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Pertencer 

Tenho certeza de que no berço a minha 

primeira vontade foi a de pertencer. Por 

motivos que aqui não importam, eu de algum 

modo devia estar sentindo que não pertencia 

a nada e a ninguém. Nasci de graça. 

Se no berço experimentei essa fome 

humana, ela continua a me acompanhar pela 

vida afora, como se fosse um destino. A 

ponto de meu coração se contrair de inveja e 

desejo quando vejo uma freira: ela pertence 

a Deus. 

Exatamente porque é tão forte em mim a 

fome de me dar a algo ou a alguém, é que 

me tornei bastante arisca: tenho medo de 

revelar de quanto preciso e de como sou 

pobre. Sou, sim. Muito pobre. Só tenho um 

corpo e uma alma. E preciso de mais do que 

isso. Quem sabe se comecei a escrever tão 

cedo na vida porque, escrevendo, pelo 

menos eu pertencia a um pouco de mim 

mesma. 

(Clarice Lispector) 



 
 

RESUMO 
 

BONADIO, Andrea Cristina. Clarice Lispector e a potencialidade melancólica: um 
estudo psicanalítico. 2013. 164 fl. Dissertação (Mestrado) - Programa de Estudos 

Pós Graduados em Psicologia Clínica, Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, 2013. 

 

A presente dissertação tem como objetivo realizar um estudo sobre a potencialidade 

melancólica, por meio de uma leitura psicanalítica da biografia de Clarice Lispector. 

O meu intuito de utilizar a biografia de Clarice Lispector deve-se ao fato de a 

escritora apresentar características que podem ser compreendidas como 

potencialidade melancólica. Assim, é possível supor que Clarice Lispector é 

portadora de uma potencialidade melancólica, que, a partir de uma possível história 

libidinal e identificatória, houve uma perda prematura do amor materno e, com isso, 

provocou uma desqualificação narcísica nos momentos primordiais da sua 

constituição psíquica. Para a realização desta pesquisa, parto da teoria freudiana e 

de alguns autores seguidores de Freud, que contribuíram para uma melhor 

compreensão sobre o estudo da melancolia, como Maria Lucia Violante, Laplanche e 

Pontalis, entre outros. 

 

Palavras-chave: Psicanálise. Potencialidade melancólica. Melancolia. Potencialidade 

polimorfa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

BONADIO, Andrea Cristina. Clarice Lispector and the melancholic potential: a 
psychoanalytic study. 2013. 164 fl. Dissertação (Mestrado) - Programa de Estudos 

Pós Graduados em Psicologia Clínica, Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, 2013. 

 
This dissertation aims to conduct a study of the melancholic potential, through a 

psychoanalytic reading of the biography of Clarice Lispector. My intention in using the 

biography of Clarice Lispector is due to the fact that the writer presents 

characteristics that can be understood as melancholic potential. Thus, it is possible to 

assume, that Clarice Lispector is melancholic potential herself, due perhaps to a 

possible libidinal and identificatory history, where there was a premature loss of 

maternal love, and this caused narcissistic disqualification in its primordial psychic 

constitution. For this research, delivery of freudian theory and some authors followers 

of Freud, who contributed to a better understanding of the study of melancholy, as 

Lucia Maria Violante, Laplanche and Pontalis, among others. 

 

Keys-words: Psychoanalysis. Melancholic potential. Melancholy. Polymorphous 

potential. 

 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura 1 – Pais de Clarice Lispector.........................................................................146 

Figura 2 – Avós maternos de Clarice Lispector........................................................147 

Figura 3 – Tchetchélnik, cidade onde Clarice Lispector nasceu..............................147 

Figura 4 – Clarice Lispector e suas irmãs................................................................148 

Figura 5 – Álbum de família......................................................................................149 

Figura 6 – Clarice Lispector, ainda criança, em Recife............................................149 

Figura 7 – Clarice Lispector com seus primos Berta e Samuel................................150 

Figura 8 – Clarice Lispector e seu pai, em Recife....................................................151 

Figura 9 – Clarice Lispector, com seu primo, após o falecimento de sua mãe........151 

Figura 10 – Clarice Lispector ingressa no curso preparatório para a Faculdade de               

qqqqqqqqq Direito....................................................................................................152 

Figura 11 – O primeiro romance de Clarice Lispector..............................................152 

Figura 12 – Os noivos, Clarice Lispector e Maury Gurgel Valente...........................153 

Figura 13 – Clarice Lispector, após o casamento....................................................154 

Figura 14 – Em Berna, “Cemitério de Sensações”...................................................155 

Figura 15 – Elisa Lispector.......................................................................................156 

Figura 16 – Clarice Lispector e seu primogênito, Pedro..........................................157 

Figura 17 – Clarice Lispector com suas duas irmãs, Tania e Elisa..........................158 

Figura 18 – Logo após o nascimento de seu segundo filho, Paulo..........................158 

Figura 19 – Clarice Lispector na Embaixada do Brasil em Washington...................159 

Figura 20 – Clarice Lispector, com os filhos e o casal Veríssimo............................160 

Figura 21 – Clarice e sua amiga Mafalda, em Washington......................................161 

Figura 22 – Clarice e sua amiga Mafalda, na entrada do parque Enchanted 

qqqqqqqqqForest.....................................................................................................161 

Figura 23 – Clarice Lispector passa férias com os filhos na Polônia.......................162 

Figura 24 – Maury Gurgel Valente, com os filhos....................................................162 

Figura 25 – Os últimos anos de Clarice Lispector....................................................163 

Figura 26 – “Bem, agora eu morri, mas vamos ver se eu renasço de novo... ”.......164 

 

 



 
 

SUMÁRIO 
 

INTRODUÇÃO...........................................................................................................12 

 
1 A CONSTITUIÇÃO DO PSIQUISMO SEGUNDO A TEORIA FREUDIANA..........19 
1.1 Vivência de Satisfação: A Instauração do Desejo...........................................19 

1.2 A Psicossexualidade e o Conceito de Pulsão.................................................22 

1.3 O Percurso do Desenvolvimento Libidinal......................................................24 

1.3.1 Organizações Pré-genitais: Fase Oral e Fase Anal..........................................24 

1.3.1.1 O Narcisismo..................................................................................................26 

1.3.2 Organização Genital Infantil ou Fase Fálica.....................................................30 

1.3.3 Organização Genital Adulta...............................................................................47 

 
2 AS CONTRIBUIÇÕES METAPSICOLÓGICAS DE PIERA AULAGNIER.............49 

2.1 Processo Originário...........................................................................................54 

2.2 Processo Primário..............................................................................................60 

2.3 Processo Secundário e a Constituição do Eu.................................................67 
2.4 Os Momentos Fundamentais da Dialética Identificatória na Constituição  

qqqdo Eu...................................................................................................................70 

2.4.1 A Identificação Primária.....................................................................................70 

2.4.2 A Identificação Especular ou Imaginária...........................................................72 

2.4.3 A Identificação Simbólica..................................................................................77 

  
3 A MELANCOLIA SEGUNDO FREUD....................................................................79 

 
4 O CONCEITO DE POTENCIALIDADE E A CONSTITUIÇÃO 
qtPSICOPATOLÓGICA DA POTENCIALIDADE MELANCÓLICA..........................86 

 
5 UMA LEITURA PSICANALÍTICA DA BIOGRAFIA DE CLARICE LISPECTOR...93 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....................................................................................136 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS........................................................................141 

 

ANEXOS..................................................................................................................146



12 
 

INTRODUÇÃO 
 
 

A presente dissertação consiste num estudo sobre a potencialidade 

melancólica, por meio de uma leitura psicanalítica da biografia de Clarice Lispector. 

Portanto, o sujeito deste estudo é a escritora Clarice Lispector, e, baseada em 

sua biografia, suponho ser portadora de uma potencialidade melancólica.  

Além dos pressupostos freudianos, tomarei como referencial teórico outros 

autores, que trouxeram importantes contribuições para a psicanálise, tais como Piera 

Aulagnier, Laplanche e Pontalis, Violante, entre outros. 

Busco revelar dados da realidade histórica de Clarice Lispector e sua possível 

história libidinal e identificatória, que propiciaram o estabelecimento da 

potencialidade melancólica. 

Assim, durante a elaboração desta dissertação, pretendo apresentar os 

movimentos psíquicos e priorizar o conflito identificatório de Clarice Lispector, que, a 

meu ver, possui características que podem ser compreendidas como manifestações 

de uma potencialidade melancólica, conforme postula Maria Lucia Violante. Dessa 

maneira, esta dissertação tem como objeto de estudo a potencialidade melancólica.  

O interesse por este estudo surgiu a partir da leitura da biografia de Clarice 

Lispector, e, diante das inquietações suscitadas por vários aspectos que 

caracterizaram sua realidade histórica, foi possível pensar que seu modo de ser foi 

marcado por traços melancólicos. 

Violante denomina potencialidade melancólica como uma disposição psíquica 

patológica à melancolia; conforme a concepção de Freud, que mesmo sem estar em 

crise melancólica, é possível identificar no sujeito esta determinada posição 

identificatória do Eu e seu consequente modo de funcionamento, ou seja: 
 

[...] os mesmos “traços mentais” (conforme expressão de Freud) 
constatados por Freud na melancolia: “insatisfação do ego” (traço 
fundamental da melancolia, segundo Freud), baixa autoestima 
(aspecto ausente no luto de acordo com Freud), perda relativa ao 
ego, empobrecimento do ego, perda da capacidade de amar e do 
interesse pelo mundo, autorrecriminações [...]1. 

 

                                                 
1 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 138. 
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Segundo Violante, a potencialidade melancólica é determinada por múltiplos 

fatores, no entanto essa potencialidade é favorecida pela perda prematura do amor 

materno, seja por rejeição ou morte, o que provoca uma desqualificação do 

narcisismo infantil. De acordo com a autora, o narcisismo é entendido como amor a 

si. Enquanto o amor materno leva a criança a investir no próprio Eu, a rejeição 

materna desqualifica-o, e leva o sujeito a subestimar-se, impedindo o 

autoinvestimento no Eu. 

Dessa maneira, por meio da “escuta flutuante” nas leituras a respeito da 

biografia de Clarice Lispector, em algumas de suas produções literárias e 

depoimentos de pessoas ligadas a ela, pretendo ressaltar os dados de sua possível 

história libidinal e identificatória, assim como de seu suposto conflito identificatório, 

que me levam a supor que ela era portadora de uma potencialidade melancólica.  No 

entendimento de Violante, a potencialidade é melancólica “na medida em que exibe 

traços melancólicos”2. 

Segundo Pereira, no que diz respeito às produções literárias de Clarice 

Lispector: 
 

[...] seus romances não buscam a análise psicológica, nem se 
propõem a fornecer uma visão objetiva dos estados da alma. Eles se 
engajam, sobretudo, como um verdadeiro percurso através do qual a 
confrontação do sujeito com a alteridade mais radical é elevada a 
seu extremo, de modo a fazer romper as representações do eu tidas 
como as mais estáveis3. 

 
Assim, era também a partir de suas produções literárias que Clarice Lispector 

falava de si mesma. Em A paixão segundo G.H., romance escrito em 1964, é 

possível encontrar traços melancólicos na autora, que, por intermédio da 

personagem, retrata expressões que dizem respeito à potencialidade melancólica, 

tais como: “Todos os dias será a mesma coisa: já ao entardecer começo a ficar 

melancólica e pensativa”4. Outras expressões são narradas pela protagonista, que 

denotam tais características, assim como: “Eu me pergunto: se eu olhar a escuridão 

com uma lente, verei mais que a escuridão? a lente não devassa a escuridão, 

                                                 
2 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 9. 
3 PEREIRA, Mario Eduardo Costa. Pânico e desamparo: um estudo psicanalítico. São Paulo: 
Escuta, 2008. p. 333. 
4 LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H.: romance. Rio de Janeiro: Rocco, 2009. p. 127. 
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apenas a revela ainda mais”5. Ou ainda: “Pois o escuro não é iluminável, o escuro é 

um modo de ser[...]”6. 

Segundo Pereira, em A paixão segundo G.H. “é o absolutamente horroroso, o 

abominável que está em jogo, pois se vive o desamparo do desabamento das 

imagens de si”7. Para o autor, esse romance 

 
[...] permite [...] uma organização literária da problemática da 
confrontação do sujeito à condição mais radical de desamparo 
implicada no horizonte dos processos psíquicos, tal como a obra de 
Freud nos permite vislumbrar.8 

 

Ainda em A paixão segundo G.H., de acordo com Moser, 

  
[...] a protagonista se dá conta de sua identificação com uma barata. 
[...] Dadas as circunstâncias brutais da primeira infância de Clarice, 
ela dificilmente poderia chegar a uma conclusão diferente da que a 
vida não é humana e não tem “valor humano” algum. Sua existência 
não tinha mais razão de ser do que a da barata9. 

 

Pouco antes de morrer, Clarice Lispector publicou seu último livro, A hora da 

estrela, que, segundo Pereira, a escritora refere-se a essa obra “como a história de 

uma inocência pisada, de uma miséria anônima”10. Ainda, no entendimento do autor, 

“De antemão, Clarice Lispector confessa-se como fazendo parte da trama, 

precariamente dissimulada na figura do narrador-personagem, Rodrigo S.M.”11 Para 

Pereira, “[...] a obra de Clarice Lispector revela-se, ao mesmo tempo, um desafio e 

uma fonte de redescoberta para a própria psicanálise”12. 

Rosenbaum, em Metamorfoses do mal: uma leitura de Clarice Lispector, 

reconhece um estilo sádico na obra clariciana, e assinala que o mal, na sua forma  

 
                                                 
5 LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H.: romance. Rio de Janeiro: Rocco, 2009. p. 20. 
6 LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H.: romance. Rio de Janeiro: Rocco, 2009. p. 138. 
7 PEREIRA, Mario Eduardo Costa. Pânico e desamparo: um estudo psicanalítico. São Paulo: 
Escuta, 2008. p. 354. 
8 PEREIRA, Mario Eduardo Costa. Pânico e desamparo: um estudo psicanalítico. São Paulo: 
Escuta, 2008. p. 333. 
9 MOSER, Benjamin. Clarice, uma biografia. Tradução José Geraldo Couto. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009. p.93. 
10 PEREIRA, Mario Eduardo Costa. Leituras da psicanálise: estéticas da exclusão. Campinas: 
Mercado de Letras: Associação de Leitura do Brasil, 1998. p. 20. 
11 PEREIRA, Mario Eduardo Costa. Leituras da psicanálise: estéticas da exclusão. Campinas: 
Mercado de Letras: Associação de Leitura do Brasil, 1998. p. 15. 
12 PEREIRA, Mario Eduardo Costa. Leituras da psicanálise: estéticas da exclusão. Campinas: 
Mercado de Letras: Associação de Leitura do Brasil, 1998. p. 13. 
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sádica de manifestação, torna-se no contexto da literatura clariciana uma das molas 

propulsoras do enredo das personagens por seus mundos interno e externo: 

 
[...] esta escrita sugestiva e flutuante, tão volátil e hesitante que tende 
ao silêncio quanto mais almeja representar. A palavra [...] é alvo 
também de ataques sádicos de uma consciência desconfiada da 
própria veracidade de sua narração13. 

 
Ainda segundo Rosenbaum, por meio dos recursos narrativos principais, 

encontrados nas produções literárias de Clarice Lispector, é possível admitir uma 

narração ardilosa, capaz de provocar no leitor um estado de tumulto e incerteza, 

aniquilando as verdades estabelecidas. Para a autora, a linguagem clariciana “[...] 

captura um interlocutor indefeso em meio ao arrebatamento dos sentidos paradoxais 

e enlaça-o para que experimente o mesmo desamparo e sofrimento das 

personagens e da narradora”14. 

De acordo com Gotlib (2009), a marca do sofrimento é um dos traços 

constantes na vida de Clarice Lispector: 

 
A literatura, no entanto, não consegue livrá-la das crises, quando 
tomava muitos calmantes e quando ela mesma, por causa desse 
vício, providenciava suas breves e sucessivas internações em 
hospitais, nos últimos anos de vida15. 

 

No cenário das personagens construídas por Clarice Lispector, impera-se a 

negatividade do sujeito diante do mundo, trazendo para o enredo a turbulência e o 

desassossego.  Para Rosenbaum, as personagens claricianas são flagradas no 

instante máximo de uma crise: 

 
A dimensão de movimento, desequilíbrio e conflito é inequívoca, 
acolhendo o Mal como elemento mobilizador desse estado crítico, 
responsável pela tensão que sustenta e faz desenrolar-se o enredo16. 
 

                                                 
13 ROSENBAUM, Yudith. Metamorfoses do mal: uma leitura de Clarice Lispector. 1. ed. São Paulo: 
Edusp: Fapesp, 2006. p. 23.  
14 ROSENBAUM, Yudith. Metamorfoses do mal: uma leitura de Clarice Lispector. 1. ed. São Paulo: 
Edusp: Fapesp, 2006. p. 24. 
15 GOTLIB, Nádia Batella. Clarice, uma vida que se conta. 6. ed. rev. e aum. São Paulo: Edusp, 
2009. p. 23. 
16 ROSENBAUM, Yudith. Metamorfoses do mal: uma leitura de Clarice Lispector. 1. ed. São Paulo: 
Edusp: Fapesp, 2006. p. 24. 
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No que diz respeito à relação entre psicanálise e literatura, Pereira faz as 

seguintes considerações: 

 
Freud, ao estudar a “Gradiva de Jensen” – texto paradigmático das 
relações entre psicanálise e literatura -, afirma que o escritor criativo 
dispõe de uma apreensão intuitiva das questões cruciais para o 
inconsciente.[...] Freud declara que para os escritores, a realidade 
dos processos inconscientes revela-se mais ampla e imediatamente. 
O psicanalista apenas correria atrás da obra do grande escritor, 
procurando se servir de suas intuições de uma forma teórica e 
clinicamente utilizável17. 

 

Em Metamorfoses do mal: uma leitura de Clarice Lispector, Rosenbaum 

busca, no terreno da psicanálise, um suporte para a compreensão da origem e das 

vicissitudes das forças sádicas, tais como pulsão de morte, agressividade, entre 

outros termos, que fazem parte do viés psicanalítico. 

A psicanálise é a fundamentação teórica do presente estudo. Para Violante, a 

situação analítica é o locus privilegiado da investigação psicanalítica. Porém, a 

psicanálise não se restringe à situação analítica. Nas palavras da autora: 

 
[...] a investigação em Psicanálise não se restringe à situação 
analítica. E isto, desde Freud. Não fosse assim, ele não teria escrito 
artigos clínicos como o caso Schreber, o Pequeno Hans, Leonardo 
da Vinci e outros, assim como não poderia ser considerado, com 
justa razão, um pensador da cultura a partir de seus escritos como 
Totem e Tabu, Moisés e o Monoteísmo, Delírios e Sonhos de 
´Gradiva´ de Jensen, entre outros18. 

 

Assim, por meio da “leitura flutuante” realizada, é possível supor a 

constituição psíquica da escritora, enfatizando seus traços melancólicos. Segundo 

Laplanche e Pontalis, a atenção flutuante: 

 
Consiste numa suspensão tão completa quanto possível de tudo 
aquilo que a atenção habitualmente focaliza: tendências pessoais, 
preconceitos, pressupostos teóricos, mesmo os mais 
fundamentados19. 

 

                                                 
17 PEREIRA, Mario Eduardo Costa. Pânico e desamparo: um estudo psicanalítico. São Paulo: 
Escuta, 2008. p. 317-318. 
18 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Pesquisa em psicanálise. In: COELHO Jr., Nelson et. al. Ciência, 
pesquisa, representação e realidade em psicanálise. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000. p.109. 
19 LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. Vocabulário da psicanálise. São Paulo: Martins 
Fontes, 1992. p. 40. 
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Presumo que a potencialidade melancólica foi a escolha identificatória 

possível para Clarice Lispector, por possuir vários traços melancólicos, entre eles, 

destacam-se: baixa autoestima, sentimento de culpa, autodepreciação, períodos de 

depressão, desesperança, perda de interesse, dependência e ambivalência na 

relação com o outro e, em alguns momentos, dificuldade de se concentrar. Assim, 

para a escritora, “eu era a culpada nata, aquela que nascera com o pecado 

mortal”20. 

Marieta, mãe de Clarice Lispector, era portadora de uma doença incurável 

causada por um possível estupro de soldados russos, chamados pogroms. Assim, 

ainda que eu não tivesse dados suficientes que pudessem esclarecer como foi a 

relação entre Clarice Lispector e sua mãe, e quais foram as consequências 

psíquicas em função dessa doença para ambas, presumo  

que Clarice Lispector, desde seu nascimento, sofreu um prejuízo parcial em relação 

ao amor materno. 

Desse modo, penso que com a perda prematura do amor materno, mesmo 

sendo parcial, houve uma desqualificação narcísica em Clarice Lispector, o que 

favoreceu o surgimento da potencialidade melancólica, impedindo-a ao 

autoinvestimento do Eu, no momento de sua constituição psíquica. 

Assim, é possível constatar que a realidade histórica de Clarice Lispector 

revela situações que remetem à potencialidade melancólica. Essas situações 

causaram uma ausência de referências identificatórias, libidinalmente investidas no 

Eu, que deveriam lhe servir como ancoragem para o investimento no Eu atual, 

condição necessária ao investimento no Eu futuro. 

Devido às desqualificações narcísicas sofridas, penso que propiciaram na 

escritora a constituição de um Eu empobrecido de baixa autoestima e dependente 

de provisões narcísicas vindas de fora. Como consequência, Clarice Lispector 

passou a viver dependente de outras pessoas, como “uma ‘súplica desesperada de 

amor’ dirigida ao outro”21. 

No que diz respeito ao percurso efetuado ao longo desta dissertação,  

 

                                                 
20 LISPECTOR, Clarice. As Grandes Punições. A descoberta do mundo: crônicas. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1999. p. 41. 
21 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 138. 
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inicialmente, no Capítulo 1, abordo a constituição do psiquismo, segundo a teoria 

freudiana. 

No Capítulo 2, trato das contribuições de Piera Aulagnier à metapsicologia 

freudiana. Nesse capítulo, serão abordados os modos de funcionamento psíquico: 

originário, primário e secundário, como também os momentos fundamentais da 

dialética identificatória na constituição do Eu.   

No Capítulo 3, será abordada a concepção de melancolia, segundo Freud. 

O Capítulo 4 é destinado à concepção de potencialidade, postulada por 

Aulagnier, e a concepção de potencialidade melancólica, proposta por Violante, a 

partir da melancolia de Freud, tratada no capítulo anterior.  

No Capítulo 5, apresento fragmentos biográficos e algumas produções 

literárias de Clarice Lispector. 

Após o Capítulo 5, apresento as considerações finais. 
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1 A CONSTITUIÇÃO DO PSIQUISMO SEGUNDO A TEORIA FREUDIANA 
 
 

Eu era a culpada nata, aquela que nascera com o pecado mortal22. 

                                                                                                                         (Clarice Lispector) 

 
 
1.1 Vivência de Satisfação: A Instauração do Desejo 

 
 
Freud, em seu texto de 1895 intitulado “Projeto para uma psicologia 

científica”, propõe, pela primeira vez, o conceito de vivência de satisfação, que se dá 

após o nascimento, e instaura o desejo no bebê. Sobre esse aspecto, Freud postula: 

 
 O organismo humano é, a princípio, incapaz de promover essa ação 
específica. Ela 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. Essa via de descarga adquire, 
assim, a importantíssima função secundária da comunicação, e o 
desamparo inicial dos seres humanos é a fonte primordial de todos 
os motivos morais23. 

 

Dessa forma, Freud (1895) considera que a vivência de satisfação se dá após 

o nascimento, quando o estado de desamparo inicial do bebê não pode ser aliviado 

por ele próprio. Por isso, Freud (1895) enfatiza a importância de um outro, em geral, 

a mãe, para assim promover um alívio do desconforto do bebê, que, por meio do 

choro ou grito, desperta a atenção de quem lhe presta cuidados. Assim, ele atribui 

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

Nesse sentido, a vivência de satisfação decorre dos cuidados prestados pelo 

outro ao bebê, que, no início de sua vida, é incapaz de realizar uma ação específica 

para satisfazer suas necessidades, já que se encontra despreparado para a vida, 

logo após o seu nascimento. Nesse sentido, Garcia-Roza considera que: 

 

                                                 
22 LISPECTOR, Clarice. As Grandes Punições. A descoberta do mundo: crônicas. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1999. p. 41. 
23 FREUD, Sigmund (1900) Projeto para uma psicologia científica. Rio de Janeiro: Imago, 1996, 
vol. I. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 370. 
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A experiência de satisfação, a partir da qual poderemos entender os 
afetos e os estados de desejo, está ligada à concepção freudiana de 
um estado de desamparo original do ser humano. Ao contrário da 
maioria dos animais, o ser humano possui uma vida intrauterina de 
duração reduzida, o que lhe confere um despreparo para a vida logo 
ao nascer. Sua fragilidade em face das ameaças decorrentes do 
mundo externo o coloca numa total dependência da pessoa 
responsável pelos cuidados24. 

 

É importante ressaltar que, segundo Freud, a vivência de satisfação instaura 

o desejo e, por isso, a ajuda alheia não deve se restringir à satisfação das 

necessidades físicas e alimentares do bebê. Segundo Piera Aulagnier, junto com o 

leite deve haver libido materna. Com isso, Freud expõe a importância fundamental 

da presença do outro, em geral, a mãe, na constituição do psiquismo e na 

instauração do desejo, por intermédio da libido materna que o bebê ingere junto com 

o leite. É nesse momento que se instaura o desejo e, portanto, o início da 

psicossexualidade. Sobre esse aspecto, Violante (2004) assinala: 

 
[...] já a primeira vivência de satisfação não é uma vivência solitária. 
E a presença de uma “ajuda alheia” proporcionada por outro ser 
humano – que, em geral, é a mãe - talvez seja mais importante do 
que o leite, em termos de inauguração da psique. A inscrição 
psíquica dos traços mnêmicos dessa vivência, para que instaure o 
desejo - ou seja, a moção psíquica que visa a reinvestir a imagem 
mnêmica da vivência de satisfação -, decorre do fato de tal vivência 
não se restringir à satisfação da necessidade alimentar. Reafirmando 
o que diz Aulagnier, junto com o leite, o bebê ingere libido materna 
[...]25. 

 
Com isso, de acordo com a interpretação de Violante (2004), em relação aos 

pressupostos de Freud e Aulagnier, é possível considerar que os cuidados com a 

criança pela mãe, ou por um substituto desta, despertam-lhe a libido, ou seja, a 

pulsão sexual, que integra a pulsão de vida, ao lado da pulsão de autoconservação. 

Em A interpretação dos sonhos (1900), Freud reitera o conceito de vivência 

de satisfação, que se inscreve, na psique, por meio de traços mnêmicos. Freud 

define o desejo desta maneira: 
 
Um componente essencial dessa vivência de satisfação é uma 
percepção específica (a da nutrição, em nosso exemplo) cuja 

                                                 
24 GARCIA-ROZA, Luiz Alfredo. Freud e o inconsciente. Rio de Janeiro: Zahar,1983. p.54. 
25 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade. São Paulo: 
Via Lettera, 2004. p. 60. 
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imagem mnêmica fica associada, daí por diante, ao traço mnêmico 
da excitação produzida pela necessidade. Em decorrência do vínculo 
assim estabelecido, na próxima vez em que essa necessidade for 
despertada, surgirá de imediato uma moção psíquica que procurará 
recatexizar a imagem mnêmica da percepção e reevocar a própria 
percepção, isto é, restabelecer a situação da satisfação original. Uma 
moção dessa espécie é o que chamamos de desejo; o 
reaparecimento da percepção é a realização do desejo[...]26. 

 

Desse modo, entende-se o desejo como um impulso psíquico, que busca 

reinvestir a imagem mnêmica da vivência de satisfação e reinstalar a própria 

vivência como se fosse possível repetir aquela primeira vivência originária. 

Para Piera Aulagnier, o desejo possui duas metas pulsionais: a pulsão de vida 

e a pulsão de morte. Enquanto que a pulsão de vida se manifesta pelo investimento 

libidinal, manifestando o desejo de desejo, a pulsão de morte se traduz pelo 

desinvestimento libidinal, manifestando o desejo de não desejo. Segundo as 

palavras de Violante (2004):  

 
No entendimento da psicanalista freudiana Piera Aulagnier, o desejo 
tem, desde a vivência de satisfação, duas metas: o desejo de desejo 
(pulsão de vida) e o desejo de não desejo (pulsão de morte), sendo 
que, só por meio de uma atividade pulsional, tal vivência faz-se 
representar na psique, inaugurando-a. Considera que a pulsão se 
submete ao desejo, sendo a via pelo qual ele se vetoriza27. 

 

Freud define pulsão de vida e pulsão de morte da seguinte maneira: 
 

[...] decidimos presumir a existência de apenas dois instintos básicos, 
Eros e o instinto destrutivo. [...] O objetivo do primeiro destes 
instintos básicos é estabelecer unidades cada vez maiores e assim 
preservá-las – em resumo, unir; o objetivo do segundo, pelo 
contrário, é desfazer conexões e, assim, destruir coisas. No caso do 
instinto destrutivo, podemos supor que seu objetivo final é levar o 
que é vivo a um estado inorgânico. Por essa razão, chamamo-lo 
também de instinto de morte28. 

 

 

 
 

                                                 
26 FREUD, Sigmund. (1895) A interpretação dos sonhos. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. V. 
Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 594-595. 
27 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade. São Paulo: 
Via Lettera, 2004. p. 67. 
28 FREUD, Sigmund. (1940[1938]) Esboço de Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XXIII. 
Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 161. 
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1.2 A Psicossexualidade e o Conceito de Pulsão 
 
 

Em Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade (1905), Freud ressalta a 

importância do outro, geralmente através dos cuidados da mãe, na instauração da 

psicossexualidade na criança, despertando-lhe, por meio desses cuidados, a pulsão 

sexual. Nesse sentido, Freud assinala: 

 
O trato da criança com a pessoa que a assiste é, para ela, uma fonte 
incessante de excitação e satisfação sexuais vindas das zonas 
erógenas, ainda mais que essa pessoa – usualmente, a mãe – 
contempla a criança com os sentimentos derivados de sua própria 
vida sexual: ela a acaricia, beija e embala, e é perfeitamente claro 
que a trata como substituto sexual plenamente legítimo. A mãe 
provavelmente se horrorizaria se lhe fosse esclarecido que, com 
todas as suas expressões de ternura, ela está despertando a pulsão 
sexual de seu filho e preparando a intensidade posterior desta. [...] 
Mas a pulsão sexual, como bem sabemos, não é despertada apenas 
pela excitação da zona genital; aquilo a que chamamos ternura um 
dia exercerá seus efeitos, infalivelmente, também sobre as zonas 
genitais. [...] Quando ensina seu filho a amar, está apenas cumprindo 
sua tarefa; afinal, ele deve transformar-se num ser humano capaz, 
dotado de uma vigorosa necessidade sexual, e que possa realizar 
em sua vida tudo aquilo em que os seres humanos são impelidos 
pela pulsão29. 

 

Em se tratando da psicossexualidade, Freud descobriu a existência de um 

fator psíquico além do somático, na sexualidade humana, estando articuladas, 

desde o nascimento, a sexualidade e a psique. Nesse sentido, Freud (1910) mostra 

o que ele compreende por psicossexualidade, em seu texto intitulado Psicanálise 

“silvestre”: 
 

[...] não deve ter ficado esquecido, no entanto, de que a psicanálise é 
comumente censurada por haver estendido o conceito do que é 
sexual muito além de sua posição vulgar [...] Em psicanálise, o 
conceito do que é sexual abrange bem mais; ele vai mais abaixo e 
também mais acima do que seu sentido popular. [...] nós 
reconhecemos como pertencentes à “vida sexual” todas as 
atividades dos sentimentos ternos que têm os impulsos sexuais 
primitivos como fonte, mesmo quando esses impulsos se tornaram 
inibidos com relação ao seu fim sexual original, ou tiveram de trocar 
esse fim por outro que não é mais sexual. Por essa razão, preferimos 

                                                 
29 FREUD, Sigmund. (1905) Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 
1996, vol. VII. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 
211. 
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falar em psicossexualidade, colocando assim ênfase sobre o ponto 
de que o fator mental na vida sexual não deve ser desdenhado ou 
subestimado30. 

 

Em 1915, no texto intitulado Os instintos e suas vicissitudes, Freud define a 

pulsão da seguinte maneira: 
 
[...] um instinto nos aparecerá como sendo um conceito situado na 
fronteira entre o mental e o somático, como o representante psíquico 
dos estímulos que se originam dentro do organismo e alcançam a 
mente, como uma medida  
de exigência feita à mente no sentido de trabalhar em consequência 
de sua ligação com o corpo31. 

 

Para Freud, a pulsão sexual é a libido. Em 1924, Freud assim define o conceito 

de libido, em O problema econômico do masoquismo: 

 
Nos organismos (multicelulares), 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] para um estado de estabilidade inorgânica (por mais relativa 
que essa possa ser). A libido tem a missão de tornar inócuo o instinto 
destruidor e a realiza desviando esse instinto, em grande parte, para 
fora [...] no sentido de objetos do mundo externo32. 

 
 

Em Psicologia do grupo e a análise do ego (1921), Freud torna a definição de 

amor num sentido mais amplo e faz a seguinte a afirmação: 

 
Libido é expressão extraída da teoria das emoções. Damos esse 
nome à energia, considerada como uma magnitude quantitativa 
(embora na realidade não seja presentemente mensurável), daqueles 
instintos que têm a ver com tudo o que pode ser abrangido com a 
palavra “amor”. O núcleo do que queremos significar por amor 
consiste naturalmente [...] no amor sexual, com a união sexual como 
objetivo. Mas não isolamos disso – que, em qualquer caso, tem sua 
parte no nome “amor”- , por um lado, o amor próprio, e, por outro, o 
amor pelos pais e pelos filhos, a amizade e o amor pela humanidade 
em geral, bem como a devoção a objetos concretos e a ideias 
abstratas33. 

                                                 
30 FREUD, Sigmund. (1910) Psicanálise “silvestre”. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XI. Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 234. 
31 FREUD, Sigmund. (1915) Os instintos e suas vicissitudes. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XIV. 
Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 127. 
32 FREUD, Sigmund. (1924) O problema econômico do masoquismo. Rio de Janeiro: Imago, 1996, 
vol. XIX. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 181. 
33 FREUD, Sigmund (1921) Psicologia de grupo e análise do ego. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. 
XVIII. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 101. 
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1.3 O percurso do Desenvolvimento Libidinal 
 
 
Violante (2004) interpreta que Freud revela a origem da sexualidade humana, 

no que diz respeito ao percurso do desenvolvimento libidinal ou da sexualidade, e o 

desenvolvimento da constituição da psique, desde o início da infância. Nesse 

sentido, Freud trata das organizações pré-genitais - que incluem a oral ou 

canibalesca e a sádico-anal; a organização genital infantil – de primazia do falo – e a 

organização genital adulta, que tem início depois da fase de latência. A autora 

(2004) ainda ressalta a existência de “(des) organizações nas fases pré-genitais, já 

que nestas, as pulsões estão desorganizadas”34. De acordo com a interpretação de 

Violante, em relação à teoria freudiana do desenvolvimento da libido: 

 
Longe de se tratar de uma teoria “desenvolvimentista’- como se fosse 
uma teoria psicológica do desenvolvimento, na qual uma fase mais 
adiantada supera a anterior, trata-se de uma teoria da constituição da 
psicossexualidade [...] Nesta, nenhum estádio supera o anterior, mas 
coexiste com ele, e só alcança domínio numa certa fase da 
constituição psicossexual do sujeito, a fim de colocar-se sob a 
supremacia final da genitalidade adulta, mas sem que esta anule a 
erogenidade de alguma zona corporal e do corpo como um todo35. 
 
 

Em se tratando das organizações pré-genitais, Freud escreve: “Chamaremos 

pré-genitais às organizações da vida sexual em que as zonas genitais ainda não 

assumiram seu papel preponderante”36. 

