, os ambientes públicos.  

Chanel, ao mesmo tempo que viveu um período de intensa produção, 

também viveu um período solitário em seu relacionamento com Boy Capel. Ele 

passava grande parte do tempo resolvendo questões políticas do governo inglês. 

 Ela não era uma mulher proveniente de família rica e Boy Capel, a fim de 

obter cada vez mais status social, levou este dado em consideração. Por isso, no 

final de 1917, assumiu o noivado com a filha de um barão; isto não os impediu de 

continuarem morando juntos, até que, no início de 1918, a estilista comprou um 

apartamento e foi morar sozinha, apesar de continuar a se relacionar amorosamente 

com o diplomata inglês. 

 Em outubro do mesmo ano, Capel casou-se e Chanel resolveu morar em um 

lugar mais afastado, uma mansão alugada em St. Cloud, com grande espaço para 

receber seus amigos atores, artistas plásticos, compositores, entre outros. 
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 Neste ponto, há uma divergência entre os biógrafos. Aqueles que se baseiam 

em entrevistas com Chanel feitas pessoalmente, não se referem ao casamento de 

Boy como algo traumático para ela. Na biografia escrita por Janet Wallach (1999), 

tem-se o seguinte a respeito de Boy Capel: 

Não mais satisfeito com sua coleção de amantes, [Boy]493 

começou a procurar uma esposa. Quase no fim da guerra, o 

solteiro mais cobiçado da França anunciou sua decisão de se 

casar. Sua noiva era (...) filha de um lorde inglês. A rejeição de 

Capel deixou Chanel desconsolada.494 

 Além da dificuldade de Chanel em manter uma relação dual, pois ao longo de 

todo o relacionamento com Boy, sempre soube de suas amantes, também uma 

outra característica da histeria que se torna evidente neste relacionamento com Boy 

é o abandono. É interessante ressaltar que a biógrafa Janet Wallach nomeia o ato 

do casamento de Boy como rejeição. Neste sentido, entendo que Chanel tenha 

recebido, mais uma vez, uma desqualificação narcísica, tal qual recebeu do pai 

durante sua infância. 

 A mulher com que Boy se casou possuía um atributo que ela nunca poderia 

possuir: um título de nobreza. O dinheiro e o reconhecimento social que Chanel 

havia conquistado não mudavam sua história familiar, apenas serviam como 

acessórios para mascarar sua origem pobre (de ausência deste atributo admirável). 

Enquanto ela morava com Boy, possivelmente sentia-se vitoriosa ao rivalizar com as 

outras mulheres com quem ele se relacionava, porém, quando ele se casou com a 

filha do barão, foi remetida a sua inferioridade. 

Em 1919, sua tia Adrienne mudou-se com o marido para o Canadá. Neste 

mesmo ano, ela transferiu a antiga loja da Rua Cambon para um prédio de seis 

andares na mesma rua. Apesar da prosperidade nos negócios, Chanel sofreu uma 

grande perda: Boy morreu em um acidente automobilístico.  

 Porém, no testamento, Boy deixou a Coco Chanel – que já havia devolvido ao 

amante o dinheiro emprestado inicialmente para a abertura da primeira loja – uma 

pequena parte de sua fortuna. Isto foi recebido pela estilista com grande valorização. 
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No ano seguinte, Chanel enfrentou mais uma significativa perda: sua irmã 

Antoinette, que a ajudava nos negócios, faleceu em decorrência da gripe espanhola. 

Com isto, Coco Chanel afastou-se dos amigos e voltou-se inteiramente para o 

trabalho. Assim, como iria acontecer em momentos posteriores, todas às vezes que 

Chanel vivia um grande trauma ou uma grande decepção, logo reacendia um 

momento muito proveitoso de produção laboral e investimento em amizades. 

 Neste ponto creio estar evidenciada, em Coco Chanel, sua capacidade de 

saída positiva, isto é, de saída pela via sublimatória. A força erótica aliada à força de 

fixação fálica, encontraram saídas pela via sublimatória, permitindo que ela, por 

meio da produção obtivesse ganhos (por meio do reconhecimento externo) e os 

estendesse ao meio (permitindo ganhos culturais). 

 

3.2.5 Chanel e Stravinsky: a fase russa de suas criações 

Após as duras perdas que viveu em 1920, Chanel além de investir na 

atividade de estilista, também se relacionou e sustentou Stravinsky, um importante 

compositor russo, que auxiliava Diaghliev, compondo músicas para balés, cujos 

figurinos eram criados por Chanel. 

 De acordo com os biógrafos, Stravinsky fora seduzido por Chanel; mas, na 

verdade, ela se interessava por Pablo Picasso, que não lhe respondeu às investidas. 

Stravinsky – ao contrário de Picasso –, mesmo casado, aproximou-se de Coco 

Chanel. 

Em 1923, a estilista lançou sua primeira essência de perfume: o famoso 

Chanel n.5. Esta essência, além de ser, até hoje, a mais vendida no mundo, também 

contribuiu para que Coco Chanel transformasse suas criações em uma marca que 

iria além das roupas, foi ampliada para outros produtos como perfumes e 

acessórios. Desta forma, entendo que, também pela via das sensações olfativas – 

além das visuais e táteis, que as vestimentas proporcionam –, Chanel 

complementava a personagem feminina que foi construindo (e também se 

modificando) ao longo de sua história de vida. 

Diante da encomenda de criação de um perfume que não tivesse textura de 

flores, já que Chanel acreditava que “na mulher, um perfume de flor natural tem um 
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cheiro artificial”495, o perfumista mostrou algumas opções à estilista e a opção de n.5 

foi entendida por ela como “um perfume diferente de tudo o que já se fez até hoje. 

Um perfume feminino, fragrante, que evoca a mulher.”496 

Interessante é observar que Coco elege um perfume para compor mais um 

item de suas criações. Esta criação da estilista permite-me pensar nas contribuições 

de Aulagnier (descritas no capítulo anterior) onde a psicanalista escreve que as 

primeiras vivências do bebê com sua mãe, são sensoriais. O encontro boca-seio, 

olho-visto, ouvido-escutado são representados no psiquismo incipiente do bebê de 

modo prazeroso ou desprazeroso. Este encontro instaura o desejo do bebê e por 

isso, põe o psiquismo em funcionamento, porque, também é uma vivência libidinal. 

Neste sentido, entendo que Chanel, ao confeccionar seu figurinos femininos, 

também coloca outro componente sensorial que pode ser representado como 

utensílio necessário para aquela que quer ser desejada por um outro. Assim como o 

bebê recebe o desejo materno nos primórdios de sua constituição psíquica, um 

perfume pode compor um objeto que completará a fantasia de uma mulher 

desejável, na fase adulta. 

Após a escolha da essência e sua produção, Coco Chanel criou algumas 

estratégias para mostrar a suas clientes que este novo item também poderia fazer 

parte da personagem constituída por ela. De acordo com Madsen (1992), não 

bastava apenas cobrar caro pelos perfumes, eles precisariam ser desejados pelas 

clientes também de outra forma. Assim, “ela voltou a Paris com pequenos frascos de 

amostra, que passou a oferecer de graça às suas melhores clientes. Depois 

mandava suas vendedoras espargir o perfume nas salas de prova.”497 

 Voltando ao relacionamento com Stravinsky, os biógrafos escrevem que ela, 

ao saber que o compositor estava em condições financeiras difíceis, ela convidou-o 

com sua família, para morarem em sua casa. Neste período, a esposa de Stravinsky 

(Catherine), que sofria de graves problemas de saúde, ficava grande parte do tempo 

no quarto e o marido dava aulas de piano e mantinha um caso amoroso com 

Chanel. Mais uma vez, Chanel se relaciona de maneira triangular e coloca-se em 

uma condição que lhe permite sustentar a falicidade – uma vez que o homem é 
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sustentado por ela e, portanto, é colocado em uma condição de inferioridade –, além 

de permitir-lhe manter a rivalidade com a figura feminina – neste caso, a esposa 

frágil de Stravinsky. 

 Em um romance de ficção baseado em dados reais escrito por Chris 

Greenhalg (2010), intitulado Coco Chanel & Igor Stravinsky – obra que teve um filme 

produzido com título homônimo –, há uma breve passagem em que Chanel visita o 

quarto de Catherine – que estava doente. Nesta ocasião, a estilista pede para abrir o 

armário da esposa de Stravinsky e observa atentamente as roupas. De acordo com 

o autor, ocorre o seguinte diálogo: 

–Gostei desta – diz Coco, retirando uma das saias mais 

simples, no modelo boca de sino, e inspecionando o bordado 

em torno da barra. 

–Ah! – Catherine consegue murmurar. Pensa, por um 

momento, que Coco a está provocando, mas o interesse 

parece sincero. (...) 

–Gostei – Coco repete, tirando a saia do cabide e segurando-a 

contra o corpo. 

–E isto é maravilhoso também – declara, segurando uma blusa 

longa de lã, com cinto e faixas bordadas na gola e nos punhos. 

–É uma roubachka – Catherine explica. 

–Uma roubachka – repete Coco, determinada a pronunciar a 

palavra corretamente. 

Catherine compreende agora por que Coco promove materiais 

inferiores como jérsei: na verdade, está promovendo a si 

mesma.498 

  Apesar de o trecho anterior ser extraído de uma obra fictícia, Greenhalgh 

consultou diversas biografias de Chanel e Stravinsky para compor as personagens. 

Assim, o que é interessante notar, nesta passagem, é a presença de uma das 

questões fundamentais da histeria: a questão da problemática identificatória. 

Acredito que com esta atitude, Chanel demonstrou a Catherine querer saber o que a 
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fez ser desejada por Stravinsky, com um certo tom de rivalidade com a mulher. Para 

Coco Chanel, a resposta identificatória poderia estar nas roupas e nos acessórios 

femininos que tornavam Catherine desejável pelo compositor. 

 Alguns biógrafos de Chanel entendem que, neste período, deu-se início a 

famosa fase russa de criações da estilista; outros, como Edmonde Charles-Roux 

(2007), acreditam que a fase russa deu-se por influência do grão-duque Dimitri 

Pavlovitch, com quem ela viria a se relacionar posteriormente. 

 Acredito que a esposa de Stravinsky pode ter influenciado nesta nova fase de 

criações de Chanel, que a partir daí extraiu referências para compor o figurino de 

uma mulher russa, assim como fizera com o figurino de montaria, no período em que 

esteve com Balsan. Conforme Charles-Roux (2007) escreve: “Chanel fez da 

roubachka, túnica acinturada dos mujiques499, o uniforme das parisienses chiques. A 

Rússia entrou na sua vida.”500 

 Neste sentindo, entendo estar evidenciada a questão das demandas edípicas 

próprias à constituição psíquica histérica. Chanel não recebeu amor ou valorização 

da figura paterna, não sabendo, portanto o que era ser amada por um pai. Por isso, 

encontrou saída em suas criações para transformar rejeição em reconhecimento, 

compondo diversas personagens femininas, de acordo com o homem com quem se 

relacionava. Ao fazer da roubachka o uniforme das parisienses chiques, cria como 

personagem uma mulher desejada, admirada. 

A fase russa, que perdurou até 1924, continha como característica principal o 

uso de túnicas leves e também o de peles, conforme demonstra a figura a seguir: 
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Modelos criados na fase russa (entre 1920 e 1923). O modelo em preto (3º. da esquerda para a 

direita) é inspirado na roubachka russa e produzido em crepe da China preto. Note também que o 

primeiro modelo da direita contém peles. As apresentações destas criações, em 1923, foram feitas 

por modelos russas, que segundo Coco, tinham maior familiaridade com as roupas.
501

 

 

A respeito do caso amoroso com o compositor, Coco Chanel explicou ao 

amigo Paul Morand (1989) que indagou o amante para saber sobre sua esposa. 

Nesta ocasião, contou-lhe que ocorreu o seguinte diálogo: “– Igor, você está casado 

– lhe disse; quando sua mulher, Catherine, souber... E ele, muito russo: – Ela sabe 

que quero você. A quem mais eu poderia confessar uma coisa tão importante?”502 

 E assim, Stravinsky, ao confessar à esposa seu interesse e seu caso com 

Chanel, terminava seu casamento. Catherine, diante disso, resolveu ir embora com 

seus filhos, deixando o compositor com a estilista. 

 Coco Chanel, que não queria casar-se com Stravinsky, iniciou um 

relacionamento com o grão-duque Dimitri, 8 anos mais jovem que ela, convidando-o 
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a hospedar-se em sua casa e, rapidamente, convidando-o para uma viagem a 

Montecarlo – cujas despesas foram, praticamente, todas pagas por ela. 

 Neste sentido, creio estar evidenciada a hostilidade que Chanel destinava aos 

homens. Apesar de ela se colocar em uma relação onde a afirmação de 

superioridade diante da mulher de saúde frágil (esposa de Stravinsky) alimentava 

seu narcisismo, compreendo também que sua agressividade se voltava à figura 

masculina à medida que ela, identificada com a figura paterna da infância, os 

abandonava. No caso com Stravinsky, isso é patente, pois ela o seduziu criando a 

expectativa de que o amava e, ao ter a confirmação de que era amada, o 

abandonou. 

 Esta viagem com o grão duque pôs fim ao relacionamento de Chanel e 

Stravinsky, conforme ela mesma contou ao amigo Morand (1989): “Aquela aventura, 

que agora acho graça, mudou a vida de Igor. O transformou. Passou de um homem 

sem personalidade e tímido a um homem duro e de ideias claras; de um conquistado 

a um conquistador.”503 

Neste trecho do discurso de Chanel, também acredito estar evidenciada sua 

hostilidade direcionada à figura masculina, pois além de escapar do caráter 

insuportável da relação dual, ao qual foi convidada, após a partida de Catherine; 

ainda, refere ao amigo Morand, ironicamente, ter propiciado a Stravinsky tornar-se 

um homem duro e conquistador, um homem de atividade, o que permite pensar que 

ela tenha acreditado ter “ensinado” ao amante a respeito do que era ser homem. 

 A respeito da característica dos relacionamentos de Chanel, Madsen (1992) 

escreve o seguinte: “Ela amava os homens, e não suportava a ideia de não ser 

correspondida. Ao mesmo tempo, porém, odiava ter de depender deles, tornando-se 

presa de alguém.”504 Neste ponto, suponho que se entregar amorosamente, para 

Chanel, era sinônimo de ser “presa” do sujeito masculino, ser dependente, ainda que 

afetivamente. 

 Em Feminilidade (1933[1932]), Freud faz uma importante postulação acerca 

das mulheres, escrevendo que, para elas, “(...) ser amada é uma necessidade mais 

forte que amar.”505 Posso inferir que em Chanel, em alguns casos, havia a tendência 
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a ser amada, porém situada em uma relação triangular; e em outros casos, uma 

tendência à maior necessidade de amar do que ser amada. Nestes casos, entendo 

estarem presentes uma característica de identificação masculina e um certo 

distanciamento da posição feminina – cuja característica é perceber a diferença sem 

conceber que há seres superiores ou inferiores. Coco Chanel fica aprisionada na 

lógica de que ser mulher é sinônimo de ser castrada e por isso, entregar-se 

amorosamente ao homem, estaria ligado à submissão, à tornar-se dependente. 

 Deste modo, não posso deixar de considerar que, inversamente a esta 

necessidade de amar, Chanel tinha uma grande necessidade de ser lembrada e 

admirada pelos outros, seja pela atividade laboral, com suas criações como estilista 

e empresária, seja nos relacionamentos amorosos; o que permite compreender que 

havia uma grande necessidade de reconhecimento de seus atributos fálicos. 

 Esta situação pendular em que ora se coloca, nos relacionamentos afetivos, 

em um lugar de mulher que ama e ora em lugar de ser amada, pode ser observada 

como uma característica da histeria em que a lógica se situa em ser fálico ou 

castrado, sendo assim, ora ama como um ser potente e fálico e ora é amada como 

um ser frágil e impotente. Porém, este segundo lugar (de ser amada), na maioria das 

vezes é negado, pois a remete exatamente ao lugar de fragilidade e impotência e, 

portanto, de dependência em relação ao outro. 

 Esta característica da histeria em Chanel encontra explicação nas 

proposições de Mayer explicitadas no capítulo anterior de que a histérica encontra-

se situada a meio caminho do complexo de Édipo positivo e negativo. Sendo assim, 

para este autor, à medida que a mulher estiver mais próxima do complexo de Édipo 

positivo, mais próxima estará da feminilidade e à medida que estiver mais próxima 

do negativo, mais próxima estará das ligações mais primitivas com o objeto. 

 Entendo que Chanel, por ter recebido investimento libidinal materno, 

conseguiu partir para o investimento na figura paterna (própria ao Édipo positivo), 

porém, ficou sem saber o que seria ser amada por um pai (já que o discurso 

materno também não poderia conter essa informação), dificultando sua resolução 

edípica e trazendo dificuldades quando da acessão à genitalidade. 
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3.2.6 Chanel e o grão duque Dimitri 

 Quando iniciou o romance com Dimitri, o grão duque – que era oito anos mais 

jovem do que ela –, comprou uma casa no litoral, entre Bordeaux e Biarritz. Ela fez 

questão de sustentá-lo e o levou a morar nesta nova propriedade. Madsen (1992) 

escreve: “Ela mantinha uma corte. Distribuía pensões e favores aos artistas e 

amigos, e acolhia em sua mesa gente de sociedade, artistas e pessoas que não 

pertenciam a nenhum desses grupos (...)”.506 Picasso, Dali e Cocteau eram uns 

desses freqüentadores. 

 Por volta de 1922, o amigo Paul Morand escreve um romance intitulado Lewis 

e Irene, baseado no relacionamento de Coco e Boy, construiu como personagem 

central, uma mulher bem sucedida nos negócios. Porém, a biógrafa Janet Wallach 

(1999) escreve que Chanel se ofendeu, quando Morand disse que a personagem 

pensava e agia como um homem. Em um outro momento, Wallach (1999) também 

descreve que o amigo Cocteau:  

“(...) disse que ela possuía uma mente masculina, Chanel 

reagiu com fúria. Num gesto de desafio, passou uma fita em 

volta da cabeça e fez um laço. Não só estava muito longe de 

ser masculina, ela insinuou, como era feminina e coquete507 

como uma garota. O ato foi espontâneo, mas o laço tornou-se 

parte de seu estilo.508  

Entendo estar aí evidenciada a busca de Chanel em manter as características 

correspondentes à feminilidade. Quando os amigos disseram que ela se distanciava 

da feminilidade, rapidamente buscou um acessório que valorizava essa diferença: o 

laço é um dos primeiros símbolos que os adultos usam para marcar a diferença 

entre meninos e meninas. 

Janet Wallach (1999) complementa com uma opinião pessoal a respeito da 

questão da feminilidade e masculinidade em Coco Chanel. Ela escreve que: “talvez 

Chanel acreditasse ser igual a qualquer homem, mas jamais confundiu os dois 
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sexos. A equivalência era importante, mas a feminilidade, imperativa.”509 Desta 

forma, posso inferir que Chanel, por ter recebido um referencial identificatório 

materno que a possibilitou se constituir como mulher, não confundia os dois sexos, o 

que ela buscava, por meio das personagens que criava em seus figurinos era uma 

minimização das diferenças, isto é, uma equivalência entre homens e mulheres. 

Esta tendência à minimização das diferenças entre homens e mulheres 

observável nas criações de Chanel, remete-me ao pensamento freudiano exposto no 

capítulo anterior, onde o mestre postula em O interesse científico da psicanálise 

(1913) que o artista tem sua atividade destinada ao apaziguamento de desejos não 

gratificados, isto é, por meio do exercício de sua arte busca libertar-se – e propor 

libertação ao expectador – de seus desejos reprimidos.  

Neste sentido, posso correlacionar que Chanel, por meio de seus figurinos 

que traziam uma equivalência entre homens e mulheres, mas mantinham a 

feminilidade, estivesse comunicando sobre sua busca em libertar-se dos desejos 

reprimidos buscando a integração entre seus próprios aspectos identificatórios com 

as figuras feminina e masculina. 

 Do ponto de vista do momento histórico e cultural, de acordo com Boucher 

(2010), em História do vestuário no Ocidente: das origens aos nossos dias, na 

Europa, havia um movimento da moda com a prerrogativa essencial de 

corresponder a um estilo despojado. Este autor escreve que: 

Para uma mulher mais livre, acostumada ao trabalho, adepta 

do esporte e da dança, a moda se pretende prática, negligencia 

a cintura e o busto, encurta a saia, suprime o espartilho em prol 

de uma cinta-liga, inova no pijama, corta os cabelos curtos. É 

essa moda, encontrada pelos homens desmobilizados em suas 

companheiras de formas delineadas, voluntariamente jovens e 

com certo ar masculino, que os surpreende, mas lhes 

proporciona a sedução do imprevisto, o da garçonne510 de 

amanhã...511 
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 Chanel, com suas criações e com o objetivo de manter as mulheres mais 

confortáveis, soube aproveitar muito bem o ar de juventude com alguma conotação 

de liberdade social e sexual, já que o guarda-roupa feminino passou a conter 

algumas peças masculinas com as quais as mulheres da época tanto se 

identificavam.  

 Com este novo estilo de roupas, que na França foi denominado La garçonne, 

e, na Inglaterra e Nova York, ficou conhecido como flapper, ou melindrosa, a 

modista começou a criação de roupas para mulheres jovens que, até então, não 

haviam recebido a atenção dos outros estilistas. 

  

3.2.7 Chanel e o duque de Westminster: a fase inglesa de suas criações 

Em 1924, o caso com o grão duque Dimitri já havia terminado e ela – aos 41 

anos – iniciou um romance com o duque de Westminster – apelidado Bend’or –, 

amigo de Winston Churchill. Ele havia se separado havia pouco da esposa e tinha 

duas filhas. 

Assim como acontecera com Balsan, Stravinsky e Dimitri, o romance intenso 

com o duque influenciou fortemente os trabalhos criativos de Coco Chanel, conforme 

Charles-Roux (2007) sintetiza: “de 1926 a 1931, a moda Chanel é inglesa. Gabrielle 

apodera-se do que a encanta, tanto em Eaton Hall512 quanto nos iates do duque de 

Westminster, e faz disso os temas dominantes do que a Maison Chanel propõe às 

mulheres.”513 

Em 1927, Chanel abriu uma loja em Londres, perto da residência de 

Westminster. As criações agradaram os londrinos pela esportividade. Nesta ocasião, 

a revista Vogue britânica publicou o seguinte sobre a coleção lançada na Inglaterra:  

Visuais concebidos para a atividade esportiva, para um dia no 

campo e para chegar à cidade, está assim completa a missão 

dos trajes campestres de tweed criados por Chanel. (...) todos 
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copiam seu ‘estilo lingerie’ (...). Está lançando as jóias falsas, a 

serem usadas em qualquer lugar, até mesmo na praia.514   

Coco Chanel, mais uma vez, compunha um novo figurino para as mulheres, 

desta vez, influenciada pelo romance com o duque e seu modo de vida inglês. As 

roupas que criava e usava, nesta época, tinham a inspiração neste novo romance e 

neste homem admirável, pois possuía fortuna e, principalmente, um título de 

nobreza. Ela, filha órfã de uma costureira e um caixeiro viajante, somente poderia 

obter um titulo por meio do relacionamento com um homem da aristocracia. E, este 

homem se torna mais um referencial identificatório masculino (que auxilia na 

integração da feminilidade de Chanel) que a ajuda compor mais uma personagem: a 

inglesa esportiva. 