 
 
1.3.1 Organizações Pré-genitais: Fase Oral e Fase Anal 

 
 
A primeira fase das organizações sexuais pré-genitais é a oral, caracterizada 

pela busca do prazer por meio da boca, como por exemplo, no ato de comer, sugar, 

morder. Sobre esse aspecto, Freud escreve: “Nela, a atividade sexual ainda não se 

                                                 
34 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade. São Paulo: 
Via Lettera, 2004. p. 68. 
35 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade. São Paulo: 
Via Lettera, 2004. p. 64. 
36 FREUD, Sigmund. (1905) Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 
1996, vol. VII. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 
186. 
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separou da nutrição, nem tampouco se diferenciaram correntes opostas em seu 

interior”37. 

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

como modelo o chuchar (sugar com deleite) como modelo de satisfações sexuais 

infantis, que já aparecem no lactente, podendo continuar até a maturidade ou 

persistir pela vida inteira. Sobre o ato de chuchar, Freud assinala: 
 
[...]consiste na repetição rítmica de sucção com a boca (os lábios), 
do qual está excluído qualquer propósito de nutrição. Uma parte dos 
próprios lábios, a língua ou qualquer outro ponto da pele que esteja 
ao alcance – até mesmo o dedão do pé – são tomados como objeto 
sobre o qual se exerce essa sucção38. 

Freud considera que na fase oral, “o ato da criança que chucha é uma 

atividade autoerótica, determinado pela busca de um prazer já vivenciado e agora 

relembrado”39.Assim, o bebê vai tentar repetir o que ele vivenciou no seio materno. 

Isto significa para Freud: “que a pulsão não está dirigida para outra pessoa; satisfaz-

se no próprio corpo, é autoerótica”40. 

Com isso, é possível compreender que o autoerotismo é a maneira pela qual 

a pulsão sexual busca satisfação dirigindo-se ao próprio corpo, por meio de uma 

atividade que corresponde à excitação de uma zona erógena. É possível também 

entender que o autoerotismo nunca é superado. A noção de zona erógena é 

caracterizada por Freud da seguinte forma: 
 
Do exemplo do chuchar podemos ainda deduzir várias coisas para a 
caracterização do que é uma zona erógena. Trata-se de uma parte 
da pele ou da mucosa em que certos tipos de estimulação provocam 
uma sensação prazerosa de determinada qualidade41. 
 

 
 

                                                 
37 FREUD, Sigmund. (1905) Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 
1996, vol. VII. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 
187 
38 FREUD, Sigmund. (1905) Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 
1996, vol. VII. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 
169. 
39 FREUD, Sigmund. (1905) Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 
1996, vol. VII. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 
171. 
40 FREUD, Sigmund. (1905) Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 
1996, vol. VII. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 
170. 
41 FREUD, Sigmund. (1905) Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 
1996, vol. VII. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 
172. 
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Em Psicologia de grupo e análise do ego (1921), Freud elabora o conceito de 

identificação, da seguinte maneira, tendo origem na fase oral: 

 
A identificação é conhecida pela psicanálise como a mais remota 
expressão de um laço emocional com outra pessoa. Ela desempenha 
um papel na história primitiva do complexo de Édipo.[...] A 
identificação, na verdade, é ambivalente desde o início. Pode tornar-
se expressão de ternura com tanta facilidade quanto um desejo de 
afastamento de alguém. Comporta-se como um derivado da primeira 
fase da organização da libido, da fase oral, em que o objeto que 
prezamos e pelo qual ansiamos é assimilado pela ingestão, sendo 
desta maneira aniquilado como tal.[...] Podemos apenas ver que a 
identificação esforça-se por moldar o próprio ego de uma pessoa 
segundo o aspecto daquele que foi tomado como modelo42. 

 
 

A organização sádico-anal é caracterizada pela busca de prazer na região 

anal. Laplanche e Pontalis interpretam: 

 
Para Freud, a segunda fase da evolução libidinal, que pode ser 
situada aproximadamente entre os dois e os quatro anos; é 
caracterizada por uma organização da libido sob o primado da zona 
erógena anal; a relação de objeto está impregnada de significações 
ligadas à função de defecação (expulsão-retenção) e ao valor 
simbólico das fezes43. 

 
 
1.3.1.1 O Narcisismo 

 
 

No texto de 1914, Sobre o narcisismo: uma introdução, Freud postula que o ego 

não existe desde o início da vida do bebê, mas precisa ser desenvolvido. Nesse 

sentido, o autor afirma: 
 

[...] posso ressaltar que estamos destinados a supor que uma 
unidade comparável ao ego não pode existir no indivíduo desde o 
começo; o ego tem de ser desenvolvido. Os instintos autoeróticos, 
contudo, ali se encontram desde o início, sendo, portanto, necessário 
que algo seja adicionado ao autoerotismo – uma nova ação psíquica 
a fim de provocar o narcisismo.44 

                                                 
42 FREUD, Sigmund. (1921) Psicologia de grupo e análise do ego. Rio de Janeiro: Imago, 1996, 
vol. XVIII. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p.115-
116. 
43 LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. Vocabulário da psicanálise. São Paulo: Martins 
Fontes, 1992. p. 185. 
44 FREUD, Sigmund. (1914) Sobre o narcisismo: uma introdução. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. 
XIV. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 84. 
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Em 1914, nesse mesmo texto acima referido, no que diz respeito à atitude dos 

pais em relação ao filho, Freud faz as seguintes considerações: 

 
Se prestarmos atenção à atitude de pais afetuosos para com os 
filhos, temos de reconhecer que ela é uma revivescência e 
reprodução de seu próprio narcisismo, de que há muito 
abandonaram.[...] O amor dos pais, tão comovedor e no fundo tão 
infantil, nada mais é senão o narcisismo dos pais renascido, o qual 
transformado em amor objetal, inequivocamente revela sua natureza 
anterior45. 
 

 
De acordo com Freud, trata-se de uma supervalorização da criança e, 

consequente, investimento libidinal proveniente dos pais, de modo prevalente da 

mãe, alçando-a à posição de “Sua Majestade o Bebê”. No que diz respeito aos pais, 

o autor sublinha: 

 
Assim, eles se acham sob a compulsão de atribuir todas as 
perfeições ao filho – o que uma observação sóbria não permitiria – e 
de ocultar e esquecer todas as deficiências dele. [...] Além disso, 
sentem-se inclinados a suspender, em favor da criança, o 
funcionamento de todas as aquisições culturais que seu próprio 
narcisismo foi forçado a respeitar, e a renovar em nome dela as 
reivindicações aos privilégios de há muito por eles próprios 
abandonados. A criança terá mais divertimento que seus pais; ela 
não ficará sujeita às necessidades que eles reconheceram como 
supremas na vida. A doença, a morte, a renúncia ao prazer, 
restrições à sua vontade própria não a atingirão; as leis da natureza 
e da sociedade serão ab-rogadas em seu favor; ela será mais uma 
vez realmente o centro e o âmago da criação – ‘Sua Majestade o 
Bebê, como outrora nós mesmos nos imaginávamos. A criança 
concretizará os sonhos dourados que os pais jamais realizaram – o 
menino se tornará um grande homem e um herói em lugar do pai, e a 
menina se casará com um príncipe como compensação para sua 
mãe46. 
 

Na interpretação de Violante (2004): “[...] graças a “Sua Majestade o Bebê”, o 

ego constitui-se em sua primeira forma como um ego ideal, narcisicamente investido 

pela libido”47. 

 

                                                 
45 FREUD, Sigmund. (1914) Sobre o narcisismo: uma introdução. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. 
XIV. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 97-98. 
46 FREUD, Sigmund. (1914) Sobre o narcisismo: uma introdução. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. 
XIV. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 97-98. 
47 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade. São Paulo: 
Via Lettera, 2004. p. 78. 
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É possível pensar, então, que o narcisismo é a primeira forma pela qual o ego 

se constitui como um ego ideal, onde a criança tem a ilusão de que ela é o centro do 

universo, devido à supervalorização dos pais em relação a ela, elevando-a à posição 

de “Sua Majestade o Bebê”, sendo depositária de todos os sonhos não realizados 

dos pais. Sendo assim, a assunção jubilosa de si, ou seja, a constituição do ego 

ideal só é possível, se houver investimento libidinal dos pais em relação à criança. 

No que diz respeito à constituição do ego ideal, a autora acrescenta que Piera 

Aulagnier mantém a teoria do Estádio do espelho de Lacan, onde o Eu se constitui 

entre os 6 e os 18 meses de vida: 

 
No momento do advento do Eu, no Estádio do espelho de que fala 
Lacan, ocorre a identificação imaginária ou especular, na qual o Eu 
se identifica com a resposta ao desejo materno, segundo Aulagnier. 
Na teoria freudiana, trata-se da emergência do ego ideal, no 
narcisismo; na teoria lacaniana, trata-se da “assunção jubilosa de si”, 
momento narcísico fundamental de constituição do Eu ideal48. 

 

Isto significa que, a partir dos pressupostos de Freud, o narcisismo pode ser 

compreendido como amor a si, sendo a primeira forma pela qual o ego se constitui 

como um ego ideal, por meio da assunção da imagem jubilosa de si. 

Segundo Freud, o narcisismo refere-se ao investimento libidinal do ego em 

relação ao próprio ego, sendo necessária, num primeiro momento, essa ilusão 

narcísica para a constituição do Eu. Com isso, a constituição do ego ideal e a 

assunção jubilosa de si ocorrem, se houver investimento libidinal dos pais em 

relação ao bebê. 

No que diz respeito ao narcisismo, no texto de 1915, Os instintos e suas 

vicissitudes, Freud concebe o narcisismo como a fase inicial do desenvolvimento do 

ego: 

 
Ficamos habituados a denominar a fase inicial do desenvolvimento 
do ego, durante a qual seus instintos sexuais encontram satisfação 
autoerótica, de ‘narcisismo’, sem de imediato travarmos um debate 
sobre a relação entre o autoerotismo e o narcisismo49. 
 

 

                                                 
48 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade. São Paulo: 
Via Lettera, 2004. p. 85. 
49 FREUD, Sigmund. (1915) Os instintos e suas vicissitudes. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XIV. 
Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 137. 
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Nesse mesmo texto (1915), Freud acrescenta: “[...] amar-se a si próprio, que 

consideramos como sendo o traço característico do narcisismo”50. 

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

ego idealizado possuído de toda perfeição e valor. Sobre isso, ele postula que o 

sujeito: 
[...] não está disposto a renunciar à perfeição narcisista de sua 
infância; e quando, a 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 ego ideal. 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 ideal51. 
 

Para que haja uma maior compreensão a respeito de como ocorre essa 

renúncia do ego ideal, no decorrer da infância, e a consequente transformação, por 

intermédio da inevitável desilusão e, por meio da qual, o ego busca recuperar o 

narcisismo perdido da infância sob a forma de um ideal de ego, é imprescindível 

buscar um maior esclarecimento sobre o desenvolvimento libidinal baseado na teoria 

freudiana, como a organização genital infantil ou fase fálica e, os complexos 

nucleares na constituição psíquica do sujeito, denominados Complexo de Édipo e 

Complexo de Castração. Dito em outras palavras, a formação do ideal de ego ocorre 

através da travessia do Complexo de Édipo, quando a criança se dá conta de que 

ela não é o centro do universo como acreditava ser. 

Sobre esse aspecto, após a travessia do complexo de Édipo e a assunção da 

castração, ou seja, quando a criança percebe que ela não é o único objeto de amor 

dos pais, o ego deve ser desidealizado. Nesse sentido, Violante faz uma importante 

afirmação: 
 

[...]conforme a concepção freudiana, o ego tem sua gênese no 
narcisismo (ego ideal), estrutura-se por meio de múltiplas 
identificações, a começar com os pais e, depois com os outros 
significativos – após a resolução edipiana, com a assunção da 
castração simbólica, o que pressupõe o recalcamento do ego ideal e 
da sexualidade infantil, do que resultam a reorientação do desejo, 
cuja lei deve submeter-se à lei da filiação, bem como a formação do 
ideal de ego e do superego52. 

                                                 
50 FREUD, Sigmund. (1915) Os instintos e suas vicissitudes. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XIV. 
Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 138. 
51 FREUD, Sigmund. (1914) Sobre o narcisismo: uma introdução. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. 
XIV. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 100-101. 
52 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade. São Paulo: 
Via Lettera, 2004. p. 86. 
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1.3.2 Organização Genital Infantil ou Fase Fálica 

 
 
Em 1923, no texto intitulado A organização genital infantil: uma interpolação 

na teoria da sexualidade, Freud afirma que na fase fálica, a criança atribui a posse 

de um pênis a ambos os sexos:  
 

[...] a característica principal desta “organização genital infantil” é sua 
diferença da organização genital final do adulto. 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 falo53. 

 
 

Desse modo, constata-se a supremacia do falo e não a do pênis, que, 

segundo a interpretação de Violante, “É nesta fase que o complexo de 

Édipo/complexo de castração atinge seu ponto culminante e cuja resolução deve 

ocorrer até o final da infância”54. 

Laplanche e Pontalis assim definem o conceito de falo: 

 
Em psicanálise, o uso deste termo sublinha a função simbólica 
desempenhada pelo pênis na dialética intra e intersubjetiva, 
enquanto o termo “pênis” é sobretudo reservado para designar o 
órgão na sua realidade anatômica55. 
 

Ainda acerca da organização genital infantil ou fase fálica, Freud postula: “As 

atividades sexuais dessa zona erógena, que faz parte dos órgãos sexuais 

propriamente ditos, são sem dúvida o começo da vida sexual ‘normal’”56. 

Numa nota de rodapé, acrescentada em 1924, aos Três ensaios sobre a 

teoria da sexualidade, Freud reitera que, na fase fálica, tanto os meninos quanto as 

meninas consideram a existência de apenas um sexo, o masculino: 

 
                                                 
53 FREUD, Sigmund. (1923) A organização genital infantil: uma interpolação na teoria da 
sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XIX. Edição Standard Brasileira das Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 158. 
54 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade. São Paulo: 
Via Lettera, 2004. p. 64. 
55 LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. Vocabulário da psicanálise. São Paulo: Martins 
Fontes, 1992. p. 166-167. 
56 FREUD, Sigmund. (1905) Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 
1996, vol. VII. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 
176. 
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Posteriormente (1923), eu mesmo modifiquei essa exposição, 
intercalando, depois das duas organizações pré-genitais, uma 
terceira fase no desenvolvimento infantil; esta que já merece o nome 
de genital, exibe um objeto sexual e certo grau das aspirações 
sexuais para esse objeto, mas se diferencia num aspecto essencial 
da organização definitiva da maturidade sexual. E que conhece 
apenas um tipo de genitália: a masculina. Por isso, denominei-a de 
estágio fálico da organização57. 

 
Sendo assim, na fase fálica, as crianças acreditam que todos têm pênis, e os 

que não têm, virão a tê-lo um dia. Freud postula a ideia de que as crianças nessa 

fase não têm ainda condições de compreender a diferença sexual anatômica e 

ignoram a presença da vagina na mulher, atribuindo a todos apenas a existência do 

órgão sexual masculino. Freud assinala:  

 
Consiste em atribuir a todos, inclusive às mulheres, a posse de um 
pênis, tal como o menino sabe a partir de seu próprio corpo. É 
justamente na constituição sexual que devemos encarar como 
“normal” que, já na infância, o pênis é a principal zona erógena e o 
mais importante objeto sexual autoerótico. O alto valor que o menino 
lhe concede reflete-se naturalmente em sua incapacidade de 
imaginar uma pessoa semelhante a ele que seja desprovida desse 
constituinte essencial. As palavras de um menino pequeno quando 
vê os genitais de sua irmãzinha demonstram que o seu preconceito 
já é suficientemente forte para falsear uma percepção. Ele não se 
refere à ausência do pênis, mas comenta invariavelmente, com 
intenção consoladora: “O dela ainda é muito pequeno, mas vai 
aumentar quando ela crescer”58. 

 

A partir daí, numa primeira tentativa de encontrar uma solução para esse 

enigma, as crianças na fase fálica, inicialmente, reagem em relação à ausência de 

um pênis que, segundo Freud, em A organização genital infantil: uma interpolação 

na teoria da sexualidade, texto publicado em 1923, afirma: 
 
Sabemos como as crianças reagem às suas primeiras impressões da 
ausência de um pênis. Rejeitam o fato e acreditam que elas 
realmente, ainda assim, veem um pênis. Encobrem a contradição 
entre a observação e a preconcepção dizendo-se que o pênis ainda 
pequeno e ficará maior dentro em pouco59. 

                                                 
57 FREUD, Sigmund. (1905) Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 
1996, vol. VII. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 
188. (Nota de rodapé acrescentada em 1924.) 
58 FREUD, Sigmund. (1908) Sobre as teorias sexuais das crianças. Rio de Janeiro: Imago, 1996, 
vol. IX. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 196. 
59 FREUD, Sigmund. (1923) A organização genital infantil: uma interpolação na teoria da 
sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XIX. Edição Standard Brasileira das Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 159. 
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Com o passar do tempo, de acordo com Freud, as crianças se dão conta de 

que o “pênis” da menina não cresceu e passam a acreditar na possibilidade de que 

alguém retirou o pênis da menina: “[...] e depois lentamente chegam à conclusão 

emocionalmente significativa de que, afinal de contas, o pênis pelo menos estivera 

lá, antes, e fora retirado depois”60. 

Em seguida, ainda no mesmo texto de 1923, Freud considera que, diante da 

ausência do pênis na menina, as crianças acreditam que a menina não o possui 

porque foi castrada e, que, portanto, o menino corre o mesmo risco de ser castrado 

também: “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”61. 

De acordo com Freud, apesar da observação feita pela criança em relação à 

diferença sexual anatômica, ela é impedida de efetuar rápida e prontamente uma 

observação a respeito da ausência do pênis nas mulheres, porque: 
 

[...] supõe ser a falta de um pênis resultado de ter sido castrada 
como punição. Ao contrário, a criança acredita que são apenas 
pessoas desprezíveis do sexo feminino que perderam seus órgãos 
genitais – mulheres, que, com toda probabilidade, foram culpadas de 
impulsos inadmissíveis semelhantes ao seu próprio. Mulheres a 
quem ela respeita, como sua mãe, retém o pênis por longo tempo. 
Para ela, ser mulher ainda não é sinônimo de não ter pênis62. 

  
Em consequência de todas essas questões apresentadas, Freud observa que 

nesse estádio da organização sexual infantil: 

  
 

[...] existe masculinidade, mas não feminilidade. A antítese aqui é 
entre possuir um órgão genital masculino e ser castrado. Somente 
após o desenvolvimento haver atingido seu completamento, na 
puberdade, que a polaridade sexual coincide com masculino e 
feminino63. 

                                                 
60 FREUD, Sigmund. (1923) A organização genital infantil: uma interpolação na teoria da 
sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XIX. Edição Standard Brasileira das Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 159. 
61 FREUD, Sigmund. (1923) A organização genital infantil: uma interpolação na teoria da 
sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XIX. Edição Standard Brasileira das Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 159. 
62 FREUD, Sigmund. (1923) A organização genital infantil: uma interpolação na teoria da 
sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XIX. Edição Standard Brasileira das Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 160. 
63 FREUD, Sigmund. (1923) A organização genital infantil: uma interpolação na teoria da 
sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XIX. Edição Standard Brasileira das Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 161. 
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Freud considera que, diante da descoberta de que é castrada, essa 

constatação representa um marco decisivo no desenvolvimento da menina. Diante 

da percepção anatômica entre os sexos, abrem-se para a menina três linhas de 

desenvolvimento possíveis. Nesse sentido, o autor afirma, em Feminilidade: “[...] 

uma conduz à inibição sexual ou à neurose, outra à modificação do caráter no 

sentido de um complexo de masculinidade, a terceira, finalmente, à feminilidade 

normal”64. 

Contudo, o desmoronamento da convicção de que todos os seres humanos 

possuem um pênis é que vai levar à ideia de castração, ou seja, nesse momento, o 

complexo de castração se impõe. Jean Cournut, em Dicionário internacional de 

psicanálise, assim define o conceito de castração:  

 
Em psicanálise, a palavra “castração” está associada a vários outros 
termos que a especificam e que ela, por sua vez, também torna mais 
precisos: angústia, ameaça simbólica, medo, terror, desmentido etc. 
e, sobretudo, complexo.[...] A palavra está essencialmente vinculada 
à de complexo, no sentido em que o complexo de castração, 
acoplado ao complexo de Édipo, é o organizador da 
psicossexualidade e, lato sensu, da vida psíquica65. 

 

A fase fálica é importante na constituição psíquica do sujeito porque é, nessa 

fase, que o complexo de Édipo se articula com o complexo de castração. 

Dessa maneira, o complexo de castração impõe a diferença sexual anatômica 

e a diferença de gerações. Dito em outras palavras, o reconhecimento da castração 

significa o estabelecimento e aceitação da diferença sexual anatômica e diferença 

entre gerações na fase fálica. Segundo Laplanche e Pontalis, acerca do complexo 

de castração: 

 
Complexo centrado na fantasia da castração, que proporciona uma 
resposta ao enigma que a diferença anatômica dos sexos (presença 
ou ausência do pênis) coloca para a criança. Essa diferença é 
atribuída à amputação do pênis na menina. [...] O complexo de 
castração está em estreita relação com o Complexo de Édipo e, 
mais, especialmente, com a função interditória e normativa66. 

                                                 
64 FREUD, Sigmund. (1933[1932]) Conferência XXXIII: feminilidade. In: __________. Novas 
Conferências Introdutórias sobre a Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XXII. Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p.126. 
65 COURNUT, Jean. Castração (complexo de-). In: MIJOLLA, Alain de. Dicionário internacional de 
psicanálise: conceitos, noções, biografias, obras, eventos, instituições. Tradução Álvaro Cabral. Rio 
de Janeiro: Imago, 2005. p. 304-305. 
66 LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. Vocabulário da psicanálise. São Paulo: Martins 
Fontes, 1992. p. 73. 
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Ainda, segundo os autores acima mencionados:  
 

O complexo de castração deve ser referido à ordem cultural em que 
o direito a um determinado uso é sempre correlativo de uma 
interdição. Na “ameaça de castração” que sela a proibição do incesto 
vem encarnar-se a função da Lei enquanto institui a ordem 
humana67. 

 

Para que o sujeito se insira na cultura, ele deve se “curvar” aos interditos 

culturais: interditam-se tanto o desejo parricida quanto o desejo incestuoso. Este, em 

primeiro lugar, pela mãe, tanto para o menino, quanto para a menina.  Isso significa, 

conforme a interpretação de Violante, “que a função interditória do desejo incestuoso 

e parricida – e, portanto, a função normativa do desejo – é exercida pelo complexo 

de castração, que se articula ao complexo de Édipo”68. 

Desse modo, o complexo de castração pode ser compreendido como a 

separação entre a mãe e a criança, tornando indispensável a renúncia da mãe como 

objeto do desejo incestuoso. Tanto para o menino quanto para a menina, o desejo 

do objeto incestuoso, a mãe, deve ser abandonado. Nesse sentido, destaco a 

interpretação de Violante em relação à teoria freudiana: 

 
Podemos deduzir que a castração incide, em ambos os casos, na 
relação da criança com a mãe, no menino, dissolvendo o complexo 
de Édipo completo; na menina, promovendo o complexo de Édipo 
positivo, sendo que a castração incide sobre o complexo de Édipo 
negativo. Na verdade, em ambos os sexos, a castração incide sobre 
o falo, ou seja, sobre a ilusão narcísica de ser a resposta ao desejo 
materno e de possuidor de um ego ideal69. 

 

Em Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, 

texto publicado em 1925, por Freud, mostra que as fantasias ligadas à castração são 

vivenciadas de maneira diferente pelo menino e pela menina, ou seja, essas 

fantasias de castração colocam o menino e a menina em posições diferentes. 

Enquanto que para o menino a fantasia de castração é vivenciada sob a forma de 

uma ameaça, provocando um temor à castração; para a menina, é uma experiência 

                                                 
67 LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, Jean-Bertrand. Vocabulário da psicanálise. São Paulo: Martins 
Fontes, 1992. p. 76. 
68 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade. São Paulo: 
Via Lettera, 2004. p. 88. 
69 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade. São Paulo: 
Via Lettera, 2004. p. 94. 
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vivenciada, na qual ela acredita numa castração já consumada e, como 

consequência disso, ela é tomada pela inveja do pênis. A inveja do pênis faz parte 

do complexo de castração da menina, sendo relatada por Freud, da seguinte forma: 

“A menina se comporta diferentemente. Faz seu juízo e toma sua decisão num 

instante. Ela o viu, sabe que não o tem e quer tê-lo”70. 

No que diz respeito à inveja da menina do pênis, em 1908, num texto 

intitulado Sobre as teorias sexuais das crianças, Freud declara: 

 
Elas desenvolvem um vivo interesse por essa parte do corpo 
masculino, interesse que é logo seguido pela inveja. As meninas 
julgam-se prejudicadas e tentam urinar na postura que é possível 
para os meninos porque possuem um pênis grande; e quando uma 
delas declara que ‘preferiria ser um menino’, já sabemos qual a 
deficiência que desejaria sanar71. 
 

Ainda em relação à inveja do pênis, no texto de 1925, Algumas 

consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, Freud escreve: 

 
O primeiro passo na fase fálica [...] é uma momentosa descoberta 
que as meninas estão destinadas a fazer. 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; dessa ocasião em diante caem vítimas da inveja do 
pênis72. 

 

Por meio de um estudo mais aprofundado, Freud postula um complexo de 

Édipo completo, o qual, segundo ele, é dúplice, positivo e negativo, devido à 

bissexualidade originalmente presente na criança. A esse respeito, ele afirma: 

 
 
Isto 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 
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mãe.[...] Em minha opinião, é aconselhável, em geral, e muito 
especialmente no que concerne aos neuróticos, presumir a 
existência do Complexo de Édipo completo. A experiência analítica 
demonstra então, que, num certo número de casos, um ou outro dos 
constituintes desaparece, exceto por traços mal-distinguíveis; o 
resultado então, é uma série com o complexo de Édipo positivo 
normal numa extremidade e o negativo invertido na outra, enquanto 
que seus membros intermediários exibem a forma completa, com um 
ou outro de seus dois componentes preponderando73. 

 

Desse modo, tanto a forma positiva quanto a negativa do complexo de Édipo, 

sentimentos ambivalentes de amor e ódio são endereçados aos seus dois genitores, 

durante o desenvolvimento da constituição psíquica do sujeito, prevalecendo, ora a 

forma negativa, ora a forma positiva. 

Na forma positiva do complexo de Édipo, sentimentos de ódio e ciúme da 

criança são endereçados ao progenitor do mesmo sexo, e sentimento de amor ao 

progenitor do sexo oposto. Já na forma negativa, ocorre o inverso, sentimentos de 

ódio e ciúme da criança são endereçados ao progenitor do sexo oposto, enquanto 

que sentimentos de amor ao progenitor do mesmo sexo. 

Em uma nota de rodapé, acrescentada em 1920, nos Três ensaios sobre a 

teoria da sexualidade, Freud define o complexo de Édipo como sendo o complexo 

nuclear das neuroses. Freud assim escreve: 

 
[...] o complexo de Édipo é o complexo nuclear das neuroses, 
representando a peça essencial no conteúdo delas. Nele culmina a 
sexualidade infantil, que, por seus efeitos posteriores, influencia de 
maneira decisiva a sexualidade do adulto. Cada novo ser humano 
confronta-se com a tarefa de dominar o complexo de Édipo, e aquele 
que não consegue realizá-la sucumbe à neurose74. 
 

Ainda no que se refere ao Complexo de Édipo, Laplanche e Pontalis o 

definem da seguinte maneira: 

 
Conjunto organizado de desejos amorosos e hostis que a criança 
sente em relação aos pais. Sob a sua forma dita positiva, o complexo 
apresenta-se como na história do Édipo-Rei: desejo da morte do rival 
que é a personagem do mesmo sexo e desejo sexual pela 
personagem do sexo oposto. Sob sua forma negativa, apresenta-se 
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de modo inverso: amor pelo progenitor do mesmo sexo e ódio 
ciumento ao progenitor do sexo oposto. Na realidade, essas suas 
formas encontram-se em graus diversos na chamada forma completa 
do complexo de Édipo75. 
 

Com isso, é possível compreender que o complexo de Édipo se estabelece no 

momento em que a criança vincula-se à mãe e tem um terceiro elemento como rival. 

No entanto, o ponto culminante do complexo de Édipo se dá durante a fase fálica, 

entre os três e cinco anos de idade, onde só o falo conta para os dois sexos. Nesse 

sentido, Laplanche e Pontalis sublinham: “na fase fálica, isto é, no apogeu do Édipo, 

só um órgão conta para os dois sexos: o falo”76. 

Ainda segundo Laplanche e Pontalis, para a teoria freudiana, o complexo de 

Édipo é de primordial importância na constituição psíquica do sujeito. Assim, revelam 

suas funções fundamentais: 

 
a) escolha do objeto de amor, na medida em que este, depois da 
puberdade, permanece marcado pelos investimentos de objetos e 
identificações inerentes ao complexo de Édipo e, também, pela 
interdição de realizar o incesto; 
b) acesso à genitalidade, na medida em que este não é garantido 
pela simples maturação biológica. A organização genital supõe a 
instauração do primado do falo, e dificilmente se pode considerar 
instaurado esse primado sem que a crise edipiana esteja resolvida 
pela via da identificação;  
c) efeitos sobre a estruturação da personalidade, sobre a constituição 
das diferentes instâncias, especialmente as do superego e do ideal 
do ego77. 

 
Conforme Freud postula, em Algumas consequências psíquicas da distinção 

anatômica entre os sexos, o complexo de castração e o complexo de Édipo 

articulam-se de maneira distinta nos dois sexos. Sobre esse ponto de vista, o autor 

escreve: 

 
Nas meninas, o complexo de Édipo é uma formação secundária. As 
operações do complexo de castração o precedem e preparam. A 
respeito da relação existente entre os complexos de Édipo e 
castração, existe um contraste fundamental entre os dois sexos. 
Enquanto, que nos meninos, o complexo de Édipo é destruído pelo 
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complexo de castração, nas meninas ele se faz possível e é 
introduzido através do complexo de castração78. 

 

Laplanche e Pontalis reiteram o posicionamento de Freud, no que diz respeito 

à relação entre o Complexo de Édipo e o Complexo de Castração, e afirmam: 
 
Em relação ao complexo de Édipo, o complexo de castração situa-se 
diferentemente nos dois sexos. Abre para a menina a busca que a 
leva a desejar o pênis paterno; constitui, pois, o momento de entrada 
no Édipo. No menino, marca, pelo contrário, a crise terminal do 
Édipo, vindo interditar à criança, o objeto materno; a angústia de 
castração inaugura para ele o período de latência e precipita a 
formação do superego79. 
 

Segundo Freud, o complexo de Édipo na menina, durante a fase fálica, é mais 

complexo do que o complexo de Édipo no menino. No texto de 1931, intitulado 

Sexualidade feminina, Freud faz as seguintes considerações:  

 
Durante a fase do complexo de Édipo normal, encontramos a criança 
ternamente ligada ao genitor do sexo oposto, ao passo que seu 
relacionamento com o do seu próprio sexo é predominante hostil. No 
caso do menino, isso não é difícil de explicar. Seu primeiro objeto 
amoroso foi a mãe. Continua sendo, e com a intensificação de seus 
desejos eróticos e sua compreensão interna mais profunda das 
relações entre o pai e a mãe, o primeiro está fadado a se tornar seu 
rival. Com a menina, é diferente80. 
 

 
Assim, para a menina, o complexo de Édipo atinge seu auge na fase fálica, 

quando o complexo de castração introduz a menina no complexo de Édipo positivo, 

possibilitando mudanças tanto na predominância da zona erógena do clitóris para a 

vagina, quanto na mudança da escolha de objeto sexual da mãe, para o pai. Nesse 

sentido, no que diz respeito ao complexo de Édipo na menina, nese mesmo texto 

acima referido, Freud afirma: 

 
Também seu primeiro objeto foi a mãe. Como encontra o caminho 
para o pai? Como, quando, e por que se desliga da mãe? [...] o 
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desenvolvimento da sexualidade feminina é complicado pelo fato de 
a menina ter a tarefa de abandonar o que originalmente constitui 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 pai81. 

 
Na conferência Feminilidade, proferida em 1932, e publicada no ano seguinte, 

Freud considera que o complexo de castração leva a menina a se separar da mãe, 

seu primeiro objeto de amor. Segundo Freud, “as meninas responsabilizam sua mãe 

pela falta de pênis nelas e não perdoam por terem sido, desse modo, colocadas em 

desvantagem”82. 

Assim, ainda no texto Feminilidade, essa separação não ocorre com 

facilidade, e de uma só vez:  

 
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 e acredita nessa possibilidade durante muitos 
anos83. 

 

Reiterando esse fato, Freud acrescenta: 

 
Seu afastamento da mãe, sem dúvida, não se dá de uma só vez, 
pois, no início, a menina considera sua castração como um infortúnio 
individual, e somente aos poucos estende-a a outras mulheres e, por 
fim, também à sua mãe. Seu amor estava dirigido à sua mãe fálica; 
com a descoberta de que sua mãe é castrada, torna-se possível; 
abandoná-la como objeto, de modo que os motivos de hostilidade, 
que há muito se vinham acumulando, assumem o domínio da 
situação84. 
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A mudança da escolha de objeto da mãe pelo pai torna-se possível quando a 

menina se depara com sua castração e com a descoberta da castração da mãe 

fálica. A esse respeito, Freud afirma:  

 
A descoberta de que é castrada representa um marco decisivo no 
crescimento da menina.[...] Seu amor estava dirigido à mãe fálica; 
com a descoberta de que sua mãe é castrada, torna-se possível 
abandoná-la como objeto, de modo que os motivos de hostilidade, 
que há muito se vinham acumulando, assumem o domínio da 
situação85. 

 

Sobre esse aspecto, Freud sublinha: 

 
 O complexo de castração prepara para o complexo de Édipo, em 
vez de destruí-lo; a menina é forçada a abandonar a ligação com sua 
mãe através da influência de sua inveja do pênis, e entra na situação 
edipiana como se esta fora um refúgio86. 
 

Sendo assim, uma das consequências da inveja do pênis diz respeito a um 

ressentimento e afastamento da menina com ódio em relação à mãe, seu primeiro 

objeto de amor, por não ter sido dotada de um pênis. Freud escreve: “O afastar-se 

da mãe, na menina, é um passo que se acompanha de hostilidade; a vinculação à 

mãe termina em ódio”87. 

Em decorrência disso, ao afastar-se da mãe, a menina ressentida volta-se 

para o pai, primeiramente com o intuito de obter dele um pênis, porque ela passa a 

acreditar que receberá esse atributo tão desejado de seu pai. No entanto, segundo 

Freud, a feminilidade só é alcançada se o desejo de ter um pênis for substituído pelo 

desejo de ter um bebê: 

 
O desejo que leva a menina a voltar-se para seu pai é, sem dúvida, 
originalmente o desejo de possuir o pênis que a mãe lhe recusou e 
agora espera obter de seu pai. No entanto, a situação feminina só se 
estabelece se o desejo do pênis for substituído pelo desejo de um 
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bebê, isto é, se um bebê assume o lugar do pênis, consoante uma 
primitiva equivalência simbólica88. 
 

De acordo com a interpretação de Violante, no caso da menina, a inveja do 

pênis é de fundamental importância porque, segundo a autora:  

 
[...] é graças a essa inveja que ela ressentida se afasta da mãe, 
recorrendo ao pai – primeiramente, para ter um pênis, satisfazendo 
assim, sua inveja; depois movida pelo desejo de ter um filho89. 
 

Sendo assim, segundo Freud, a menina consegue superar o período anterior 

dominado pelo complexo de Édipo negativo, que só atinge a normalidade na 

situação edipiana positiva. Sobre esse ponto de vista, em Sexualidade feminina 

(1931), Freud faz a seguinte afirmativa: 

 
Por um lado, podemos ampliar o conteúdo do Complexo de Édipo de 
modo a incluir todas as relações da criança com ambos os genitores, 
e, por outro lado, levar na devida conta nossas novas descobertas 
dizendo que a mulher só atinge a normal situação edipiana positiva 
depois de ter superado um período anterior que é governado pelo 
complexo negativo90. 

 

Assim, conforme Freud postula, a feminilidade só é alcançada se o desejo da 

menina em ter um pênis é substituído pelo desejo de ter filhos. Desse modo, a 

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

ternos da menina são dirigidos ao pai,e a mãe passa a ser sua rival. Freud escreve: 

 
Com a transferência, para o pai, do desejo de um pênis-bebê, a 
menina inicia a situação do complexo de Édipo. A hostilidade contra 
sua mãe, que não precisa ser novamente criada, agora se intensifica 
muito, de vez que esta se torna rival da menina, rival que recebe do 
pai tudo o que dele deseja91. 
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Dessa maneira, para que a menina alcance o complexo de Édipo positivo, é 

necessário que ela tenha vivido anteriormente um predomínio do complexo de Édipo 

negativo, havendo nesse período sentimentos hostis em relação ao seu pai, e um 

período de vinculação em relação à sua mãe. 

Ainda no que se refere ao sexo feminino, no complexo de Édipo completo 

ocorre, em um primeiro momento, um período de vinculação da menina com a mãe, 

denominado complexo de Édipo negativo. Já em um segundo momento, ocorre uma 

vinculação com o pai, denominada complexo de Édipo positivo. Voltando ao texto 

Feminilidade (1933[1932]) Freud faz as seguintes considerações em relação à 

entrada da menina no complexo de Édipo positivo: 

 
O desejo que leva a menina a voltar-se para seu pai é, sem dúvida, 
originalmente o desejo de possuir o pênis que a mãe lhe recusou e 
que agora espera obter de seu pai. No entanto, a situação feminina 
só se estabelece se o desejo do pênis for substituído pelo desejo de 
um bebê, isto é, se um bebê assume o lugar do pênis, consoante 
uma primitiva equivalência simbólica92. 

 
De acordo com Violante, para um maior esclarecimento sobre o complexo de 

Édipo completo e sua relação com o complexo de castração, que ocorre tanto para o 

menino quanto para a menina, em resumo, a autora afirma: 

 
O interdito do incesto (em relação à mãe, tanto para o menino, 
quanto para a menina) central no complexo de castração, põe fim ao 
complexo de Édipo completo no menino e introduz na menina o 
complexo de Édipo positivo93. 

 

Segundo Violante, para Aulagnier, o desejo de ter filho é primordial para a 

constituição psíquica do sujeito, tanto para o menino quanto para a menina. Nesse 

sentido, inspirada na obra de Aulagnier, Violante ressalta: 

 
Para ela [Aulagnier], o desejo de ter filhos deve ser transmitido pela 
mãe tanto para a filha, quanto para o filho. Ambos, primeiramente, 
têm desejo de ter filho com a mãe. Na patologia, se esse desejo 
persistir no inconsciente, seu retorno pode levar a mulher e o homem 
a desejarem ter um filho com a mãe, então numa posição invertida: 
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como no caso do desejo de maternidade (que Aulagnier diferencia do 
desejo de ter filhos) vivido pela mãe daquele que poderá vir a ser 
psicótico, e no caso do incesto entre pai e filha. Depois, o desejo de 
ter filho desloca-se para o pai; e, se tudo correr bem, menino e 
menina saem do Édipo postergando para o futuro e realização do 
desejo de terem filho com outrem (que não o pai ou a mãe)94. 
 

O resultado da entrada da menina no complexo de Édipo positivo está 

relacionado à culpa pelos sentimentos hostis dirigidos à mãe e, consequentemente, 

ao temor da perda do amor materno. Nesse sentido, no texto intitulado Ansiedade e 

vida instintual, Freud postula: 

 
O temor da 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, o que é, evidentemente, um prolongamento posterior da 
ansiedade da criança quando constata a ausência da mãe95. 
 

Dessa maneira, o medo da perda do amor materno nas meninas corresponde 

ao temor da castração nos meninos. Assim, a intensidade desse temor faz com que 

ocorra a dissolução do Complexo de Édipo, dando lugar ao estabelecimento de duas 

novas instâncias: o superego e o ideal de ego. 

 Em Novas conferências introdutórias sobre a psicanálise, proferidas em 1932, 

e publicadas no ano seguinte, na 31ª. Conferência, intitulada A dissecção da 

personalidade psíquica, em relação ao superego, Freud postula:  

 
[...] essa nova criação de uma instância superior dentro do ego está 
muito intimamente ligada ao destino do complexo de Édipo, de modo 
que o superego surge como herdeiro dessa vinculação afetiva tão 
importante para a infância96. 
 

Ainda em A dissecção da personalidade psíquica, o autor atribui as seguintes 

funções ao superego: 
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[...] as funções de auto-observação, de consciência e de [manter] o 
ideal. Daquilo que dissemos sobre sua origem, segue-se que ele 
pressupõe um fato biológico extremamente importante e um fato 
psicológico decisivo; ou seja, a prolongada dependência da criança 
em relação a seus pais e o complexo de Édipo, ambos intimamente 
inter-relacionados. O superego é para nós o representante de todas 
as restrições morais, o advogado de um esforço tendente à 
perfeição97. 

 

Nesse mesmo texto acima referido, Freud faz a seguinte afirmação:  

 
Via de regra, os pais, e as autoridades análogas a eles, seguem os 
preceitos de seus próprios superegos ao educar as crianças. Seja 
qual for o entendimento a que possam ter chegado entre si, o seu 
ego e o seu superego são severos e exigentes ao educar os filhos. 
[...] Assim, o superego de uma criança é, com efeito, construído 
segundo o modelo não de seus pais, mas do superego de seus 
pais98. 
 

Nesse sentido, Violante (2004) interpreta que Freud fala da importância dos 

pais, e não somente da mãe ou do pai, no que diz respeito à transmissão do 

superego à criança. A autora (2004) ainda reitera a importância que Piera Aulagnier 

dá ao fato de que a sexualidade infantil deve ser recalcada pelos pais: ou seja, o 

seio deve ser nutriente para a criança e não um objeto erótico. Dessa forma, escreve 

Violante: 

 
Freud fala aqui, em pais, e não só em mãe ou pai e essa 
identificação do superego infantil com o dos pais parece se seguir à 
resolução edipiana, mas não deixa de se assemelhar a uma 
transmissão conforme postula Aulagnier sobre o recalcado 
materno99. 
 

Assim, no que diz respeito à dissolução do complexo de Édipo, Violante faz a 

seguinte interpretação:  

 
Da resolução do complexo de Édipo, têm-se: do lado da sexualidade, 
a fase de latência; e, do lado da psique, o ego (desidealizado), o 

                                                 
97 FREUD, Sigmund. (1933[1932]) Conferência XXXI: a dissecção da personalidade psíquica. In: 
__________. Novas Conferências Introdutórias sobre a Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 1996, 
vol. XXII. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 72. 
98 FREUD, Sigmund. (1933[1932]) Conferência XXXI: a dissecção da personalidade psíquica. In: 
__________. Novas Conferências Introdutórias sobre a Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 1996, 
vol. XXII. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 72. 
99 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade. São Paulo: 
Via Lettera, 2004. p. 111. 
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superego e o ideal de ego, enquanto instâncias psíquicas herdeiras 
do complexo de Édipo, constituídas por meio de múltiplas 
identificações100. 

 

Desse modo, segundo Freud, com a dissolução do Complexo de Édipo, cria-se 

uma nova instância denominada superego, que 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”101. 

Em relação ao ideal de ego, Freud postula: “Não há dúvida de que esse ideal 

de ego é o precipitado da antiga imagem dos pais, a expressão de admiração pela 

perfeição que a criança então lhes atribuía”102. 

Sophie de Mijolla-Mellor, em Dicionário internacional da psicanálise, faz as 

seguintes considerações em relação ao Ideal do Eu: “O que caracteriza o Ideal do 

Eu, é portanto, a abertura que ele oferece ao narcisismo para uma realização 

possível num tempo futuro”103. 

Nesse sentido, é possível compreender que, diante do Ego Ideal desiludido, a 

criança passa a pensar no que ela quer ser quando crescer. No que diz respeito ao 

Supereu e ao Ideal do Eu, Sophie de Mijolla-Mellor assinala: 

 
O Ideal do Eu e o Supereu formam com o Eu ideal um agrupamento 
de instâncias que convém diferenciar claramente, embora Freud 
tenha confundido algumas vezes as duas primeiras. O termo 
Supereu só interveio mais tarde, em O ego e o id (1923b), e permitiu 
distinguir o aspecto normativo (Supereu) do aspecto de motivação 
com vistas a uma finalidade (Ideal do Eu).[...] O Ideal do Eu forma-se 
quando criança, por causa da influência crítica dos pais, dos 
educadores e de outras pessoas do meio ambiente, é obrigada a 
renunciar ao seu narcisismo infantil. Portanto, essa renúncia é 
viabilizada pela formação deste substituto, o Ideal do Eu, que deixa 
aberta a possibilidade de, num tempo futuro, ocorrer a reunião do Eu 
e do ideal. Essa formação do Ideal do Eu, confundida aqui com o  
 
 

                                                 
100 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade. São Paulo: 
Via Lettera, 2004. p. 69. 
101 FREUD, Sigmund. (1933[1932]) Conferência XXXI: a dissecção da personalidade psíquica. In: 
__________. Novas Conferências Introdutórias sobre a Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 1996, 
vol. XXII. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 70. 
102 FREUD, Sigmund. (1933[1932]) Conferência XXXI: a dissecção da personalidade psíquica. In: 
__________. Novas Conferências Introdutórias sobre a Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 1996, 
vol. XXII. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 70. 
103 MIJOLLA-MELLOR, Sophie de. Ideal do eu. In: MIJOLLA, Alain de. Dicionário internacional de 
psicanálise: conceitos, noções, biografias, obras, eventos, instituições. Tradução Álvaro Cabral. Rio 
de Janeiro: Imago, 2005. p. 905. 
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Supereu, faz-se por identificação com os pais, ou, mais 
precisamente, com o Supereu dos pais104. 

 

Com o declínio da organização genital infantil ou fase fálica, a repressão pela 

qual ela é submetida, e com o advento dos herdeiros do complexo de Édipo, a 

criança entra no período de latência, que se estabelece no final da infância, após a 

travessia do complexo de Édipo e do complexo de castração. 

No que se refere ao período de latência, Freud afirma: 

 
Aproximadamente do sexto ao oitavo ano de vida em diante, 
podemos observar uma parada e um retrocesso no desenvolvimento 
sexual, que, nos casos em que culturalmente há mais condições, 
podemos chamar de período de latência105. 

 

Segundo Freud, nessa fase, a libido, ou seja, a energia da pulsão sexual é 

direcionada a outros destinos:  

 
[...] na totalidade ou em sua maior parte – é desviada do uso sexual e 
voltada para outros fins. 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 culturais106. 
 

Assim, a sublimação pode ser entendida como uma forma socialmente aceita 

de satisfação, havendo um redirecionamento daquela pulsão sexual para outros fins. 

Conforme a interpretação de Violante, de acordo com Freud, na sublimação 

ocorre uma dessexualização, ou seja, um abandono dos objetivos sexuais: “pode 

efetuar-se regularmente por meio da mediação do ego e que a alteração do ego por 

meio da identificação implica retirada da libido objetal para si próprio”107. 

 
                                                 
104 MIJOLLA-MELLOR, Sophie de. Ideal do eu. In: MIJOLLA, Alain de. Dicionário internacional de 
psicanálise: conceitos, noções, biografias, obras, eventos, instituições. Tradução Álvaro Cabral. Rio 
de Janeiro: Imago, 2005. p. 905. 
105 FREUD, Sigmund. (1916-1917[1915-1917]) Conferência XXI: o desenvolvimento da libido e as 
organizações sexuais. In: __________. Conferências introdutórias sobre a psicanálise. Rio de 
Janeiro: Imago, 1996, vol. XIV. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud. p. 330. 
106 FREUD, Sigmund. (1905) Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 
1996, vol. VII. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 
p.167. 
107 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade. São Paulo: 
Via Lettera, 2004. p. 167. 
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Freud faz uma referência a importância da sublimação no processo 

civilizatório, em O mal-estar na civilização, ao afirmar: 

 
A sublimação do instinto [pulsão] constitui um aspecto 
particularmente evidente do desenvolvimento cultural; é ela que torna 
possível às atividades psíquicas superiores, científicas, artísticas ou 
ideológicas, o desempenho de um papel tão importante na vida 
civilizada.[...] A sublimação constitui uma vicissitude que foi imposta 
aos instintos de forma total pela civilização108. 

 
No texto de 1926, intitulado A questão da análise leiga: conversações com 

uma pessoa imparcial, Freud faz algumas considerações no que diz respeito à fase 

de latência: 

 
[...] o fato mais notável sobre a vida sexual das crianças, segundo me 
parece, passa por todo seu desenvolvimento mais amplo nos cinco 
primeiros anos de vida. A partir desse ponto até a puberdade 
estende-se o que se conhece como período de latência. Durante ele 
a sexualidade normalmente não avança mais; pelo contrário, os 
anseios sexuais diminuem de vigor e são abandonadas e esquecidas 
muitas coisas que a criança fazia e conhecia. Nesse período da vida, 
depois que a primeira eflorescência da sexualidade feneceu, surgem 
atitudes do ego como a vergonha, a repulsa e a moralidade, que 
estão destinadas a fazer frente à tempestade ulterior da puberdade e 
a alicerçar o caminho dos desejos sexuais que se vão 
despertando109. 
 

 

1.3.3 Organização Genital Adulta 

 
 
Após o período de latência sexual, o sujeito entra na última fase da organização 

libidinal, que está relacionada à puberdade e à vida adulta, denominada organização 

genital adulta. Nessa fase, ocorrem mudanças que levam a vida sexual à sua 

configuração definitiva. Sobre esse aspecto, Freud afirma: 

 
A organização completa só se conclui na puberdade, numa quarta 

                                                 
108 FREUD, Sigmund. (1930[1929]). O mal-estar na Civilização. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. 
XXI. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 103. 
109 FREUD, Sigmund. (1926). A questão da análise leiga: conversações com uma pessoa imparcial. 
Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XX. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas 
de Sigmund Freud p. 204 
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fase, a genital. Estabelece-se então um estado de coisas em que (1) 
algumas catexias libidinais primitivas são retidas, (2) outras são 
incorporadas à função sexual como atos auxiliares, preparatórios, 
cuja satisfação produz o que é conhecido como pré-prazer, 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 objetivos110. 

 

Dessa forma, na organização genital adulta, as pulsões estão subordinadas sob 

a primazia dos órgãos genitais. No entanto, considero importante ressaltar que 

Freud esclarece que essa sucessão de fases na constituição do psiquismo não é 

completamente linear, uma fase não substitui linearmente a outra. A esse respeito, 

Freud sublinha: 

 
Seria um erro supor que essas três fases se sucedem de maneira 
clara. Uma pode aparecer em aditamento da outra; podem sobrepor-
se e podem estar presentes lado a lado. Nas primeiras fases, os 
diferentes componentes dos instintos empenham-se na busca de 
prazer independente uns dos outros; na fase fálica, há os primórdios 
de uma organização que subordina os outros impulsos à primazia 
dos órgãos genitais e determina o começo de uma coordenação do 
impulso geral em direção ao prazer na função sexual. A organização 
completa só se conclui na puberdade, numa quarta fase, a genital.[...] 
Este processo nem sempre é realizado de modo perfeito. As 
inibições em seu desenvolvimento manifestam-se como os muitos 
tipos de distúrbios da vida sexual111. 

 

Assim, a partir da teoria da constituição do psiquismo, segundo Freud, é 

possível entender que uma fase da organização da libido não supera a outra. 

Em suma, pretendi neste capítulo, elucidar a constituição psíquica segundo a 

teoria freudiana, tendo como ponto de partida, a instauração do desejo, a 

psicossexualidade e o conceito de pulsão. Busquei, também, esclarecer o percurso 

do desenvolvimento libidinal e suas fases, ressaltando a noção de narcisismo, para 

uma maior compreensão sobre a melancolia e a potencialidade melancólica. 

 
 

 

                                                 
110 FREUD, Sigmund. (1938). Esboço de Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XXIII. 
Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 168. 
111 FREUD, Sigmund. 1940[1938]) Esboço de Psicanálise. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XXIII. 
Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 168. 
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2 AS CONTRIBUIÇÕES METAPSICOLÓGICAS DE PIERA AULAGNIER 
 

 
Mas o que é verdadeiramente imoral é ter desistido de si mesma112. 

                                                                                                                      (Clarice Lispector) 

 

 

Piera Aulagnier, médica e psicanalista, a partir de sua larga experiência na 

prática analítica com pacientes psicóticos, ampliou o campo da teoria freudiana nas 

dimensões metapsicológica, psicopatológica, metodológica, técnica e ética. Dessa 

maneira, Aulagnier constatou os limites da teoria freudiana frente à psicose que, 

segundo Violante, “limites que Freud reconhecia, mas localizava na impossibilidade 

de os psicóticos estabelecerem transferência com o analista”113. 

Ao atender pacientes psicóticos, Aulagnier sentiu a necessidade de 

entrevistar os pais de seus pacientes, o que lhe possibilitou ampliar sua teoria, tendo 

acesso não apenas a realidade histórica de seus pacientes, como também ao lugar 

que eles ocupavam na vida dos pais. 

Em A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado (1975), em 

relação ao modelo de Freud, no que diz respeito à psicose, Aulagnier afirma: “vimos 

que a aplicação desse modelo à resposta que esse discurso suscitava em nós, 

deixava excluída [...] uma parte de nossa própria vivência”114. 

Nessa mesma obra, Aulagnier afirma que não pretendia construir um novo 

modelo da psique, mas sim ampliá-lo: 

 
Nossa construção não se pretende um novo modelo da psique, 
porém tem a ambição de ampliá-lo, o que não é menos arriscado. Ela 
nada tem de definitivo, o que seria incompatível com nossa própria 
concepção do saber[...]115. 

 

 

                                                 
112 LISPECTOR, Clarice. Aprendendo a viver: imagens. Edição de texto: Teresa Montero; edição de 
fotografia: Luiz Ferreira. Rio de Janeiro: Rocco, 2005. p. 87. 
113 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 9. 
114 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 17. 
115 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 20. 
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Assim, como a clínica freudiana constitui-se predominantemente de adultos 

neuróticos, parece que Freud não sentiu necessidade de entrar em contato com os 

pais dos pacientes, o que é fundamental na análise de crianças e psicóticos. Com 

isso, Freud não teve acesso aos processos psíquicos dos pais de seus pacientes, e 

seu interesse baseou-se em compreender metapsicologicamente o caminho 

percorrido para que o menino e a menina se tornassem homem e mulher 

respectivamente, como também os “acidentes psicopatológicos” ocorridos nesse 

processo. 

Aulagnier considerava de fundamental importância os dados históricos dos 

pacientes, e fez uso do conceito realidade histórica para uma maior compreensão 

sobre a problemática humana. A autora define a realidade histórica como sendo o 

“relato, feito pelo próprio sujeito ou por um terceiro, através do qual tomamos 

conhecimento dos acontecimentos que, efetivamente, marcaram a infância do 

sujeito”116. 

É importante ressaltar que, apesar de Aulagnier reconhecer a influência de 

Lacan em sua formação psicanalítica, ela considerava-se freudiana. Sobre esse 

aspecto, Violante assinala: 

 
Aulagnier jamais negou a importância e a influência em seu modo de 
pensar a psicanálise, mas deixa absolutamente claro que ela é 
freudiana – assim como são considerados os psicanalistas franceses 
que acompanharam Lacan apenas até a primeira fase de suas 
produções, quando ele propôs fazer um “retorno a Freud”117. 

 

Dessa forma, como já mencionado anteriormente, no texto de 1914, Sobre o 

narcisismo: uma introdução, Freud postula que o ego não existe desde o início da 

vida do bebê como unidade, mas deve ser desenvolvido, sendo primeiro e acima de 

tudo um ego corporal. Porém, ele não aborda em que momento ocorre a constituição 

do ego.  Nesse sentido, o autor afirma: “[...] posso ressaltar que estamos destinados 

a supor que uma unidade comparável ao ego não pode existir no indivíduo desde o 

começo; o ego tem de ser desenvolvido”118. 

                                                 
116 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 216. 
117 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 10. 
118 FREUD, Sigmund. (1914) Sobre o narcisismo: uma introdução. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. 
XIV. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 84. 
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De acordo com a teoria do Estádio do Espelho, proposta por Lacan e mantida 

por Piera Aulagnier, o advento do Eu ocorre entre os 6 e os 18 meses de vida. É 

nesse momento que surge o Eu antecipado, pré-investido e estruturado pela 

linguagem. Entretanto, nem Freud nem Lacan explicitaram como as vivências do 

bebê são registradas antes da constituição do Eu. Nesse sentido, Piera Aulagnier 

traz importantes contribuições. Para a autora, o Eu também não existe desde o início 

da vida, devendo se constituir por meio de uma dialética identificatória. Violante 

levanta a seguinte questão a esse respeito: 

 
No nascimento, a psique incipiente do bebê é inaugurada pelo 
encontro com dois fragmentos de realidade: o próprio corpo e o Eu 
dos outros – e, de modo prevalente, o Eu materno. Mas como esta 
vivência sensorial pode inscrever-se na psique do bebê, se o Eu não 
está presente?119 
 

Aulagnier faz uma distinção entre o desejo de ter filhos e o desejo de 

maternidade. Para a autora, o desejo de ter filhos implica realizar a função materna, 

que segundo a interpretação de Violante, representa: 

 
[...] amar a criança, ter realizado a repressão da própria sexualidade 
infantil, estar de acordo com o fundamental do discurso cultural 
acerca da função materna e devotar sentimentos positivos em 
relação ao pai da criança, ao seu lado – um outro que seja ponto de 
apoio para o Eu e suporte de investimento120. 
 

Assim, o desejo de ter filhos refere-se ao desejo de ter filhos autônomos e 

singulares que, por intermédio da interdição incestuosa, a menina supera o desejo 

de ter um pênis em prol do desejo de ter um filho da mãe, para posteriormente, ter 

um filho do pai e, finalmente, alcançar o desejo de ter filhos singulares e autônomos. 

Já o desejo de maternidade é postulado por Aulagnier como uma 

impossibilidade da criança encontrar um lugar no sistema de parentesco que lhe 

permita um acesso ao simbólico: “Neste caso o Eu da mãe não reprime uma 

significação primária de sua relação à sua própria mãe, impedindo-lhe o acesso ao 

                                                 
119 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 20. 
120 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 96. 



52 
 

conceito de função materna e a seu poder de simbolização”121. 

Assim, o desejo de maternidade é concebido pela autora como um desejo 

materno psicotizante, e o filho é concebido como fruto de um desejo infantil. 

Piera Aulagnier considera que, mesmo antes do bebê nascer, ele é pré-

investido e pré-enunciado, inicialmente pela libido materna, de modo prevalente. 

Para a autora, o advento do Eu deve-se ao discurso que veicula o desejo materno e 

paterno. O Eu é estruturado pela linguagem, que se constitui no meio familiar, 

organizado pelo discurso e pelo desejo dos pais entre e si e, em relação à criança. 

Dito em outras palavras, Aulagnier prioriza o desejo parental em relação àquele ser 

humano que vai nascer, o que antecede ao nascimento do bebê, considerando 

prioritário à qualidade do desejo dos pais entre si e, em relação ao bebê. 

Inicialmente, a figura materna, por meio de seu discurso, desempenha a função de 

porta-voz na estruturação psíquica do bebê. De acordo com Aulagnier:  

 
[...] porta-voz no sentido literal do termo, pois é a esta voz que o 
infans deve, desde 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 infans suas leis e exigências122. 
 

Os pressupostos metapsicológicos de Piera Aulagnier privilegia na 

constituição psíquica do sujeito a atividade de representação. Para a autora, a 

função da psique é representar o vivido, ou seja, inscrever na psique todas as 

experiências fontes de prazer ou desprazer. Dessa forma, a autora afirma: 

 
Por atividade de representação, compreendemos o equivalente 
psíquico do trabalho de metabolização própria à atividade orgânica. 
Podemos definir trabalho de metabolização como a função pela qual 
um elemento heterogêneo à estrutura celular é rejeitado ou, ao 
contrário, transformado num material que se torna a ela homogêneo. 
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 informação123. 

                                                 
121 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
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Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 27. 
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Assim, a atividade de representação é uma atividade psíquica que equivale 

ao trabalho da metabolização orgânica, e que, na interpretação de Violante, para 

Aulagnier, essa atividade está “incumbida de inscrever na psique o existente, o 

vivido, enfim, um elemento de informação – que é sempre libidinal”124. 

Aulagnier defende a hipótese de que: 
 

[...] a atividade psíquica é constituída pelo conjunto de três modos de 
funcionamento, ou por três processos de metabolização: o processo 
originário, o processo primário, o processo secundário. As três 
representações que resultam de suas atividades serão 
respectivamente: a representação pictográfica ou pictograma, a 
representação fantasmática ou fantasia, a representação ideativa ou 
enunciado125. 

 
Dessa maneira, Piera Aulagnier propõe outros modos de funcionamento 

psíquico antes da constituição do Eu. A autora prioriza a atividade de representação, 

como também expõe como cada modo de funcionamento psíquico vai representar o 

vivido. Assim, a atividade psíquica é constituída por três modos de funcionamento ou 

processo de metabolização, por meio dos quais representam o vivido na psique, 

atribuindo-lhe uma causalidade: o originário, o primário e o secundário, que 

produzem respectivamente as representações pictográficas, fantasmática e ideativa, 

e que atribuem a causalidade do vivido, respectivamente, ao autoengendramento, à 

onipotência do desejo do outro e a uma causalidade inteligível. 

Assim, posteriormente, os três processos coexistirão durante toda a vida do 

indivíduo. A autora ainda acrescenta: 

 
[...]eles se sucedem temporalmente e a emergência de cada um 
deles resulta da necessidade que se impõe à psique de tomar 
conhecimento de uma propriedade de objeto, exterior a ela, 
propriedade que o processo anterior tinha obrigação de ignorar. Esta 
sucessão no tempo não é mensurável. Tudo leva a crer que a 
distância que separa a entrada em ação do processo originário do 
processo primário é extremamente reduzida; a atividade do processo 
secundário também é muito precoce126. 
 

                                                 
124 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 20. 
125 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 28. 
126 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 28. 
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Os três modos de funcionamento não estão presentes na psique desde o 

nascimento. Para Aulagnier, “a instalação de um novo processo não significa o 

desaparecimento do precedente: em espaços diferentes, tendo entre eles relações 

não homólogas, cada um desenvolve a atividade que lhe é própria”127. 

 

 

2.1 Processo Originário 

 
 

Aulagnier mantém os conceitos freudianos do processo primário e secundário, 

porém, postula outro modo de funcionamento psíquico, que ocorre antes do 

processo primário, denominado processo originário. 

O processo originário postulado por Aulagnier é o modo de funcionamento 

psíquico antes do Eu se constituir. É o único que está presente desde o nascimento, 

e que se perpetua ao longo da vida, simultaneamente com os processos primário e 

secundário. 

Segundo a interpretação de Violante, é o modo mais arcaico do 

funcionamento psíquico, “que representará, ou seja, registrará na psique, o encontro 

inaugural boca-seio, por meio de um pictograma ou representação pictográfica”128. 

Dessa forma, o originário representa todo o vivido por meio do pictograma. O 

protótipo do originário é a boca/seio e, de acordo com o funcionamento desse 

processo, é impossível reconhecer a dualidade do encontro boca/seio como duas 

entidades separadas.  

Assim, em A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, 

Aulagnier postula que a experiência do encontro originário ocorre, inicialmente, no 

momento do nascimento, por intermédio de “uma primeira e inaugural experiência de 

prazer: o encontro boca-seio. Quando falamos de momento originário, é a esse 

ponto de partida que nos referimos”129.  

 

                                                 
127 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 28. 
128 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 23. 
129 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 41. 
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No que diz respeito ao pictograma, Aulagnier afirma: 

 
O pictograma é a primeira representação que a atividade psíquica faz 
dela mesma, através da figuração do objeto zona-complementar e do 
esquema relacional que ela impõe a estas duas entidades. Prazer e 
desprazer dependerão das relações respectivamente figuradas entre 
o objeto e a representação coextensiva a toda vivência de prazer; o 
estado de rejeição, de agressão de um pelo outro, será a 
representação coextensiva a toda vivência de desprazer130. 
 

Em Os destinos do prazer (1979), Aulagnier afirma: “O próprio pictograma é a 

impossibilidade de levar em consideração os conceitos de exterioridade, de não 

identidade, de ausência de projeção”131. 

De acordo com Aulagnier, o processo originário não é o inconsciente, uma 

vez que jamais o pictograma ou “imagem da coisa corporal”, a partir das vivências 

sensoriais, se ligará a uma representação verbal de modo a torná-la consciente. 

Esse modo de funcionamento psíquico é indizível, não é capaz de se ligar a 

palavras. 

Segundo as palavras de Violante: “O originário não é o inconsciente e suas 

produções jamais acederão ao dizível – condição que só está ao alcance do Eu”132. 

O material a ser registrado psiquicamente nesse processo representa uma só 

unidade, e vem do sensorial: os olhos e o visto, a boca e o seio, o ouvido e a voz, ou 

seja, toda parte da sensorialidade, podendo haver prazer ou desprazer. Dito em 

outras palavras, há uma indiferenciação completa no processo originário, cujas 

partes se fundem, se houver prazer, ou se rejeitam, se houver desprazer. 
Violante, em Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 

freud, assim entende o processo originário: 

 
O originário é coextensivo a uma experiência que coloca em ação 
uma ou mais funções do corpo, em decorrência de excitações 
sensoriais. Graças à exigência de representabilidade, sua atividade 
própria de representação inscreve na psique uma “imagem da coisa 
corporal”, ou seja, uma “imagem da zona-objeto complementar”. Esta 
imagem ainda não é aquilo que Freud denomina representação de  
 

                                                 
130 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 57. 
131 AULAGNIER, Piera. Os destinos do prazer. Rio de Janeiro: Imago, 1985. p. 95. 
132 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 26. 
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coisa – obra do processo primário. A inscrição psíquica é sensorial, 
fonte de prazer ou de desprazer133. 

 
No que concerne ao processo originário, Aulagnier afirma: 

 
[...] pouco importa o tempo durante o qual este processo é o único a 
poder transformar os sinais da vida somática em signos da vida 
psíquica; tenha uma duração de três horas, três dias ou três 
semanas, sua atividade persistirá igualmente ao longo de toda nossa 
existência. [...] O que se escreve (ou se pictografa) metabolizou um 
estado somático na apresentação de um afeto psíquico, 
conjuntamente experimentado e figurado como autoengendrado134. 

 
Aulagnier ressalta que o espaço e a atividade do originário metaboliza toda 

vivência na psique em um pictograma, que é “indissociavelmente, representação do 

afeto e afeto da representação”135. A autora afirma que essa representação do 

originário só pode ter como representado o que ela definiu como “imagem do objeto-

zona complementar”, por meio da sensorialidade, tendo como consequência desta “a 

ilusão de que toda zona autoengendrada, o objeto a ela adequado faz com que o 

desprazer que resulta da ausência do objeto ou de sua inadequação,por excesso ou 

falta, se apresente como ausência, excesso ou falta da própria zona”136. 

Dessa forma, a boca e o seio são pictografados como uma unidade 

indissociável à “imagem do objeto zona-complementar”. Para Aulagnier: 

 
[...] representação desta dualidade “zona sensorial do objeto causa 
de excitação”, por uma imagem que os figura como uma entidade 
que chamaremos “imagem da coisa corporal” ou preferivelmente, 
“imagem do objeto zona-complementar”. Esta imagem é o 
pictograma, enquanto estabelecimento de um esquema relacional, no 
qual o representante se reflete como totalidade idêntica ao mundo137. 

 
 

 

                                                 
133 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 23. 
134 AULAGNIER, Piera. Nascimento de um corpo, origem de uma história. In: VIOLANTE, Maria 
Lucia Vieira. (Org.). Desejo e Identificação. São Paulo: Annablume, 2010. p. 34. 
135 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 64. 
136 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 53. 
137 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 51. 
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Ainda no que diz respeito ao processo originário, Violante interpreta: 

 
 
No nível originário, único modo de funcionamento psíquico presente 
no nascimento, o encontro da boca (órgão sensorial, zona) com o 
seio (objeto complementar, externo e com poder de estimulação) e o 
prazer ou desprazer que daí decorre será o protótipo do elemento de 
informação libidinal passível de ser representado. Para a atividade 
pictográfica, que é pulsional, é impossível representar a boca 
separada do seio. Então, boca-seio será representada 
pictograficamente, como se fosse uma unidade, cujas partes se 
fundem, se unem, se houver prazer; ou então, no caso de desprazer, 
se rejeitam, se repelem138. 

 

Violante entende que, no originário, “a realidade é autoengendrada pela 

atividade sensorial”139, e elucida que, como o originário ignora todo signo de relação, 

a psique atribui tanto o prazer quanto o desprazer decorrentes dos ininterruptos 

encontros: 

  
[...] consigo mesmo, com o próprio corpo, com o Eu dos outros e com 
a realidade - à atividade do sistema que o inscreve psiquicamente, 
ou seja, eles serão representados como tendo sido 
autoengendrados. Assim, o originário, regido pelo postulado do 
autoengendramento, atribui à própria atividade psíquica/sensorial a 
causalidade de afeto prazeroso ou desprazeroso vivido140. 
 

Aulagnier afirma que no processo originário: 

 
Enquanto espaço psíquico e espaço somático se mantiverem 
indissociáveis, enquanto nenhum existente exterior puder ser 
conhecido como tal, tudo o que afeta a psique, tudo o que modifica 
suas próprias experiências, responderá ao único postulado de 
autoengendramento. A psique imputará à atividade das zonas 
sensoriais o poder de engendrar suas próprias experiências (prazer 
ou sofrimento), seus próprios movimentos de investimento ou de 
desinvestimento e, com isso, a única “evidência” que possa existir 
nesta aurora da vida141. 

 

Em suma, somente o processo originário é passível de representar o encontro 

                                                 
138 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 23. 
139 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 27. 
140 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 25-26. 
141 AULAGNIER, Piera. Nascimento de um corpo, origem de uma história. In: VIOLANTE, Maria 
Lucia Vieira. (Org.). Desejo e Identificação. São Paulo: Annablume, 2010. p. 18. 
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inaugural da boca com o seio. A atividade pictográfica resulta de uma atividade 

pulsional, sendo impossível representar a boca separada do seio e que demonstra o 

vivido na psique, regido pelo postulado de autoengendramento. Então, o encontro 

boca-seio será representado pictograficamente como uma unidade cujas partes se 

unem, se houver prazer, ou se rejeitam, se houver desprazer. 

Assim, o originário representa as vivências de acordo com o protótipo do 

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

a estimulação sensorial seja representada psiquicamente como algo prazeroso, ou 

por um pictograma de rejeição, caso a estimulação sensorial representada 

psiquicamente seja representada como algo desprazeroso. 

Para Aulagnier, tanto o prazer como o desprazer vivido por uma zona erógena 

propagam-se para outras zonas erógenas, possibilitando a coexistência de 

sentimentos diversos. Segundo a autora postula, “o originário está sempre sob o 

domínio da lei do “tudo ou nada”, do amor ou do ódio”142. 

Segundo a interpretação de Violante, no que diz respeito à “lei do tudo ou 

nada”, para o originário, não é possível experimentar, no mesmo momento, prazer 

numa zona erógena, e desprazer na outra: ao mesmo tempo, é irrealizável ter prazer 

no encontro boca/seio e desprazer no ouvido/voz. Assim, interpreta Violante: 

 
No nível originário, devido à inexistência do signo de relação, se o 
seio é mau, a boca também o é. Assim sendo, se ele for bom, ela 
também o será. Além disso, o prazer ou desprazer experimentado 
por uma zona erógena difunde-se para as demais. Não é possível, 
então, a psique representar o prazer do encontro boca-seio 
(materno) ao mesmo tempo que o desprazer do encontro ouvido-voz 
(materna)143. 
 

No entendimento de Aulagnier, a lei do “tudo ou nada” rege o processo 

originário, é percursor da angústia de mutilação, e desempenha uma importância 

fundamental na integração do corpo como uma unidade futura. Segundo a autora: 

 
A totalidade sincrônica da excitação das zonas é de uma importância 
fundamental: antecede necessário à integração do corpo como uma 
unidade futura, mas, também, causa de uma fragmentação desta 

                                                 
142 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
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143 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 28. 



59 
 

“unidade” que é fonte de uma angústia de mutilação; angústia que 
implica numa desintegração da imagem do corpo144. 

 

De acordo com os pressupostos de Piera Aulagnier, é necessário tanto um 

“prazer mínimo”, quanto um “desprazer mínimo” para a psique funcionar. Conforme a 

autora, a finalidade da atividade psíquica “[...] não é jamais gratuita e o gasto de 

trabalho que ela comporta deve ser assegurado por uma recompensa em 

prazer[...]”145. 