Assim, Charles-Roux (2007) escreve que Chanel levou a Paris sua inspiração 

inglesa e, uma famosa fotografia515 desta fase revela as composições de roupas e 

acessórios construídas pela estilista: 
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A biógrafa Edmonde Charles-Roux (2007), descreve a figura acima da 

seguinte forma: 

(...) a blusa preta com a frente de um colete listrado que 

Gabrielle veste, e que suas clientes disputam, nasceu dos 

uniformes de mangas escuras e com as cores do duque, que 

os criados de Eaton Hall usavam de manhã para fazer a 

limpeza do castelo. A boina das elegantes, colocada por 

algumas rente às sobrancelhas, é a dos marinheiros do (...) 

segundo iate de Bend’or. Mas Chanel surpreende as amigas de 

Londres ao usar jóias com seus trajes diurnos, o que nenhuma 

dama da sociedade inglesa teria ousado (...), cascatas de 

colares de pérolas sobre a blusa da moda inspirada nos 
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uniformes dos criados e, na boina de marinheiro, um broche de 

pedrarias.516 

É interessante observar a tendência nas criações de Chanel em enfatizar 

roupas e tecidos utilizados por trabalhadores, isto é, a tendência em transformar 

roupas de pessoas das camadas sociais mais baixas em roupas de luxo. Assim 

como usou o jérsei logo no início de seu percurso como estilista – tecido usado, até 

então, somente para confeccionar macacões de operários –, usou a lã, no início da 

década de 20, inspirada pelas blusas dos pescadores da Normandia; agora passou 

a se inspirar nos uniformes dos criados do Eaton Hall. A fim de compor estes trajes 

passou a inserir jóias (verdadeiras e falsas) como acessórios que evidenciam a 

vaidade feminina. 

Freud postula, em Feminilidade (1933[1932]), que a vaidade física das 

mulheres pode servir como compensação tardia do sentimento de inferioridade que 

fundamenta a inveja do pênis e, no caso de Chanel, entendo haver um movimento 

de superar essa inferioridade transformando em objetos valiosos, tecidos e roupas 

inferiores.  

É assim que Chanel mantém o luxo em suas criações deste período, porém 

sem tornar-se extravagante, já que, conforme ela mesmo observava, seu objetivo 

era que este luxo ressaltasse a simplicidade. 

É interessante observar também que, ao tornar luxuosa uma roupa baseada 

em vestimentas simples e usadas por pessoas das camadas sociais mais baixas, 

Chanel também tornava evidente seu interesse pela combinação entre objetos 

antagonistas. Desde o início, suas criações evidenciavam a existência de pares de 

opostos, como a mistura de acessórios masculinos ao vestuário feminino – nos 

trajes esportivos e de montaria; as jóias falsas misturadas com pedras preciosas; o 

famoso vestido preto com gola e punhos brancos; a roupa luxuosa baseada nos 

uniformes dos funcionários do Eaton hall; entre outras criações confeccionadas por 

ela. Conforme explicitado no item anterior, até mesmo o logotipo de sua marca com 

os “Cs” entrelaçados escritos em branco e preto denotam esta característica peculiar 

de suas produções. 
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 Dentre estes detalhes e estas criações acima citadas, destaca-se também, o 

tailleur de jérsei – tecido utilizado até a primeira guerra somente para confeccionar 

macacões de operários, ou seja, um tecido de pouco valor comercial foi adaptado 

pela estilista, de modo a agradar as mulheres pela elegância. A figura a seguir 

mostra um dos modelos da criação de Chanel que utilizava jérsei: 

 

Chanel, em 1928, vestindo um tailleur de jérsei. Note também que os sapatos em preto e branco, 

também de suas criações, foram baseados nos sapatos masculinos ingleses.
517
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No que tange a sua vida afetiva, os biógrafos entendem que o duque queria 

ter um filho homem para doar seu título de nobreza; por isso, pediu-a em 

casamento. Há aí, mais um ponto controverso da biografia de Chanel: alguns 

autores, como Haedrich (1988) e Madsen (1992), entendem que ela recusou o 

pedido. A este respeito Madsen (1992) escreve que ela teria dito aos jornalistas: “eu 

não queria abandonar a Casa Chanel, aquilo que eu construíra e que estava 

constantemente transformada.”518 

Haedrich (1988) complementa ainda que além de não deixar a carreira de 

empresária e estilista, Coco tinha uma outra explicação para a recusa do casamento 

com o duque: “Nem Westminster nem Boy. Disseram que ela se recusara a casar-se 

com o duque porque não queria ser a terceira ou a quarta duquesa de Westminster, 

ela, que era a única Mademoiselle Chanel.”519 

Já, os psicanalistas Outeiral e Moura (2002) compreendem a respeito da 

relação de Chanel com o duque, o seguinte: 

(...) Chanel tem uma nova relação estável. É interessante que 

este homem, assim como Boy Capel, era inglês e muito bem 

sucedido. O que o identificava também com um pai ideal, que 

triunfou e voltou para salvá-la. Ele era o duque de Westminster, 

o homem mais rico da Inglaterra, na época, e talvez da Europa. 

Ao lado deste homem poderoso, ela se sentiu, novamente, 

capacitada para se entregar à regressão comum à 

maternidade. Porém, definitivamente, ser mãe não lhe foi 

possível 520 

 Interpreto, a partir dos biógrafos, que Chanel tenha buscado no duque uma 

relação com um pai idealizado, a quem a menina demanda um pênis como atributo 

fálico. Enquanto o relacionamento amoroso lhe possibilitava reconhecimento pela 

alta sociedade, servia a Chanel como forma de sustentar a falicidade. À medida que 

o duque lhe ofereceu casamento e possibilidade de maternidade, Coco Chanel 
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recusou, pois entendeu estar sendo colocada numa posição secundária à ele, uma 

posição de desvalia. 

 A respeito do fim do relacionamento, Paul Morand (1989) escreve que ela lhe 

teria dito somente o seguinte: 

Tinha satisfeito um fundo de indolência que se esconde 

debaixo do meu trabalho; fui atraída pela ideia de ser uma 

mulher de harém, mas a experiência acabou. Qualquer miséria 

é preferível a esta. As férias haviam acabado. Haviam me 

custado uma fortuna; minha casa tinha sido negligenciada, 

abandonado os negócios (...).521 

Este discurso de Chanel parece revelar o quanto talvez lhe fosse difícil deixar 

em segundo plano o papel de mulher de negócios, para desempenhar o de esposa 

e, possivelmente, de mãe. Este lugar de esposa remeteria Chanel à dependência, a 

ficar subjugada ao homem, lugar muito parecido ao ocupado pela figura materna em 

relação à figura paterna. Ainda a respeito do relacionamento entre Chanel e o duque 

de Westiminster, Janet Wallach (1999) expõe que: 

O atrito incendiava o temperamento inconstante dos dois. Se o 

desapontava o fato de Chanel não poder ter filho, ela também 

se sentia desapontada com ela mesma522. Apesar de seu 

poder de sedução, ela não podia completar seu papel de 

mulher. O temperamento extremamente possessivo do duque 

chocava-se com o desejo feroz de continuar livre. Ele não 

respeitava leis ou regras e era impaciente; ela precisava de 

tempo e espaço para o seu trabalho. E enquanto ela gostava 

da companhia dos amigos dele, o duque não tolerava os 

amigos dela.523 

Assim, a partir do que a jornalista escreve, é possível pensar que o 

relacionamento com Bend’or se estabeleceu porque o duque era uma figura forte, no 

qual ela poderia se amparar. Porém, entendo que, em certo momento, tornou-se 
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mais forte do que ela, já que, passou a ameaçar sua independência financeira, 

afetiva e de ocupação do espaço público, construído como empresária. Para Chanel, 

que havia conquistado o reconhecimento social pela via de seu trabalho, era 

intolerável ocupar o lugar de esposa, pois isso a remetia à submissão, conforme o 

destino das mulheres de sua época. 

Birman entende que a histeria pode ser caracterizada por um conflito entre as 

dimensões de maternidade e erotismo presentes nas mulheres, onde “(...) a mulher 

histérica se recusaria a identificar-se apenas com a maternidade, sendo permeada 

de fio a pavio pela dimensão erótica.”524 

Este psicanalista complementa ainda que a histérica fica “(...) presa no 

conflito psíquico entre as demandas opostas do erotismo e da maternidade. (...) com 

isso, a mulher histérica adoeceria psiquicamente, presa que ficaria, portanto, ao seu 

conflito moral, imobilizada e mortificada por não exercer todos os seus anseios e 

desejos.”525 Neste sentido, Chanel, depara-se com a encruzilhada entre o lugar de 

esposa e o de mulher independente e diante disto, escolhe (mesmo que 

inconscientemente) a segunda posição, renunciando ao relacionamento com o 

duque. Porém, esta renúncia não é feita de modo simples, há sofrimento e luto 

diante de um outro desejo a que se deve renunciar. 

 Também, como ocorreu em outras ocasiões, quando o relacionamento com 

Bend’or começou a fracassar, Coco investiu mais firmemente em um outro caso 

amoroso; desta vez, com o poeta Pierre Reverdy, que já estava morando em sua 

casa há alguns anos. 

E novamente, também como ocorreu com Boy Capel, cada vez que o 

relacionamento amoroso com uma figura masculina forte – como Boy e Bend’or – 

fracassou, ela se voltou, para homens mais fracos, mais jovens e que aceitavam a 

condição de serem sustentados por ela, o que permite pensar, mais uma vez na 

tentativa de sustentação de uma posição fálico-narcísica ocupada por Chanel. 

Posição esta peculiar à histérica que, segundo Alonso e Fuks (2004) evidenciam, 

recebeu da mãe a solicitação de que a filha fosse um remédio para sua 

incompletude. Chanel se identifica com esse desejo materno de completude e busca 
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sustentar a falicidade, porém, por outro lado, ao tentar sustentar uma posição que a 

mãe, por suas falências não conseguiu ocupar, compreendo haver também, uma 

rivalidade com a tentativa de ultrapassar a figura materna. 

 

3.2.8 Chanel e Reverdy 

Coco Chanel conheceu o poeta Reverdy em 1920. Porém, somente vieram a 

se relacionar 4 ou 5 anos depois. Ele era casado com uma costureira e estava, cada 

vez mais, endividado. Chanel convidou-o para morar em sua casa e ele passou a se 

dividir entre os dias que ficava com ela e outros que passava com a esposa. 

De acordo com Madsen (1992), ele escreveu diversos poemas dedicados à 

sua amante e lhe presenteou com diversas obras, contendo dedicatórias, que Coco 

guardou durante toda sua vida. Este biógrafo escreve ainda que: “Reverdy sentia ao 

mesmo tempo atração e repulsa pelo brilho de dinheiro e fama que cercava Chanel. 

Mesmo proclamando seu ódio a qualquer tipo de vínculo, ele morava no Faubourg 

St. Honoré [residência de Chanel]526 e aceitava dinheiro de Coco.”527 

Neste sentido, é possível observar repetição do modo como ocorriam os 

relacionamentos amorosos de Chanel. Pierre Reverdy possuía uma condição muito 

parecida com a de Stravinsky, inclusive e principalmente, pelo fato de ser casado – o 

que permite remontar novamente ao complexo de Édipo indissolúvel na histeria. 