Essa recompensa em prazer é o que garante o investimento da atividade de 

representação e, consequentemente, a atividade vital. Para a autora, o não 

investimento da atividade vital colocaria em risco a própria atividade, mas a psique 

geralmente está resguardada “pela presença do que nós chamaremos de “prazer 

mínimo”146. A autora ainda acrescenta:  

 
[...] recorrendo à metáfora energética, que o trabalho necessário à 
constituição de uma nova representação tem como consequência um 
estado de tensão, responsável pelo que chamaremos “desprazer 
mínimo”, simétrico ao que chamamos “prazer mínimo”. Mais 
importante e mais essencial para a compreensão do funcionamento 
psíquico é a relação existente entre o afeto de desprazer e a 
representação que lhe é indissociavelmente ligada. Esta relação 
obriga a abordar a questão colocada pela pulsão de morte[...]147. 
 

Assim, o prazer mínimo é necessário à sobrevivência do bebê, e o desprazer 

mínimo é o que leva o psiquismo a buscar outra forma de funcionamento psíquico. 

Violante faz a seguinte interpretação: 

 
O “prazer mínimo” decorre da própria atividade de representação. A 
ela deve se acrescentar um “a mais” de prazer, graças à libido e ao 
desejo materno, quando coincidem o prazer do representante e o 
objeto representado. Já o “desprazer mínimo” pode decorrer de um 
estado de necessidade ou de falta de um objeto sensível à zona 
complementar que venha satisfazer tanto a necessidade do corpo 
quanto a necessidade psíquica do prazer, mas pode também 
decorrer de um estado de tensão gerado pela necessidade de a  

                                                 
144 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
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145 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
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146 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
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atividade psíquica ter que forjar novamente uma representação, em 
virtude de sua fixação não ter sido possível148. 
 

Assim, como já dito anteriormente, é necessário um desprazer mínimo para a 

introdução de um outro modo de funcionamento. Dito em outras palavras, o 

processo originário não poderá ficar funcionando muito tempo sozinho, uma vez que 

a realidade impõe que a boca/seio não fiquem juntos para sempre. 

Dessa forma, a partir do momento em que o seio não estará à disposição do 

bebê durante todo o tempo, e a realidade lhe impuser que o seio não lhe pertence, 

esse índice de realidade resultará na entrada de um outro modo de funcionamento 

psíquico, que é o que rege o inconsciente, denominado modo de funcionamento 

psíquico primário. 

 

 

2.2 Processo Primário 

 
 
O processo primário é o modo de funcionamento psíquico que rege o 

inconsciente, presente também na teoria freudiana. 

Assim, com a introdução do processo primário, e por meio de uma fantasia ou 

representação fantasmática, torna-se possível o bebê representar a alternância entre 

a presença e a ausência da mãe. Dessa maneira, a respeito do processo primário, 

Aulagnier afirma: 

 
A entrada em função do primário é a consequência do 
reconhecimento, imposto à psique, da presença de um outro corpo e, 
portanto, de um outro espaço separado do seu próprio. Este 
reconhecimento não é compatível com o postulado do 
autoengendramento próprio ao originário, autoengendramento no 
qual não pode haver lugar para uma representação de uma 
separação (qualquer que seja ela), entre engendrante e engendrado. 
É o reconhecimento da separação entre dois espaços corporais e, 
portanto, entre dois espaços psíquicos, reconhecimento imposto pela 
experiência da ausência e do retorno, que deverá ser representada 
pela figuração de uma relação que une o separado. Esta  
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representação é, conjuntamente, reconhecimento e negação da 
separação149. 

 

Nese processo, o princípio da realidade reconhece a separação entre o corpo 

do bebê e o seio materno. Dessa forma, quando a realidade da separação se 

impuser, o processo primário entra em cena, abrindo-se dois espaços diferentes; o 

corpo do bebê e o seio materno. 

 A esse respeito, Violante interpreta: 

 
[...] como o originário ignora o signo de relação, é desde muito cedo 
que o modo primário do funcionamento psíquico entra em cena, a fim 
de dar conta das alternâncias de presença e ausência da mãe e dos 
afetos – de prazer e desprazer- que daí advém. Isto significa que o 
primário começará a funcionar quando o conceito de separável se 
impuser150. 
 

As experiências de encontro/desencontro são representadas pelo modo 

primário do funcionamento psíquico vivido por meio de uma fantasia ou 

representação fantasmática. Esta tem como finalidade a representação de dois 

espaços, estes estão submetidos à onipotência do desejo de um só. Aulagnier 

define a produção fantasmática da seguinte maneira: 

  
[...] é uma figuração na qual, efetivamente, existe a representação de 
dois espaços, mas estes dois espaços estão submetidos à 
onipotência do desejo de um só. Em outros termos, a psique é 
confrontada à obrigação de reconhecer que o seio é um objeto 
separado do próprio corpo e, portanto, um objeto cuja possessão não 
é garantida; daí a recusa da psique em reconhecer como efeito do 
seu próprio desejo, uma separação que ela não tem o poder de 
abolir. Se tal acontecesse, ela deveria concluir que existe desejo sem 
poder, conclusão inaceitável para o primário151. 

 

Desse modo, o processo primário é regido pelo postulado da onipotência do 

Outro, a começar pelo desejo materno. Entendendo-se o postulado como atribuição 

de causalidade ao vivido, Aulagnier considera que: 
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A esta dupla necessidade de salvaguardar o postulado da 
onipotência do desejo e de se apropriar de uma primeira informação 
sobre a separação dos espaços psíquicos e corporais, 
correspondem, de um lado, o estabelecimento de uma representação 
do Outro agente e garantia de onipotência do desejo – e de por outro 
lado, a representação do próprio espaço corporal, enquanto 
separado, como consequência deste desejo: o prazer que este 
“espaço” experimenta se apresentará como o efeito do desejo do  
 
Outro de uma reunificação entre os dois espaços separados e o 
desprazer se apresentará como o efeito do seu desejo de rejeição152. 

 
Para Aulagnier, o núcleo da organização fantasmática é a cena primária, que 

é constituída por três elementos, onde todos estão submetidos ao desejo de um só. 

O reconhecimento do corpo materno, como separado do bebê, como entidade 

autônoma, impõe à psique do bebê admitir que ele não é o único objeto do desejo 

materno. Segundo Aulagnier, este é o protótipo do Édipo no processo primário: 

 
A partir do momento em que a criança coloca o desejo da mãe como 
diferente do seu, ela deverá figurar um outro objeto, que não é ela 
própria para este desejo. Enquanto a criança acredita ser o objeto 
exclusivo do desejo da mãe e que a mãe a deseja como objeto único 
de seu prazer, ela continua a desejar o que a mãe deseja. A criança 
deverá renunciar a esta identidade, no momento em que ela intui a 
possibilidade de um desejo do Outro por um “outro espaço”, que lhe 
tira da posição do objeto exclusivo do prazer153. 

 
É a partir da remodelagem do cenário do originário que o primário constrói a 

“cena primária”, possibilitando inscrever “uma primeira relação de causa e efeito 

entre o que é vivenciado por aquele que olha, e o que aparece na cena”154. 

Segundo a interpretação de Violante, o primário representa os signos de 

relação: 

 
Assim é que toda fantasia consiste em uma figuração cênica 
constituída por três elementos, estando um a olhar os outros dois – 
dois espaços sob a onipotência do desejo de um só. Como protótipo 
do Édipo, na cena figuram: fantasiante-mãe/outro sem seio; mãe-
outro sem seio/ fantasiante; fantasiante-outro sem seio/mãe. Essa é 
a estrutura relacional própria ao fantasma155. 
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Conforme Aulagnier afirma, o precursor do Édipo no processo primário é 

também constituído pelos resquícios do Édipo parental. Dito em outras palavras, a 

criança é sucessora da historicidade do Édipo parental, sendo fundamental levar em 

consideração a repressão da sexualidade infantil dos pais: 

 
Desde o momento em que a atividade primária estabelece um 
sistema, que faz comunicar seu espaço psíquico com o espaço 
psíquico materno, o olhar contempla uma cena na qual todo 
acontecimento afetivo traz a marca do Édipo; [...] esta marca vai se 
manifestar pelo que deve se manter reprimido. O comportamento da 
mãe e do pai deriva daquilo que já não pode mais se manifestar no 
desejo edipiano, daquilo que não deve mais se manifestar, e por isso 
se exprime e se manifesta pelos sentimentos de ternura, apego e 
pela procura do “bem” da e para a criança. Assinalemos que tanto as 
formas lícitas do amor, quanto as proibições que encontra a criança 
são consequências diretas do Édipo parental156. 

 

Quanto ao complexo de Édipo no primário, Violante interpreta: 

 
O precursor do Édipo é constituído pelos resquícios do Édipo 
parental. Isto significa que, de um lado, a criança é a sucessora 
historicizada da criança que outrora cada um dos pais desejou ter – 
esta deve ser consequência do desejo do casal parental de ter filhos; 
de outro, além da representação fantasmática da cena primária ser 
constituída por três elementos, na cena externa, a psique da criança 
começa a perceber a emergência do “outro sem seio”, com o qual a 
mãe mantém uma relação privilegiada e o qual pode se revelar à 
própria criança não só como uma presença perturbadora para a 
díada mãe-bebê, mas também como fonte de prazer para o conjunto 
das zonas erógenas, tornando-se desejada a sua presença157. 

 

Assim, o protótipo do complexo de Édipo no processo primário pode ser 

ilustrado158 da seguinte forma: 

 

                          

 

                                           

                                                 
156 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 80. 
157 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 36-37. 
158 Desenho retirado da aula proferida pela Professora Doutora Maria Lucia Vieira Violante, realizada 
no dia 19 de abril de 2012. 
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O “Outro sem seio” possibilita à psique do bebê reconhecer a existência de 

um terceiro, portanto, do pai. 

Verifica-se, prematuramente, o desejo paterno em relação ao bebê. Assim, o 

processo primário representa o vivido na psique da seguinte maneira: o “mim” (ainda 

não Eu), o “Outro”(figura materna) e o “Outro sem seio” (figura paterna). 

De acordo com Aulagnier, quando a diferença entre o desejo do bebê e o 

desejo materno inexiste ou é mínima, ou seja, quando o “Outro sem seio” 

desaparece ou torna-se a diferença muito pequena, ela impossibilita o jogo 

pulsional. Com isso, segundo a autora: “[...]há, então, o risco de desaparecer da 

cena fantasmática o terceiro polo, que é o olhar.[...] A redução desta distância está 

no centro do fenômeno psicótico”159. 

Conforme o postulado da onipotência do desejo do Outro, que rege o 

processo primário, Violante faz a seguinte interpretação: 

 
A atribuição da causa do vivido à onipotência do desejo do Outro – o 
desejo da própria criança projetado em um dos pais ou o desejo dos 
pais – é o postulado que rege o primário. Por meio desse processo, 
todo prazer e todo desprazer vividos nos sucessivos encontros e 
desencontros com o Eu do Outro e com a realidade serão 
representados na psique e atribuídos ao desejo do Outro de dar ou 
recusar prazer – sendo a mãe, via de regra, o representante do 
Outro. Outro como suporte de que todo sujeito depende para se 
constituir: mãe, pai, enfim, o que remete a uma ordem cultural160. 
 

Aulagnier elucida que, num primeiro momento, o processo primário produz 

representação coisa, como Freud postula. Dessa maneira, no primário, a imagem da 

coisa é inconsciente, uma vez que se ligar a imagem em figuras, é mais primitivo do 

                                                 
159 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 75, nota de rodapé. 
160 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 34. 
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que se ligar a imagem em palavras, e somente se torna consciente ao se ligar a 

imagem de palavra. 
É num segundo momento, o que difere de Freud, que o primário produz 

representação palavra, ou seja, que o primário usa nas suas figurações imagem de 

palavra. Segundo Aulagnier, a imagem de palavra não aparece de acordo com o 

signo linguístico, mas sim, de acordo com as significações primárias, isto é, uma 

“série de signos que informa o primário da intenção do desejo do Outro”161. Isto 

significa que as significações primárias representam o que é prazeroso ou 

desprazeroso de ouvir, para que nasça o desejo e, posteriormente, o desejo de 

entender. 

Assim, a representação palavra não está vinculada ao signo linguístico, mas 

sim, ao desejo. Dito em outras palavras, o signo linguístico não é representado pelo 

primário, o bebê não entende o que lhe é falado, mas atribui um sentido ao desejo 

materno de dar ou recusar prazer. Sobre esse aspecto, Violante ressalta: 

 
A imagem da palavra aparece, [...] em um segundo momento do 
primário, não como significado linguístico, mas como “significações 
primárias”. Estas são constituídas por sequências fonéticas 
escutadas pelo bebê, que ainda não formam frases, mas que 
informam o primário sobre a intenção do desejo materno de dar ou 
recusar prazer. Em outras palavras, a voz materna que o bebê 
escuta, se for fonte de prazer ou de desprazer, será atribuída ao seu 
desejo de dar ou recusar prazer, respectivamente162. 
 

Aulagnier esclarece que, no modo de funcionamento psíquico primário, a 

junção das palavras escutadas pelo bebê à imagem de coisas ocorre da seguinte 

maneira: 

 
A junção deste “escutado” à imagem de coisa estabelece um sistema 
de significações primárias, que se diferencia do sistema próprio a 
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, enquanto 
que no segundo sistema a prova da verdade se converte numa 
exigência que só pode ser fornecida pelo discurso cultural, que 

                                                 
161 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 94. 
162 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 35. 
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definiremos como discurso do meio163. 
 

Para Aulagnier, no primário, já está presente o princípio da realidade. 

Segundo a interpretação de Violante: 

 
 [...] no primário estão presentes o princípio da realidade, o qual 
impõe a prova de separação dos corpos, e, num segundo momento, 
a imagem de palavra. Apesar dessas presenças, todo prazer e todo 
desprazer, decorrentes dos sucessivos encontros entre a psique do 
bebê e o próprio corpo e, mais, a psique dos outros, continuam a ser 
atribuídos à onipotência do desejo do Outro164. 

Quanto à realidade no processo primário, Aulagnier entende que: 

 
A certeza da existência e do poder dos desejos é, para a atividade 
fantasmática, uma necessidade lógica e o único caminho que lhe 
permite situar a existência de um Outro e, mais tarde, outros e, 
consequentemente, a existência de uma realidade165. 

 

Quanto à castração, o precursor da angústia de castração no primário é a 

angústia de amputação, isto é, como o bebê, no primário, atribui o vivido à 

onipotência do desejo do Outro de dar ou recusar prazer, com isso, o próprio corpo 

não tem autonomia de gerar prazer ou desprazer. Segundo Aulagnier: 

 
No funcionamento do primário, a rejeição do percebido é 
acompanhada de amputação, não da zona-função, mas de sua 
autonomia [...]. O desprazer implicará a fantasia de ser mutilado da 
autonomia de uma função do próprio corpo, mutilação que afeta 
aquilo que, no mundo, poderia ser fonte do prazer de ver. Esta 
mutilação vem amputar o próprio espaço psíquico do sujeito de seu 
poder sobre uma função, que cai sob o domínio de um “corpo 
estranho”, provando à psique o desejo de expropriação e de 
captação que o Outro experimenta face a ela166. 

 
Em suma, quanto ao Eu, o precursor do Eu no primário é o sujeito do 

inconsciente, que é a autoapresentação na e pela qual o “fantasiante” se reconhece 

como resposta ao desejo do Outro. 

Assim, como já mencionado anteriormente, o processo primário é regido pela 
                                                 
163 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 85. 
164 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 35-36. 
165 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 75. 
166 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 82. 
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onipotência do desejo do Outro, e de uma primeira participação do princípio da 

realidade, atestando o reconhecimento da diferenciação entre a psique e o espaço 

exterior. 

 
 

2.3 Processo Secundário e a Constituição do Eu 

 
 

Para que o Eu possa advir, entra em cena o processo secundário, que é 

modo de funcionamento psíquico que rege o Eu. 

Os produtos desse modo de funcionamento são as ideias ou representações 

ideativas, tornando o vivido nomeável e dizível. Para Aulagnier: 

 
O que caracteriza o Eu é representar e se representar o existente [...] 
sob a forma de uma construção de ideias. Para o fazer, ele deve 
poder acrescentar à imagem de coisa, a imagem de palavra e investir 
esta última167. 

Aulagnier faz uma distinção entre o processo primário e o secundário. A esse 

respeito, a autora entende que:  
 
O primeiro objetivo do secundário é adequar o discurso que fala a 
realidade lógica do primário. O processo secundário reconhece o 
poder autônomo do discurso, não pode negar que ele é portador de 
significações [...]. O primário pressupõe o reconhecimento de um 
exterior, cuja presença e cuja separação não podem ser anuladas; o 
secundário exige o reconhecimento de um discurso portador de 
significações não arbitrárias, que o informa a respeito do novo 
postulado lógico o qual ele deverá considerar168. 
 

A atividade dessa instância é regida pelo postulado da causalidade inteligível, 

isto é, compartilhada. O Eu, por meio do processo secundário, permite a produção 

de significações e um entendimento inteligível do que seja a realidade. 

Assim, o postulado da causalidade inteligível rege o Eu, que atribui o vivido a 

uma causa que pode ser compartilhada no meio social. Essa causalidade inteligível 

não é necessariamente científica, ela é inteligível, porque é compartilhada num 

determinado meio. Dessa forma, o Eu é a instância responsável pela representação 

ideativa e pela atribuição do sentido. Assim, Violante interpreta: 

                                                 
167 AULAGNIER, Piera. Os destinos do prazer. Rio de Janeiro: Imago, 1985. p. 19. 
168 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução Maria 
Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979. p. 99. 
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O secundário é o modo de funcionamento psíquico do Eu ou 
instância enunciante. Devido à sua exigência de significação, por 
meio desse processo, o Eu atribuirá tudo aquilo que vive a uma 
causalidade inteligível. Este é o postulado que rege esta instância. 
[...] Os produtos desse modo de funcionamento são ideias ou 
representações ideativas e os enunciados169. 
 

Aulagnier concebe o Eu como sendo antecipado, historicizado e estruturado 

pela linguagem. O Eu é antecipado por ser pré-investido e pré-enunciado pela libido 

materna de modo prevalente. É historicizado porque nasce imerso na história 

edipiana dos pais, isto é, o bebê nasce inserido na história edipiana dos pais, para 

depois formar sua própria história. 

O Eu é estruturado pela linguagem, por ser uma instância que está 

diretamente vinculada aos discursos da mãe, do pai, e dos outros. Segundo a 

interpretação de Violante: 

 
Para Aulagnier, o Eu é historicizado e estruturado pela linguagem. 
Historicizado porque nasce imerso na história edipiana dos pais e se 
constituirá em sua própria história edipiana por meio de uma dialética 
identificatória. É estruturado pela linguagem à medida que, mesmo 
antes de vir ao mundo, o bebê é pré-enunciado e pré-investido pela 
libido materna, de modo prevalente. Ao nascer, seu Eu vai se 
constituindo em um micro-meio familiar, ou seja, em um “meio 
psíquico ambiente” organizado pelo discurso e pelo desejo que une 
os pais e pelo desejo de cada um por este(a) filho(a).170 

 
Vale ressaltar que Aulagnier apresenta diferenças entre sua noção de Eu e o 

ego freudiano. Em Diálogo com Piera Aulagnier, traduzido por Violante, quando Luis 

Hornstein a interroga sobre as diferenças apresentadas por ela, entre sua noção de 

Eu e o ego freudiano, a autora reconhece a influência de Lacan em relação à sua 

concepção, mas ressalta sua diferença com ele. Para Aulagnier, o Eu é também 

uma instância identificante: 

 
Para mim, o Eu é uma instância que está diretamente vinculada à 
linguagem. Não há lugar na minha concepção metapsicológica para 
o conceito de ego-id indiferenciado. Nesse sentido, não se pode 
fazer uma equivalência entre a maneira como Freud se serve do 
conceito de ego e o que tenho definido como Eu. Define um conceito, 

                                                 
169 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 39. 
170 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 43. 



69 
 

para mim fundamental, que é o Eu antecipado e não se pode falar de 
um ego antecipado no discurso materno. Nisto sou fiel (fiel não quer 
dizer que não o interprete à minha maneira) ao lugar que Lacan dá 
lugar ao discurso no nascimento dessa instância que chamo Eu e 
que se constitui desses primeiros enunciados identificantes 
construídos pela mãe171. 

 

Com isso, Aulagnier discorda que o Eu esteja sempre alienado no desejo do 

Outro. Para a autora, o Eu tem duas dimensões: além da identificada, que está 

alienada ao desejo ou Outro; existe também a dimensão identificante, que é a parte 

agente do Eu autônomo, ou seja, é o Eu que não está condenado à palavra do 

Outro. Sobre esse aspecto, Violante interpreta que: 

 
[...] à medida que o Eu é antecipado pelo desejo e pelo discurso 
maternos, não sendo jamais um indiferenciado do Id, o Eu não 
coincide com o ego freudiano, nem com o Eu lacaniano, uma vez que 
é constituído por duas dimensões: a identificada (provida pelo 
discurso materno) e a identificante (que não é produto passivo do 
discurso do Outro). As funções do Eu são: pensar e investir172. 

 
Assim, para Aulagnier, como as funções do Eu são pensar e investir, a 

produção ideativa ocorre por meio do pensar; enquanto que a outra função do Eu, o 

investir, é investir libido no próprio Eu, em um outro Eu e na realidade. 

De acordo com a interpretação de Violante, em A indissociabilidade entre as 

dimensões psíquica e social na constituição psíquica do sujeito, a autora 

compreende que, para Aulagnier, o Eu é estruturado pela linguagem porque se 

constitui num “micro-meio”, isto é, no meio familiar, servindo-lhe como um elo entre 

sua psique singular e o “meio psíquico ambiente” que o cerca. Violante interpreta: 

 
O “micro-meio” é organizado pelo discurso e pelo desejo dos pais 
entre si e em relação à criança. Nesse meio familiar, Aulagnier 
sublinha como fatores importantes: o porta-voz, isto é, a mãe, o 
desejo do pai e a “linguagem fundamental”- a qual tem uma função 
identificatória173. 

 

Em suma, para Aulagnier, a constituição do Eu depende da inserção do bebê 

                                                 
171 HORNSTEIN, Luis. Diálogo com Piera Aulagnier. In: VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. (Org.). 
Desejo e Identificação. São Paulo: Annablume, 2010. p. 63. 
172 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 39. 
173 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A indissociabilidade entre as dimensões psíquica e social na 
constituição psíquica do sujeito. Psicanálise Revista, São Paulo, v. 19, n. 1, 2010. p. 71. 
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em um “micro-meio” psíquico, organizado pelo discurso e pelo desejo do casal 

parental entre si e em relação à criança, e que deve funcionar como um elo 

intermediário entre a psique singular do bebê e esse meio familiar. 

 

2.4 Os Momentos Fundamentais da dialética Identificatória na 

Constituição do Eu 
 
 

Aulagnier postula que a constituição do Eu se dá por uma dialética 

identificatória, que ocorre ao longo da infância. Nessa trajetória, a autora concebe 

dois momentos fundamentais, que são a identificação especular ou imaginária, e a 

simbólica. A autora também sublinha um momento que antecede o advento do Eu, 

que é a identificação primária. 

Em O aprendiz de historiador e o mestre de feiticeiro, Aulagnier apresenta os 

tempos fundamentais dessa dialética identificatória. 

Para a autora, o marco To (tempo zero) corresponde à identificação primária, 

que ocorre no nascimento do bebê e é precursora do Eu. Esse tempo estende-se 

até T1 (tempo um), que corresponde à identificação imaginária ou especular, por 

meio da qual o Eu advém.  Por sua vez, T1 desdobra-se até T2 (tempo dois ou 

“tempo de concluir”), momento em que ocorre a identificação simbólica, que culmina 

com a identificação ao projeto. Ao final desse tempo é que se instala a 

potencialidade. 

 
 

2.4.1 A Identificação Primária 
 
  
A identificação primária, como já dito anteriormente, ocorre no nascimento e 

pode ser representada exclusivamente pelo processo originário. Corresponde à 

demanda primária do bebê, que é a demanda de libido, do desejo materno. 

Segundo a interpretação de Violante, no que diz respeito à identificação 

primária, a autora entende que: 

 
[...] no nível do originário, a identificação primária – com as 
percepções coextensivas à resposta materna -, corresponde à 
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demanda primária (de libido, de desejo), é percursora do Eu. No 
nível do primário, o sujeito do inconsciente é o protótipo de Eu, à 
medida que fantasmaticamente identifica-se à resposta dada ao 
desejo materno174. 
 

Assim, na identificação primária, o bebê se identifica com aquilo que ele 

percebe a partir da resposta materna à sua demanda, que é de libido, de desejo. 

Desse modo, a demanda primária, que conduz à identificação primária, pode 

ser representada pela sequência referente ao encontro mãe-bebê, conforme postula 

Aulagnier: “A mãe deseja que o infans demande e o infans demanda que a mãe 

deseje.” 175 

No que concerne à demanda primária, Aulagnier entende que: 

 
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 
[...]. Mas, a essa demanda primária, o desejo do Outro responderá 
propondo um objeto e, mais precisamente, o seio176. 

 

Segundo Aulagnier, o momento inaugural entre a mãe e o bebê é 

estabelecido pela crença da mãe, que ela dispõe de um saber sobre as 

necessidades do corpo e da psique do bebê. Assim, a autora afirma que, em relação 

ao bebê:  

 
[...] qualquer manifestação de vida no sujeito (grito, movimentos de 
alegria, sinal de sofrimento) é interpretada pela mãe como um apelo, 
como uma mensagem da qual ela seria a destinatária, interpretação 
que por sua vez é forjada nos moldes de seu próprio desejo177. 
 

Considerando que o bebê demanda primeiramente a libido, o desejo materno, 

para Aulagnier, o seio é o objeto que inaugura o jogo identificatório, tendo uma dupla 

função na identificação primária, ou seja, para a mãe, o seio é identificado àquilo 

que o bebê demanda: 

 
                                                 
174 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 51. 
175AULAGNIER, Piera. Um intérprete em busca de sentido I. Tradução Regina Steffen. São Paulo: 
Escuta, 1990. p. 197. 
176AULAGNIER, Piera. Um intérprete em busca de sentido I. Tradução Regina Steffen. São Paulo: 
Escuta, 1990. p. 197-198. 
177AULAGNIER, Piera. Um intérprete em busca de sentido I. Tradução Regina Steffen. São Paulo: 
Escuta, 1990. p. 197 
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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 precioso178. 
 

Para o bebê, o seio é aquilo que ele reconhece como uma primeira 

experiência de prazer. Por essa razão, o seio torna-se objeto privilegiado que 

sustenta a demanda libidinal do bebê, e, ao mesmo tempo, torna-se presente o 

desejo que a mãe tem por essa criança. 

Assim, como já dito anteriormente, o Eu não está presente desde o início da 

vida do bebê, e sim, é constituído ao longo da infância. Após a identificação 

primária, Aulagnier sublinha um segundo momento da dialética identificatória, 

denominado identificação especular ou imaginária, por meio da qual o Eu advém.  

 

 

2.4.2 A Identificação Especular ou Imaginária 
 
 
Aulagnier estabelece a identificação especular ou imaginária como o 

momento do advento do Eu.  De acordo com a autora, esse é o segundo tempo da 

dialética identificatória.  

Segundo a interpretação de Violante, a identificação especular ou imaginária 

é “O primeiro modo pelo qual o Eu se forma, no Estádio do espelho, como um Eu 

ideal[...]”179. 

Para Aulagnier, essa identificação ocorre por meio da satisfação das 

demandas pré-genitais do bebê, que são demandas de objetos revestidos de brilho 

fálico, como o seio, as fezes, o pênis, entre outros, e que são endereçadas 

primeiramente à mãe. Segundo a autora, na identificação especular ocorre o 

encontro entre o olhar do bebê e sua imagem no espelho, sendo esse encontro 

testemunhado pelo olhar materno. Assim, nesse momento, ocorre “o encontro entre 

um olhar e um visto identificado por aquele que olha como idêntico a si mesmo”180. 

                                                 
178AULAGNIER, Piera. Um intérprete em busca de sentido I. Tradução Regina Steffen. São Paulo: 
Escuta, 1990. p. 198. 
179 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
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Assim, Aulagnier considera que “Esse encontro entre sujeito e ego especular 

é o que vai instaurar o registro imaginário como lugar das identificações do ego, 

oferecendo ao sujeito uma aparente autonomia nesse registro”181. 

Em A violência da interpretação, Aulagnier reconhece que a “experiência 

especular implica em três momentos”182: 

Num primeiro momento, ocorre o surgimento no espelho de uma imagem que 

a psique reconhece como sua. Assim, o bebê se depara com uma imagem especular 

idêntica a si mesmo, sendo capaz de se diferenciar de qualquer outro objeto externo, 

inclusive de sua mãe. A partir desse encontro do bebê com sua própria imagem 

especular, de um lado, abrem-se possibilidades de investimento libidinal em sua 

própria imagem; por outro lado, o mesmo encontro desperta no bebê a 

agressividade, no instante em que a imagem especular impõe a realidade ao bebê 

de que há uma diferenciação entre ele e sua mãe. 

Num segundo momento, ocorre o desvio do olhar do bebê de sua imagem 

especular para o olhar de sua mãe, onde ele lê o enunciado que diz que essa 

imagem é objeto de prazer materno. 

Num terceiro momento, ocorre o retorno do olhar do bebê para sua imagem 

especular que, a partir desse momento, será constituída pela relação entre a 

imagem e a legenda que a concerne, percebida no olhar materno. Assim, quando o 

bebê retorna seu olhar para a imagem especular, ele irá constituir, imaginariamente, 

o visto no espelho como objeto de prazer da mãe, a partir do momento em que ele 

faz uma junção entre a imagem especular (visto) e o escutado (escutado) materno, 

promovendo à criança uma assunção jubilosa de si, e constituindo o Eu Ideal. Sobre 

esse aspecto, Aulagnier afirma: 
 
É esta junção que aciona o registro imaginário e designa o momento 
no qual entre em cena o que preanuncia o Eu: momento no qual se 
opera uma soma entre a imagem especular e o enunciado 
identificatório que o Outro, num primeiro tempo, prenuncia sobre 
ela183. 
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De acordo com a interpretação de Violante, no estádio do espelho, a 

identificação imaginária consiste: 

 
[...] na relação do Eu com a imagem na qual ele se reconhece e se 
aliena. No registro do imaginário, a “assunção jubilosa de si” 
depende da junção entre a imagem especular confirmada pelo olhar 
materno e o enunciado identificatório que a mãe dirige à criança, ou 
seja, junção entre o visto e o escutado. Em um segundo tempo, tais 
enunciados devem tornar-se propriedade do Eu. O que se constrói, 
no Estádio do espelho, deve permanecer investido e acessível como 
uma referência especular que se tornará um ponto de ancoragem184. 

 

Aulagnier postula que, fora do registro da psicopatologia, esse Eu ideal é 

constituído por duas dimensões, como uma unidade identificado-identificante, sendo 

que a dimensão identificada provém do discurso materno de modo prevalente, e a 

dimensão identificante é o “agente da ação psíquica”, investe na identificada e no 

futuro, e não está alienada no desejo do Outro. 

Para Aulagnier, quando ocorre a junção entre o visto e o escutado proferido 

pela mãe:  

 
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. [...]A identificação imaginária 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 existência185. 
 

Entretanto, a imagem não tem autonomia suficiente para fazer com que os 

outros a vejam tal como o sujeito a vê, ou como o sujeito gostaria que os outros o 

vissem. Esse conflito, segundo a autora: 

 
[...] induzirá numa 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. Sublinhamos 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 
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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 outro186. 

 

De acordo com a interpretação de Violante, “até o final do Édipo, o Eu ideal 

deverá ter sido desidealizado, graças à assunção da castração e a incidência do 

recalcamento secundário”187. 

Assim, a assunção da castração assume a diferença sexual anatômica e a 

diferença entre gerações. Segundo Aulagnier:  

 
A castração pode ser definida 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-nos.[...] é 
uma experiência na qual podemos entrar mas da qual, num certo 
sentido, não podemos sair188. 

 

No que concerne à angústia de castração, Aulagnier entende que:  

 
A angústia 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. [...] 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 ser o 
sujeito de seu discurso189. 

 

Assim, no momento da castração, a criança deve reconhecer que ela não é o 

único objeto de amor materno. 

Para Aulagnier, a respeito do “tempo para compreender”, representa a 

realização daquilo que é compreendido pelo filho, no que concerne à interdição do 

objeto incestuoso à mãe, enquanto objeto de desejo. Segundo a autora:  

 
Esse “tempo para compreender” culminará, se tudo correr bem, no 
abandono do objeto tal como o definimos em seu papel de emblema 
identificatório, e em sua substituição pelo projeto tal como se 
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constitui depois do complexo de Édipo190. 
 

Na infância, tal reconhecimento pressupõe a assunção da castração 

simbólica por parte da criança. Aulagnier postula que, para a criança: 

 
O primeiro efeito do compreendido é a interdição pronunciada sobre 
a mãe enquanto objeto de gozo, mas essa interdição visa tanto o 
passado quanto o presente e o futuro. Desejá-la foi um erro, 
continuar desejando-a seria um crime: por isso o ideal não pode mais 
sustentar o anseio da realização de um desejo que faria do eu o 
excluído, o fora-da-lei. O desmoramento desse anseio [...] arrasta em 
sua queda essa série de objetos que construíam sua armadura e 
com eles, o ideal tal como funcionava então191. 

 
Segundo Aulagnier, essa interdição marca o declínio do complexo de Édipo e, 

em decorrência disso, abre-se a possibilidade a uma nova organização da dialética 

identificatória, que corresponde à identificação ao projeto ou projeto identificatório. 

Com o declínio do complexo de Édipo e com a assunção da castração, isto é, 

com a desidealizaçao do Eu ideal e o reconhecimento da diferença entre os sexos, a 

criança passa a demandar a si mesma seus próprios ideais, e não mais aos pais. 

Assim, o Eu pode formular enunciados identificatórios, tais como “o que eu 

quero ser quando crescer...”, demandando ideais a si mesmo, o que caracteriza 

demanda pós-edípica. 

Essa posição libidinal e identificatória que decorre da assunção da castração, 

e correlacionada da demanda pós-edípica, sendo esta, a demanda de ideais 

dirigidos a si mesmo, funda o terceiro tempo da dialética identificatória, denominada, 

por Piera Aulagnier, como identificação simbólica. 
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2.4.3 A Identificação Simbólica 

 
 
Segundo Aulagnier, a identificação simbólica corresponde à demanda pós-

edípica, e ocorre em dois tempos: “tempo de compreender”, que se estende desde o 

advento do Eu até a assunção da castração, e o “tempo de concluir”, que se inicia 

com a castração e culmina com a identificação ao projeto ou projeto identificatório. 

O projeto identificatório é denominado, por Aulagnier, como “enunciados 

sucessivos pelos quais o sujeito define (para si e para os outros) seu anseio 

identificatório, ou seja, seu ideal”192. 

De acordo com a interpretação de Violante, “o projeto identificatório 

corresponde ao ideal de ego, na teoria freudiana”193. 

Assim, o projeto identificatório é a imagem de um Eu futuro, que segundo a 

concepção de Aulagnier é: 

 
[...] 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 Eu194. [A autora ainda 
acrescenta] [...] é a construção de uma imagem ideal que o Eu se 
propõe a si mesmo, imagem que poderá aparecer num espelho 
futuro, como reflexo daquele que olha195. 

 

Como já dito anteriormente, o projeto identificatório corresponde ao Ideal de 

Ego freudiano, que assume o lugar do Eu Ideal com a assunção da castração. 

O projeto identificatório, para Aulagnier, tem como função: 

 
Tanto oferecer ao Eu esta imagem futura na qual ele se projeta, 
quanto preservar a lembrança dos enunciados passados, que não 
são nada mais que a estória através da qual ele se constrói enquanto 
relato196. 
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Assim, o projeto identificatório abre acesso ao registro da temporalidade 

porque oferece ao Eu uma imagem futura de si mesmo, sobre o qual o Eu presente 

pode se projetar em um tempo futuro. 

De acordo com Aulagnier, a saída do Édipo para o sujeito não psicótico 

implica que a referência identificatória do Eu seja resultado da subtração entre o Eu 

futuro e o Eu presente. Dito em outras palavras, há sempre uma distância entre o Eu 

e o projeto identificatório. Sobre esse aspecto, a autora faz as seguintes 

considerações: 
 

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” representado 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 autoencontro, 
sempre postergado, entre o Eu e seu ideal, que permitiria a cessação 
de toda busca identificatória197. 

 
Dessa maneira, segundo Aulagnier:  

 
O Eu assina, portanto, um compromisso com o tempo: ele renuncia 
fazer do futuro este 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 o 
sonhou198. 

 

Assim, para Piera Aulagnier, o Eu é constituído pela história dos enunciados 

identificatórios passados, por enunciados que se manifestam no presente, e pela 

relação destes com o projeto identificatório. 

Desse modo, é possível deduzir que de acordo com os pressupostos de 

Aulagnier, a dialética identificatória na constituição do Eu é formada pela 

identificação primária, especular e simbólica, associadas respectivamente às 

demandas primárias, pré-genitais e pós-edípicas. 
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3 A MELANCOLIA SEGUNDO FREUD 

 

 

E eu não quero o paraíso, tenho saudade do inferno!199 

(Clarice Lispector) 

 
 

Freud, em Luto e melancolia (1917[1915]), propõe elucidar a condição original 

da melancolia como um processo patológico, fazendo uma comparação e correlação 

com o que ele denomina afeto normal do luto200. 

Segundo Freud, o luto possui uma disposição “dolorosa”201, não deve ser 

considerado uma condição patológica, e tampouco deve haver algum tipo de 

interferência nesse processo, já que este deve ser superado com o passar do tempo: 

 
(...) no luto, se necessita de tempo para que o domínio do teste da 
realidade seja levado a efeito em detalhe, e que, uma vez realizado 
esse trabalho, o ego consegue libertar sua libido do objeto perdido202. 
 

Já na melancolia, há uma disposição patológica, cujas características estão 

diretamente ligadas a determinados aspectos, a seguir: 

 
Os traços mentais distintivos da melancolia são um desânimo 
profundamente penoso, a cessação de interesse pelo mundo 
externo, a perda da capacidade de amar, a inibição de toda e 
qualquer atividade, e uma diminuição dos sentimentos de autoestima 
a ponto de encontrar expressão em autorrecriminação e 
autoenvilecimento, culminando numa expectativa delirante de 
punição203. 

 

Freud considera que esses mesmos traços são encontrados no processo do 

luto, exceto a diminuição dos sentimentos de autoestima. O autor postula que, na 
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melancolia, ocorre um quadro de delírio de inferioridade, como algo repreensível, 

desprezível, humilhante, degradante e de autoacusações. Ele também afirma que 

tanto o luto, quanto a melancolia, podem constituir uma reação à perda de um 

objeto amado, mas enquanto no luto o objeto perdido é facilmente identificado, na 

melancolia, não acontece o mesmo. 

Nesse sentido, Jeanneau reitera os pressupostos de Freud, e afirma: “Ao 

invés do enlutado, o melancólico sofre de uma perda do tocante ao seu Eu, que ele 

descreve pobre e sem valor”204. 

Freud postula que a melancolia é uma neurose narcísica e fica entre as 

neuroses de transferência (histeria, neurose obsessiva e fobia) e as psicoses. Na 

melancolia há predominância do tipo narcisista da escolha do objeto. Nesse 

sentido, Jeanneau afirma: 

 
O seu Eu está clivado: uma parte dele, a instância crítica, toma 
como objeto uma outra parte identificada com o objeto perdido por 
um mecanismo narcísico. Isto pressupõe que a escolha de objeto é 
estabelecida de acordo com o modelo narcísico, marcado por uma 
forte fixação no objeto e, não obstante, uma fraca resistência do 
seu investimento, que assim manifesta sua pronta disposição de se 
retirar para o eu205. 

 

Em Neurose e psicose (1924[1923]), Freud considera que a melancolia se 

baseia em um conflito entre o ego e o superego: 

 
Podemos provisoriamente presumir que tem de haver também 
doenças que se baseiam em um conflito entre o ego e o superego. 
A análise nos dá o direito de supor que a melancolia é um exemplo 
típico desse grupo, e reservaríamos o nome de “psiconeuroses 
narcísicas”206. 
 

Ainda em Neurose e psicose (1924[1923]), Freud faz uma importante 

distinção entre as neuroses de transferências, neuroses narcísicas (melancolia) e 

as psicoses: 
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As neuroses de transferências correspondem a um conflito entre o 
ego e o id; as neuroses narcísicas, a um conflito entre o ego e o 
superego, e as psicoses, a um conflito entre o ego e o mundo 
externo207. 

 
O melancólico não apresenta sentimentos de vergonha em relação a outras 

pessoas, mas ao contrário, ele é capaz de comunicar-se com facilidade, 

encontrando satisfação em se desmascarar, principalmente no que diz respeito às 

autoacusações e à insatisfação com o ego, sendo esta a característica que mais se 

destaca na melancolia. Sente compaixão em relação a seus parentes por estarem 

ligados a uma pessoa tão desprezível como ela mesma. Enquanto que no luto, há 

uma perda relativa a um objeto, na melancolia ocorre uma perda relativa ao próprio 

ego. Na melancolia, é o próprio Eu que se torna pobre e vazio, há perda de um 

ideal e de uma ilusão de completude de maneira irremediável. Freud declara: 

 
O melancólico exibe ainda uma outra coisa que está ausente no 
luto – uma diminuição extraordinária de sua autoestima, um 
empobrecimento de seu ego em grande escala. No luto, é o mundo 
que se torna pobre e vazio; na melancolia, é o próprio ego. O 
paciente representa seu ego para nós como sendo desprovido de 
valor, incapaz de qualquer realização e moralmente desprezível; ele 
se repreende e se envilece, esperando ser expulso e punido. 
Degrada-se perante todos, e sente comiseração por seus próprios 
parentes por estarem ligados a uma pessoa tão desprezível. Não 
acha que mudança tenha se processado nele, mas estende sua 
autocrítica até o passado, declarando que nunca foi melhor208. 

 
Ainda em Luto e melancolia, o melancólico considera-se mesquinho, 

desonesto, egoísta e, por meio dessas autoacusações, é que Freud faz uma 

relação entre a doença e a verdade, buscando entender o motivo pelo qual o 

sujeito precisa adoecer para conseguir chegar a uma verdade como esta. Assim, 

Freud escreve: 

 
Quando, em sua exacerbada autocrítica, ele se descreve como 
mesquinho, egoísta, desonesto, carente de independência, alguém 
cujo único objetivo tem sido ocultar as fraquezas de sua própria 
natureza, pode ser, até onde sabemos, que tenha chegado bem 
perto de compreender a si mesmo; ficamos imaginando, tão  
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somente, por que um homem precisa adoecer para ter acesso a 
uma verdade dessa espécie209. 
 

Segundo a teoria freudiana, o trabalho do luto baseia-se no teste de 

realidade, mostrando que o objeto amado não existe mais. Com isso, toda libido 

ligada a esse objeto deve ser retirada, havendo assim, de acordo com o autor, uma 

discordância até compreensível, porque de fato as pessoas nunca abandonam uma 

posição libidinal de bom grado, mesmo já havendo um substituto para esta, sendo 

difícil encarar esse processo como algo natural. Ocorre um desvio da realidade e 

um apego ao objeto quando essa oposição é muito intensa, mas geralmente 

prevalece a realidade. Com a finalização do trabalho do luto, o ego fica livre e 

desinibido. Na melancolia, existe uma perda de natureza mais ideal. Nesse sentido, 

no que diz respeito à melancolia, Freud postula: 

 
O objeto talvez não tenha realmente morrido, mas tenha sido 
perdido enquanto objeto de amor. [...] não podemos, porém, ver 
claramente o que foi perdido, sendo de todo razoável supor que 
também o paciente esteja cônscio da perda que deu origem à sua 
melancolia, mas apenas no sentido de que sabe quem ele perdeu, 
mas não o que ele perdeu deste alguém. Isto sugeriria que a 
melancolia está de alguma forma relacionada a uma perda objetal 
retirada da consciência, em contraposição ao luto, no qual nada 
existe de inconsciente a respeito da perda210. 

 

Freud ainda considera que as autoacusações mais violentas de um paciente 

melancólico estão, com algumas modificações, mais ajustadas a outra pessoa, seja 

quem ele ama, amou ou deveria amar, do que a ele próprio. Freud afirma: 

 
É assim que encontramos a chave do quadro clínico: percebemos 
que as autorrecriminações são recriminações feitas a um objeto 
amado, que foram deslocadas desse objeto para o ego do próprio 
paciente211. 
 

Dessa maneira, é possível entender que na melancolia ocorre um 

sobreinvestimento no ausente, havendo uma impossibilidade da passagem da 
                                                 
209 FREUD, Sigmund. (1917[1915]). Luto e melancolia. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XIV. Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 252. 
210 FREUD, Sigmund. (1917[1915]). Luto e melancolia. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XIV. Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 251. 
211 FREUD, Sigmund. (1917[1915]). Luto e melancolia. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XIV. Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 254. 
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perda, enquanto que no luto ocorre um processo de desinvestimento do objeto 

perdido.  A melancolia é a única patologia na qual Freud considera o perigo do 

suicídio. Nesse sentido, Freud escreve: 

 
[...] é verdade, sabemos que nenhum neurótico abriga pensamentos 
de suicida que não consistam impulsos assassinos contra outros, 
que ele volta contra si mesmo, mas jamais fomos capazes de 
explicar que forças interagem para levar a cabo esse propósito212. 

 
Freud sublinha como uma pré-condição da melancolia uma forte fixação no 

objeto e, no caso de uma perda, a libido livre que esteve ligada ao objeto que foi 

perdido não é deslocada para outro objeto, mas direcionada ao próprio ego: “dessa 

forma, uma perda objetal se transformou numa perda do próprio ego [...]”213. 

De acordo com o autor, o traço mais marcante da melancolia, mas não 

necessariamente devendo ocorrer em todos os casos, é sua propensão em se 

transformar no seu estado oposto, ou seja, em mania. Tanto a mania quanto a 

melancolia lutam pelo mesmo “complexo” e possuem o mesmo conteúdo. A 

diferença é que o ego do melancólico não resiste ao complexo, enquanto que na 

mania há um domínio do ego em relação ao complexo. Nesse sentido, Freud afirma: 

 
O conteúdo da mania em nada difere do da melancolia, ambas as 
desordens lutam com o mesmo ‘complexo’, mas provavelmente, na 
melancolia, o ego sucumbe ao complexo, ao passo que, na mania, 
domina-o ou o põe de lado214. 

 
Para Jeanneau, a condição da mania corresponde: 
 

[...] ao retorno da disponibilidade da energia psíquica investida no 
trabalho inconsciente da melancolia, que na mania volta a estar de 
novo livre para “utilizações e descargas de todas as espécies.” 
Quando da viravolta maníaca, o Eu do sujeito se liberta do objeto 
de seu sofrimento, supera sua perda e triunfa do objeto de tal modo 
que a energia psíquica contra-investida e ligada na dor moral se vê 
subitamente disponível. No luto não sobrevém nenhuma libertação 
deste tipo, pois a separação do objeto ocorre mais 
progressivamente215. 

                                                 
212 FREUD, Sigmund. (1917[1915]). Luto e melancolia. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XIV. Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 257. 
213 FREUD, Sigmund. (1917[1915]). Luto e melancolia. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XIV. Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 255. 
214 FREUD, Sigmund. (1917[1915]). Luto e melancolia. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XIV. Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 259. 
215 JEANNEAU, Alban. Mania. In: MIJOLLA, Alain de. Dicionário internacional de psicanálise: 
conceitos, noções, biografias, obras, eventos, instituições. Tradução Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: 
Imago, 2005. p. 1131. 
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Freud também enfatiza que o melancólico vai além de uma perda por morte, 

havendo um conflito, devido a existência de uma ambivalência, podendo assim 

trazer sentimentos de amor e ódio, ou até mesmo reforçar um sentimento de 

ambivalência já existente. Diz Freud: 

 
[...] a melancolia contém algo mais que o luto normal. Na melancolia, 
a relação com o objeto não é simples; ela é complicada pelo conflito 
devido a uma ambivalência. Esta ou é constitucional, isto é, um 
elemento de toda relação amorosa formada por esse ego particular, 
ou provém precisamente daquelas experiências que envolveram a 
ameaça da perda do objeto. Por esse motivo, as causas excitantes 
da melancolia têm uma amplitude muito maior do que as do luto, que 
é, na maioria das vezes, ocasionado por uma perda real do objeto, 
por sua morte216. 

 

Assim, sendo, a ambivalência uma condição necessária à melancolia, 

Jeanneau escreve: 
Outra condição necessária à melancolia é a ambivalência da relação 
do objeto, ou seja, uma oposição de amor e ódio. Uma vez o amor 
pelo objeto refugiado na identificação narcísica, o ódio pode entrar 
em ação contra a parte do Eu identificada com esse objeto. Ele 
encontra aí uma satisfação sádica, traduzida pelas intenções 
suicidas do melancólico217. 

 
Para uma maior compreensão acerca da melancolia postulada por Freud, 

penso ser importante trazer à luz as teorizações freudianas sobre o narcisismo. 

Neste sentido, Kehl assinala: 
Na obra freudiana, a retomada da ênfase sobre a questão do 
narcisismo amadurece exatamente em Luto e melancolia. A falha na 
constituição do narcisismo primário estabelece uma distinção entre a 
“neurose narcísica” da melancolia e o sofrimento que caracteriza o 
trabalho do luto. O trabalho psíquico empreendido pelo enlutado, 
embora empobreça o ego e torne o sujeito inapetente para quaisquer 
outros investimentos libidinais, pode ser considerado um trabalho da 
ordem da saúde psíquica218. 

 

 

                                                 
216 FREUD, Sigmund. (1917[1915]). Luto e melancolia. Rio de Janeiro: Imago, 1996, vol. XIV. Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. p. 261. 
217 JEANNEAU, Alban. Mania. In: MIJOLLA, Alain de. Dicionário internacional de psicanálise: 
conceitos, noções, biografias, obras, eventos, instituições. Tradução Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: 
Imago, 2005. p. 1162. 
218 KEHL, Maria Rita. Melancolia e criação. In: KELH, Maria Rita; CARONE, Modesto; PERES, 
Urania Tourinho. Luto e melancolia: Sigmund Freud. Tradução, introdução e notas Marilene Carone. 
São Paulo: Cosac Naify, 2011. p. 18. 
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Assim, a fim de ampliar o campo desta pesquisa, considero ser imprescindível 

recorrer, como acréscimo à teoria freudiana, às contribuições de Aulagnier e 

Violante, sobre os conceitos de potencialidade e potencialidade melancólica, 

respectivamente. 
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4 O CONCEITO DE POTENCIALIDADE E A CONSTITUIÇÃO PSICO- 
PATOLÓGICA DA POTENCIALIDADE MELANCÓLICA 

 
 

Bem, agora eu morri... Mas vamos ver se eu renasço de novo... 

Por enquanto eu estou morta... Estou falando de meu túmulo.219 

(Clarice Lispector) 

 
 

Considero ser importante recorrer à concepção de potencialidade de 

Aulagnier e à concepção de potencialidade melancólica de Violante, para obter uma 

maior compreensão a respeito do suposto conflito identificatório de Clarice Lispector, 

já que, a meu ver, ela parece ser uma portadora de potencialidade melancólica. 

Aulagnier acrescenta à teoria freudiana o conceito de potencialidade e 

entende a psicopatologia como conflitos identificatórios. Dessa maneira, reitero a 

importância de ressaltar a compreensão psicopatológica de Aulagnier, buscando 

esclarecer o possível conflito identificatório de Clarice Lispector. 

Em O Aprendiz de historiador e o mestre-feiticeiro, Aulagnier define que o 

conceito de potencialidade “engloba os ‘possíveis’ do funcionamento do Eu e de 

suas posições identificatórias, uma vez terminada a infância”220. 

Desta maneira, a potencialidade se estabelece em definitivo no final da 

infância, após a resolução do complexo de Édipo e a assunção da castração. Assim, 

o conceito de potencialidade está vinculado à posição identificatória que o Eu vai 

assumir no final da infância, e em consequência dessa posição, ocorrerá um 

determinado funcionamento psíquico e defesas para lidar com o conflito. 
De acordo com a interpretação de Violante, a potencialidade é uma 

“disposição psíquica”, que se instala “no ‘tempo de concluir’, no qual deve ocorrer a 

identificação simbólica, culminando com a identificação ao projeto”221. 

Desse modo, é no momento da identificação simbólica que a potencialidade 

neurótica,  
                                                 
219 GOTLIB, Nádia Batella. Clarice, uma vida que se conta. 6. ed. rev. e aum. São Paulo: Edusp, 
2009. p. 443. 
220 AULAGNIER, Piera. O aprendiz de historiador e o mestre-feiticeiro: do discurso identificante ao 
discurso delirante. Tradução Claudia Berliner. São Paulo: Escuta, 1989. p. 228. 
221 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 73. 
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psicótica ou polimorfa se instala, exceto “nos casos de autismo e de eclosão de 

psicose na infância”222. 

Segundo Aulagier, na potencialidade neurótica, o conflito identificatório se 

instala entre o Eu e seus ideais; na potencialidade psicótica o conflito ocorre no 

interior do Eu, entre a dimensão identificada (não é autônoma, e decorre do desejo 

do outro) e identificante; e na potencialidade polimorfa, o conflito é misto, isto é, no 

interior do Eu, entre suas dimensões identificante e identificada (como nas psicoses), 

e entre o Eu e seus ideais (como nas neuroses). 

Para Aulagnier, as manifestações da potencialidade polimorfa estão ligadas a 

“esses quadros sintomáticos que são a perversão, certas formas de somatização, a 

toxicomania, o que Joyce Mc Dougall definiu como relação aditiva, o que eu analisei 

como relação passional ou alienante”223. 

O conceito de potencialidade melancólica foi construído por Violante, em 

1992, em sua tese de doutorado, denominada Uma contribuição ao estudo da 

potencialidade melancólica, fundamentada nas teorias de Freud e Aulagnier. Nesse 

sentido, a autora sublinha: 

 
Nos casos referidos em minha tese, as crianças tiveram seu 
narcisismo desqualificado seja pela rejeição materna (de modo 
prevalente à paterna), seja pelo abandono da criança pela mãe, seja 
pelo adoecimento seguido de morte da mãe, apresentando-se assim, 
como uma potencialidade melancólica – sem estarem em crise 
melancólica. A meu ver, desde então, o Eu infantil se constitui de um 
modo fragilizado e dotado de baixa autoestima. Após o tempo de 
concluir-ou seja, o tempo da resolução edpiana com a assunção da 
castração –, o Eu do sujeito tende a abrigar um conflito identificatório 
no seu interior (como nas psicoses) e entre ele e seus ideais (como 
nas neuroses)224. 
 

 Essa tese deu origem ao livro intitulado A criança mal-amada: estudo sobre a 

potencialidade melancólica. Violante considera a potencialidade melancólica como 

sendo uma outra modalidade da potencialidade polimorfa, entre a neurótica e a 

psicótica. 
                                                 
222 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A potencialidade melancólica revisitada. Psicanálise e 
Universidade: revista do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise do Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP, São Paulo, n. 17, set. 2002. p. 62. 
223 AULAGNIER, Piera. O aprendiz de historiador e o mestre-feiticeiro: do discurso identificante ao 
discurso delirante. Tradução Claudia Berliner. São Paulo: Escuta, 1989. p. 231. 
224 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A potencialidade melancólica revisitada. Psicanálise e 
Universidade: revista do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Psicanálise do Programa de Estudos 
Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP, São Paulo, n. 17, set. 2002. p. 63-64. 
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Violante parte do pressuposto sob o ponto de vista psíquico de que o Eu 

adquire, em definitivo, ao terminar a infância, “um possível modo de funcionamento, 

em decorrência da posição identificatória por ele assumida e dos conflitos que tiver 

de travar com sua realidade interna e externa”225. 

A autora considera que a potencialidade adquirida pelos sujeitos de seu 

estudo é melancólica, uma vez que exibem vários traços melancólicos – “não só 

devido à presença de aspectos melancólicos, mas também à ausência de 

manifestação aberta da melancolia”226. 

Violante identifica como sendo traços melancólicos: 

 
[...] eu empobrecido e dotado de baixa autoestima, dependência e 
provisões narcísicas vindas de fora, ou seja, o Eu mantém-se como 
objeto do outro, ao lado de um baixo investimento da libido objetal, 
extrema docilidade, negação da agressividade e sexualidade 
difusa227. 

 

Violante propõe a potencialidade melancólica como sendo uma “‘disposição 

patológica’ para a melancolia e a mania”228, tal como Freud postula. A autora 

acredita tratar-se de uma disposição psíquica à melancolia, que pode ou não 

manifestar-se em crise, devido “à perda real ou imaginária de amor, de alguém, de 

um ideal ou de uma ilusão. Em qualquer caso, trata-se da perda de referenciais 

identificatórios”229, e de acordo com a autora, situações semelhantes não têm forças 

suficientes para desencadear o aparecimento de uma melancolia em um sujeito não 

portador dessa potencialidade. 

A autora considera fundamental a questão da perda na potencialidade 

melancólica, e esta é favorecida pela “perda prematura do amor materno– seja por 

rejeição ou morte -, o que provoca uma desqualificação do narcisismo infantil ”230. 

                                                 
225 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 9. 
226 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 9. 
227 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. (Org.). Psicanálise e psiquiatria: campos convergentes ou 
divergentes? O (im)possível  diálogo psicanálise e psiquiatria. São Paulo: Via Lettera, 2002. p. 15 
228 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Uma contribuição ao estudo da potencialidade 
melancólica.Tese de doutorado defendida no Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia 
Clínica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 1992. p. 88. 
229 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 10. 
230 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 10. 
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Violante utiliza o termo desqualificação narcísica para designar “a presença 

da rejeição, da indiferença e, mesmo, da ausência da mãe e seus efeitos no 

narcisismo infantil”231. 

Para Violante, a rejeição pode manifestar-se como um abandono ou 

adoecimento seguido de morte da mãe, que segundo a autora, favorece a 

constituição de um Eu empobrecido e dotado de baixa autoestima. 

Assim, entendendo-se por narcisismo o amor a si, a autora considera que o 

amor materno leva a criança a investir narcisicamente no próprio Eu, para depois 

investir no Eu do outro. Para Violante, a rejeição materna tem como consequência: 

 
[...] conduz o sujeito a subestimar-se e, consequentemente, a pouco 
estimar o outro, ainda que o idealize e que dele dependa para ter 
referências de si. Em outras palavras, enquanto o desejo da mãe 
pelo filho instaura seu narcisismo – o qual, mais tarde, deverá ser 
relativizado e não extinto -, a rejeição materna desqualifica-o 
impedindo o autoinvestimento no Eu232. 

 

Nesse sentido, com a desqualificação narcísica, estabelece uma 

impossibilidade no advento do Eu, no estádio de espelho da criança se assumir com 

júbilo, porque falta investimento de um outro. Dessa forma, ocorre um primeiro 

conflito identificatório entre a dimensão identificante do Eu e a identificada, visto que 

houve um baixo investimento libidinal materno. Violante assina que, nessa situação, 

“O júbilo cede lugar ao antijúbilo e o Eu não se constitui na sua primeira forma, como 

um Eu ideal, libidinalmente autoinvestido”233. 

Violante propõe que a gênese da potencialidade melancólica está ligada a um 

primeiro déficit, que ocorre no momento da constituição do Eu, por meio da 

identificação especular.  

Desse modo, Violante entende que “a desqualificação narcísica sofrida pelo 

Eu, no momento de sua constituição, adquire um poder facilitador no surgimento da 

potencialidade melancólica”234. A autora sublinha que: 

 
                                                 
231 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 93-94 
232 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 10. 
233 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 136. 
234 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 10-11. 
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A assunção decepcionante de si se faz acompanhar da 
impossibilidade de o Eu assumir, por completo, a diferenciação e 
separação do Eu materno. Empobrecido desde o início e dotado de 
baixa autoestima, o Eu mantém-se dependente de provisões 
narcísicas vindas de fora, dirigindo ao outro – sempre idealizado -, 
uma “súplica de amor” [...]235 
 

Violante postula que o sujeito portador de uma potencialidade melancólica 

não é necessariamente fruto do ódio ou do não desejo dos pais; mas a criança, com 

a perda prematura de amor dos pais, fica difícil essa assunção jubilosa de si, porque 

o bebê não foi investido previamente por eles. Nessa potencialidade, há um misto de 

reconhecimento e recusa da castração: 

 
[...] a criança mal-amada, sem ser necessariamente fruto do ódio ou 
do não-desejo, é aquela que narcisicamente desqualificada, por ter 
sido mal-enunciada e mal-investida pela libido materna. Esta 
desqualificação do narcisismo infantil pode acentuar-se, ao ser 
reforçada pelo pai236. 

 
Assim, segundo a autora, o sujeito desqualificado em seu narcisismo pela 

função materna, principalmente no momento da constituição do Eu, tende a 

apresentar como consequências: 

 
[...] traços manifestantemente melancólicos como a baixa autoestima, 
ao lado de um baixo investimento da libido objetal, assim como em 
alguns casos, um desinvestimento nas capacidades de pensar e de 
falar, e no caso de crianças, de brincar e de querer crescer. [...] estes 
sujeitos, ainda que não estejam em crise melancólica, são portadores 
de uma potencialidade melancólica237. 

 

Fundamentada nos pressupostos de Aulagnier, Violante concebe a 

potencialidade melancólica como uma potencialidade polimorfa. Para a autora, a 

potencialidade melancólica encontra-se entre as potencialidades neuróticas e as 

psicóticas, do mesmo modo que Freud coloca a melancolia na linha divisória entre a 

neurose e a psicose: 

  

                                                 
235VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 136.  
236VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 22. 
237 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 22. 
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[...] a potencialidade melancólica também se encontra a meio 
caminho, entre a potencialidade neurótica e a psicótica. Trata-se de 
uma potencialidade polimorfa, na medida em que abriga um conflito 
identificatório composto: no interior do Eu (como na psicose, segundo 
Aulagnier) e entre o Eu e seus ideais (como na neurose, segundo 
Aulagnier). Daí a semelhança deste quadro clínico com a psicose – à 
exceção do delírio [...]238. 

 

Na potencialidade melancólica ocorre uma ausência de referências 

identificatórias libidinalmente autoinvestidas pelo Eu. Desse modo, há uma 

idealização do outro e, segundo Violante, ao depender do outro, o sujeito portador 

de uma potencialidade melancólica “mantém-se demandante antes que desejante; 

ou melhor, seu desejo está submetido ao desejo do outro, o qual é sempre 

idealizado, enquanto o Eu é sempre subestimado”239. 

Assim, para a autora, o sujeito portador de uma potencialidade melancólica é 

sempre portador de um Eu empobrecido, dotado de baixa autoestima, que demanda 

amor ao outro, com tendência a idealizar o outro, daí a dependência de provisões 

narcísicas vindas de fora. Conforme a autora postula, esse outro é um objeto que 

responde mais à necessidade que ao prazer. Dito em outras palavras: 

 
[...] o sujeito potencialmente melancólico transforma o objeto de 
prazer em objeto da necessidade, de cujo amor o Eu depende para 
assegurar-lhe uma referência identificatória passível de ser investida 
pelo próprio sujeito. Neste sentido, a idealização do outro relaciona-
se com a alienação, mas diversamente da alienação – onde o que se 
aliena é o pensamento -, a potencialidade melancólica é uma 
patologia que reside mais no nível dos investimentos240. 

 

Violante postula a existência de um vazio de identificações autoinvestidas 

vivenciado pelo Eu, presente no sujeito com potencialidade melancólica. Esse vazio 

“impede que esse Eu estabeleça projetos factíveis e se projete no futuro com a 

forma de um Eu autoinvestido”241. 

Dito em outras palavras, esse vazio impede que esse Eu estabeleça projetos 

identificatórios e, portanto, o investimento de um Eu futuro. Assim, o projeto 

                                                 
238 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 135-136 
239 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 42. 
240 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 137. 
241 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 63. 
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identificatório representa investir em um Eu futuro, sendo este, uma tarefa difícil para 

um sujeito portador de potencialidade melancólica, pela desqualificação narcísica 

sofrida por ele, “trata-se de um projeto de total submissão ao outro idealizado”242. 

Esse sujeito apresenta a seguinte demanda: “modele-me segundo o seu desejo, eu 

nunca fui causa do desejo de alguém”243. 

Em suma, o sujeito portador da potencialidade melancólica “não pode projetar 

um Eu futuro investível, sem poder investir no seu Eu presente, assim como seu Eu 

passado não pôde, também, ser autoinvestido”244. Nesse aspecto, Violante escreve: 

 
[...] como o investimento no Eu futuro pressupõe o investimento no 
Eu atual, o sujeito com potencialidade melancólica, impossibilitado de 
investir num Eu futuro pelo fato de possuir um Eu atual subestimado, 
busca minimizar o déficit de seu Eu – no caso da desqualificação 
narcísica -, através de um projeto identificatório de caráter fálico. 
Este, sempre inatingível, vem reiterar a baixa autoestima e a 
insatisfação do Eu consigo mesmo. Diversamente da potencialidade 
psicótica, na melancólica, o outro polo do conflito identificatório 
reside entre o Eu e os ideais245. 

 
 

Concluindo, Violante considera que a desqualificação narcísica, engendrada 

pela função materna, propicia a constituição de um Eu empobrecido dotado de baixa 

autoestima, favorecendo o surgimento da potencialidade melancólica e, em 

consequência, esse Eu mantém-se dependente de provisões vindas de fora como 

objeto do outro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
242 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 58. 
243 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 58. 
244 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 58. 
245 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 143. 
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 5 UMA LEITURA PSICANALÍTICA DA BIOGRAFIA DE CLARICE 
LISPECTOR 

 
 

Neste capítulo, pretendo fazer uma leitura psicanalítica da biografia de Clarice 

Lispector. Busco destacar os dados históricos da escritora e sua possível história 

libidinal e identificatória, que me permitem supor, que ela era portadora de uma 

potencialidade melancólica. 

Assim, como esta dissertação tem o propósito de realizar um estudo sobre a 

potencialidade melancólica, a escolha dessa biografia não foi ao acaso. Por meio da 

“escuta flutuante” realizada nas leituras, a partir de sua suposta realidade histórica 

encontrada nos fragmentos biográficos de algumas correspondências e de alguns 

depoimentos de pessoas ligadas a ela, e escolhidos por mim, pretendo construir 

hipóteses a respeito do possível conflito identificatório de Clarice Lispector. 

Como já dito anteriormente, Freud menciona como um dos recursos da 

técnica psicanalítica a atenção uniformemente flutuante. O autor afirma sobre esse 

conceito que: “[...] consiste simplesmente em não dirigir o reparo para algo 

específico em manter a mesma ‘atenção uniformemente suspensa’ [...] em face de 

tudo que se escuta”246. 

Desse modo, apesar da inexistência da transferência própria do processo 

analítico, busquei, por meio da “escuta flutuante” realizada a partir dos fragmentos 

biográficos de Clarice Lispector, demonstrar a presença de manifestações que me 

permitem dizer que, possivelmente, a escritora era portadora de uma potencialidade 

melancólica. 

Segundo Violante, a perda prematura do amor materno favorece o surgimento 

da potencialidade melancólica, seja por rejeição ou morte, o que provoca uma 

desqualificação do narcisismo infantil. A autora pretende designar a desqualificação 

do narcisismo infantil, a presença da rejeição, da indiferença e, até mesmo a 

ausência da mãe, o que favorece a constituição de um Eu empobrecido dotado de 

baixa autoestima. 

                                                 
246 FREUD, Sigmund. (1912) Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. Rio de 
Janeiro: Imago, 1996, vol. XII. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud. p. 125. 
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Dessa maneira, ocorre uma impossibilidade no advento do Eu, da criança se 

assumir com júbilo, no estádio do espelho, porque o bebê não foi investido 

previamente pelos pais, principalmente pela mãe.  

Para Moser (2009), as impressões dominantes da infância de Clarice 

Lispector e, talvez, de sua vida inteira, foram marcadas pela: 

 
[...] terrível e incessante visão de sua mãe, Mania Krimgolg Lispector, 
paralisada, num país desconcertantemente estrangeiro, incapaz de 
se mover ou de falar, presa numa cadeira de balanço, morrendo de 
modo lento e penoso. [...] Assim como o seu nome perdido ou oculto, 
a mãe agonizante e a falta que ela fazia para a filha seriam 
recorrentes em quase tudo que Clarice escreveu247. 

 
Segundo Aulagnier, o primeiro encontro entre o bebê e mãe caracteriza a 

cena que inaugura o psiquismo. Dessa forma, é possível pensar que, como 

consequência da dificuldade de Mania investir libidinalmente em Clarice Lispector, 

quando bebê, suponho que ela tenha sofrido prejuízos em sua demanda primária, 

que é demanda de libido, de desejo materno. 

Presumo também que houve uma perda para a escritora, nos dois momentos 

fundamentais, postulados por Aulagnier, denominados: identificação especular ou 

imaginária, e a simbólica. 

No que diz respeito ao momento de identificação especular ou imaginária, 

suponho que o Eu de Clarice Lispector talvez não tenha sido possível se reconhecer 

em uma imagem narcísica valorizada. Ao longo de sua trajetória de vida, a escritora 

refere-se a si mesma por meio de enunciados, que revelam que ela possui uma 

autoimagem desvalorizada, provida de autorrecriminações.  

É possível também supor que a dificuldade do investimento libidinal materno, 

nos primeiros momentos da vida de Clarice Lispector, pode ter sido metabolizada 

pelo processo originário, por intermédio de um pictograma de rejeição. Dessa 

maneira, entendo que, em seus primeiros momentos de vida, provavelmente a 

escritora tenha sido confrontada com o afeto de desprazer decorrente da dificuldade 

do investimento libidinal materno, de modo prevalente. 

Ainda de acordo com as teorizações de Aulagnier, presumo também que com 

a entrada do processo primário, todo prazer e todo desprazer vividos nos sucessivos 

                                                 
247 MOSER, Benjamin. Clarice, uma biografia. Tradução José Geraldo Couto. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009. p. 97. 
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encontros e desencontros com o Eu do Outro e com a realidade foram 

representados na psique de Clarice Lispector e atribuídos ao desejo dos pais de 

recusar prazer.  

Clarice Lispector nasceu em condições precárias, em 10 de dezembro de 

1920,  em uma aldeia chamada Tchetchélnik, na Ucrânia, quando a família emigrava 

da Rússia para a América. 

Seu nome de batismo era Haia Pinkhasovna Lispector. De origem judaica, 

mudou-se com a família para o Brasil, aos dois meses de idade, e passou a ser 

chamada de Clarice Lispector. Caçula, era a terceira filha de uma prole de três 

meninas. Quando sua mãe estava grávida dela, seus pais haviam decidido sair do 

país de origem e pararam em Tchetchélnik, para ela nascer. Logo após seu 

nascimento, emigraram para o Brasil. 

Segundo Moser (2009), o local do nascimento de Clarice Lispector era 

extremamente pobre e as pessoas viviam em condições miseráveis. Naquela época, 

até a virada do século XIX para o XX, a maioria dos judeus do mundo vivia nessa 

província ucraniana ocidental da Polônia, chamada Tchetchélnik, em condições 

precárias: 

 
Alguns viviam em choupanas de dois ou três cômodos, com chão de 
terra batida, quase sem mobília, frias no inverno e quentes no verão. 
A mortalidade infantil era elevada, mas a taxa de nascimentos 
também era alta, uma vez que, de acordo com a lei judaica, o 
controle de natalidade é um tabu. Não havia saneamento básico, 
todas as doenças infantis tinham proporções epidêmicas e a 
assistência médica era muito escassa.[...] Os únicos faxineiros eram 
os porcos que vagavam pelas ruas e as chuvas que varriam a 
imundície para o córrego248. 