Nestes relacionamentos amorosos com homens mais fracos – com maior 

facilidade de dominação por parte dela –, Chanel buscava uma posição de 

provedora, o que é possível pensar em uma posição identificatória masculina. 

A respeito da posição identificatória na histeria, Mayer escreve que, nesta 

patologia, produzir-se-ia: “(...) tanto uma identificação com o homem, pela qual 

alcança a mulher proibida, como uma identificação com esta, através da qual pode 

alcançar o homem proibido.”528 

A partir desta contribuição do autor, pode-se considerar que este movimento 

pendular de relação com o objeto é preeminente em Chanel. Em alguns momentos, 

ela se relaciona com homens fortes, como um pai protetor idealizado e em outros, 
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adquire o papel de provedora onipotente que busca autonomia no relacionamento 

com o sujeito masculino. 

Madsen (1992) sintetiza o que Coco fazia pelos homens: “ela pagou pela 

desintoxicação de Cocteau, subisidiou o balé de Diaghilev, e dava mesadas para 

Reverdy e Stravinsky, mas suas modelos recebiam duzentos francos por mês de 

salário (...)”529. O biógrafo completa ainda que, ao ser questionada sobre o salário de 

suas empregadas, respondia: “elas são garotas deslumbrantes, por que não 

arrumam amantes? Elas não terão a menor dificuldade para encontrar homens ricos 

que as sustentem.”530 

Neste ponto posso destacar uma espécie de superioridade – possivelmente 

decorrente da falicidade – com que ela se posicionava em algumas relações com os 

homens e as mulheres: enquanto alguns dos homens com quem tinha proximidade 

podiam ser reduzidos a sujeitos dependentes, já que eram sustentados por ela, ao 

mesmo tempo, ela desprezava as outras mulheres, pagando-as um baixo salário e 

argumentando que poderiam depender de homens cujo único lugar reservado seria 

o de pai provedor. 

 Ainda em continuação à exposição de seus dados biográficos, encontra-se 

que Reverdy, em 1926, duas semanas antes da estréia da peça de Cocteau, para 

quem Chanel havia desenhado o figurino, queimou uma grande quantidade de seus 

manuscritos e foi morar na Normandia, perto dos monges da Ordem de São Bento. 

Ela, acostumada a despertar o desejo masculino, tinha iniciado o período de 

maior sucesso em suas produções – que perdurou entre os anos de 1925 a 1939.  

Como um paradoxo – ou como uma característica histérica que nos dá a 

noticia da presença de uma força fálica entrelaçada com a força de Eros que busca 

satisfação pela via sublimatória – o período considerado de maior fertilidade criativa 

de Chanel foi exatamente quando a Europa, e especificamente a França, se 

encontrava destruída concretamente e economicamente, devido à Primeira Guerra 

Mundial. 

 O momento cultural francês entre guerras permitiu que as criações da estilista 

repercutissem positivamente, o que propiciou uma época de grande fartura em 
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produções. Um dos vieses mais interessantes da obra de Chanel foi o início das 

confecções de figurinos para o teatro. Por meio desta atividade, Chanel exercitou a 

criação de vestimentas para personagens cujas características psicológicas haviam 

sido compostas por Cocteau. Deste modo, também exercitava a comunicação, por 

meio dos figurinos, entre criador e espectador. 

 

3.2.9 Chanel e Iribe 

 Aos 50 anos, em 1933, iniciou um caso com Paul Iribarnegaray, ou Paul Iribe, 

como era conhecido o famoso caricaturista. Sua esposa descobriu a traição e, após 

lhe questionar, optou por continuar o caso com Chanel e acabar com o casamento. 

Janet Wallach (1999) escreve:  

Iribe acendeu a chama intelectual que faltava em seu 

relacionamento com Westminster, compartilhava seu gosto 

sofisticado e sua estima pelo luxo. Tão emotivo e 

temperamental quanto ela, Iribe a tratava com afeição num 

minuto e brigava terrivelmente no outro, invejoso de seu 

enorme sucesso.531 

Mais uma vez, Chanel se relaciona com um homem de maneira triangular, 

rivalizando com a esposa de Iribe. A meu ver, esta rivalidade com a figura feminina, 

também não a isentava de direcionar sua hostilidade para a figura masculina, já que, 

além de seduzir os homens, ela os colocava em uma condição de dependência 

afetiva e financeira. 

Posso interpretar que, em termos psicanalíticos, quando a biógrafa Janet 

Wallach comenta que Iribe era invejoso do sucesso de Chanel, pudesse estar se 

referindo que ela, por colocá-lo em uma condição de desvalia, provocava sua 

hostilidade. Ela, como detentora do objeto fálico (neste caso, o sucesso), remetia o 

homem da relação amorosa à castração. 

Conforme explicitado por Mayer (1989) no capítulo anterior, a histérica pode 

recorrer a todos os artifícios para representar diante do outro a perfeição, porém, 
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este movimento esconde um sentimento de imperfeição, um temor de que o homem 

perceba suas falências e a rejeite. 

Em 1935, a falência foi de Iribe, que morreu diante de Chanel, vítima de 

trombose coronária. 

 

3.2.10 Chanel e a concorrência 

Ainda a respeito do relacionamento com Paul Iribe, Chanel relembrou ao 

amigo Paul Morand (1989) o seguinte: “Minha relação com Iribe foi passional. Como 

detesto a paixão! Que abominação, que enfermidade mais horrível! Uma pessoa 

apaixonada é como um atleta, não conhece nem o calor, nem o frio, nem o cansaço; 

vive para conseguir o impossível.”532 Neste sentido, acredito estar evidenciado, 

neste trecho do discurso de Coco Chanel, uma abominação pela dependência 

afetiva.  

Além disso, entendo que a morte de Iribe possa ter evocado em Chanel o 

sentimento de perda do objeto amoroso, que pode tê-la remetido ao desamparo, que 

sentiu quando vivenciou a morte da mãe e o abandono paterno. 

Os biógrafos referem que Chanel sofreu um forte abalo com a morte de Paul. 

Conforme ocorrido outras vezes, Coco recorreu às atividades de criação a fim de 

superar o sofrimento decorrente da morte do cartunista. Por isso, voltou a Paris a fim 

de criar a coleção de 1936. Ao chegar à cidade, encontrou alguns concorrentes que 

estavam fazendo inovações na moda. Entre eles, a italiana Elsa Schiaparelli foi a 

que maior perigo apresentou a ela. Esta concorrência instigou-a ainda mais ao 

trabalho criativo. 

Essa estilista buscou criar túnicas e roupas mais largas a partir da temática 

egípcia, utilizando influências surrealistas e cubistas. Para isso, contratou Salvador 

Dalí e Jean Cocteau para comporem as estampas em suas criações. A este respeito 

Madsen (1992) escreve o seguinte: 

Chanel e Schiaparelli não estavam apenas dividindo a mesma 

clientela, mas estavam também criando ‘escolas’ de moda, e 

Gabrielle era agora a estilista para mulheres hesitantes e 
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inseguras. As retraídas, que temiam o mau gosto, vestiam 

Chanel; as ousadas, seguras e fascinantes divertiam-se com 

os cílios vermelhos de Schiaparelli, com suas luvas pretas e 

unhas pintadas de escarlate, com as grossas redes de cabelo 

sustentando chapéus chatos como panqueca (...).533 

 Desta forma, com o surgimento de Schiaparelli no cenário das criações de 

roupas, cria-se diferentes “escolas de moda”, onde Chanel é avaliada pela crítica 

como criadora de figurinos clássicos, porém sem inovação. 

Além da concorrência com Schiaparelli, neste mesmo ano, Chanel enfrentou 

problemas com as greves de suas funcionárias – que reivindicavam direitos 

trabalhistas e ameaçaram a confecção da coleção outono-inverno. Madsen (1992) 

escreve que, a fim de não perder maior espaço para a concorrente – que não tivera 

grandes problemas para negociar com suas funcionárias –, Chanel optou por recuar 

e manter a força de trabalho, por meio de acordo. 

 Conforme escreve Madsen (1992), em 1937, Coco continuou a enfrentar uma 

forte crise em suas produções. Os jornalistas preferiam ir aos desfiles de 

Schiaparelli, pois suas criações extravagantes suscitavam muito mais a curiosidade 

das pessoas do que o ar sóbrio das coleções de Chanel. 

 A fim de experimentar a novidade e, sobretudo, não permitir que Schiaparelli 

tomasse seu lugar no mercado, Coco resolveu inovar em sua aparição pública, no 

início das festividades de 1º. de maio. Madsen (1992) relata que:  

Gabrielle aproveitou a abertura de gala e as festas da 

exposição para cortejar e ser cortejada por fotógrafos e 

jornalistas. (...) ela chegou à feira com um vestido tão leve que 

a imprensa se perguntou do que seria feito. A leveza era seu 

novo tema e lançava um desafio à Schiaparelli.534 

 Deste modo, é possível pensar que as situações de crise deprimem Chanel – 

assim como a todos os seres humanos –, porém acredito que o ego de Chanel não é 

tomado pela pulsão de morte, a força de Eros, prevalecente e entrelaçada com a 
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força fálica permitem que ela busque saída pela atividade sublimatória, inovando em 

suas criações. 

 Mesmo com a competitividade, as coleções de 1939, tanto de Coco, quanto 

de Schiaparelli primaram pela simplicidade, já que no campo político, a França vivia 

um clima de tensão e a população parecia se preocupar menos com inovações. 

Madsen (1992) escreve, que naquele ano: 

A moda de Coco era um gesto grandioso, cheio de jaquetas 

curtas, bem assentadas, e saias com bolsos, um gesto 

virtuosístico com uma pitada de nacionalismo, que era mais um 

tributo ao patriotismo de Iribe do que um reconhecimento da 

ameaça da guerra.535 

Assim, acredito que Chanel comunicou, por meio de suas criações nesta 

época, o referencial identificatório que constituiu: ao compor uma personagem com 

uma “pitada de nacionalismo”, se identificava com Paul Iribe, falecido há um ano. 

De acordo com Boucher (2010), em História do vestuário no Ocidente: das 

origens aos nossos dias, o cenário da moda durante este período foi constituído da 

seguinte forma: 

A segunda Guerra Mundial, as hostilidades e a ocupação 

alemã vão impor condições difíceis à alta costura parisiense, 

que se verá, durante vários anos, isolada de todas as relações 

com o estrangeiro, mesmo quando seu poder de criação se 

choca com a escassez dos tecidos e as restrições sofridas por 

todas as indústrias associadas. É a época de reaproveitamento 

de tecidos e outros materiais, das solas articuladas, em 

madeira ou compensadas, em cortiça, mas também dos 

chapéus feitos de nada, com um jornal amarrotado, uma 

simples fita e um pouco de tule illusion...536 
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3.2.11 Chanel e a Guerra 

Em 1939, com a entrada da França na Segunda Guerra, deu-se início a um 

período obscuro na biografia de Coco Chanel, que estava com 56 anos. Ela resolveu 

fechar todas as lojas, somente deixando em funcionamento o andar térreo da Rua 

Cambon, a fim de vender seu famoso perfume Chanel n.5 aos soldados e oficiais 

que levavam souvenirs franceses a suas esposas. Sua produção ficou paralisada 

durante este período. 

 Uma das razões dadas por Coco Chanel para o fechamento das lojas foi que 

a vida de todos havia se modificado naquela ocasião. Seus amigos estavam 

assustados e suas funcionárias tinham maridos e parentes em combate. Disse ela a 

Haedrich (1988): “Sabe, meu caro, em 1939 eu fiquei estatelada. Nunca pensara 

que pudesse envelhecer. Sempre tivera a meu lado amigos inteligentes, agradáveis, 

e de repente estava só, separada de tudo o que amava porque estava do outro lado 

do oceano”.537 

 Pelos dados obtidos em sua biografia, acredito que ela estivesse se referindo 

à devastação que tomou conta de sua vida e de todo o seu país. Não adiantava ter 

dinheiro, havia carência de alimentos, combustíveis e artigos de primeira 

necessidade, que garantiam sobrevivência às pessoas. A opção de Chanel foi sair 

de cena durante este período. A guerra não admitia concorrência. 

 De acordo com Madsen (1992), em maio de 1940, com a invasão das tropas 

de Hitler à França, Coco arrumou seus pertences, pagou dois meses adiantado de 

seu quarto no Hotel Ritz, contratou um motorista e seguiu em direção ao sul. 

 No caminho, encontrou uma conhecida, que buscava também se abrigar em 

locais ainda não destruídos. Durante este período, Chanel visitou a família de seu 

sobrinho, André Palasse, que estava em batalha. Depois, voltando ao norte, 

conheceu a cidade de Moulins, onde os avós outrora trabalharam como vendedores 

em um mercado. O cenário era de extrema destruição. 
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3.2.12 Chanel e Von Dincklage 

 Ao voltar a Paris, conseguiu hospedar-se novamente no Ritz e, em 1941, 

conheceu Gunther Von Dincklage – ex-diplomata alemão –, a quem pediu pela 

libertação do sobrinho, que estava entre os prisioneiros de guerra. 

 Apelidado Spatz (pardal, no idioma alemão), era 12 anos mais jovem do que 

ela, havia se divorciado em 1935 e, desde 1936, morava em Paris. A respeito deste 

caso amoroso Madsen (1992) escreve: “Spatz era uma companhia agradável. (...) 

mesmo aos 58 anos ela se considerava ainda em forma. Era uma época 

extraordinária. Como descobrira ao voltar para Paris, as pessoas faziam coisas 

inexplicáveis. Eles se tornaram amantes.”538 

 De acordo com o biógrafo Madsen (1992), nos tempos que se passaram, 

Coco dedicou-se firmemente ao relacionamento com Spatz, manteve uma vida 

discreta, porém, buscou reunir os amigos que se dispersaram no período calamitoso 

da guerra. 

 Vaughan (2011) escreve que o relacionamento com Spatz foi estratégico. 

Segundo o jornalista, em sua polêmica obra intitulada Dormindo com o inimigo – a 

guerra secreta de Coco Chanel, ocorreu o seguinte: 

Sempre inventiva e oportunista, Chanel achou que sabia como 

se mover em Paris sob a ocupação nazista e obter a libertação 

do sobrinho André Palasse. Fora informada (...) que André 

talvez estivesse com tuberculose. A Abwehr539 sabia de sua 

preocupação com o destino do sobrinho.540 

E deste modo, conforme Vaughan (2011) entende, a agência se interessou 

por Chanel ao reconhecer que ela possuía importantes contatos em Londres, Paris e 

Espanha. Ofereceu ajuda na libertação do sobrinho e, em troca, pediram que ela 

realizasse alguns serviços de espionagem. Foi assim que, durante o início da 

década de 40 do século XX, a estilista envolveu-se nas causas políticas, com o 

objetivo de ajudar os amigos que estavam sendo perseguidos pelas tropas de Hitler, 

além de conseguir a libertação do sobrinho André. 
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De acordo com Madsen (1992), ao final da Segunda Guerra Mundial, Spatz 

propôs a ela que partisse com ele e o exército alemão, “ele traçou um plano para os 

dois sumirem durante a crescente confusão que dominava o Reich em queda; 

depois rumariam para a Suíça. Coco se recusou. Ela nunca fora covarde. Aguentaria 

as conseqüências. Não tinha nada a temer.”541 

 Em 1946, Chanel foi presa. As autoridades queriam saber sobre seu 

envolvimento com o serviço secreto alemão durante a guerra, mas logo a libertaram. 

Os biógrafos entendem que a modista, possivelmente, conseguiu liberação devido à 

influência de outros amigos. Charles-Roux (2007) escreve que Coco lembrava deste 

episódio, mesmo após muitos anos, com muito ódio pelo que passou. Entretanto, 

conforme a autora observa:  

É preciso constatar que, comparado ao que foi infligido a 

mulheres colaboracionistas, ou comparado ao que tiveram que 

suportar aquelas que tiveram qualquer relação amorosa com 

os alemães, Gabrielle conheceu apenas um breve inferno. Ela 

não foi levada a passear nua pelas ruas; não teve a cabeça 

raspada nem a testa marcada por uma suástica.542 

 Assim, é possível perceber quão difíceis foram os momentos vividos por ela e 

por todos os que acabaram se envolvendo nas questões da guerra. O ambiente 

devastador e de perseguição se estendia a todos. 

Depois do fim da guerra, entre 1945-6, Coco partiu para a Suíça e, 

possivelmente, retomou o caso amoroso com Spatz. O sobrinho, André Palasse, e 

sua filha, a sobrinha neta de Chanel543, também se mudaram para a Suíça. Lá 

permaneceram até o final da década de 40. 

De acordo com Madsen (1992), as únicas pessoas que Chanel reconhecia 

como sua família eram: a prima Adrienne (que nesta época, vivia como castelã), seu 

sobrinho André e sua filha (sobrinha neta de Chanel). Quanto aos irmãos, Madsen 

(1992) escreve que: “Lucien morrera em 1941, de ataque cardíaco, e Alphonse 

pouco depois da guerra. O filho de Alphonse, Yvan, também morreu, deixando 
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muitos órfãos, foram criados por suas irmãs Gabrielle e Antoinette. Coco quis ignorar 

todos eles.”544 

É interessante observar o cuidado maternal que Coco oferece ao sobrinho 

André desde quando ficou sabendo da morte de Julie. Na ocasião, Chanel e Boy o 

colocaram no mesmo internato que Boy havia passado a infância. Além disso, 

durante a Segunda Guerra, Chanel, ao saber que André estava preso, arriscou-se 

para salvá-lo. Este investimento destinado ao sobrinho permite pensar a respeito de 

algumas características que evidenciam a superação da inveja do pênis e a 

aproximam da feminilidade. Conforme Freud postula, em Feminilidade (1933[1932]), 

a situação feminina somente se estabelece se a mulher substitui o desejo por um 

pênis pelo desejo de um bebê. Neste sentido, levanto a hipótese de que, ao investir 

no sobrinho, que era órfão, como se fosse seu filho, estivesse exercendo a 

maternidade, decorrente de sua feminilidade. Porém, por outro lado, entendo que ela 

não tenha conseguido investir libidinalmente em sua irmã Julie e em seus irmãos 

homens, demonstrando hostilidade por meio do distanciamento afetivo com eles. 

 Sobre o amor e os homens, ao longo de sua história de vida, em certa 

ocasião fez a seguinte avaliação a seu amigo Paul Morand (1989):  

Sai do fundo de Auvergne545 completamente ignorante e 

completamente preparada. Nunca tive tempo para pensar em 

ser desgraçada, para me dedicar a outra pessoa ou para ter 

filhos. Provavelmente, não vivi sozinha por casualidade. Seria 

muito difícil para um homem viver comigo, a menos que fosse 

incrivelmente forte. E, se fosse mais forte do que eu, então 

seria eu que não poderia viver com ele.546 

 Neste trecho do discurso ao amigo, acredito estar evidenciado o quanto a 

independência fora buscada por ela. Há um reconhecimento do aspecto positivo de 

sua batalha (já que ela diz “nunca ter tempo para ser desgraçada”), isto é, uma auto-

estima por ter conseguido transformar seu destino de menina pobre em uma mulher 

reconhecida mundialmente por seu trabalho.  

                                                 
544

 MADSEN, Axel. Chanel. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 248 
545

 Cidade localizada na região central da França. 
546

 MORAND, Paul. El aire de Chanel. Barcelona: Tusquets Editores, 1989, p. 193 



194 
 

Porém, no que tange à vida amorosa, acredito que Chanel tenha reconhecido 

seu sintoma, uma vez que o homem da escolha amorosa deveria ser muito forte, 

mas não mais forte do que ela. Chanel, na realidade, cria uma figura impossível de 

se relacionar, uma tarefa que não poderia ser cumprida por ninguém, já que o objeto 

amoroso deveria conter os aspectos de pai e amante, que ao mesmo tempo lhe 

garantisse amparo e independência. 

É interessante notar também, que ela complementa esta auto-análise ao 

amigo Paul Morand (1989) da seguinte forma: “não sou nem inteligente nem burra, 

mas não me considero uma pessoa medíocre. Me dediquei aos negócios sem ser 

mulher de negócios. Amei sem ser uma mulher feita para o amor.”547 

Acredito que nesta auto-análise, Chanel reconhece que obteve êxito nas 

tarefas a que se lançou, demonstrando em seu discurso, auto-estima e 

reconhecimento de seus investimentos de forma realista, não arrogante. Também, 

quando diz “amei sem ser mulher feita para o amor”, creio estar revelada uma certa 

percepção de que o desamparo vivido com a morte materna e o abandono paterno 

poderia tê-la levado ao desamor, ao desinvestimento de seu próprio ego e do outro. 

Entretanto, isto não ocorreu, pois Chanel conseguiu investir em seus ideais e, a seu 

modo, conseguiu também investir no outro. 

O romance com Spatz durou até meados de 1950, quando ele saiu de sua 

vida e ela, possivelmente, continuou a sustentá-lo. Quatro anos depois, ela criou 

uma nova coleção de roupas para reabrir a loja da Rua Cambon. Foi o primeiro 

desfile realizado após 15 anos longe do ofício de estilista. Quando questionada, 

pelos jornalistas, das razões que a levaram ao afastamento de mais de uma década, 

respondeu: 

Durante a guerra ninguém mais pensava em fazer roupas 

bonitas (...), e depois da Guerra fiquei observando os estilistas, 

homens jovens, para ver o que estavam fazendo. Fiquei 

viajando. Eu gostava da minha casa de campo na Suíça. Mas 

acabei entediada por não ter nada concreto para fazer.548 
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  Chanel encarnava a personagem de mulher bem sucedida e sem conflitos; 

por isso, diante dos jornalistas, representava ser excepcional. Porém, personagem a 

parte, acredito estar evidenciado, no discurso acima, o quanto a produção tornou-se 

importante em sua vida. Ficar impedida de realizar seus projetos e criações a 

entediou. 

 O jornalista Hal Vaughan (2009) expõe um comentário, feito por um fotógrafo, 

acerca de como Chanel estava sofrendo durante o exílio. Segundo ele: “o fotógrafo 

Horst deu um quadro diferente em 1951: ‘Chanel estava um tanto perdida na vida, 

naquela época; parecia entediada. Estava com o cabelo diferente, e tinha começado 

a depilar as sobrancelhas. Não parecia a Chanel que eu conhecia.”549 

 Diante da exposição do fotógrafo, acredito que o sofrimento trazido pela 

impossibilidade de realizar suas atividades de estilista fez com que Chanel 

deprimisse. Entretanto, a necessidade de sustentação da falicidade adicionada à 

força de Eros presente no psiquismo de Chanel, permitiu-a não sucumbir à 

depressão, mas buscar uma saída ao conflito, uma saída de satisfação por meio da 

atividade sublimatória. Por esta razão, entendo que a estilista resolveu retomar sua 

profissão. 

 Assim, retornou à França e investiu fortemente em uma nova coleção de 

roupas. 

 

3.2.13 Chanel e o retorno à moda 

Ao retornar à França e criar uma nova coleção, Coco Chanel enfrentou mais 

um grande problema: sua coleção não agradou nem ao público, nem às críticas da 

época. 