 
De acordo com Gotlib (2009), Haia, em hebraico, significa “Vida” e por causa 

da semelhança fonética com Clara, pela versão em português, a menina passou a 

ser chamada de Clarice. Quanto ao seu sobrenome, ela questionou ao seu pai, 

desde quando poderia existir o sobrenome Lispector na Ucrânia. Ele disse-lhe que  

vinha de gerações anteriores.Segundo a biógrafa (2009), Clarice Lispector 

apresenta a seguinte justificativa em relação ao seu sobrenome: ”Eu suponho que o 

nome foi rolando, rolando, rolando, perdendo algumas sílabas e se transformando 

                                                 
248 MOSER, Benjamin. Clarice, uma biografia. Tradução José Geraldo Couto. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009. p. 27. 
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nessa coisa que é... parece uma coisa lis no peito ou, em latim, flor de lis”249. 

Segundo Gotlib (2009), a certidão original ucraniana, traduzida posteriormente 

para o português, ilustra a família Lispector composta por cinco pessoas. Quando 

Clarice Lispector nasceu, seus pais, Pinkhouss e Mánia, tinham 37 e 31 anos 

respectivamente e, ao chegarem ao Brasil, passaram a ser chamados de Pedro e 

Marieta. A filha primogênita, Léia, tinha 9 anos e recebeu o nome de Elisa; Tania, de 

6 anos, foi a única que permaneceu com o nome original. 

Pedro e Marieta não eram de Tchetchélnik, vieram de outro lugar da Ucrânia. 

Casaram-se em 1910, na aldeia de Savran. Elisa, a primogênita, nasceu nessa 

mesma aldeia. Já a filha do meio, Tania, nasceu em Teplik, na mesma cidade natal 

de seu pai. 

De acordo com Moser (2009), a mãe de Clarice Lispector cresceu no campo e 

não em alguma viela dos bairros judaicos. No entanto, sua criação rural não implicou 

falta de cultura e elegância, pelo contrário, assim como sua filha caçula, ela dava 

uma impressão de refinamento. 

Já Pinkhouss tinha um triste semblante, demonstrava seriedade, dedicava-se 

aos estudos, e sempre se deparava com o invencível obstáculo de ser judeu. Mas, 

de acordo com o biógrafo (2009): 

 
[...] em vez de ser matemático, Pinkhas precisou se contentar em 
vender bugigangas numa aldeia decadente.[...]Quando fazia um 
tempo tão ruim que nenhum comprador aparecia, ele ia para o fundo 
da loja, acendia um lampião de querosene e começava a ler250. 
 

Segundo Gotlib (2009), Clarice Lispector nasceu num período de turbulência, 

após a Revolução de Outubro de 1917, e, com a vitória dos Bolcheviques, a família 

sofria constantes ataques antissemitas. Nessa época, os judeus que moravam na 

Ucrânia sofreram preconceitos raciais e muitos deles emigraram para países 

distantes. Havia violentas perseguições aos judeus, chamadas pogroms, formados 

por grupos revolucionários, que se utilizavam de agressões, assassinatos, saques e 

estupros. 

Filho de Samuel e Echeved Lispector, Pedro Lispector tinha oito irmãos e 
                                                 
249 LISPECTOR, Clarice. Programa Panorama Especial, São Paulo: TV Cultura, fev. 1977, vídeo. In: 
GOTLIB, Nádia Batella. Clarice, uma vida que se conta. 6. ed. rev. e aum. São Paulo: Edusp, 2009. 
p. 38. 
250 MOSER, Benjamin. Clarice, uma biografia. Tradução José Geraldo Couto. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009. p. 36-37. 
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nasceu numa aldeia ucraniana chamada Teplik, em 9 de março de 1885. Durante 

sua infância, o pai de Clarice Lispector viveu numa época quando provavelmente 

deve ter presenciado os desastres da Primeira Revolução Russa e a repressão 

contra os judeus. 

Marieta era filha de Isaac Krimgold e Tania Krimgolg. Tinha um irmão 

chamado Leivi Rabin, casado com Sara. Sara tinha nove irmãos e todos se 

mudaram para o Brasil. Marieta tinha quatro irmãos, cujos nomes eram: Joel, Zina, 

Sara e Anita. Zina foi a primeira irmã de Marieta a emigrar para o Brasil para se 

casar com seu primo, José Rabin, dono de uma fábrica de sabão e comerciante 

virtuoso em Maceió, tiveram dois filhos: Sarita e Henrique. 

De Maceió, Leivi Rabin enviou uma carta para sua cunhada, Marieta, 

chamando-a e assumindo todo custo da viagem, para que ela viesse ao Brasil, 

juntamente com seu marido Pedro Lispector e suas filhas Elisa, Tania e Clarice. 

 

Sara, outra irmã de Marieta Lispector, casou-se com Marcos e tiveram dois filhos. Já 

morando em Recife, Sara faleceu quando seus dois filhos eram ainda muito 

pequenos; assim, Marcos decidiu se casar então com uma professora e teve mais 

dois filhos. 

Anita, irmã caçula de Marieta, casou-se com Boris Wainstok e tiveram um 

filho. Já o irmão mais velho de Marieta, Joel Krimgold, casou-se com Berta e tiveram 

cinco filhos. 

Assim, depois de terem conseguido o passaporte russo, no consulado da 

Rússia em Bucareste, a família Lispector embarcou rumo à América, em um navio 

localizado em Hamburgo, num porto da Alemanha. 

Conforme Gotlib (2009) revela, a família Lispector teve também oportunidade 

de morar nos Estados Unidos, a convite de outros parentes, mas teve mais 

facilidades em vir para o Brasil. Ao chegarem em Maceió, em março de 1922,  

ficaram sob os cuidados de Zina, irmã de Marieta e de José Rabin. Este ofereceu um 

emprego de mascate ao cunhado Pedro, financiando-lhe a mercadoria. Ele não 

obteve êxito nessa atividade, e José Rabin ofereceu-lhe uma outra oportunidade de 

trabalho em sua fábrica de sabão, mas também, o negócio não prosperou. 

Ainda segundo Gotlib (2009), descontente com o trabalho em Maceió e à 

procura de uma nova oportunidade profissional, em 1925, Pedro Lispector mudou-se 
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para o Recife com sua mulher e suas três filhas. Lá permaneceram até 1935. 

Quando lá chegaram, moraram num casarão bem-antigo e, com medo que a 

casa desabasse, mais tarde, mudaram-se para outra casa. Assim, suponho que o 

medo que a casa desabasse era um temor que ia além do sentido literal, e me faz 

levantar a seguinte questão: “O que poderia representar, para Clarice Lispector, a 

“casa desabando”? Que medo era esse?”. 

Nessa mesma época, Elisa, ainda pequena, passou a cuidar cada vez mais 

de sua mãe, já doente, por causa de uma infecção que gerou invalidez, decorrente 

de uma paralisia progressiva do sistema nervoso e motor. 

Tanto para Clarice Lispector quanto para seus familiares, a doença de sua 

mãe causou muito sofrimento a todos, deixando grandes marcas na vida de cada 

um. 

Em Recife, o pai de Clarice, assim como a maioria dos judeus imigrantes, 

passou a se dedicar ao comércio, como mascate, vendendo tecidos. Nessa mesma 

época, Elisa, Tania e Clarice Lispector estudavam. 

Em 1928, ainda em Recife, Clarice Lispector aprendeu a ler por volta dos 7 

anos de idade, no Grupo Escolar João Barbalho, cursando o 1º. ano primário, e lá 

permaneceu até o ano seguinte. A partir daí, ela passou a ter um contato intenso 

com o livro, que segundo Gotlib (2009), era uma estranha relação, por considerá-lo 

uma coisa viva. Em uma entrevista concedida em 1976, Clarice Lispector revela esta 

estranha relação entre a leitura e a coisa viva: 

 
Depois, quando eu aprendi a ler e a escrever, eu devorava os livros! 
Eu pensava, olha que coisa! Eu pensava que livro é como árvore, é 
como bicho: coisa que nasce! Não descobria que era um autor. Aí, 
disse: ‘Eu também quero251. 

 

Gotlib (2009) retrata a dificuldade de Clarice Lispector suportar o peso e a 

culpa em relação à doença de sua mãe. Segundo Clarice Lispector supunha, sua 

mãe contraiu a doença por causa do seu nascimento. Mesmo havendo outra versão 

afirmando que Marieta já estava paralítica quando Clarice Lispector nasceu, 

prevaleceu a dor e o sentimento de culpa. Assim, a biógrafa (2009) revela: 

                                                 
251 LISPECTOR, Clarice. Entrevista, Rio de Janeiro: MIS, 20 out. 1976. In: GOTLIB, Nádia Batella. 
Clarice, uma vida que se conta. 6. ed. rev. e aum. São Paulo: Edusp, 2009. p. 81. Cf. GOTLIB, 
Nádia Batella. Clarice, uma vida que se conta. 6. ed. rev. e aum. São Paulo: Edusp, 2009, Escrita n. 
27. p. 21. 
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Não se fica sabendo ao certo se a doença teria sido provocada, ou 
pelo menos agravada, pelo parto. De qualquer forma, Clarice recebe 
o impacto da doença da mãe como algo que se relaciona com sua 
própria existência como filha252. 
 

Assim, é possível encontrar em Clarice Lispector algumas manifestações que 

permitem supor que ela era portadora de uma potencialidade melancólica. Para 

Violante, a potencialidade é melancólica à medida que exibem vários traços 

melancólicos, tal como Freud postula. Dentre eles, destacam-se sentimentos de 

culpa: “[...] Minha mãe era paralítica e eu morria de sentimento de culpa, porque 

pensava que tinha provocado isso quando nasci. Mas disseram que ela já era 

paralítica antes...”253 

Como já dito anteriormente, de acordo com Violante, a potencialidade 

melancólica pode advir de experiências de vida na infância. Essa potencialidade é, 

segundo a autora, favorecida pela perda prematura do amor materno – seja por 

rejeição ou morte –, o que provoca uma desqualificação do narcisismo infantil”254. 

Para a autora, a rejeição materna pode se manifestar como um abandono seguido 

de morte da mãe, o que favorece a constituição de um Eu empobrecido dotado de 

baixa autoestima. 

Dessa forma, é possível considerar que a doença incurável de Marieta e sua 

consequente morte, produziu em Clarice Lispector efeitos na sua constituição 

psíquica: o Eu se constituiu de modo empobrecido. Dessa maneira, segundo 

Violante: 

 
[...] ao perder prematuramente o amor materno, o Eu – em vias de 
formação – não chega nem a constituir-se como unidade narcísica, 
como um Eu ideal a ser autoinvestido, nem a completar sua 
diferenciação em relação ao Eu materno [...]255. 

 
Com isso, Marieta teve dificuldades em exercer sua função materna diante de 

suas três filhas: Elisa, Tania e Clarice. 
                                                 
252 GOTLIB, Nádia Batella. Clarice, uma vida que se conta. 6. ed. rev. e aum. São Paulo: Edusp, 
2009. p.59 
253 LISPECTOR, Clarice. Outros escritos: Clarice Lispector. Organização de Teresa Montero e Lícia 
Manzo. Rio de Janeiro: Rocco, 2005. p. 138. 
254 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade 
melancólica. Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 10. 
255 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 140. 
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Segundo Moser (2009), para a filha primogênita, foi o trauma causado pelos 

progroms, que invalidou sua mãe, e sugere que o trauma tenha ocorrido em virtude 

de um possível estupro por esses soldados considerados “bárbaros criminosos”. 

Assim, antes de Clarice Lispector nascer, “como milhões de outros, Mania (ou 

Marieta), Pinkhas (ou Pedro), Elisa e Tania Lispector, “foram presas deste horror”256. 

De acordo com o biógrafo (2009), o “pogrom básico” ocorria mais ou menos desta 

maneira: 

 
O bando invade a cidade, espalha-se pelas ruas, grupos separados 
invadem as casas dos judeus, matando sem distinção de idade e 
sexo todo mundo que encontram pela frente, com a diferença de que 
as mulheres são bestialmente estupradas antes de ser assassinadas, 
e os homens são obrigados a ceder tudo o que está na casa antes 
de serem mortos257. 

 
Para Moser (2009), “Todos os relatos dos pogroms registram a presença 

generalizada do estupro. Assim como o saque das propriedades dos judeus, tratava-

se de uma das características indispensáveis dos pogroms”258. O biógrafo (2009) 

ainda revela: 

 
Até Mania cair aos pés dos soldados não há nenhuma sugestão de 
enfermidade. Depois, no entanto, Mania encarou uma lenta e horrível 
agonia, morrendo jovem de uma doença incurável.[...] Bem no fim da 
vida, Clarice confidenciou à amiga mais íntima que sua mãe fora 
violentada por um bando de soldados russos. Deles, ela contraiu 
sífilis, que nas pavorosas condições da guerra civil ficou sem 
tratamento. Se tivesse acesso mais rápido a um hospital, talvez 
houvesse alguma chance. Mas só vinte anos mais tarde a penicilina, 
o tratamento mais eficaz, iria se tornar de uso comum. A seu tempo, 
a garota elegante, inteligente e de espírito livre dos campos da 
Podólia, iria jazer num cemitério brasileiro259. 
 

De acordo com Moser (2009), não se sabe exatamente quando Mania 

Lispector foi atacada, existem inúmeras hipóteses conflitantes a esse respeito. Mas, 

sabe-se “que sua terceira filha sobreviveu ao parto de uma mãe sifilítica”260. 

                                                 
256 MOSER, Benjamin. Clarice, uma biografia. Tradução José Geraldo Couto. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009. p. 46. 
257 MOSER, Benjamin. Clarice, uma biografia. Tradução José Geraldo Couto. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009. p. 45. 
258 MOSER, Benjamin. Clarice, uma biografia. Tradução José Geraldo Couto. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009. p. 48. 
259 MOSER, Benjamin. Clarice, uma biografia. Tradução José Geraldo Couto. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009. p. 48. 
260 MOSER, Benjamin. Clarice, uma biografia. Tradução José Geraldo Couto. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009. p. 48. 
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Existe a hipótese de que Mania ficara doente algum tempo antes de março de 

1920, quando Clarice foi concebida. Nesse sentido, o biógrafo (2009) revela: 

 
A evolução da doença varia. Mas, se Clarice foi concebida por volta 
de março de 1920, isso sugere que Mania foi atacada no verão de 
1919 ou depois, quando a onda de pogroms atingiu com força a 
região natal da família. Eles estavam, com certeza, fugindo naquele 
momento, embora a declaração de Clarice a respeito seja uma obra-
prima de vaguidão261. 

 

Moser (2009) ainda afirma: “As raízes de Clarice, nascida a milhares de 

quilômetros do Brasil, em meio a uma horripilante guerra civil, com a mãe 

condenada à morte por um ato de indizível violência, eram inconcebivelmente 

pobres e brutais”262. 

Esses dados me fazem supor que, além da doença física de Marieta, havia 

também nela a presença de um comprometimento psíquico, o que a impedia de 

investir libidinalmente em Clarice Lispector. Com isso, houve também uma perda, no 

que Freud considera de fundamental importância da presença do outro, em geral, a 

mãe, na constituição do psiquismo de Clarice Lispector, e na instauração de seu 

desejo, por meio da libido materna ingerida, junto com o leite. 

Presumo que desde sua infância, a escritora tornara-se dependente de 

companhia e afeto quando criança. Com frequência, tinha o hábito de ficar na porta 

da escada de sua casa e convidava as crianças que ali passavam para brincarem 

com ela. Algumas vezes, elas recusavam o seu convite. Apesar de se considerar 

uma pessoa extrovertida, sentia-se carente e, geralmente desprezada como menina. 

Com isso, através da construção de companhias imaginárias em suas produções 

literárias, e tendo como características marcantes em seu repertório o brincar ou o 

inventar,Clarice Lispector conseguiu aplacar sua carência e solidão. Nesse sentido, 

Gotlib (2009) escreve: 

 
Joana, em Perto do Coração Selvagem, aplaca sua solidão 
inventando companhias imaginárias, que se transformam em 
personagens de seu universo infantil. E as tantas histórias de amor 
serão, por sua vez, modos de inventar a dois uma realidade ora sob 
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formas estereotipadas, e gastas de relacionamento, ora 
desautomotizando mecanismos dos laços, e, assim, desmanchando 
convenções de modo a construir uma vida revigorada e nova263. 

 

Conforme Gotlib (2009) esclarece, Clarice Lispector, além de passar por 

dificuldades financeiras durante sua infância, tinha problemas de comunicação com 

outras pessoas, pelo fato de ela e sua família serem imigrantes russos. Tem-se a 

impressão de que ela nunca se sentiu russa, e nem sequer falava a língua de seus 

pais. 

A primeira língua materna de Clarice foi a língua portuguesa. Toda sua 

produção literária foi escrita em português. Apesar de ter nascido na Rússia e seus 

pais serem russos, negava sua origem e também não falava russo: “De modo que 

me chamar de estrangeira é bobagem. Eu sou mais brasileira que russa, 

obviamente”264. Por ter a língua presa e, portanto, um problema de dicção, Clarice 

Lispector tinha um “erre dobrado”. Com isso, criou-se um mito de que, em virtude do 

“erre”, as pessoas pensavam que ela tinha um “sotaque estrangeiro”. Nesse sentido, 

Clarice Lispector diz: 

 
Muitas pessoas pensam que eu falo desta maneira por causa de um 
sotaque russo.  Mas eu tenho a língua presa. Há a possibilidade de 
cortar, mas meu médico falou que dói muito. Tem uma palavra que 
não posso falar, senão todo mundo cai para trás: aurora265. 
 

Segundo Moser (2009), tinha-se a impressão de que Clarice, na sua vida real, 

era estrangeira. Os depoimentos por ela narrados indicavam sua estranheza tanto 

na sua fala estranha, na sua singularidade, quanto no seu sobrenome tão incomum 

no Brasil. 

Para Moser (2009), havia um grande mistério em relação à sua origem. 

Clarice Lispector mentia sobre a idade que tinha quando veio para o Brasil. Assim, o 

biógrafo (2009) entende que: 

 
Não havia características que Clarice Lispector mais quisesse perder 
do que o local do nascimento. Por essa razão, a despeito da língua 

                                                 
263 GOTLIB, Nádia Batella. Clarice, uma vida que se conta. 6. ed. rev. e aum. São Paulo: Edusp, 
2009. p. 68. 
264 LISPECTOR, Clarice. Outros escritos: Clarice Lispector. Organização de Teresa Montero e Lícia 
Manzo. Rio de Janeiro: Rocco, 2005. p. 137. 
265 O PASQUIM, 3-9 jun. p. 10. In: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice, uma vida que se conta. 6. ed. 
rev. e aum. São Paulo: Edusp, 2009. p. 49. 
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que a prendia lá, a despeito da honestidade por vezes terrível de sua 
escrita, sua reputação é de ter sido um tanto mentirosa. Mentiras 
inocentes, como os poucos anos que tendia a subtrair de sua idade, 
são vistas como coqueterias de uma bela mulher. No entanto, quase 
todas as mentiras que contou tinham a ver com as circunstâncias de 
seu nascimento266. 
 

Numa tentativa de esclarecer sobre o local e a data de seu nascimento, em 

uma crônica intitulada “Esclarecimentos – explicação de uma vez por todas”, escrita 

em 1970, Clarice Lispector revela: 

 
Recebo de vez em quando carta perguntando-me se sou russa ou 
brasileira, e me rodeiam de mitos. Vou esclarecer de uma vez por 
todas.[...] E a história é a seguinte: nasci na Ucrânia, terra de meus 
pais. Nasci numa aldeia chamada Tchechélnik, que não figura o 
mapa de tão pequena e insignificante. Quando minha mãe estava 
grávida de mim, meus pais já estavam caminhando para os Estados 
Unidos ou Brasil, ainda não haviam decidido: pararam em 
Tchechélnik para eu nascer, e prosseguiram viagem. Cheguei ao 
Brasil com apenas dois meses de idade267. 

 

Dessa maneira, segundo Moser (2009), havia um silêncio em relação à sua 

origem. Clarice insistia em dizer que não sabia nada sobre o lugar de onde vinha, 

rejeitava sua origem, seu local de nascimento. Assim, suponho que havia em Clarice 

a negação de sua origem. 

Como já dito anteriormente, embora tivesse um sotaque estrangeiro, negava 

essa característica, alegando que tinha um defeito de dicção. Após ter feito um 

tratamento com Dr Bloch, pioneiro em fonoaudiologia, sua pronúncia melhorou 

temporariamente. Logo em seguida, voltou a pronunciar com sotaque, 

provavelmente pelo receio de perder suas características estrangeiras, apesar de 

negá-las.  

Para o biógrafo (2009), não foi por acaso o fato de Clarice Lispector ter escrito 

em itálico, na crônica referida abaixo, que tinha apenas dois meses de idade:  

 
E ela mentia sobre a idade que tinha quando veio para o Brasil. [...] 
ela usa o itálico para enfatizar que tinha apenas dois meses de idade 
quando a família desembarcou. Tinha mais de um ano, porém, como 
ela sabia. É uma pequena diferença – era muito nova, de todo modo, 
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para lembrar de qualquer outra pátria -, mas é estranho a insistência 
em rebaixar a idade até o mínimo verossímel. Por que se dar ao 
trabalho?268 

 

Chama-me a atenção o fato de Clarice Lispector ter mentido sua data de 

nascimento. Quanto a esse fato, indago sobre os motivos que poderiam tê-la levado 

a alterar a sua idade. Assim, no meu entendimento, é possível pensar que Clarice 

Lispector tinha uma fantasia de que ela pudesse ser fruto de um ato de violação. 

Dessa forma, ao afirmar que viera ao Brasil aos dois meses de idade, não seria uma 

maneira de ela se distanciar dessa hipótese? Para Violante: 

 
A miséria compromete muitas vezes, ainda que não determine a 
capacidade da mãe e/ou dos pais acolherem bem o filho, assim 
como promove, em muitos casos o esfacelamento da rede de 
relações familiares, como acontece, por exemplo, no caso das 
migrações motivadas pela necessidade de encontrar melhores 
condições de sobrevivência. No seio da miséria deve ser mais 
frequente o filho ser fruto de um acidente biológico ou do acaso e 
muitas vezes, de pai desconhecido269. 

 

Presumo que Clarice Lispector traz de seu nascimento solidão de não 

pertencer. As palavras são da escritora, encontradas numa de suas crônicas, 

intitulada “Pertencer”: 

 
[...] Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de 
pertencer. Por motivos que aqui não importam, eu de algum modo 
devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de 
graça. Se no berço experimentei essa fome humana, ela continua a 
me acompanhar pela vida afora, como se fosse um destino. A ponto 
de meu coração se contrair de inveja e desejo quando vejo uma 
freira: ela pertence a Deus. Exatamente porque é tão forte em mim a 
fome de me dar a algo ou a alguém, é que me tornei bastante arisca: 
tenho medo de revelar de quanto preciso e de como sou pobre. Sou, 
sim. Muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma. E preciso de mais 
do que isso. Quem sabe se comecei a escrever tão cedo na vida 
porque, escrevendo, pelo menos eu pertencia a um pouco de mim 
mesma[...]270. 
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Assim, é possível evidenciar nessa crônica, características que podem ser 

compreendidas como manifestações de um sujeito portador de uma potencialidade 

melancólica, entre elas: baixo investimento libidinal pelos pais: “[...] eu de algum 

modo devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de 

graça”271.  Ou também:  ”Por motivos que nem minha mãe nem meu pai podiam 

controlar, eu nasci e fiquei apenas: nascida”272. 

Na história de Clarice Lispector, a partir dessa crônica, é possível também 

constatar sentimentos de baixa autoestima e autorrecriminações, característicos da 

potencialidade melancólica, quando ela escreve: “[...] tenho medo de revelar de 

quanto preciso e de quanto sou pobre. Sou, sim. Muito pobre”273. 

Ainda em “Pertencer”, a escritora revela sentimentos de culpa e fracasso 

pessoal por ter se sentido responsável em não ter sido capaz de salvar sua mãe, 

quando  tinha apenas nove anos de idade: 

 
No entanto, fui preparada para ser dada à luz de um modo tão 
bonito. Minha mãe já estava doente, e por superstição bastante 
espalhada, acreditava-se que ter um filho curava uma mulher de uma 
doença. Então fui deliberadamente criada: com amor e esperança. 
Só que não curei minha mãe274. 

 
Segundo Moser (2009), no final da vida de Marieta, Clarice Lispector era 

muito pequena para poder oferecer ajuda no que diz respeito aos cuidados da mãe. 

Nesse sentido, o biógrafo (2009) destaca: 

 
A única ajuda que podia oferecer era mágica. Implorava a Deus que 
ajudasse a mãe, e, [...] encenava pequenas peças para entretê-la, às 
vezes conseguindo fazer rir a “estátua” condenada. Anita Rabin 
lembrava que, quando Clarice criava histórias, usando acessórios 
como lápis, ou ladrilhos, ela inventava desfechos mágicos, em 
que uma intervenção milagrosa curava a doença da mãe. [...] As 
histórias de uma garotinha não foram suficientes para salvar uma 
mulher com uma devastadora doença terminal. E Mania não queria 
ser salva. [...] Mania Krimgold Lispector tinha 42 anos quando, em 21 
de setembro de 1930, seu longo sofrimento finalmente terminou275. 
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No que se refere aos dados de sua carteira de identidade para estrangeiros, 

muitos foram omitidos, deixados em branco e, em algumas vezes, segundo a sua 

própria vontade. Assim, Gotlib (2009) indaga: 

 
Como preencher os espaços em branco da viagem? Clarice, que se 
delineia por uma existência oficial registrada em dados parcos e 
controvertidos, começa aqui a se delinear a cada item de 
identificação, no espaço reservado entre parênteses, por aquilo que 
dela não sabemos276. 

 

Diante da indagação acima, levanto também a seguinte questão em relação à 

Clarice Lispector: Como preencher os espaços em branco provocados pelo 

sofrimento de sua realidade histórica, pela ausência de um Eu antecipado, pré-

investido e pré-enunciado pela libido materna de modo prevalente?  

Segundo a biógrafa (2009), Clarice Lispector, desde criança, adorava ouvir 

histórias e já fabulava antes de saber ler e escrever. Seu percurso foi marcado pela 

ambivalência entre sua triste realidade e cenários imaginários repletos de fantasias. 

Ela tinha muita admiração por seu pai e, apesar de ele não ter tido nenhuma 

formação intelectual, considerava-o uma pessoa extremamente culta e admirável, 

que poderia ter tido uma vida melhor, se não fossem as dificuldades sofridas ao 

longo de sua vida. Assim, suponho que Clarice Lispector tenha sofrido um baixo 

investimento libidinal de seu pai, em função das dificuldades sofridas durante sua 

vida. 

De acordo com Gotlib (2009), Clarice Lispector tinha também um ideal de 

contar histórias que jamais acabassem e inventou com uma amiga uma forma de 

contar histórias sem fim. Assim, segundo a biógrafa (2009), Clarice Lispector revela: 

 
Antes dos sete anos eu fabulava. Eu ensinei a uma amiga um modo 
de contar histórias. Eu contava uma história, e quando ficava 
impossível de continuar, ela começava. Ela então continuava, e 
quando chegava em um ponto impossível, por exemplo, todos os 
personagens mortos, eu pegava. E dizia: “não estavam bem-mortos”. 
E continuava277. 
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Gotlib (2009) revela que, em 1929, Clarice Lispector passou a frequentar o 

3º.ano primário, no Colégio Hebreu-Ídiche-Brasileiro, atual Colégio Israelita Moysés 

Chvarts. As histórias narradas por sua colega de escola, Anita Levy, contribuíram 

para compor o cenário da família Lispector.  

Em 21 de setembro de 1930, quando Clarice Lispector tinha nove anos de 

idade, morre sua mãe, Marieta. Uma das lembranças relatadas por Anita refere-se 

ao momento em que Clarice Lispector ficou muito impressionada com a morte de 

sua mãe. Fazendo pouco tempo que Marieta havia falecido, no colégio onde Clarice 

Lispector estudava, falaram para ela que não se podia deixar na mesa uma tesoura 

aberta. Quando ela encontrou uma tesoura aberta na mesa de sua casa, então teve 

uma crença de que sua mãe havia morrido pelo fato de alguém ter deixado uma 

tesoura aberta. 

Ainda nessa mesma época, Clarice Lispector passou a escrever pequenas 

fábulas e decidiu enviá-las, com a ajuda de sua irmã Tania, à seção infantil do jornal 

Diário de Pernambuco, em Recife. 

Esses contos nunca foram pulicados nesse jornal e, para Clarice Lispector, 

isso ocorreu pelo fato das histórias vencedoras relatarem apenas fatos verídicos, 

sem nenhuma sensação, enquanto que seus contos eram fictícios e narravam 

sensações e emoções vividas por personagens imaginários, que, muitas vezes, 

revolucionavam e transgrediam. 

Mesmo correndo o risco de suas obras literárias não serem publicadas desde 

criança, e com a frustrante experiência, ainda menina, no jornal Diário de 

Pernambuco, Clarice Lispector fez questão de manter seu comportamento literário 

ao longo de sua vida, prevalecendo sensações e impressões e omitindo a 

veracidade dos fatos. 

Ainda com nove anos de idade, Clarice Lispector decidiu escrever uma peça 

em três atos, retratando uma história de amor, cujo título era Pobre menina rica, que 

retratava sua própria vivência, entretanto, não publicou o trabalho. Naquela época, 

tinha vergonha de escrever e manteve sua produção literária escondida atrás de sua 

estante. 

No meu entendimento, Clarice Lispector, ao se intitular uma Pobre menina 

rica, faz-me pensar que a menina escritora considerava-se pobre e inferiorizada, 

possivelmente pelo fato de não ter sido investida libidinalmente pela sua mãe desde 
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seu nascimento, e por toda sua vida, o que pode ter comprometido a qualidade de 

suas primeiras experiências vividas, a começar pela vivência de satisfação, conceito 

postulado por Freud, já mencionado anteriormente. 

Com isso, é possível supor que antes da constituição do Eu de Clarice 

Lispector, precisamente no processo originário, no encontro inaugural boca-seio, foi 

registrado na psique da escritora como um pictograma de rejeição. Nesse caso, o 

encontro boca-seio foi representado pictograficamente como se fosse uma unidade, 

cujas partes se rejeitam pelo desprazer vivido. 

A Pobre menina rica considerava-se também rica, dotada de uma riqueza de 

dependência, marcada por uma demanda em abundância desesperada de amor. 

Dessa maneira, de acordo com Violante, é possível compreender que Clarice 

Lispector tinha uma determinada posição identificatória do Eu e seu consequente 

funcionamento, característicos de um sujeito portador de uma potencialidade 

melancólica, que abrange um conjunto de aspectos, como: “Os mesmos aspectos 

deletados por Sándor Radó (1928), na melancolia: também, a baixa autoestima, uma 

‘súplica desesperada de amor’ dirigida ao outro, dependência de provisões 

narcísicas vindas de fora”278. 
Assim, é possível pensar que com a doença e a morte da mãe de Clarice 

Lispector, seu investimento pode ter sido direcionado às suas produções literárias. 

Segundo Gotlib (2009), Clarice Lispector publicou uma crônica intitulada “O 

passeio da família”, que, provavelmente, tratava-se de sua infância. Essa crônica 

retrata a história da família que ia aos domingos ao cais do porto observar os navios. 

As filhas chamavam seu pai, inquietas para que olhasse os navios. A caçula, ao 

escolher o Ovolmatine para beber, apesar de não ter gostado do sabor, insiste em 

tomá-lo até o fim, obrigando-se a gostar daquilo que, segundo ela, deveria ser 

gostado. Havia também uma falta de confiança em si mesma, a desconfiança de que 

o ovomaltine era bom, e que ela era quem não prestava, e não a bebida. A última 

cena mostra a menina já deitada pronta para dormir e observa, por meio da janela, 

uma árvore extremamente grande, onde, na verdade, existia apenas um pequeno 

arbusto, ou, segundo a menina, era a sombra da lua. Nesse sentido, a biógrafa 

(2009) assinala: 
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De qualquer forma, a cronista Clarice transfere, para si, a experiência 
dessa pequenez e fragilidade que reconhecera na árvore que não 
era árvore, mas simples arbusto. Tal comparação, numa sequência 
em que imagens do domingo da infância permanecem em domingos 
futuros, constitui prova de que Recife não morrerá nas Clarices 
posteriores, como, efetivamente, não morreu. Esta crônica é a prova 
dessa encantada permanência279. 

 

Clarice Lispector, aos 12 anos de idade, solicitou sua carteira de identidade, 

que consiste em sua primeira assinatura de que se tem conhecimento. Nessa 

mesma época, Clarice Lispector passava por momentos difíceis em sua vida, como 

dificuldades financeiras, angústia, estado de solidão. Nesse sentido, a biógrafa 

(2009) ressalta: 

 
Aliás, Clarice parece haver se ocupado ao longo de toda sua vida 
com o trabalho da escrita como processo de busca de identidade. 
Curiosamente, sua segunda assinatura, um dos modos de atestar 
sua identidade aparece numa situação singular: atesta que a menina 
recebeu de volta o que procurava, e o que procurava era justamente 
sua carteira de “indentidade”... que a menina registra como um “erro” 
de português... Eis um primeiro desvio da norma, logo numa tentativa 
de recuperação de um documento de identidade e logo junto com o 
registro de sua segunda assinatura...280 
 

De acordo com a biógrafa (2009), em uma crônica escrita em 24 de fevereiro 

de 1973, intitulada “O primeiro livro de cada uma de minhas vidas”, Clarice Lispector 

revela:  

 
Perguntaram-me uma vez qual fora o primeiro livro de minha vida. 
Prefiro falar do primeiro livro de cada uma de minhas vidas. Busco na 
memória e tenho a sensação quase física nas mãos ao segurar 
aquela preciosidade: um livro fininho que contava a história do 
patinho feio e da lâmpada do Aladim281. 

 
Nessa crônica, Clarice Lispector se mostra surpresa ao ler a história do 

Patinho Feio, quando é revelado o mistério de que ele não era um pato e, sim, um 

belo cisne. Essa história a fez levantar uma questão fundamental, provavelmente 

como uma tentativa de resgatar o amor a si mesma: “Essa história me fez meditar  
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muito, e identifiquei-me com o sofrimento do patinho feio – quem sabe eu era um 

cisne?”282. 

Assim, Gotlib (2009) entende que: 

 
O que a atrai na primeira história é o “feio” que fica “belo”. Sente-se 
também atração pelo fenômeno da revelação do mistério: de repente, 
ser “outro”. Poderia ainda haver outra razão de encantamento: não 
só pelo “ser outro e belo”, mas pelo “ser marginal” e condenado ao 
isolamento. No caso, também “feio”. Não haveria já, aí, um particular 
encanto pelo “feio” em si, como em tantas outras experiências 
narrativas de Clarice?283 

 
No meu entendimento, para Clarice Lispector, ao ler, encantar-se, e se 

identificar com a história do Patinho Feio, possivelmente essa seria uma tentativa de 

realizar algumas elaborações simbólicas de seu sofrimento, situando-o em um 

contexto de sua realidade histórica, com possibilidade de um processo de 

subjetivação. 

No que diz respeito à compreensão de Clarice Lispector em relação à história 

do Aladim, é possível encontrar características próprias de um sujeito portador de 

uma potencialidade melancólica, como “[...] dependência e ambivalência relação 

com o outro.”284 Assim, é possível supor que, ao mesmo tempo que existe uma 

dependência de um outro para a realização de seus desejos, existe uma 

ambivalência quando ela pensava em se colocar no lugar do Aladim: 

 
Quanto ao Aladim, soltava minha imaginação para as lonjuras do 
impossível a que eu era crédula: o impossível naquela época estava 
ao meu alcance. A ideia do gênio que dizia: “Pede de mim o que 
quiseres.” Mas desde então revelava-se que sou daqueles que têm 
que usar os próprios recursos para terem o que querem, quando 
conseguem285. 
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Nesse sentido, Gotilb (2009) apresenta a seguinte interpretação: 

 
Em Aladim, o apelo imaginário segue outro caminho. Como a fumaça 
da lâmpada que, solta no ar, ingressa no impossível que lhe é 
possível. O que a atrai é justamente o universo imaginário que 
reverte o mundo segundo a vontade de outros, cujas ordens são 
cumpridas. Mas o desejo da Clarice, que não é mais aquela criança, 
se frustra, ao saber que desde aquela época havia indícios de que 
não seria possível ter alguém a lhe satisfazer as vontades. Desde a 
infância, recebeu provas de que o mundo estava em suas próprias 
mãos. Sem milagres. Ou com o milagre de uma terrível e doce 
liberdade que é a dessa criação ou invenção, mas construída por si 
mesma286. 
 