Os críticos de moda e a imprensa espalhavam a notícia de que o tempo de 

ausência a havia deixado obsoleta, suas criações não traziam novidade. A imprensa 

logo noticiou que as criações poderiam ser comparadas a repetições dos anos 20. 

Madsen (1992) descreve que o desfile: “foi uma apresentação curiosa, meio 

antiquada. Compradores, jornalistas e aficcionados haviam se acostumado ao ritmo 
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animado dos desfiles de Dior, em que as modelos se moviam rapidamente trazendo 

bolsas, luvas e até mesmo guarda-chuvas.”550 

Entretanto, diante da notícia da imprensa – de que havia ficado antiquada – a 

estilista lançou mão de sua grande capacidade de adaptação e transformação e 

passou a investir fortemente em novas criações. Madsen (1992) descreve que 

“quando Pierre Wertheimer551 foi visitá-la na Rue Cambon, encontrou Chanel de 

óculos escuros, trabalhando em sua próxima coleção. Ela admitiu que se sentia 

exausta e que estava decepcionada. (...) – Sabe, quero continuar, continuar e 

vencer – disse ela.”552 

De acordo com Charles-Roux (2007), “ela precisou de um ano para recuperar 

sua onipotência, e os primeiros sinais de sua brilhante recuperação manifestaram-se 

nos Estados Unidos.”553 Assim, Chanel, com sua brilhante capacidade de 

sublimação, adapta-se ao contexto da moda da década de 50 (do século 20) e inova 

com suas criações. 

A imprensa passou a noticiar que a genialidade de Chanel havia sido 

recuperada. A revista Life publicou que seu talento estava mantido e ela fazia uma 

revolução, pois suas criações uniam o novo – principalmente com o uso do náilon, já 

que o algodão havia ficado escasso desde a segunda guerra – e o antigo, como o 

uso de renda para a noite. Assim, Chanel evidencia sua capacidade criativa, porém, 

sempre com a característica fundamental que perpassa suas criações: a 

combinação entre opostos. Neste caso, em especifico, infiro que a ligação entre 

novo e antigo, estaria falando da própria estilista, isto é, Chanel, que havia sido 

rotulada pela crítica de antiquada, compõe, agora, uma personagem feminina, que 

une o antigo ao moderno. 

Seus tailleurs foram elogiados e serviram de incentivo para a crítica positiva 

da revista Vogue do mesmo ano. O sucesso, nos Estados Unidos, fez com que a 

imprensa de moda revisse os conceitos acerca do estilo obsoleto que noticiaram 

pertencer à Chanel e, conforme Charles-Roux (2007) destaca: “na França, onde a 
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batalha fora dura, a partida estava ganha: pela segunda vez em sua longa carreira, 

Gabrielle Chanel modificava o traje feminino e impunha seu estilo nas ruas.”554 

Assim, mais uma vez, Chanel, em sua atividade criativa, compõe uma mulher 

a qual, muitas mulheres se identificam e tão prazerosa era esta atividade para ela, 

que, após os 80 anos de idade, continuou produzindo, tentando vencer as limitações 

que a artrite lhe trazia. 

A respeito desta identificação ao outro, neste caso, das mulheres, é 

interessante notar que, conforme Freud postula, em O Moises de Michelangelo 

(1913), o artista tem o intuito de despertar no outro a mesma atitude emocional que 

o possibilitou criar e sua obra é o veículo de comunicação desta atitude emocional. 

Neste caso, entendo que Chanel, ao compor diversos figurinos, ao longo de sua 

vida, compôs também diversas personagens às quais ela se identificava (já que ela 

não só criava as roupas, mas também as usava) e despertava nas mulheres esta 

mesma atitude emocional. Deste modo, acredito que suas roupas (e depois, sua 

marca) tornaram-se referenciais identificatórios femininos. 

 A respeito de seu percurso como estilista, bem como sobre a importância de 

suas criações, Madsen (1992) relata que ela teria relembrado: “Não consigo me 

enfiar em roupas que não foram feitas por mim mesma, da mesma maneira como 

não consigo criar nada que eu mesma não possa me vestir. Estou sempre fazendo a 

mesma pergunta: será que posso usar isso?(...).”555Neste ponto, entendo que 

Chanel ao se referir que não conseguia vestir roupas que não fossem criadas por 

ela, estava se referindo ao fato de que a roupa fosse mais do que a junção de 

tecido, linha, zíper e botões, mas sim, estivesse ligada à composição de um 

referencial identificatório.  

Neste sentido, ao criar suas roupas, entendo que Chanel estaria colocando na 

realidade aquilo a que Mannoni (1994) se referiu – o que ocorreu quando suas 

pacientes histéricas se curaram: passaram a identificar-se com elas mesmas. Isto 

significa que Chanel, ao vestir roupas criadas por outros estilistas, estaria se 

identificando com eles e não construindo referenciais identificatórios próprios. 
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 Um dos modelos, que marcaram a retomada de Coco Chanel à moda, foi o 

famoso tailleur de tweed que, de acordo com Pacce (2006), Chanel o compõe com 

“(...) veste tipo cardigã (sem gola) (...) e detalhes em bijoux.”556 Uma versão cor-de-

rosa (porém, com gola) foi usada por Jacqueline Kennedy, ao acompanhar seu 

marido, o ex-presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, no dia de sua morte, 

em 1963, conforme mostra a figura a seguir557: 

 

 

Jacqueline Kennedy, vestindo um tailleur de tweed, ao lado do marido John F. Kennedy, em 1963.  
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Compreendo estarem evidenciados, neste ponto, os possíveis ganhos que 

esta saída positiva da histeria pode trazer a ela e às outras mulheres, pois, por meio 

da necessidade de sustentação da falicidade e da busca de satisfação pulsional, que 

se deram pela via da atividade sublimatória, Chanel conseguiu um reconhecimento 

visível que a possibilitou, mais e mais, investir em novas produções. Além disso, 

utilizando sua sensibilidade e sua criatividade conseguiu ganhos não somente a si, a 

partir das criações de roupas e acessórios, mas captou o desejo das mulheres da 

época em adotar um estilo de vida moderno, o que trouxe ganhos culturais. 

 Ainda sobre outras importantes criações da estilista, a jornalista de moda, 

Lilian Pacce (2006) escreve que, fazendo uma retrospectiva das relevantes 

invenções:  

O vestido preto, curinga no guarda-roupa de toda mulher, foi 

criado em 1926. Útil, prático e confortável, virou imediatamente 

uniforme da mulher moderna, e sua importância mereceu 

comparação com o primeiro modelo de automóvel fabricado em 

série: um Ford preto. Em sua paleta cabiam ainda marinho e 

bege (veja o clássico escarpin bicolor bege e preto), além de 

vermelho e verde para pedras.558 

E esta autora complementa com mais criações que trouxeram revolução à 

composição de roupas e acessórios femininos, segundo ela, Chanel, em 1929, “(...) 

cansada de perder suas bolsas de mão, cria a primeira bolsa chic de alça, feita de 

corrente dourada – outra característica sua.”559 Além desta, algumas décadas 

adiante, “em fevereiro de 1955, aperfeiçoa o modelo de couro com losangos em 

matelassê e o batiza ‘2,55’, primoroso até mesmo pela utilidade de cada divisória.”560 

 Assim, é possível enumerar diversas criações de Coco Chanel que podem ser 

consideradas, até a atualidade, importantes produções de moda. A seguir, 

encontram-se algumas das mais relevantes criações da estilista: 
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Da esquerda para a direita, as principais inovações de Chanel: o vestido preto (considerado um 

coringa no guarda roupa feminino); o tailleur com combinação entre preto e branco, composto por um 

colar de pérolas e bolsa de alça dourada; o perfume Chanel n.5; o sapato de salto alto com tira na 

região do calcâneo; as flores usadas como broches em chapéus e em colares de pérolas; a bolsa de 

matelassê, estilo carteira, com alça dourada e o scarpin bicolor, inspirado nos sapatos masculinos 

ingleses.
561
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Ainda com relação às suas produções, Charles-Roux (2007) descreve que 

Chanel, no momento em que confeccionava uma roupa era: “movida por uma 

espécie de obstinação demoníaca, ela se subtraia a tudo o que não era essa criação 

que, lentamente, se aproximava da perfeição.”562 Assim, entende-se que Chanel, 

como uma artista, se subtraia do mundo externo e, durante o momento criativo, 

voltava-se apenas as suas próprias sensações. Sobre este momento, Charles-Roux 

(2007) escreve ainda que a estilista: 

Com o rosto tenso, examinava sua obra, localizava uma 

saliência suspeita e imediatamente seus dedos fechavam-se 

sobre o defeito como uma pinça. Ela afundava, amoldava o 

tecido. Esse defeito devia desaparecer. Satisfeita, Chanel ia 

sentar-se, morta de cansaço. 563  

 Por meio desta descrição é possível notar que a criação dos modelos, como 

atividade sublimatória, era um trabalho árduo, mas que trazia satisfação à artista. 

Assim como Freud descreve, em Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905), 

que um bebê, após ser amamentado por sua mãe, cai no sono com as faces 

coradas e um sorriso beatífico ou como um casal que descansa após a satisfação 

sexual genital, entendo que a atividade sublimatória, ao proporcionar satisfação não 

sexual da pulsão à estilista, ocasionava a sensação de cansaço, fazendo-a sentar-

se como morta de satisfação. 

Chanel dizia não conseguir trabalhar com desenhos e, por isso, compunha as 

roupas e os acessórios diretamente no corpo de suas modelos. Em 1968, sua 

Maison empregava 400 funcionários. Já fora 7 vezes maior, porém grande parte do 

dinheiro vinha da venda de perfumes. Conforme Outeiral (2002) comenta, nesta 

época, aos 85 anos: “Coco Chanel montara uma espécie de convento, onde ela 

ocupava, agora, o papel de Madre Superiora, suas funcionárias e modelos temiam. 

A notícia de que uma de suas modelos iria se casar ou estava grávida tirava-lhe do 

sério.”564 
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 Assim, como outrora viveu no convento, sob as ordens das irmãs de 

educação rígida, Chanel passou a ocupar este lugar, um lugar de autoridade e de 

busca por deferência do outro em relação a ela. 

 Acredito que este lugar de Madre Superiora onde ela tendia a se situar em 

relação as suas modelos, esteja ligado a uma repetição da educação recebida das 

“tias” do orfanato; porém, no que tange ao psiquismo de Chanel, acredito que aí 

estivesse presente uma certa rivalidade em relação às outras mulheres. O lugar de 

Madre Superiora é um lugar supremo, que está acima, hierarquicamente, das outras 

mulheres, um lugar identificatório de mãe fálica. Uma vez assumido este lugar de 

superioridade diante das mulheres (e, conforme vimos, diante também dos homens), 

a sustentação da falicidade estaria garantida, sendo assim, estava mascarada a 

presença da castração, que a remetia à inferioridade. 