Segundo a biógrafa (2009), o livro tornara-se para Clarice Lispector mais que 

um objeto de leitura, “pois marca simbolicamente a entrada num diferente universo e 

funciona como marca desse ritual de passagem.”287 

Assim, caso Clarice Lispector não tivesse endereçado sua libido nas leituras e 

produções literárias, provavelmente ela teria um psiquismo mais comprometido, 

manifestado pela prevalência da pulsão de morte. 

Ainda em “O primeiro livro de cada uma de minhas vidas”, a narradora 

sublinha que o livro “Reinações de Narizinho”, de Monteiro Lobato, foi um marco em 

sua vida. Nessa crônica, ela conta que não tinha condições de comprar o livro, e o 

conseguira emprestado de uma menina cujo pai tinha uma livraria. Ao perceber a 

importância do livro para Clarice Lispector, a menina cruelmente protelava o 

empréstimo. Dessa maneira, a cronista revela as humilhações sofridas naquela 

época: 
A menina gorda e muito sardenta se vingara tornando-se sádica e, 
ao descobrir o que valeria para mim ler aquele livro, fez um jogo de 
“amanhã venha em casa que eu te empresto”. Quando eu ia, com o 
coração literalmente batendo de alegria, ela me dizia: “Hoje não 
posso emprestar, venha amanhã”. Depois de cerca de um mês de 
venha amanhã, o que eu, embora altiva que era, recebia com 
humildade para que a menina não me cortasse de vez a esperança, 
a mãe daquele primeiro monstrinho de minha vida notou o que se 
passava e, um pouco horrorizada com a própria filha, deu-lhe ordens 
para que naquele momento me fosse emprestado o livro. Não li de 
uma vez: li aos poucos, algumas páginas de cada vez para não 
gastar288. 
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Para Clarice Lispector, ler Monteiro Lobato foi fundamental para que ela 

pudesse suportar os momentos difíceis de sua infância. A esse respeito, numa 

crônica intitulada “Fidelidade”, a escritora afirma: 

 
Quanto a mim, continuo a ler Monteiro Lobato. Ele deu iluminação de 
alegria a muita infância infeliz. Nos momentos difíceis de agora, sinto 
um desamparo infantil, e Monteiro Lobato me traz luz289. 
 
 

Segundo Gotlib (2009), aos 14 anos de idade, Clarice Lispector, seu pai e sua 

irmã do meio, Tânia, mudaram-se para o Rio de Janeiro, em janeiro de 1935, onde lá 

permaneceram até 1944. A irmã primogênita Elisa chegou, logo depois na capital 

federal, por motivos profissionais. Clarice, Elisa e Tânia passaram a estudar no 

Colégio Silvio Leite. 

Ao chegarem ao Rio de Janeiro, instalaram-se inicialmente no bairro de São 

Cristóvão e, depois, foram morar no bairro da Tijuca, onde lá ficaram até o 

falecimento de Pedro, em 1940, quando Clarice tinha 20 anos de idade.  

Durante o período em que moraram no Rio Janeiro, a realidade da família 

Lispector foi marcada por dificuldades financeiras, estudo e trabalho.  

Assim, Clarice Lispector conseguiu seu primeiro emprego, quando tinha 

aproximadamente 14 anos, como professora de português. Segundo sua irmã, Tânia 

Kauffmann, Clarice Lispector, desde criança, gostava de dar aulas e ensinar os seus 

alunos imaginários em Recife e, também utilizava as empregadas da casa como 

suas alunas. Suponho que esses amigos imaginários construídos pela escritora 

eram uma tentativa dela superar as dificuldades sofridas durante sua infância. 

Gotlib (2009) ressalta que, em 1938, por volta dos 18 anos de idade, Clarice 

Lispector ingressou no curso complementar do Colégio Andrews, onde lá se 

preparou para entrar na Faculdade de Direito. Nessa mesma época, a escritora 

passou a se aproximar da literatura nacional, destacando alguns autores, tais como 

Machado de Assis, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, entre 

outros. 

Nesse período, pela sua excessiva timidez, Clarice Lispector, mesmo quando 

inspirada, não se permitia revelar suas produções literárias. Durante sua 
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adolescência, nem seus professores do Colégio Andrews conheciam seu dom 

literário. 

Em 1939, aos 19 anos de idade, Clarice Lispector entrou na Faculdade de 

Direito. Decidiu estudar advocacia porque, desde pequena, considerava-se 

reivindicadora de direitos. Somente no terceiro ano é que se deu conta de que 

decidira estudar advocacia para reformar penitenciárias. Entusiasmada pela matéria 

de Direito Penal, foi nessa disciplina que obteve as melhores notas.  

Sobre esse aspecto, Gotlib (2009) levanta a seguinte questão: “Seria porque 

exige análise de situações humanas específicas, ligadas ao crime, que mais tarde 

comporão o filão de tantas narrativas suas?”290. 

Clarice Lispector não seguiu carreira jurídica, dessa forma, só terminou o curso 

por ter escutado de uma colega que a considerava uma pessoa que nunca 

terminava o que havia começado. Para provar que sua colega estava errada, passou 

a estudar incansavelmente. Concluiu o curso no final de 1943, por volta dos 23 anos 

de idade.  

De acordo com Moser (2009), Pedro faleceu em agosto de 1940, alguns dias 

após ele ter se submetido a uma cirurgia da vesícula biliar, não resistiu ao 

procedimento. O biógrafo (2009) esclarece: 

 
No entanto ele voltou da clínica com uma dor considerável e morreu 
dali a três dias. Depois de uma vida marcada pela pobreza e pelo 
exílio, pelo martírio de sua esposa amada e pela luta incessante para 
criar e encaminhar suas filhas num país completamente estrangeiro, 
ele morreu aos 55 anos291. 
 

Assim, o pai de Clarice Lispector faleceu quando ela tinha 20 anos de idade, 

ainda estudante. A morte de Pedro a deixou bastante abalada, que revelou, em uma 

de suas crônicas futuras, sentimentos de piedade e ternura. Sobre esse aspecto, 

Gotlib (2009) revela: 

 
[...] piedade, por achar que o pai merecia mais do que teve, já que 
sua tendência para erudição e a arte nunca pôde se desenvolver, 
numa vida de trabalho duro e muita miséria; ternura, pela delicada 
atenção que o pai lhe dispensava, nos passeios pela cidade de 
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Recife aos domingos, ou nos inesquecíveis banhos de mar nas 
praias de Olinda, em momentos de rara felicidade292. 

 

Após a morte de seu pai, Clarice Lispector e Elisa passaram a morar com a 

irmã do meio, Tânia, já casada. 

Nesse período, Clarice Lispector conseguiu um trabalho como redatora na 

Agência Nacional, num momento político árduo, durante a ditadura do Estado Novo. 

Encantada com as surpresas e os inesperados que o trabalho lhe oferecia, passou a 

exercer uma atividade jornalística, que se estendeu desde os meados dos anos 40, 

com algumas interrupções. 

 Segundo Gotlib (2009), Clarice Lispector iniciou sua carreira profissional 

primeiramente como tradutora, e depois voltada para a reportagem. Posteriormente, 

foi transferida da Agência Nacional para o jornal A Noite, onde lá, assumira o cargo 

de repórter. Ela foi uma das primeiras mulheres a trabalhar tanto na Agência 

Nacional quanto no jornal A Noite.  

Na revista Vamos Lêr!, que também fazia parte do grupo do jornal A Noite, 

foram pulicados alguns trabalhos da escritora, entre eles, contos, entrevistas, 

reportagens e traduções. 

Clarice Lispector considerava-se uma pessoa tímida, mas ao mesmo tempo 

ousada. Frequentemente procurava editores e, sem apresentações formais, levava 

seus textos para serem publicados. Estes acabavam sendo publicados, mas sem 

nenhum retorno financeiro. 

A biógrafa (2009) ainda revela que, nos anos 40, nasceu uma estreita amizade, 

que se prolongou por décadas, entre Clarice Lispector e Lúcio Cardoso, jornalista da 

Agência Nacional na época. Essa amizade marcou a vida de ambos, que mesmo 

estando namorando Maury Gurgel Valente, ela não escondia sua paixão por Lúcio. 

Porém, esse sentimento não era recíproco, provavelmente pelo fato da 

homossexualidade de Lúcio, publicamente assumida por ele. 

De acordo com Moser (2009), a homossexualidade de Lúcio Cardoso não 

impediu que Clarice Lispector tentasse mudá-lo de opinião. Ela tinha a fantasia de 

que pudesse “salvá-lo”, mas desistiu da ideia algum tempo depois. Assim, devido ao  
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amor frustrado e à morte do pai, Clarice Lispector, aos 21 anos de idade, teve uma 

crise depressiva e foi hospitalizada com a prescrição de sonoterapia. 

Gotlib (2009) conta que, no dia 23 de janeiro de 1943, aos 22 anos, a 

jornalista Clarice casou-se com seu colega de faculdade de Direito, Maury Gurgel 

Valente, um ano mais novo do que ela, diplomata, nascido em 22 de março de 1921, 

no Rio de Janeiro, filho de Mozart e Maria José Valente. 

Após o casamento, Clarice Lispector passou a ser chamada de Clarice Gurgel 

Valente e utilizou também outras assinaturas, tais como Clarice Lispector Gurgel 

Valente, Clarice Gurgel Valente, Clarice G. Valente, Clarice Lispector. Com isso, ela 

mudou-se definitivamente da casa da irmã mais velha, Tânia, que continuou a lhe 

dar assistência maternal, procurando substituir a mãe falecida. 

Maury dedicou-se à carreira diplomática, e o casal passou a viajar com 

frequência, primeiramente rumo a Belém do Pará e, posteriormente, à Europa e aos 

Estados Unidos. Por esse motivo, Clarice Lispector viveu fora do Brasil por, 

aproximadamente, dezesseis anos, de 1944 a 1959, com alguns intervalos, 

aproveitando estes para voltar ao Brasil, por pouco tempo.  

Foi também nesse período, um pouco antes de se mudar para Belém, que 

Clarice Lispector, aos 23 anos, publicou seu primeiro romance, Perto do coração 

selvagem, que nasce de notas soltas. Com isso, a escritora adotou um novo método 

de trabalho e passou a levar um caderninho consigo para fazer anotações imediatas, 

à medida que se sentia inspirada para realizá-las.  

Por intermédio de essas notas soltas, esse romance foi concluído em nove 

meses, tempo de uma gestação completa. Dessa maneira, nesse primeiro romance, 

a escritora passou a adotar uma forma definitiva de escrever, isto é, não havia uma 

revisão dos textos, era como se todos eles tivessem nascido prontos. Assim, ela não 

reescrevia uma linha, porque, enquanto anotava, já o fazia de maneira definitiva. 
Logo após o lançamento de Perto do coração selvagem, em janeiro de 1943, 

Clarice Lispector mudou-se para Belém do Pará, onde permaneceu por seis meses, 

para acompanhar o seu marido, por motivos profissioinais. Lá, ao receber notícias a 

respeito da crítica de seu romance, surpreendeu-se quando, no final do mesmo ano, 

esgotaram-se todos os mil exemplares. 

Conforme a biógrafa (2009) revela, em Belém do Pará, longe da família e dos 

amigos, licenciada de suas atividades jornalísticas no jornal A Noite, a escritora 
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sentia-se sozinha e perdida, assim, passou a investir seu tempo com muitas leituras. 

Dividia também sua rotina entre as atividades de seu próprio interesse e atividades 

sociais de seu marido diplomata. 

Assim, nessa mesma época, Clarice Lispector passou a viver momentos 

intensos de depressão, marcados por sentimentos de mal-estar, incertezas e 

autodepreciações em relação às suas produções literárias. 

Em 16 de fevereiro de 1944, aos 23 anos de idade, Clarice Lispector enviou 

uma carta à sua irmã Tania, manifestando uma disposição psíquica à melancolia: 
 

[...] Estou cansada de pessoas e sozinha me aborreço. Eu mesma 
não sei o que quero. Quanto ao meu trabalho, ando horrivelmente 
desfibrada: tudo o que tenho escrito é bagaço, sem gosto, me 
imitando, ou tomando um tom fácil que não me interessa nem 
agrada293. 

 

Segundo Gotlib (2009), Clarice Lispector recebeu fortes elogios de Lúcio 

Cardoso a respeito do livro Perto do Coração Selvagem. Para ele, esse livro foi o 

mais importante que a escritora escrevera. Lúcio Cardoso também reconhecera, 

nesse romance uma personalidade singular, tanto da escritora quanto da 

personagem, sem haver uma preocupação em diferenciá-las entre si. A biógrafa 

(2009), em relação às considerações de Lúcio Cardoso, sublinha: 

  
O crítico reconhece com tranquilidade uma “singular personalidade” 
da escritora que representa um “mundo essencialmente feminino, 
cheio de imagens, de sons, de claridades”, num romance que “se 
esfuma para se converter muitas vezes numa rica cavalgada de 
sensações”, com a impressão de que “a história de Joana vai se 
deter para se transformar num canto, num hino, tal a magia 
irresistível que envolve o cenário, os sentimentos e as sensações”294. 
 

Presumo que toda essa construção criativa como escritora, ao longo de sua 

vida, seria uma maneira de tamponar esse vazio existencial vivido por ela. 

Clarice Lispector ficou perplexa com a admiração de seu amigo, e confessa que 

desejava rasgar o romance para sentir-se livre novamente. Para ela, era insuportável 

sentir-se completa. Assim, prevaleceram nesse período sentimentos de 
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ambivalência, entre rejeitar e desejar o sucesso, característicos de um sujeito 

portador de uma potencialidade melancólica. Sem saber explicar o motivo, o êxito 

deixava-a perturbada, às vezes, saciada e desanimada. 

A esse respeito, Freud, em um texto intitulado Os Arruinados pelo Êxito, escrito 

em 1916, mostra claramente, que, ocasionalmente, o sujeito não é capaz de 

suportar o próprio êxito:  

 
Parece ainda mais surpreendente, e na realidade atordoante, quando 
na realidade de médico, se faz a descoberta de que as pessoas 
ocasionalmente adoecem precisamente no momento em que um 
desejo profundamente enraizado e de há muito alimentado atinge a 
realização. Então, é como se elas não fossem capazes de tolerar sua 
felicidade, pois não pode haver dúvida de que existe uma ligação 
causal entre seu êxito e o fato de adoecerem295. 
 

Após Clarice Lispector ter acompanhado seu marido Maury Gurgel Valente a 

Belém do Pará, em 1944, o casal partiu para a Itália em missão diplomática, para ele 

assumir o cargo de vice-cônsul, em Nápoles, até 1946. Permaneceram 

aproximadamente dezesseis anos no exterior, primeiro na Europa, em seguida nos 

Estados Unidos. 

Segundo Gotlib (2009), em outubro de 1944, em Nápoles, Clarice Lispector 

recebeu a notícia de que ganhara o prêmio da Fundação Graça Aranha, ao 

considerar o livro Perto do coração selvagem o melhor romance de 1943. 
Nesse romance, a escritora falava de sua própria infância, através da história 

da personagem Joana, marcada pela nostalgia, desejos e insatisfações. Estas eram 

algumas de suas características estéticas, ao longo de suas produções literárias. 

De acordo com Rosenbaum, no romance Perto do Coração Selvagem, a 

protagonista é reconhecida como uma fonte de crueldade avessa às convenções 

morais. A autora encontra nessa obra uma sequência de adjetivos na narrativa 

clariciana, como “solidão, abandono, felicidade na oposição à vida domesticada”296. 

Gotlib (2009) também esclarece que Clarice Lispector viveu momentos muito 

difíceis durante os anos em que morava na Europa, tendo grandes dificuldades na 

convivência social. Ela passou por um período sem escrever e ler, e considerava-se 
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apenas a esposa de Maury Gurgel Valente, ou seja, Clarice Gurgel Valente. Nesse 

sentido, a biógrafa (2009) afirma: 

 
Esta atitude de cansaço potencial irá se transformando em realidade, 
nesses anos de moradia na Europa. E o seu trabalho com a escrita 
passa por momentos muito difíceis. É o que traduzem as suas cartas, 
as que de lá envia para os amigos e as irmãs297. 

 

Assim, posso supor que o período em que ela estivera na Europa, longe da 

família e dos amigos, contribuiu para intensificar os traços melancólicos em Clarice 

Lispector, marcados pela solidão e desamparo. 

Após o final da guerra, em maio de 1945, Clarice Lispector continuava com 

saudades do Brasil. Ela evitava falar sobre o assunto para não perder o equilíbrio 

necessário, pelo menos para conseguir dormir à noite. Buscava distrações em 

jantares e comemorações, mas tinha o desejo de ter uma vida mais simples. Nessa 

fase, considerava-se uma pessoa de alma doente e, mesmo trocando 

correspondências entre suas irmãs e amigos, não permitiu a comunicação desejada. 

Nesse sentido, Gotlib (2009) escreve: 

 
É a mescla dessa sensação de perda da terra e das pessoas do 
Brasil com uma falta de afinidade com a vida diplomática que vai 
nortear esta fase de correspondência. Daí o tom amargurado, porque 
a carta – também a carta, como a conversa – não permite a 
comunicação desejada. Essa falência de comunicação Clarice 
atribui, uma última instância, não propriamente à carta, nem à 
conversa, mas a si mesma, culpando-se298. 

 

Em 1946, aos 26 anos de idade, Clarice Lispector foi reconhecida publicamente 

ao editar seu segundo romance, O lustre. 

Lúcio Cardoso, ao fazer uma crítica sobre o romance, considerou o título um 

tanto pobre para uma pessoa que ele julgava ser tão rica.  

Com isso, a escritora ficou decepcionada com o comentário de seu amigo e, ao 

enviar-lhe uma carta, explicou-lhe que a pobreza do livro era exatamente o que ela 

gostava. Clarice Lispector afirmara também que nunca havia conseguido convencê-

lo de que ela era de fato uma pessoa pobre. 
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Ainda em relação ao romance O lustre, Gotlib (2009) assinala uma 

característica frequente na obra de Clarice Lispector: “[...] a pobreza, ou ainda, de 

modo mais categórico, a miséria do ser – e da forma”299. 

Assim, suponho que a escolha do título O lustre foi uma tentativa de buscar a 

luz, de iluminar seu caminho, que diante de sua realidade histórica, presumo que a 

potencialidade melancólica foi a possível escolha identificatória de Clarice Lispector, 

pois, além de ela ter sofrido uma desqualificação narcísica no momento do advento 

do Eu, ela possuía vários traços melancólicos, como sentimentos de desvalia, baixa 

autoestima e autorrecriminações, reconhecendo-se como alguém que só tinha 

defeitos. Em outros momentos, considerava-se uma pessoa marcada pela 

fragilidade, pobreza e miséria. 

Em 1946, Clarice Lispector mudou-se para Berna, onde lá permaneceu durante 

três anos. Ela reconheceu esse período como o “Cemitério de Sensações”300. Lá 

viveu uma vida pouco movimentada e passou a viver um período difícil, marcado 

pela solidão, tédio e pela perda de identidade, com dificuldades de escrever. 

Ainda segundo Gotlib (2009), nesse mesmo período, a escritora tentou compor 

seu terceiro romance, A cidade sitiada, mas o cotidiano da cidade suíça causou-lhe 

uma indisposição diante da paz e do silêncio que Berna lhe oferecia. Em uma das 

correspondências endereçadas às suas irmãs, Tânia e Elisa, ela afirmara sentir-se 

“uma mulher sem lugar”301. 
No meu entendimento, “Sitiada” denota uma representação isolada, murada, 

fechada, e me faz levantar a hipótese de que a escritora buscava limites dentro de si 

mesma para pertencer a algo ou a alguém. Por outro lado, sentia-se sozinha e 

isolada do mundo. 

Dessa forma, por meio de cartas escritas por Clarice Lispector, encontradas 

nos arquivos pessoais de suas irmãs, Elisa Lispector e Tânia Kaufmann, foi possível 

reconhecer nessas cartas expressões que mostram traços melancólicos na escritora.  

Por meio dessas correspondências, Clarice Lispector revelou viver momentos 

de profunda depressão durante os três anos que permaneceu em Berna. Em uma 
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das cartas dirigida à Tânia, Clarice Lispector levantou-lhe a seguinte questão: 

“Tânia, eu sempre fui assim, difícil, melancólica? Acho que a resposta é positiva, 

infelizmente”302. 

Assim, durante sua estadia na Suíça, Clarice Lispector mostrava-se, por meio 

das correspondências endereçadas às suas irmãs, que se encontrava em um estado 

de profunda depressão, apresentando traços melancólicos, próprios da 

potencialidade melancólica:  

 
Meu impulso de todos os momentos é ir embora. Não tenho ânimo 
para trabalhar. Minha luta de todos os instantes que Deus me dá é 
contra o meu negativismo. Me escreva alguma palavra de amizade e 
esperança, meu amor303. 

 

Com isso, sua permanência na Suíça foi marcada por um profundo desânimo e 

desamparo. Por meio das cartas enviadas às suas irmãs, essas características ficam 

evidentes: “Estou tão cansada. Você não imagina como é chato, como fatiga 

mentalmente”304; “Sinceramente, não tenho nenhum jeito para falar, estou deprimida 

e sem palavras”305. 

A solidão era também uma marca encontrada nestas cartas: 
 
Não basta o que sofro com a ausência? Desde que saí do Brasil para 
ir a Nápoles, desde que fui a Belém, minha vida é um esforço diário 
de adaptação nesses lugares áridos, áridos porque vocês não estão 
comigo.306 
 

Nesse sentido, Gotlib (2009) entende que “De fato, Berna fica marcada, por 

intermédio de Clarice, pelo seu silêncio, terrível [...] E por um tédio que irá 

aumentando, no decorrer destes três longos anos”307. 

Em uma carta escrita em 1º. de julho de 1946, Clarice Lispector mostra-se 

vencida pelo cansaço e impotência. Como já dito anteriormente, é possível supor 

que a escritora apresentava uma disposição patólogica à melancolia, o que me  

                                                 
302 LISPECTOR, Clarice. Minhas queridas. Berna, 15 jan. 1949. p. 209 
303 LISPECTOR, Clarice. Minhas queridas. Berna, 2 jul. 1946. p. 129 
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305 LISPECTOR, Clarice. Minhas queridas. Berna, 28 fev. 1947. p. 158. 
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2009. p. 260 



121 
 

permite sustentar que ela possuía manifestações características de um sujeito 

portador de uma potencialidade melancólica: 

 
Não sei se tenho trabalhado: meu trabalho não tem aparecido. Acho 
que ele consiste na maior parte do tempo em me vencer. Em vencer 
meu cansaço e impotência. Acho que meu trabalho de elaboração é 
tão exaustivo que eu depois não tenho o ímpeto e a força de 
realização. É um trabalho acima de minhas forças, eu diria, se ao 
mesmo tempo não visse que o que eu escolho para fazer é a única 
coisa que eu posso. Se isso se chama poder. O que me atrapalha é 
que vivo permanentemente cansada. O trabalho está desorganizado, 
está muito ruim, muito confuso308. 

 

Nessa mesma carta, diante da crise existencial e da apatia em que Clarice 

Lispector se encontrava em Berna, ela fixava nas paredes do seu quarto frases de 

Kafta, que diziam sobre temas ligados à impaciência, à preguiça, característicos da 

potencialidade melancólica.  Assim, ela escreve: “Na parede de meu quarto pendurei 

várias frases. Uma delas é assim, dita por Kafta: ‘há dois pecados capitais humanos 

donde decorrem todos os outros: a impaciência e a preguiça [...]’”309. 

No desfecho da carta, Clarice Lispector revela seu desejo mais obscuro: 

  
[...] Você não imagina quanto eu sou infantil nisso: meu desejo mais 
obscuro era dar minha cabeça para alguém dirigir; que alguém me 
dissesse todos os dias: hoje faça isso, hoje corte isso, hoje 
aperfeiçoe isso, isto está bom, isto está ruim. Uma pessoa que 
quisesse “tomar minha direção” seria bem-vinda... Eu nunca sei se 
quero descansar porque estou realmente cansada, ou se quero 
descansar para “desistir”310. 

 

Assim, no final dessa correspondência, é possível identificar traços 

melancólicos em Clarice Lispector, característicos de uma potencialidade 

melancólica, relacionados à dependência em relação ao outro, que segundo 

Violante, são: 

 
[...] as mesmas características que Aulagnier (1961) verifica na 
melancolia: manutenção do Eu como objeto do outro, dependência e 
ambivalência na relação com o outro, eleição de um objeto 
identificatório de “obediência total” [...]311. 
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É possível reiterar a dependência em relação ao outro, por intermédio de 

fragmentos de trechos de outras correspondências escritas por ela às suas irmãs: 

“Parece mentira, mas preciso de muito estímulo, de certa espécie de estímulo que 

me tire de vez em quando a ideia de inferioridade e impotência”312 ; “Dá vontade de 

gritar de tanta impotência”313. 

Essas referências permitem sustentar a hipótese de que provavelmente Clarice 

Lispector viveu conflitos identificatórios, no momento da identificação especular ou 

imaginária, que através dessas cartas, são encontrados na escritora sentimentos de 

desvalia e autorrecriminições: 

 
Eu mesma tenho vencido, como posso, minhas dificuldades e minhas 
exitações, e descoberto traços em mim, antes nem sonhados. Por 
exemplo, fico surpreendida em notar que tenho o que se chama 
“caráter fraco” [...]314. 

 

Ainda em Berna, em algumas ocasiões, rompia-se a solidão em Clarice 

Lispector, quando participava de algumas reuniões diplomáticas, mas nem sempre 

se sentia melhor: se, por um lado, quebrava-se a monotonia, por outro, o contato 

com outras pessoas tornava-se mais embaraçoso. Muitas dessas pessoas se 

espantavam com sua originalidade. Em uma das visitas com seu marido, ela 

evidencia às suas irmãs, por correspondência, que se encontrava numa situação 

marginalizada: 

 
Então fomos visitar [...] O calor humano é tão parco... Eu fumo então. 
Aliás eles todos são ótimos. Só que são de outra espécie 
absolutamente. A senhora é do tipo da boa senhora, de boa família, 
simples, boazinha. Mas eu vivo me contendo para não abrir a boca 
porque tudo que eu digo soa “original” e espanta. Quero explicar o 
“original”. Esta senhora tem pavor de original. [...] Original é um 
palavrão. E quando quero dizer que não posso abrir a boca para não 
ser “original”, quero dizer que se digo: que dia bonito, isso soa 
original. Quando falo, aliás, eles acham muita graça, ficam 
espantados, riem. E também procuro não me revelar. Por exemplo: 
ela que é simples realmente, me disse: aquela casa de chá defronte 
do hotel é mal- frequentada. Isso me avisando depois de eu ter dito 
que eu ia lá. A casa de chá é muito bonitinha, com gente honesta 
comendo doce. O que se chama “mal-frequentada” é que não é 
frequentada pelos diplomatas e finuras da sociedade bernense. 
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Então eu fecho a boca para não dizer que continuo a frequentar. Os 
outros são simpáticos também. Mas eu me encontro com eles nos 
pontos em que começo a mentir. O que não importa, afinal315. 

 

Diante dessas circunstâncias, segundo Gotlib (2009), pelo fato de não suportar 

conviver com a classe social elitista de Berna, Clarice Lispector passou a 

representar, por meio do silêncio ou da fala mentirosa, e a dissimular, justamente o 

que a sociedade da época abominava, sua originalidade, isto é, sua identidade 

baseada em ficção. 

Em janeiro de 1948, aos 27 anos de idade, Clarice Lispector escreveu à sua 

irmã Tania, um mês antes de vir ao Brasil, com a finalidade de lhe contar sobre suas 

transformações, para que assim, ela não estranhasse o surgimento de uma nova 

Clarice Lispector, quando ambas se encontrassem. De acordo com a biógrafa 

(2009), Clarice Lispector revela: 

 
[...] não pense que a pessoa tem tanta força assim a ponto de levar 
qualquer espécie de vida e continuar a mesma. Até cortar os próprios 
defeitos pode ser perigoso – nunca se sabe qual é o defeito que 
sustenta nosso edifício inteiro316. 

 

Por essas considerações, Clarice Lispector traduz seu sofrimento causado 

diante da realidade e do cotidiano que a vida lhe impusera durante os anos em que 

estivera distante de suas irmãs. Assim, ela lança algumas afirmações: 

 
[...] quase quatro anos me transformaram muito. Do modo em que 
me resignei, perdi toda vivacidade e todo interesse pelas coisas. 
Você já viu como um touro castrado se transforma num boi? Assim 
fiquei eu... em que pese a dura comparação... Para me adaptar ao 
que era inadaptável, para vencer minhas repulsas e meus sonhos, 
tive que cortar meus grilhões – cortei em mim a forma que poderia 
fazer mal aos outros e a mim. E com isso cortei também minha força. 
Espero que você nunca me veja assim resignada, porque é quase 
repugnante. Espero que no navio que nos leve de volta, só a ideia de 
ver você e de retomar um pouco minha vida – que não era 
maravilhosa mas era uma vida que eu me transformei inteiramente. 
[...] Ouça: respeite a você mais do que aos outros, respeite suas 
exigências, respeite mesmo o que é ruim em você – respeite 
sobretudo o que você imagina que é ruim em você – pelo amor de 
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Deus, não queira fazer de você uma pessoa perfeita – não copie uma 
pessoa ideal, copie você mesma – é esse o único meio de viver317. 
 

Desse modo, penso que esse cenário retrata traços melancólicos apresentados 

por Clarice Lispector, que, segundo Violante, são característicos do sujeito portador 

de uma potencialidade melancólica. Dentre os traços melancólicos apresentados por 

Clarice Lispector, destacam-se: baixa autoestima, desvalia e, em alguns momentos, 

desinvestimento na capacidade de ler e escrever.  

De acordo com Moser (2009), em 10 de setembro de 1948, em Berna, aos 27 

anos de idade, nasceu seu primogênito Pedro: 

 
[...] a maternidade era mais importante para ela do que a literatura 
[...] A maternidade também lhe propiciava a possibilidade de juntar os 
cacos de uma experiência despedaçada quando ela perdeu sua 
própria mãe [...]318. 
 

Embora eu não tivesse elementos suficientes que pudessem elucidar a relação 

entre Clarice Lispector e seu primogênito Pedro, no momento do seu nascimento, é 

possível pensar que a escritora apresentava uma constituição psíquica marcada por 

traços melancólicos, característicos de um sujeito portador de uma potencialidade 

melancólica, o que sugere a presença do desejo de maternidade, e não o desejo de 

ter filhos. No entanto, esta é apenas uma suposição audaciosa, já que não obtive 

dados suficientes para corroborar tal hipótese. 

Aulagnier faz uma distinção entre esses dois conceitos. Para a autora, o desejo 

de ter filhos implica realizar a função materna que, segundo a interpretação de 

Violante, representa: 

[...] amar a criança, ter realizado a repressão da própria sexualidade 
infantil, estar de acordo com o fundamental do discurso cultural 
acerca da função materna e devotar sentimentos positivos em 
relação ao pai da criança, ao seu lado – um outro que seja ponto de 
apoio para o Eu e suporte de investimento319. 
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Dessa forma, o desejo de ter filhos refere-se ao desejo de ter filhos autônomos 

e singulares, que por intermédio da interdição incestuosa, a menina supera o desejo 

de ter um pênis em prol do desejo de ter um filho da mãe, para posteriormente ter 

um filho do pai e, finalmente, alcançar o desejo de ter filhos singulares e autônomos. 

Já o desejo de maternidade é postulado por Aulagnier, como uma 

impossibilidade da criança ter acesso ao simbólico, impedindo que ocorra a 

realização da função materna. Dessa maneira, o desejo de maternidade é 

reconhecido pela autora como um desejo materno psicotizante em que o filho é 

concebido como fruto de um desejo infantil. 

De Berna, em uma carta endereçada às irmãs, em 26 de janeiro de 1949, após 

o nascimento de seu primogênito, Clarice Lispector retrata sentimentos de angústia 

e apatia durante os anos em que permanecera no exterior: 

 

[...] É verdade que lhes tenho escrito pouco. Ando em nova onda de 
apatia, o que é coisa velha... Chego a pensar que nem a volta para o 
Brasil me dará um jeito. Mas sonho com ela. Em agosto teremos 5 
anos de exterior. Não são cinco dias. Cinco anos de não saber o que 
fazer, cinco anos durante os quais, dia a dia, me perguntei como 
perguntava a vocês: o que é que eu faço? [...] A pessoa, 
individualmente, perde tanto de sua importância, vivendo assim, fora, 
em ócio. A vida começa a parar por dentro, e não se tem mais força 
de trabalhar ou ler.[...] A Europa é o mundo, é da Europa que ainda 
saem as melhores coisas. Eu não conheço ninguém e me sinto 
esmagada por essa entidade abstrata que não consegui concretizar 
em nenhum amigo. Berna é um túmulo, mesmo para os suíços. E um 
brasileiro não é nada na Europa. A expressão mesmo é: estou 
esmagada. [...] O pior é que eu estou ficando tão embotada: às vezes 
nem entendo o que leio. Acho que a culpa é da excessiva solidão, e 
dessa longa tarde de domingo que dura anos320. 

 

De acordo com Gotlib (2009), no final de 1950, Clarice Lispector, Maury e 

Pedro permaneceram em Torquay, na Inglaterra, durante seis meses, por motivos 

profissionais diplomáticos do marido. Nesse período, Clarice Lispector viveu uma 

fase tranquila sentindo-se muito melhor do que se estivesse na Suíça. 

Em setembro de 1952, aos 31 anos de idade, Clarice Lispector mudou-se com 

a família para Washington, Estados Unidos, onde lá permaneceu até 1959. Em 
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fevereiro de 1953, aos 32 anos de idade, ela dá a luz ao seu segundo filho, Paulo, 

nessa mesma cidade. 

Durante a permanência em Washington, Clarice Lispector firmou uma estreita 

amizade com o casal Érico e Mafalda Veríssimo. Esta, com tristeza, revelara o 

sofrimento de sua amiga: “Eu adoro Clarice. [...] Pobrezinha da Clarice. Era uma 

pessoa que sofria muito.”321 

No meu entendimento, suponho que, em decorrência da perda parcial 

prematura do amor materno, a escritora apresentava características próprias da 

potencialidade melancólica, tais como preguiça contínua, cansaço constante, 

desinteresse pela e vida e pelo futuro. Acerca desse aspecto, Gotlib (2009) sublinha 

as palavras de Clarice Lispector:  

 
Tudo me parece difícil, fora de hora, fora de mão, fora de interesse. 
Se não tomar cuidado, fica-se embotada. Mas não me incomodo 
muito de ficar embotada. [...] Meu próprio futuro me parece a coisa 
mais vaga, procuro viver dia a dia, é um esforço essa tentativa322. 

 

No primeiro semestre de 1959, quando Clarice Lispector tinha 38 anos, o 

casal Gurgel Valente decidiu se separar.  Ela voltou a morar no Rio de Janeiro com 

seus dois filhos e passou a utilizar exclusivamente seu nome de origem e literário, 

Clarice Lispector. Sobre esse período, Gotlib (2009) relata que Clarice Lispector 

passou por muitas dificuldades sob o ponto de vista afetivo, marcadas pela solidão e 

perdas de alguns amigos. 

Além disso, a biógrafa (2009) ainda ressalta que, nessa fase, Clarice 

Lispector passou também por grandes dificuldades financeiras e, que, apesar da 

pensão recebida pelo ex-marido, o dinheiro não lhe era suficiente, sendo impossível 

viver com os direitos autorais dos livros. Segundo Gotlib (2009), Clarice Lispector 

afirma: “A vida estava muito dura. Não podia gastar um centavo à toa. As crianças 

estavam na escola e eu precisava comer. A fossa era completa”323. 

Assim, para sobreviver, Clarice Lispector assumiu um trabalho jornalístico 
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com atividades regulares, fazendo entrevistas semanais com personalidades na 

Revista Manchete intituladas Diálogos Possíveis. Algumas vezes, demonstrava 

satisfação nessa atividade; outras, abominava tal experiência. 