 Ainda neste contexto da lógica fálico-castrado ou superioridade-inferioridade, 

presente em Chanel, em 1966, ela respondeu em uma entrevista a um repórter que 

lhe perguntou sobre qual conselho daria às mulheres. Nesta ocasião, a estilista 

disse o seguinte: 

Talvez eu vá surpreendê-los, mas, no final das contas, acho 

que se uma mulher quiser ser feliz é melhor seguir a 

moralidade convencional. De outra forma, precisará de uma 

coragem de proporções heróicas, e acabará pagando o terrível 

preço da solidão. Não há nada pior para uma mulher. A solidão 

pode ajudar um homem a se encontrar, mas faz uma mulher se 

perder.565 

Assim, apesar de estar evidenciado, neste discurso de Coco, uma busca por 

representar um papel heróico – ela se identifica com a heroína altamente corajosa – 

há também uma característica melancólica (peculiar a organização histérica) 

decorrente da percepção de que a escolha pelo trabalho criativo e pela 

independência (financeira e afetiva) custou-lhe os relacionamentos afetivos, 

tornando-a solitária. 
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Ao final da década de 60, enquanto Coco investia firmemente em suas 

atividades produtivas, sua saúde começava a dar sinais de fragilidade. Neste 

período, suas entrevistas sempre eram permeadas por pensamentos a respeito da 

morte e da solidão. A este respeito, Outeiral (2002) escreve que, em uma entrevista 

para um programa de televisão, em 1969, ela opinou: “qualquer que seja a sua idade 

– jovem, velha, mãe, amante, o que quer que seja, uma mulher que não é amada é 

uma mulher perdida. Ela pode morrer, e isso não vai significar absolutamente 

nada.”566 

Assim como ocorrera quando fora abandonada pelo pai no orfanato, Chanel 

buscou ao longo de sua vida, não ser esquecida, evitar o desamparo decorrente da 

sensação de não ser amada. Suas criações e seu modo de comportar-se perante à 

sociedade traziam, a meu ver, este desejo de ser reconhecida e amada, tornando-

se, por isso, inesquecível. 

A respeito do largo investimento que possibilitou que Chanel se transformasse 

em um ícone legendário, Outeiral e Moura (2002) escrevem que: 

Coco Chanel, pela sua capacidade criativa, foi capaz de 

escapar de um destino preestabelecido de pobreza e 

humilhação. Ela empenhou toda sua força para se reconstruir e 

reinventar a sua história. Morreu sem família, sem 

herdeiros...Não teve filhos nem filhas, mas a mulher que ela 

forjou tornou-se modelo de identificação para jovens e 

senhoras do mundo todo.567 

Assim, compreendo que a batalha de Chanel pela transformação de si 

mesma, que se estendeu para as outras mulheres, custou-lhe a vida afetiva, mas 

não a impediu de tornar-se uma figura importante para as criações de moda e de 

grande influência no modo da mulher apresentar-se nos espaços públicos. 

Nos últimos anos de sua vida, quando grande parte de seus amigos e 

amantes haviam morrido, Chanel, que expunha claramente seu medo da solidão, 

contou com a companhia de seu mordomo, que tinha um terço de sua idade. Ele a 

ajudava em casa e ela o ensinou a fabricar jóias.  
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No ano anterior a sua morte, ela lançou mais uma fragrância de perfume, o 

Chanel n.19 – cujo número foi uma homenagem ao dia de seu aniversário. Na 

ocasião do lançamento do produto, Madsen (1992) escreve que ela, ao se deparar 

com a sobrinha-neta e sua família, disse-lhe: “Você tem marido, filhos. Eu não tenho 

nada. Estou só com os meus milhões.”568 Entendo que este comentário de Chanel 

evidencia a percepção de sua impossibilidade em estabelecer relacionamentos 

afetivos duradouros, que permitissem que ela se sentisse investida e pudesse 

também investir libidinalmente em um outro. 

 A respeito de sua morte, de acordo com o biógrafo Madsen (1992), uma 

amiga que a acompanhava descreveu o seguinte: “Gabrielle permaneceu lúcida até 

o final. Suas últimas palavras foram: ‘Está vendo, é assim que se morre’.”569 

 Com isso, é possível compreender que, mesmo diante da presença inevitável 

da morte, Chanel revelou uma tentativa de não sucumbir, de não ser rebaixada 

frente a esta situação final, que acomete todos os seres vivos. 

Assim, posso considerar que, diante dos dados biográficos de Coco Chanel, é 

possível observar a presença constante de investimento libidinal em si mesma e os 

ganhos decorrentes deste investimento, como o sucesso visível e a admiração das 

pessoas que a tornaram uma figura de grande destaque no campo da moda.  

Por esta razão e por outros dados anteriormente expostos, creio estar 

presente, na histeria desta estilista, uma ligação entre a força de fixação fálica e a 

força de Eros, que possibilitaram, ao longo de sua história, uma saída positiva ao 

conflito psicopatológico, por meio da atividade sublimatória, que trouxe ganhos a ela 

e inúmeros ganhos à cultura. 
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Considerações finais 

 

 

Tenho alguns contrastes muito particulares, mas 

que não consigo me acostumar: às vezes me 

considero a pessoa mais tímida e a mais valente 

e outras, sou a mais triste e a mais alegre. Não 

sou agressiva, são os contrastes, os grandes 

contrários que se chocam em meu ser.
570

 

 

 

Freud elaborou sua teoria a partir da análise de seus pacientes e de sua auto-

análise. Todo o seu interesse era voltado às produções humanas, fossem elas 

expressas por meio da linguagem falada, corporal, artística ou de outra ordem. 

Por meio deste trabalho de investigação, a psicanálise foi sendo construída 

como teoria sobre a psique, método de investigação do inconsciente e método 

terapêutico. 

No bojo das produções humanas, as que mais instigavam Freud ao trabalho 

arqueológico e de decifrador de enigmas eram as obras de arte. Se o que o instigou 

inicialmente aos estudos pré-psicanalíticos foi a escuta de suas pacientes histéricas 

e a mensagem que elas transmitiam por meio dos sintomas corporais, ao longo de 

seu percurso como criador da psicanálise, o que também lhe inspirou foram 

romances, biografias, esculturas e outras produções que davam a notícia da 

existência de um inconsciente (do artista) que utiliza a obra como veículo de 

comunicação com um outro (espectador). 

A partir desta percepção de comunicação, Freud passou horas admirando a 

escultura de Moisés, de Michelangelo571, para depois postular que as obras de arte 

causam impacto emocional no espectador e o desejo de compreendê-la não existe 

apenas do ponto de vista intelectual, mas sim há um desejo de despertar uma 

atitude emocional naquele que observa. Para Freud, a obra artística causa um 

impacto que instiga o entendimento, incita a formulação de ideias a partir das 

sensações que a criação provoca no observador. 
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Neste sentido, posso confessar que, ao me deparar com a biografia de Coco 

Chanel e com suas criações como estilista, sofri este impacto que me provocou 

buscar ampliação do entendimento desta personagem, utilizando a psicanálise como 

ferramenta. 

Digo personagem porque somente por meio do exercício da construção de 

uma possível história libidinal e identificatória, a partir de diversos dados biográficos 

(que muitas vezes apresentaram pontos de divergência entre os autores), de filmes 

e de um romance é que pude constituir a personagem Coco Chanel em algumas de 

suas nuances as quais me propus analisar nesta pesquisa. 

Com relação ao impacto causado em mim, como psicanalista e como sujeito, 

posso expor que sempre tive especial simpatia pelo ofício feminino de trançar e 

tecer. Possuo boas lembranças de infância nas quais pude presenciar os trabalhos 

criativos de minha avó materna na composição de roupas femininas. Lembro-me da 

textura dos tecidos, dos pedaços de linha que caiam no chão e do barulho (para 

mim, sempre agradável) da máquina de costura. Lembro-me também, do referencial 

de feminilidade que minha avó prometia compor para cada mulher que escolhia 

modelos iguais aos das belas artistas de cinema e novela e do momento de 

investimento na beleza das mulheres ao provarem seus modelos. É lembrança 

agradável o cenário de um momento de prova de roupa, quando a cliente, 

geralmente acompanhada de outra mulher, junto à costureira ajudava a opinar a 

respeito das mudanças necessárias a serem feitas para que a veste obtivesse 

caimento perfeito, respeitando as particularidades da estrutura corporal daquela 

específica mulher. 

Todas essas lembranças de referencial feminino permitiram que eu fosse 

instigada a conhecer mais a respeito das produções de Chanel como estilista. Além 

disto, como psicanalista, o recorte que mais me interessou, quando escolhi este 

objeto de estudo, foi a possibilidade de investimento libidinal e transformação de 

fraquezas em forças, presentes nas passagens da história de vida de Gabrielle que, 

aos poucos, foi se transformando em Coco. 

Posso afirmar que um trabalho de construção de uma pesquisa acadêmica 

muito se assemelha à criação de um modelo de roupa, pois é necessário um árduo e 

intenso trabalho de investimento no qual se parte de um desenho – como um 

modelo que a costureira tem que seguir, mas criado pelo pesquisador – e se vai, ao 

longo do tempo, trabalhando para transformar a matéria bruta – tecidos, linhas, 
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elásticos, zíperes, botões e outros – em um modelo a ser vestido e que transmitirá 

ao outro algo desta pessoa que o veste. No caso de um trabalho acadêmico, o que 

se pretende é transformar as ideias de autores e do próprio pesquisador em linhas 

de raciocínio que possam ser acompanhadas pelo leitor, podendo causar neste os 

mais diversos impactos. 

 Com relação ao impacto de Chanel como sujeito – retratado em seus dados 

biográficos –, entendo que o que saltou aos meus olhos foi o movimento criativo 

desta estilista, movimento este característico da atividade sublimatória. E este 

recorte, que pude fazer do caso de Chanel, veio ao encontro de minhas percepções 

na clínica psicanalítica com mulheres, que pude perceber como portadoras de 

neurose histérica. 

Em minha prática clínica, tanto no serviço público quanto em consultório 

particular – ou seja, nas mais diversas camadas socioeconômicas da população –, 

pude perceber uma certa característica comum existente em alguns casos. Esta 

característica, presente na construção da história de Coco Chanel, refere-se ao que 

denominei positividade na histeria. 

Foi interessante, em meu início de percurso como pesquisadora acerca deste 

viés da histeria, encontrar em Cartografias do feminino, de Joel Birman572, algumas 

discussões referentes à dimensão positiva da patologia. Isto permitiu-me pensar 

acerca da possibilidade de não reduzir a neurose histérica somente a seus sintomas. 

A partir das ideias deste autor bem como de outros psicanalistas, como Lucien 

Israël573 – que destaca o devotamento e a luta da histérica por si e pelos outros –, 

Alonso e Fuks574 – que entendem que a histérica batalha para que o amor se 

sobreponha ao ódio –, entre outros, propus-me a analisar a neurose histérica em 

suas possibilidades de ganhos tanto para o sujeito quanto para o meio. 

Sendo assim, entendo que, mesmo nestes casos, os sintomas podem 

continuar a existir; porém, as possibilidades de transformação da realidade em algo 

produtivo e que traga reconhecimento social permitem que a histérica não fique 

paralisada ou que translade somente em torno de seus sintomas. Chanel buscou 

modificações que trouxeram ganhos culturais, que podem ser observados até os 

dias atuais, após mais de quarenta anos de sua morte. 
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Deste modo, o objetivo desta tese foi o de refletir sobre o sintoma histérico e o 

sofrimento próprio a essa constituição psicopatológica, indo além de sua força 

paralisante. Assim como o trabalho psicanalítico é um trabalho de Eros, esta 

pesquisa também seguiu a função erótica de ampliar o pensamento sobre a 

possibilidade de transformação de dificuldades em algo produtivo. Em outras 

palavras, esta tese sobre a histeria não se deteve somente à detecção do sintoma 

da personagem; antes, busquei analisar o que Chanel fez com isso, quais as 

transformações que conseguiu operar. 

Freud, em A questão da análise leiga (1926)575, postula que o ego do sujeito 

que acederá à normalidade tenderá buscar adaptação à realidade, mas também a 

intervenção no mundo externo, com tentativas de modificação deste a fim de torná-lo 

mais prazeroso. Esta atividade de intervenção na realidade, como função mais 

elevada do ego, é dada pela sublimação. E, acredito ter podido expor com clareza, 

pelo menos uma grande parte do que foi a atividade sublimatória de Chanel. Suas 

criações, a partir de um árduo e constante investimento libidinal trouxeram 

inovações ao modo de a mulher se vestir e se situar nos espaços público e privado. 

Diante do impacto que estas criações trouxeram à sociedade da época e a 

mim, como psicanalista, a questão que sempre esteve presente quando da 

elaboração desta tese foi a de como se daria esta disposição para a criatividade? 

Pensando nisso, e a partir da postulação de Freud (1915)576 de que a 

atividade sublimatória não está disponível a todos os sujeitos, pude formular a tese 

de que nos casos de neurose histérica em que a fixação da libido é 

predominantemente fálica, há uma possibilidade de a libido articular-se com Eros 

promovendo uma condição sublimatória. Assim, sinteticamente, o que proponho 

como tese é que, em alguns casos de histeria, há uma tendência de Eros dirigir-se à 

sublimação.  

Neste sentido, outra questão que se forma, a partir desta tese, diz respeito à 

origem desta capacidade sublimatória. 

Diante desta questão, encontrei, em Piera Aulagnier (1975)577, a postulação 

de que, desde os primeiros momentos da constituição do psiquismo do sujeito, a 
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existência de Eros é marcada por uma tendência à representação, uma tendência de 

atração entre a atividade representante e a imagem representada.  

Pude pensar que, a partir desta tendência em desejar que esta imagem 

representada estivesse presente na psique, o psiquismo do sujeito poderá investir 

em seu próprio narcisismo e nos objetos. Pude pensar também que esta condição 

também possibilitará ao Eu buscar satisfação por meio de atividades sublimatórias, 

porém deixo em aberto a questão da origem mais primitiva desta capacidade 

sublimatória na histeria em sua relação com a tendência à representação. 

Outra questão que me propus a lançar um olhar psicanalítico, porém acredito 

que possa ser ampliado futuramente, diz respeito ao conceito de cura e sua 

possibilidade de operação na neurose histérica. Meu entendimento a respeito da 

cura é idêntico ao de Hornstein (1990)578, que propõe que pelo fato de o psiquismo 

ser dinâmico é um erro tratar da cura, no campo de saber psicanalítico, conforme o 

modelo médico. 

Sendo assim, o que levantei de hipótese sobre a cura na neurose histérica é a 

possibilidade de o sujeito transformar o sofrimento em potencial para o crescimento 

pessoal, isto é, encontrar uma via positiva (ou construtiva) para a satisfação de seus 

desejos. 

Entretanto, conforme o leitor mesmo pode perceber, Chanel manteve-se com 

os seus sintomas. Se, por um lado, triunfou na área da produtividade, da 

criatividade, por outro, a dificuldade em estabelecer vínculos afetivos com os 

homens e a rivalidade com as mulheres levaram-na a uma vida solitária. Em uma de 

suas conversas com Paul Morand, ao final de sua vida, ela declarou: “a solidão me 

causa horror e vivo em uma solidão total. Pagaria para não estar só.”579 Assim, 

Chanel, ao reconhecer-se solitária, expõe um intenso sofrimento, impossível de ser 

superado. 

Diante desta percepção e do entendimento de que a estilista tenha 

conseguido batalhar por suas conquistas profissionais, além de manter a capacidade 

criativa, o leitor poderia indagar: será que se Coco Chanel tivesse se submetido a 

um processo psicanalítico poderia ter se curado de seus sintomas? 

Posso dizer ao leitor que não tenho como responder diante de minha 

limitação humana e diante da psicanálise estar longe de ser uma ciência que admite 
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a relação contingencial de se...então, porém, arrisco minha hipótese mais confiante 

no poder de transformação de um processo psicanalítico e acredito que haveria 

possibilidade de um processo desta ordem trazer-lhe uma lida com seus conflitos 

que resultasse em algo mais proveitoso para si.  

Permito-me hipotetizar que, em uma situação de análise, Chanel poderia 

trazer ao consciente o material inconsciente relacionado a este modo peculiar de se 

relacionar com as pessoas em geral, bem como tratar destes nós no campo afetivo 

que foram se formando ao longo de sua vida.  

Sendo assim, tenho a tendência a entusiasmar-me entendendo que, em 

alguns casos, a neurose histérica, como neurose mais amena que um sujeito pode 

aceder como destino psíquico, pode, por meio de uma intervenção psicanalítica, 

reduzir-se ao campo da potencialidade, conforme postula a psicanalista Piera 

Aulagnier580. 

Deste modo, entendo que o trabalho da psicanálise pode trazer ganhos ao 

sujeito, assim como um trabalho de pesquisa psicanalítica pode trazer ganhos à 

sociedade com seus resultados e por meio da instigação de novas pesquisas. Foi 

com esta tarefa de contribuir para que a ciência se mantenha sempre em evolução 

que posso comparar este trabalho de doutorado como um álbum constituído por 

pequenos retratos que fui tirando e compondo, a medida que o tempo se passava. 

Assim como inicio pelas proposições metapsicológicas e sigo passando pela 

histeria como destino psicopatológico, procurei ir construindo o entendimento de 

modo que pudesse se solidificar para que a terceira etapa não ficasse sem 

estruturação. Nesta terceira etapa, também optei por seguir o percurso temporal da 

história libidinal e identificatória de Chanel, procurando também destacar a evolução 

de seu trabalho criativo ao longo do tempo. 

Neste sentido, destaco que assim como a constituição de um psiquismo que 

se dá por fases – que segundo Freud (1938)581 adverte, não ocorre de modo linear 

ou perfeito – este trabalho de pesquisa também pode ser observado a partir de suas 

fases e dos retratos que estão em cada capítulo e sub-item que o compõe. 

Por esta razão, neste último retrato, o mais atual que posso oferecer ao leitor 

sobre esta pesquisa, considero ter podido lançar um olhar psicanalítico a respeito da 
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possibilidade de saída positiva que se apresenta à neurose histérica, a saída pela 

via de uma condição sublimatória. Atualmente, Chanel me instiga também a pensar 

sobre a amplitude e mutabilidade do psiquismo humano, além da indagação, 

constantemente presente, a respeito do que constitui a feminilidade e seus desvios. 

Chanel, em uma entrevista disse a um jornalista: “dizem que as mulheres se 

vestem para as outras mulheres, por espírito de competição. É verdade. Porém, se 

não houvesse homens, elas não se vestiriam mais.”582 Neste discurso da estilista 

acredito estar presente algo relevante ao que constitui o desejo feminino em 

despertar o desejo masculino. Sendo assim, e conforme alguns clínicos pós-

freudianos entendem, o desejo feminino deve ser despertado também pelo desejo 

masculino, porém, a menina que acederá à histeria, tende a não ter recebido 

investimento parental de modo satisfatório. 

No caso de Chanel, segundo as construções que pude realizar, o 

investimento libidinal deficitário foi, preponderamente, decorrente da figura 

masculina, isto é, o abandono vivido pela ausência do pai pode ter trazido como 

conseqüência sua dificuldade no estabelecimento dos relacionamentos afetivos, 

porém, também lhe trouxe a possibilidade de construir diversas personagens 

femininas a partir das roupas e dos acessórios que compunha. 

Tão enigmáticas são as constituições psíquicas feminina e masculina e tão 

influenciadas pelas vivências mais primitivas do sujeito, que Freud, em Esboço de 

Psicanálise (1938) admite:  

Se perguntarmos a um analista o que a sua experiência 

demonstrou serem as estruturas mentais menos acessíveis à 

influência em seus pacientes, a resposta será: numa mulher, o 

desejo de um pênis; num homem, a atitude feminina para com 

o seu próprio sexo, cuja pré-condição, naturalmente, seria a 

perda do pênis.583 

Neste sentido, Freud ressalta que o desejo por um objeto fálico está no cerne 

da constituição psíquica de homens e mulheres e o modo como isso se dará poderá 

ser observado de diversas formas, podendo o analista influenciar muito pouco, uma 

vez que faz parte de conteúdos fundamentais da constituição do sujeito. 
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Freud escreve em Análise terminável e interminável (1937)584, que tanto o 

desejo feminino por um pênis quanto o repudio à feminilidade nos homens se 

relacionam com o complexo de castração e, neste sentido, Freud atenta que é tarefa 

hercúlea (e talvez sem sentido) ao psicanalista persuadir uma mulher a abandonar 

seu desejo por um pênis ou convencer um homem de que uma atitude passiva não 

significa, necessariamente, a castração. 

De acordo com a interpretação do psicanalista Joel Birman a respeito da 

postulação freudiana: “se o mundo se constitui para o eu, nas individualidades, pelo 

horizonte desenhado pelo falo e pelo narcisismo, a dissolução da ordem fálica 

coloca em questão as nossas crenças mais fundamentais.”585  

Neste sentido, é possível compreender que há limites a serem considerados 

quanto ao que se é possível obter na análise de homens e mulheres. Freud (1937), 

ao final de seu ensaio apresenta uma afirmação pouco exigente e muito calcada na 

realidade a respeito do analista diante das questões referentes ao masculino e ao 

feminino. Segundo ele, em um processo de análise: “só podemos consolar-nos com 

a certeza de que demos à pessoa analisada todo incentivo possível para reexaminar 

e alterar sua atitude para com ele [o enigma do sexo].”586 

Acredito que diante da obscuridade que permeia os sexos e sua relação com 

o objeto fálico, também se torna enigmática a psicanálise no campo da histeria. 

Sendo assim, o que se pode, humildemente esperar com pesquisas e processos 

analíticos é exatamente o que Freud nos propõe, oferecer ao paciente um incentivo 

a reexaminar sua relação com o enigma. 

Chanel teria sido marcada por um destino de menina órfã e sem sobrenome 

aristocrata, situada no contexto histórico e social europeu do final do século XIX, 

início do século XX. Porém, com seu espírito de batalha para conseguir o triunfo do 

amor sobre o ódio e sobre o tédio, transforma seu destino em triunfo, oferecendo um 

certo caráter otimista às outras gerações de homens e mulheres quanto à 

possibilidade de investimento libidinal em transformações voltadas a si, mas que 

também são estendidas ao meio e trazem recompensas. 
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Assim, acredito que Chanel mostra um retrato diferente da histeria, uma 

histeria que se apresenta divergente dos sintomas conversivos ou fóbicos retratados 

no início dos estudos freudianos. A histeria do século XX – que nos leva a pensar na 

histeria do século XXI – adquiriu uma nova roupagem. 

Neste sentido, alguns autores, como Trillat (1991), em seu estudo a respeito 

da História da histeria entende que, atualmente, esta patologia “(...) foi despojada. 

Ela perdeu seus trajes ridículos, estranhos, desconcertantes; aqueles que, aos olhos 

dos médicos, constituíam seu atrativo e charme.”587 E também, “a auréola misteriosa 

e maravilhosa que a circundava desde a Antiguidade se dissipou.”588 Concordo em 

parte com este psicanalista, porém, por outro lado, posso pensar que na atualidade, 

a histeria que encontramos pode estar vestida em outros trajes, oras mais 

escandalosos e extravagantes, oras mais adequados, discretos e porque não, 

elegantes como um tailleur Chanel. 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                 
587

 TRILLAT, Etienne. História da histeria. São Paulo: Escuta, 1991, p. 281 
588

 Idem, ibidem 
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A moda tem dois objetivos: o conforto 

e o amor. A beleza é quando ela 

chega a isso.
589

 

 

 

                                                 
589

 Frase atribuída a Coco Chanel pela biógrafa Edmonde Charles-Roux. Está no livro intitulado A era 
Chanel (titulo original: Le temps Chanel), de sua autoria, São Paulo: Cosac Naify, 2007, p. 377. 
Figura também extraída da mesma obra, p. 376. 
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