Em 28 de julho de 1959, de Washington, Maury Gurgel Valente enviou-lhe uma 

carta e, numa tentativa de reconciliação, fez-lhe uma declaração de amor. Nessa 

mesma correspondência, Maury sentia-se culpado e pediu-lhe perdão por não ter 

tido a compreensão necessária para ajudá-la a se livrar da angústia e do medo. 
Por volta dos 40 anos de idade, Clarice Lispector publicou seu segundo livro de 

contos, Laços de Família, em 1960. Em todos os contos desse livro, foram 

levantadas questões sobre relações familiares, onde ficção e autobiografia 

confundem-se. Sobre esse fato, Gotlib (2009) ressalta: 

 
Porque, em todos, o surpreendente não está só no tão doloroso das 
relações mal-enredadas, ou numa euforia melancolicamente mal- 
disfarçada, mas na periclitância de uma palavra “verdadeira”que 
nunca chega a ser dita e que é guardada, na sua virtualidade, em 
algum recanto obscuro das relações familiares324. 

 

Em 1961, foi publicado o quarto romance de Clarice Lispector, A maçã no 

escuro. Esse romance foi escrito em três anos, sendo considerado o único reescrito 

inúmeras vezes, como uma tentativa obsessiva de um maior conhecimento de si 

mesma. Nesse sentido, segundo a biógrafa (2009), Clarice Lispector escreve: 
 

[...] eu me lembro muito do...do prazer que eu tinha em escrever A 
maçã no escuro. Todas as manhãs. O livro nas páginas 
datilografadas chegava a quinhentas páginas. Eu copiei onze vezes 
para saber o que é que eu estava querendo dizer. Porque eu 
queria...quero uma coisa, não sei o que ainda é bem-certo. Copiando 
eu vou...me entendendo[...]325. 

 

Em 1962, Clarice viajou com seus filhos à Polônia para encontrar seu ex-

marido, onde lá ele assumia a função de embaixador do Brasil. Essa viagem foi a 

mais próxima que Clarice fizera à Rússia, sua terra natal, mas se recusou a ir até lá. 

Essa seria sua última chance de voltar ao seu local de nascimento.  
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Nessa mesma viagem, houve uma nova tentativa de reconciliação do casal 

Maury Gurgel Valente, sem êxito. É possível pensar que para Clarice Lispector 

houve também uma perda da capacidade de amar, sendo esta uma das 

manifestações características de quem é portador de uma potencialidade 

melancólica. 

Segundo Gotlib (2009), Clarice Lispector viveu um período de sua vida, entre 

os 36 aos 43 anos, de 1956 a 1963, sem escrever nenhum romance. Após essa 

interrupção, ela escreveu seu quinto romance, A paixão segundo G.H., e a partir daí, 

voltou a escrever ininterruptamente: 
 

Eu não poderia viver sem escrever. Mas passei uns oito anos de 
aridez. Sofri muito. Pensei que não escreveria mais, nunca mais. E aí 
veio de repente um livro inteiro, que escrevi com muita satisfação: A 
paixão segundo G.H. Aí não parei mais326. 

 

A paixão segundo G.H. foi escrito no mesmo ano em que foi oficializada sua 

separação com Maury Gurgel Valente, em um período em que seu ex-marido casou-

se novamente, dessa vez, com Isabel, filha de um diplomata, causando-lhe um 

grande sofrimento. Mesmo afirmando que o livro não teria nada a ver com sua 

vivência pessoal, ela reconheceu que algo teria lhe escapado do controle. Sobre 

esse fato, segundo a biógrafa (2009) informa, Clarice Lispector reconhece: “É, fugiu 

do controle quando... eu de repente percebi que a mulher G.H. ia ter que comer o 

interior da barata, eu estremeci. De susto!”327. 

Em relação à Paixão segundo G.H., Rosenbaum faz as seguintes 

considerações: 

 
O que deveria ter ficado oculto vem à luz e arrasta a personagem 
para uma verdadeira viagem metafórica impulsionada pela pulsão de 
morte (seja como movimento regressivo ao inorgânico, seja como 
força desagregadora da forma humana culturalizada328. 

 

Clarice Lispector dedicava-se também à educação de seus dois filhos, Pedro e 
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328 ROSENBAUM, Yudith. Metamorfoses do mal: uma leitura de Clarice Lispector. 1. ed. São Paulo: 
Edusp: Fapesp, 2006. p. 28. 
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Paulo. Preocupada com a saúde de seu primogênito, Pedro, que na época tinha 

aproximadamente 17 anos, obteve um diagnóstico de esquizofrenia. 

Segundo a afirmativa de Gotlib (2009), em 1966, aos 45 anos de idade, Clarice 

Lispector sofreu um grave acidente que marcou sua vida: ela, por ter adormecido 

fumando e ter deixado o cigarro aceso, causou um incêndio em seu apartamento. 

Quando acordou, sofreu graves queimaduras ao tentar apagar o fogo com as mãos, 

principalmente  na mão direita,  que usava para escrever, e  quase precisou amputá-

-la. 

Com o passar do tempo, ela foi submetida às cirurgias plásticas, mas, mesmo 

assim, permaneceram as cicatrizes. A meu ver, cicatrizes físicas e psíquicas. 

Também por isso, entrou em depressão. 

De acordo com Gotlib (2009), a fatalidade fazia parte da vida de Clarice 

Lispector. No meu entendimento, sua vida foi evidenciada por traços melancólicos, 

apresentados pelo empobrecimento do ego, sentimentos de tristeza, desamparo e 

solidão. Nesse sentido, segundo a biógrafa (2009), Clarice Lispector afirma: 

 
É preciso coragem. Uma coragem danada. Muita coragem é o que 
eu preciso. Sinto-me tão desamparada, preciso tanto de proteção... 
porque parece que sou portadora de uma coisa muito pesada. Sei lá 
porque escrevo! Que fatalidade é esta? Aliás, certa vez leram minha 
mão e eu perguntei: “Que sinal é este”? E me disseram: “Fatalidade.” 
Realmente algo de grave aconteceu comigo: quase morri em 
consequência de uma queimadura, passei três dias entre a vida e a 
morte, sem garantia. E já iam me cortar a mão, com medo de 
gangrena. Aí uma irmã minha pediu que esperassem mais um dia. E 
esse dia salvou a mão. De repente a vitalidade voltou e refez o 
estrago. Do mesmo modo – a longo prazo – escrever para mim é 
uma fatalidade329. 

 
Por motivos financeiros, Clarice Lispector passou a escrever crônicas para o 

Jornal do Brasil, por aproximadamente sete anos, durante os anos de 1967 a 1973, 

dos 47 aos 53 anos. 

Mas foi nesse período que ressurgiu numa nova postura narrativa, uma Clarice-

cronista, oferecendo a um público amplo e diferenciado temas variados e fragmentos 

soltos. Parte dessas crônicas, algumas delas já mencionadas neste capítulo, foi 

publicada em A Descoberta do Mundo. 

                                                 
329 LISPECTOR, Clarice. Textura n. 3. p. 26. In: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice, uma vida que se 
conta. 6. ed. rev. e aum. São Paulo: Edusp, 2009. p. 459. 
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Em 24 de Setembro de 1968, faleceu Lúcio Cardoso, pessoa que Clarice 

Lispector considerava uma das mais importantes de sua vida. 

Segundo a biógrafa (2009), em 11 de janeiro de 1969, Clarice Lispector publica 

uma crônica intitulada “Lucio Cardoso”, que revela sentimentos de profunda tristeza: 

 
Entrei no quarto e vi o Cristo morto. Seu rosto estava esverdeado 
como um personagem de El Greco. Havia a Beleza em seus traços. 
Antes, mudo, ele pelo menos me ouvia. E agora não ouviria nem que 
eu gritasse que ele fora a pessoa mais importante da minha vida 
durante minha adolescência. Naquela época ele me ensinava como 
se conhecem as pessoas atrás das máscaras, ensinava o melhor 
modo de olhar a lua. [...] Não fui ao velório, nem ao enterro, nem à 
missa, porque havia dentro de mim silêncio demais. Naqueles dias 
eu estava só, não podia ver gente: eu vira a morte. [...] Ora ouço ele 
me garantir que eu não tivesse medo do futuro porque eu era um ser 
com a chama da vida. [...] Lúcio e eu sempre nos admitimos: ele com 
sua vida misteriosa e secreta, eu com que ele chamava de “vida 
apaixonante.” Em tantas coisas éramos tão fantásticos, que, se não 
houvesse a impossibilidade, quem sabe teríamos nos casado330. 

 

Clarice Lispector passou a escrever inúmeras cartas ao seu filho Paulo, quando 

ele, aos 16 anos de idade, participava de um programa de intercâmbio nos Estados 

Unidos. Nessas cartas, ela mostrava-se triste e preocupada com a doença e a 

necessidade da internação de seu primogênito, Pedro, em um sanatório. 

De acordo com Gotlib (2009), no final de 1970, Clarice Lispector, por volta dos 

50 anos de idade, firmou uma estreita amizade com Olga Borelli, que se estendeu ao 

longo da vida. 

 Conforme a biógrafa (2009) afirma, Olga Borelli revela que a viu pela primeira 

vez num programa de televisão. A segunda vez foi quando ela comprou alguns livros 

infantis claricianos a menores abandonados da Fundação Romão de Matos Duarte, 

lugar onde trabalhava no Rio de Janeiro, e pediu para Clarice Lispector autografá-

los. Ela aceitou o pedido e, no caminho de volta da Fundação, a escritora passou a 

contar assuntos de sua vida pessoal a Olga Borelli.  

Após dois dias, Clarice Lispector a chamou e lhe entregou uma carta, que, pela 

dificuldade em escrever à mão, foi escrita à máquina, na qual solicitava sua 

amizade. Olga Borelli aceitou o pedido inusitado, bastante surpresa, e, a partir 

daquele momento, tornaram-se inseparáveis. 

                                                 
330 LISPECTOR, Clarice. Lucio Cardoso.  Jornal do Brasil, 11 jan. 1969; __________. A descoberta 
do mundo: crônicas. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. p. 166-167. 
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A respeito dessa estreita amizade, segundo Gotlib (2009), Olga Borelli declara: 

“não era uma amizade, era uma proposta de vida. De certas pessoas não é possível 

aproximar-se de uma forma superficial, há que submergir profundamente e isso nos 

aconteceu: me submergi em Clarice e Clarice se submergiu em mim”331. 

Segundo Gotlib (2009), Clarice Lispector escreveu uma carta em 11 de 

dezembro de 1970. Nesta, a escritora reconhece: 

 
Eu achei, sim, uma nova amiga. Mas você sai perdendo. Sou uma 
pessoa insegura, indecisa, sem rumo na vida, sem leme para me 
guiar: na verdade não sei o que fazer comigo. Sou uma pessoa muito 
medrosa. Tenho problemas reais gravíssimos que depois lhe 
contarei. E outros problemas, esses de personalidade. Você me quer 
como amiga mesmo assim? Se quer, não me diga que não lhe avisei. 
Não tenho qualidades, só tenho fragilidades. Mas às vezes [...] tenho 
esperança. A passagem da vida para a morte me assusta: é igual 
como passar do ódio, que tem um objetivo e é ilimitado, para o amor 
que é ilimitado. Quando eu morrer (modo de dizer) espero que você 
esteja perto. Você me pareceu uma pessoa de enorme sensibilidade, 
mas forte. [...] Você foi o melhor presente de aniversário. Porque no 
dia 10, quinta-feira, era meu aniversário e ganhei de você o Menino 
Jesus que parece uma criança alegre brincando no seu berço tosco. 
Apesar de, sem você saber, ter me dado um presente de aniversário, 
continuo achando que o meu presente de aniversário foi você mesma 
aparecer, numa hora difícil, de grande solidão. [...] Precisamos 
conversar. Acontece que eu achava que nada mais tinha jeito. Então 
vi um anúncio de uma água de colônia da Coty, chamada Imprevisto. 
O perfume é barato. Mas me serviu para me lembrar que o 
inesperado bom também acontece. E sempre que estou desanimada, 
ponho em mim o Imprevisto. Me dá sorte. Você, por exemplo, não 
era prevista. E eu imprevistamente aceitei a tarde de autógrafos. 
Sua, Clarice332. 

 

Portanto, pode-se supor que, no decorrer de sua vida, Clarice Lispector 

apresentava aspectos verificados na potencialidade melancólica, tais como já 

mencionados anteriormente, segundo Violante: “[...] uma ‘súplica desesperada de 

amor’ dirigida ao outro, [...] dependência [...] na relação com o outro”333. 

De acordo com Gotlib (2009), em 1974, Clarice Lispector, por volta dos 54 anos 

de idade, foi demitida do Jornal do Brasil, sem justificativas e reconhecimento pelos 
                                                 
331 BORELLI, Olga. Clarice Lispector. El Paseante, n. 11. p. 42. In: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice, 
uma vida que se conta. 6. ed. rev. e aum. São Paulo: Edusp, 2009. p. 492. 
332 LISPECTOR, Clarice. Carta a Olga Borelli. Rio de Janeiro, 11 dez. 1970; BORELLI, Olga. Clarice 
Lispector. El Paseante, n. 11. p. 42. In: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice, uma vida que se conta. 6. 
ed. rev. e aum. São Paulo: Edusp, 2009. p. 493. 
333 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 138. 
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sete anos de trabalho e dedicação. Após a demissão, para sobreviver, ela passou a 

publicar alguns textos em outros periódicos, além de entrevistas, algumas 

publicadas em livros, e traduções de autores renomados, como Agatha Christie. 

Em maio de 1974, Clarice Lispector concedeu uma entrevista aos jornalistas de 

O Pasquim, dentre eles, Ziraldo, Sergio Augusto, Ivan Lessa; onde foram discutidos 

assuntos que diziam respeito à relação da escritora consigo mesma, sua vida 

pessoal, o modo solitário de viver e, que procurava manter poucos, mas queridos 

amigos. 

Durante a entrevista, a maneira ambivalente da escritora na relação com o 

outro a tornava uma pessoa complicada aos olhos de Ziraldo, ou seja, seus 

admiradores lhe causavam sentimentos ambivalentes de rejeição e prazer. Nesse 

sentido, Gotlib (2009) faz a seguinte ressalva: 

 
A “complicação” de Clarice reside não propriamente no fato de 
rejeitar ou aceitar o sucesso, mas em agir de modo contraditório, ora 
deixando-se levar pelo prazer da fama, ora renegando até a 
constatação de que ser conhecida e admirada lhe dê satisfação 
pessoal. Essa oscilação de comportamento, envolvida por um ar 
misterioso, desorienta o observador e pode funcionar como novo 
elemento mitificador334. 

 

De acordo com Gotlib (2009), muitas vezes, Clarice Lispector não se 

considerava uma pessoa intelectual e profissional. Julgava-se uma antiescritora: 

escrevia apenas quando desejava, de maneira espontânea e não por obrigação. 

Não tinha comando sobre si mesma e, para ela, a escrita era um ato solitário. 

Nesse sentido, é possível encontrar em Clarice Lispector uma desqualificação 

narcísica, sofrida pelo Eu no momento de sua constituição, que, segundo Violante, 

“[...] adquire um poder facilitador no surgimento da potencialidade melancólica”335. 

No que diz respeito à desqualificação narcísica, é possível fazer uma analogia entre 

a antiescritora e o antijúbilo. Assim, Violante escreve: “O júbilo cede lugar ao 

antijúbilo e o Eu não se constitui na sua forma como um Eu ideal, libidinalmente 

autoinvestido”336. 

                                                 
334 GOTLIB, Nádia Batella. Clarice, uma vida que se conta. 6. ed. rev. e aum. São Paulo: Edusp, 
2009. p. 553. 
335 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 10-11. 
336 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 294. 
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Dois anos antes de sua morte, Clarice Lispector sentiu necessidade em se 

recolher e se isolar em um hotel, por alguns dias, no Rio de Janeiro, para escrever. 

Nesse sentido, a biógrafa (2009) sublinha: 

 
A retirada tem a ver, naturalmente, com a necessidade de se isolar 
para escrever. A atividade da escrita exige, em certos momentos, 
total isolamento. Mas nunca foi aceita por Clarice como obrigação. 
Afirma, reiteradas vezes, que não é intelectual, não usa a 
inteligência, não tem erudição. E que não é profissional337. 

 

Conforme Gotlib (2009) sublinha, em reiteradas vezes, Clarice Lispector 

afirmava sentir-se numa profunda solidão. Assim, de acordo com a biógrafa (2009), 

Clarice Lispector reconhece que “Escrever é um fardo. A minha libertação seria 

poder não escrever. [...] Olhe, eu tenho amigos, amizades, mas escrever é um ato 

solitário. [...] Às vezes sinto solidão. [...] Muito profundo até”338. 

Ainda em 1975, Clarice Lispector começou a se dedicar à pintura, mas, 

segundo Gotlib (2009), não eram quadros agradáveis para se apreciar, as pinturas 

causavam um mal-estar pelas cores tristes e sombrias:  

 
De fato, nota-se uma tendência para deslocar-se cada vez mais do 
figurativo, na escrita, aproximando-se do ritmo e de sons puros, 
desvinculados de compromissos com a linha contínua do discursivo e 
da história; e na pintura, detendo-se em cores e linhas, com manchas 
fortes, em construção que indica inquietação e turbulência interior339. 

 

A biógrafa (2009) também revela que, em 1976, um ano antes de seu 

falecimento, Clarice Lispector recebeu também recomendação de Mafalda Veríssimo 

para que não tomasse tantos tranquilizantes. Conforme Olga Borelli conta, Clarice 

Lispector tinha o hábito de questionar, “E agora?”, a todo instante. Assim, a biógrafa 

(2009) entende que “A quantidade de ‘coisas’ a serem feitas não consegue lhe dar a 

satisfação necessária, de modo a eliminar a ansiosa busca do que virá depois. 

Permanece o intervalo de um espaço vazio, motivo e estímulo de suas narrativas”340. 

                                                 
337GOTLIB, Nádia Batella. Clarice, uma vida que se conta. 6. ed. rev. e aum. São Paulo: Edusp, 
2009. p. 542. 
338 LISPECTOR, Clarice. Entrevista, Rio de Janeiro: MIS, 20 out. 1976. In: GOTLIB, Nádia Batella. 
Clarice, uma vida que se conta. 6. ed. rev. e aum. São Paulo: Edusp, 2009. p. 542. 
339 GOTLIB, Nádia Batella. Clarice, uma vida que se conta. 6. ed. rev. e aum. São Paulo: Edusp, 
2009. p. 593. 
340 GOTLIB, Nádia Batella. Clarice, uma vida que se conta. 6. ed. rev. e aum. São Paulo: Edusp, 
2009. p. 552. 
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De acordo com Gotlib (2009), Olga Borelli conta que, nos últimos anos de vida, 

Clarice Lispector apresentava comportamentos ambivalentes evidentes, que 

oscilavam entre o sereno e o autoritário. 

Por apresentar uma baixa autoestima e um empobrecimento do ego, parece 

que a escritora procurava se ancorar no cotidiano da vida de outros, numa tentativa 

de garantir uma vida psíquica saudável. Ao perguntar-lhe, numa entrevista, se o ato 

criativo lhe causava um sofrimento, Clarice Lispector responde: 

 
Pode ser um sofrimento. É perigoso. O ato criador é perigoso porque 
a gente pode ir e não voltar mais. Por isso que eu procuro me cercar 
na minha vida de pessoas sólidas, concretas; de meus filhos, de uma 
empregada, de uma senhora que mora comigo e que é muito 
equilibrada. Para eu poder ir e voltar dentro da literatura sem o perigo 
de ficar. Todo o artista corre um grande risco. Até de loucura. Por 
isso precisa tomar cuidado. (Pausa). Eu tomo cuidado. (Pausa mais 
longa). Eu gosto de comer, de comprar roupa, adoro meus filhos, 
gosto de convidar a namorada do meu filho para vir jantar... (Outra 
longa pausa). O cotidiano como fator de equilíbrio das incursões pelo 
desconhecido da criação341. 
 

Em 1977, Clarice Lispector publicou seu último livro, A hora da estrela, poucos 

meses antes de falecer, que, com ajuda de Olga Borelli, reuniu, com dificuldade, as 

partes que compuseram o livro. 

Segundo Moser (2009), em 1977, Clarice Lispector foi diagnosticada com 

câncer de ovário incurável, e no dia 09 de dezembro, morre a escritora, às vésperas 

de completar 57 anos. 

O biógrafo (2009) ressalta que Clarice Lispector era evasiva, monossilábica, e 

não gostava de conversar quando entrevistada, principalmente quando se tratava de 

sua vida pessoal. 

Assim, pode-se pensar que, pelos aspectos ambivalentes encontrados em 

Clarice Lispector, próprios de um sujeito portador de uma potencialidade 

melancólica, Moser (2009) pôde deduzir que: “Lendo relatos de diferentes momentos 

de sua vida, é difícil acreditar que se refiram à mesma pessoa”342. A esse respeito, o 

biógrafo (2009) escreve:  

 

                                                 
341LISPECTOR, Clarice. Textura n. 3. p. 25. In: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice, uma vida que se 
conta. 6. ed. rev. e aum. São Paulo: Edusp, 2009. p. 574. 
342 MOSER, Benjamin. Clarice, uma biografia. Tradução José Geraldo Couto. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009. p. 14. 
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Os pontos de discordâncias não são triviais. “Clarice Lispector” já 
chegou a ser considerada um pseudônimo, e seu nome original só foi 
conhecido depois da sua morte. Onde exatamente ela nasceu e 
quantos anos tinha também eram pontos pouco claros. Sua 
nacionalidade era questionada, e a identidade de sua língua nativa 
era obscura. Uma autoridade atestará que era de direita, e outra, que 
era comunista. Uma insistirá que era uma católica devota, embora na 
verdade fosse judia343. 

 

Dessa maneira, por meio da leitura de sua biografia, de correspondências, e, 

com base também em alguns depoimentos de pessoas ligadas à escritora, é 

possível deduzir que o sofrimento era uma marca registrada na vida de Clarice 

Lispector. 

No meu entendimento, a literatura para ela foi uma tentativa de livrá-la das 

crises melancólicas, sem êxito, manifestadas pelas profundas crises de depressão, 

pelo uso frequente e abusivo de calmantes e cigarros, pelas queimaduras sofridas 

em seu corpo, deixando também cicatrizes psíquicas irreparáveis, pela solidão, pela 

ambivalência, pela sua origem obscura, pela baixa autoestima, pela prevalência de 

autorrecriminações, pela doença incurável de sua mãe e o sentimento de culpa por 

não ter sido possível salvá-la, pelo pedido desesperado de amor e dependência na 

relação com outro. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
343 MOSER, Benjamin. Clarice, uma biografia. Tradução José Geraldo Couto. São Paulo: Cosac 
Naify, 2009. p. 14. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A presente dissertação teve como objetivo realizar um estudo sobre a 

potencialidade melancólica, por meio de uma leitura psicanalítica da biografia de 

Clarice Lispector. 

Dessa maneira, ao utilizar a biografia da escritora, pretendi demonstrar, 

segundo a teoria psicanalítica, e, de acordo com os pressupostos de Violante, que 

Clarice Lispector apresentava características próprias de um sujeito portador de uma 

potencialidade melancólica. Desse modo, esta dissertação tem como objeto de 

estudo a potencialidade melancólica.   

Assim, por meio da escuta flutuante realizada na leitura de sua biografia, de 

correspondências, produções literárias e, baseando-se também em alguns 

depoimentos de pessoas ligadas à escritora, foi possível deduzir que sua 

constituição psíquica era marcada por traços melancólicos, assim como o sofrimento 

era também uma marca registrada na sua vida. Nesse sentido, Rosenbaum entende 

que: 

 
É notório, portanto que o texto clariciano trabalha no campo das 
categorias negativas, desmontando não só o sentido dicionarizado 
de expressões convencionais, como também a própria expectativa 
de alcançar sentidos. Nisso, sua escrita é frustradora do desejo de 
consolo, remetendo o leitor constantemente para o mal-estar das 
incertezas, dos fragmentos dissociados, da perda referencial344. 

 

Para a realização desta pesquisa, utilizei, além da teoria freudiana, outros 

autores que trouxeram importantes contribuições para a psicanálise e para uma 

maior compreensão sobre o tema, tais como Piera Aulagnier, Violante, Laplanche e 

Pontalis, entre outros. 

Segundo Aulagnier, o conceito de potencialidade é entendido como uma 

disposição psíquica, que ocorre no final da infância, após a resolução do complexo 

de Édipo e a assunção da castração, e envolve os possíveis do funcionamento do 

Eu e de suas posições identificatórias. 

                                                 
344 ROSENBAUM, Yudith. Metamorfoses do mal: uma leitura de Clarice Lispector. 1. ed. São Paulo: 
Edusp: Fapesp, 2006. p. 153. 
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Violante foi quem introduziu o conceito de potencialidade melancólica como 

sendo outra modalidade da potencialidade polimorfa. Para a autora, “a 

potencialidade é melancólica, na medida em que exibe vários traços 

melancólicos”345. 

Dessa forma, os dados da realidade histórica de Clarice Lispector, abordados 

nesta dissertação, levaram-me a pensar que a potencialidade melancólica foi sua 

possível posição identificatória, assumida por ela no final da infância, e, em 

consequência dessa posição identificatória, ocorreu um determinado funcionamento 

psíquico e defesas para lidar com seus conflitos ligados a traços melancólicos. 

Durante a elaboração desta dissertação, pretendi apresentar os movimentos 

psíquicos de Clarice Lispector e sua realidade histórica que, no meu entendimento, 

possuem características que podem ser compreendidas como portadoras de uma 

potencialidade melancólica.  

Sua infância foi marcada pela miséria, e as condições do local de seu 

nascimento eram precárias.  A indisponibilidade libidinal de sua mãe, provavelmente 

em função de sua doença incurável, e o sentimento de culpa por não ter sido capaz 

de curá-la foram favoráveis para o surgimento de uma potencialidade melancólica. 

De acordo com Violante, a perda prematura do amor materno favorece o 

surgimento da potencialidade melancólica, e que provoca a desqualificação 

narcísica, impedindo o autoinvestimento do Eu. No que concerne ao termo 

desqualificação narcísica, a autora designa a presença da rejeição, da indiferença, e 

até mesmo da ausência da mãe, e, em decorrência disso, o favorecimento da 

constituição de um Eu empobrecido. Para a autora, a rejeição materna pode se 

manifestar como um abandono seguido de morte da mãe, o que favorece a 

constituição de um Eu empobrecido dotado de baixa autoestima. 
É possível pensar que a escritora não foi devidamente investida pela sua mãe, 

em função de sua doença incurável, causando-lhe um prejuízo na constituição do 

Eu. Assim, a vivência de satisfação e o encontro boca-seio possivelmente foram 

registrados em Clarice Lispector como um pictograma de rejeição. Dito em outras 

palavras, apesar da presença de um prazer mínimo encontrado nas primeiras 

experiências entre Clarice Lispector e sua mãe, foi possível interpretar que a 

inscrição deixada pelo encontro boca-seio, que deveria ter sido uma vivência de 
                                                 
345 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. A criança mal-amada: estudo sobre a potencialidade melancólica. 
Rio de Janeiro: Vozes, 1995. p. 9. 
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satisfação, foi registrada pelo modo originário do funcionamento psíquico da 

escritora como um desprazer, inscrito na psique como um pictograma de rejeição. 

Em decorrência disso, suponho que, no caso de Clarice Lispector, tenha havido 

uma fixação de libido na fase oral, em virtude de uma possível carência de 

investimento libidinal materno, de modo prevalente. 

Quanto ao narcisismo, de acordo com a teoria freudiana, é a primeira forma 

pelo qual o ego se constitui como ego ideal, levando a criança a investir no próprio 

Eu, como o amor a si.   

Assim, para Freud, o bebê é alçado à posição de “Sua Majestade o Bebê” pelos 

pais, o que, no meu entendimento, não ocorreu com Clarice Lispector, mas sim, 

penso que nela houve uma desqualificação narcísica, por meio da rejeição e 

indiferença materna. 

Dessa maneira, entendo que Clarice Lispector tenha desenvolvido um Eu 

empobrecido, dotado de baixa autoestima, em função das desqualificações 

narcísicas sofridas no momento da constituição do Eu. 

Desse modo, foi possível pensar que, com a perda prematura do amor 

materno, Clarice Lispector sofreu prejuízos na identificação primária, que ocorre no 

nascimento, e é precursora do Eu. Segundo Aulagnier, a identificação primária 

corresponde à demanda primária do bebê, que é a demanda de libido, do desejo 

materno. 

 Assim, havendo uma desqualificação narcísica provocada pela perda 

prematura do amor materno, também foi possível supor que, para Clarice Lispector, 

houve um prejuízo nos dois momentos fundamentais, postulados por Aulagnier, na 

trajetória da constituição do Eu, denominados: identificação especular ou imaginária, 

e a simbólica.  

Segundo Aulagnier, a identificação especular ou imaginária corresponde o 

primeiro modo pelo qual o Eu se constitui no estádio do espelho como um Eu ideal. 

Na identificação especular, para Aulagnier, ocorre o encontro entre o olhar do bebê 

e sua imagem, sendo que esse encontro é testemunhado pelo olhar materno. 

Penso que houve uma impossibilidade de Clarice Lispector de se assumir com 

júbilo, no estádio do espelho, no momento do advento do Eu, porque provavelmente 

ela não foi devidamente investida previamente pelos pais, principalmente pela sua 

mãe.  
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Desse modo, pude deduzir que essas experiências, que deveriam ter sido 

vividas como júbilo, deram lugar ao antijúbilo, fomentando na sua constituição 

psíquica uma desqualificação narcísica. 

De acordo com Aulagnier, a identificação simbólica ocorre em dois tempos: 

“tempo de compreender”, que se estende desde a constituição do Eu até a assunção 

da castração, e o “tempo de concluir”, que se inicia com a castração e culmina com a 

identificação ao projeto ou projeto identificatório. Para a autora, o projeto 

identificatório é a imagem de um Eu futuro. Uma vez assumida a castração, inicia-se 

uma demanda pós-edípica, que é de ideais de Eu, dirigidos a si mesmo.  

Segundo a interpretação de Violante, o projeto identificatório corresponde “ao 

ideal de ego, na teoria freudiana”346. Assim, ter acesso ao ideal de ego implica na 

superação e na desidealização do ego ideal. 

Desse modo, o projeto identificatório corresponde ao Ideal de Ego freudiano, 

que assume o lugar do Eu Ideal com a assunção da castração. Com isso, é possível 

pensar que houve um prejuízo na imagem de um Eu futuro de Clarice Lispector. 

Durante a adolescência até o final de sua vida, foi também possível constatar 

traços melancólicos em Clarice Lispector, manifestados pelas profundas crises de 

depressão, sendo por esse motivo, internada aos 21 anos de idade, pela baixa 

autoestima e sentimentos de desvalia, pelo uso abusivo de calmantes e cigarros, o 

que lhe causou queimaduras em seu corpo, principalmente na sua mão direita, 

dificultando a sua escrita e deixando cicatrizes, tanto físicas quanto psíquicas. 

Presumo que durante sua estadia na Suíça, por meio das correspondências 

endereçadas às suas irmãs, Clarice Lispector encontrava-se em um estado de 

profunda depressão, apresentando traços melancólicos, próprios da potencialidade 

melancólica: “Sinceramente, não tenho nenhum jeito para falar, estou deprimida e 

sem palavras”347. 

Suponho também que, através da realidade histórica de Clarice Lispector, o 

sofrimento foi uma marca constante em sua vida. 

Assim, neste estudo, pretendi abordar a constituição psíquica de Clarice 

Lispector e sua dialética identificatória, acompanhando todo o seu trajeto, desde seu 

                                                 
346 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud. São Paulo: Via Lettera, 2001. p. 56. 
347 LISPECTOR, Clarice. Minhas Queridas. Berna, 28 fev. 1947. p. 158. 
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nascimento, o desejo dos pais entre e si e por ela, passando pelo momento da 

identificação especular ou imaginária, como o momento do advento do Eu, até a 

identificação simbólica, que se inicia com a castração e culmina com o projeto 

identificatório. 

Desse modo, no que diz respeito a esta dissertação, devo esclarecer que, com 

a finalidade de compreender o estudo sobre a potencialidade melancólica, a partir da 

singularidade da provável história libidinal e identificatória de Clarice Lispector, 

busquei ressaltar aspectos de sua biografia, desde seu nascimento até o final de sua 

vida, que pudessem supor que ela era portadora de uma potencialidade melancólica. 

Pretendo também explorar num próximo trabalho, a hipótese de que Clarice 

Lispector seria fruto de um ato de violação, e, a partir dessa suposição, fazer uma 

relação entre esse acontecimento possível e a constituição psíquica narcísica dessa 

brilhante escritora. 
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ANEXOS 
 

 

Figura 1 - Pais de Clarice Lispector: Marieta Lispector e Pinkhous Lispector, nascido em 
Teplik, na Ucrânia em 9 de março de 1885 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, 2009. p. 24. 
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Figura 2 - Avós maternos de Clarice Lispector: Tcharna (Tania) e Itzko (Isaac) 

Krimgold 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2009. p. 22. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Tchetchélnik, cidade onde Clarice Lispector nasceu 

 
Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2009. p. 34. 
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Figura 4 - Clarice e suas irmãs: Clarice (à direita), Elisa (ao centro) e Tania (à esquerda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, 2009. p. 65.
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Figura 5 - Álbum de família: Clarice, entre seus pais, e suas irmãs 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2009. p. 66. 
 

 

Figura 6 - Clarice, ainda criança, em Recife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, 2009. p. 77 e 65. 
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Figura 7 - Clarice com seus primos Berta e Samuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2009. p. 80.
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Figura 8 - Clarice e o pai, em Recife 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2009. p. 81. 
 

 

Figura 9 - Clarice, com seu primo, após o falecimento de sua mãe (foto tirada em 17 dez. 

1930) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2009. p. 81. 
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Figura 10 - Clarice ingressa no curso preparatório para a Faculdade de Direito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, 2009. p. 112. 

 

Figura 11 -  O primeiro romance de Clarice Lispector, Maury Gurgel Valente, nascido no Rio 

de Janeiro, em 22 de março de 1921 (foto tirada em novembro de 1940) 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, 2009. p. 141. 
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Figura 12 - Os noivos, Clarice Lispector e Maury Gurgel Valente, em frente ao Praia Bar, no 

Flamengo, nos anos 1940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2009. p. 143. 
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Figura 13 -  Clarice,  após o casamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, 2009. p. 183. 
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Figura 14 - Em Berna: “Cemitério de Sensações” 

 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo, 2009. p. 221. 
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Figura 15 - Elisa Lispector (foto tirada em junho de 1947) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2009. p. 268. 
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Figura 16 – Clarice e seu primogênito, Pedro, nascido em Berna, Suíça, em 10 de setembro 

de 1948 
 

 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2009. p.270. 
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Figura 17 - Clarice com as duas irmãs, Tania e Elisa, por ocasião da partida de Clarice para 

os Estados Unidos, em setembro de 1952 (naquele momento, no quarto mês de gravidez do 

seu segundo filho) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2009. p. 300. 

 

 

Figura 18- Logo após o nascimento do segundo filho, Paulo 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2009. p. 302. 
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Figura 19 - Clarice na Embaixada do Brasil em Washington (sentada, de vestido branco), em 

setembro de 1953 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2009. p. 307. 
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Figura 20 - Clarice, com os filhos e o casal Veríssimo (Érico e Mafalda Veríssimo), grandes 

amigos de Clarice, em Washington, 1953 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2009. p. 308. 
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Figura 21 - Clarice e sua amiga Mafalda, em Washington 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2009. p. 315. 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Clarice e sua amiga Mafalda, na entrada do parque Enchanted Forest, em 

Ellicott City, Maryland 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2009. p. 317. 
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Figura 23 - Clarice Lispector passa férias com os filhos na Polônia, em 1962, onde o ex-

marido Maury Gurgel Valente serve como embaixador do Brasil 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2009. p. 350. 

 

 

Figura 24 - Maury Gurgel Valente, com os filhos, em julho de 1962 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2009. p. 352. 
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Figura 25 - Os últimos anos de Clarice Lispector (foto tirada em Porto Alegre, outubro de 

1976) 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice fotobiografia. 2. ed. São Paulo: Edusp: Imprensa Oficial do 

Estado de São Paulo, 2009. p. 435. 
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Figura 26 - “Bem, agora eu morri, mas vamos ver se eu renasço de novo... Por enquanto eu 

estou morta, estou falando do meu túmulo...” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: LISPECTOR, Clarice. Programa Panorama Especial, São Paulo: TV Cultura, fev. 1977, vídeo. 
In: GOTLIB, Nádia Batella. Clarice, uma vida que se conta. 6. ed. rev. e aum. São Paulo: Edusp, 
2009. p. 443. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


