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SCATOLIN, Henrique Guilherme. Dúvida e culpa: um estudo sobre a problemática 

identificatória em um caso de neurose obsessiva. Tese de doutorado em Psicologia 

Clínica, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2014. 

 

Resumo: O presente estudo procurou investigar a problemática identificatória em um 

caso de neurose obsessiva. Para tal, buscou alicerçar tal análise a partir de quatro pilares 

centrais: a resolução edipiana dos pais do paciente Paulo, a sua história libidinal e 

identificatória, a incorporação do pênis sádico e a identificação ao superego. A 

metodologia deste estudo fundamenta-se na teoria psicanalítica freudiana sobre a 

neurose obsessiva, nas contribuições de Piera Aulagnier à metapsicologia e 

psicopatologia freudiana, como também na leitura de psicanalistas pós-freudianos sobre 

esta neurose e suas manifestações contemporâneas, tal como Lacan, Green, Bleichmar, 

Calligaris e Leclaire. Ao longo dos resultados, construo as minhas teorizações 

flutuantes, dando ênfase aos relatos e associações deste paciente. Ao ouvir a sua história 

foi possível compreender a presença do desejo dos seus pais desde o seu nascimento, 

ressaltando como a função paterna, ao lado da materna, esteve presente, desde sempre, 

em sua constituição. No decorrer desta análise, realço como que a agressividade e o 

ódio direcionados ao pai, que também resguardavam os impulsos passivos frente ao 

mesmo, intensificaram-se ao longo da sua constituição psíquica, sendo recalcados após 

a assunção da castração. Estes movimentos ambivalentes tornaram-se explícitos em suas 

formações sintomáticas, resplandecendo a sua problemática identificatória. Se, de um 

lado, ao longo da psicoterapia, a positividade foi ganhando espaço, dando um novo 

destino as suas pulsões e aos seus referenciais identificatórios, de outro, tal caminho foi 

alcançado devido às intervenções psicoterapêuticas focadas nas manifestações do ódio 

inconsciente e das pulsões destrutivas que residiam nos meandros das suas culpas, 

dúvidas e rituais (e que alimentavam as suas resistências e paralisações no setting 

clínico), denotando que, em sua problemática identificatória, a sua dívida ao pai era da 

ordem do seu próprio desejo. Este estudo conclui que os quatro pilares centrais são de 

extrema relevância para a elucidação da problemática identificatória nos casos de 

neurose obsessiva, tornando-se intercambiáveis ao nortear o olhar do futuro analista 

quando este se deparar com as manifestações clínicas típicas desta neurose. 

 

Palavras - chave: problemática identificatória; identificação ao superego; pênis sádico; 

pulsão de morte; ritual obsessivo. 



SCATOLIN, Henrique Guilherme. Doubt and guilt: a study on the identificatory 

problematic in a case of obsessional neurosis. Doctoral thesis in Clinical Psychology, 

Pontifical Catholic University of São Paulo, 2014. 

 

Abstract:  This study investigated the identificatory problematic in a case of obsessional 

neurosis. Thus, this analysis was based on four central pillars: the Oedipal resolution of  

patient Paul's parents, his libidinal and identificatory history, the incorporation of the 

sadistic penis and identification with the superego. The methodology of this study is 

based on the Freudian psychoanalytic theory of obsessional neurosis, the contributions 

of Piera Aulagnier to the Freudian metapsychology and psychopathology, as well as the 

reading of post-Freudian psychoanalysts about this neurosis and its contemporary 

manifestations, such as Lacan, Green, Bleichmar, Calligaris and Leclaire. Throughout 

the results, I have produced my floating theorisation, emphasizing the patient’s reports 

and associations. Upon hearing his story, it was possible to understand the presence of 

his parents’ desire since his birth, underlining how the paternal function, next to the 

maternal, was always present in his constitution. 

Throughout this analysis, I have highlighted how aggression and hatred pointed toward 

his father, which also hold passive impulses towards him, have intensified throughout 

his psychic constitution, being repressed after the assumption of castration. These 

ambivalent movements became explicit in his symptomatic formations, manifesting his 

identificatory problematic. If, on the one side, along the psychotherapy, the positivity 

was gaining ground, giving a new destiny to his feelings and identificatory references, 

on the other side, such way has been achieved due to psychotherapeutic interventions 

focused on manifestations of the unconscious hatred and destructive feelings located in 

the intrincacies of his guilts, doubts and rituals (and that fed his resistances and 

paralyzations in the clinical setting), denoting that in his identificatory problematic, his 

debt towards his father was of the order of his own desire. This study concludes that the 

four central pillars are very important for elucidating the identificatory problematic in 

cases of obsessional neurosis, becoming interchangeable to guide the future analyst’s 

look when he comes across the typical clinical manifestations of this neurosis. 

 

Keywords: identificatory problematic; identification with the superego; sadistic penis; 

death feeling; obsessive ritual. 

 



SCATOLIN, Henrique Guilherme. Le doute et la culpabilité: une étude sur la 

problématique identificatoire dans un cas de névrose obsessionnelle. Thèse de doctorat 

en Psychologie Clinique, Université Pontificale Catholique de São Paulo, 2014. 

 

Résumé: Cette étude visait à étudier la problématique identificatoire dans un cas de 

névrose obsessionnelle. À cette fin, elle a essayé de baser cette analyse dans quatre 

piliers: la résolution œdipienne des parents du patient Paul, son histoire libidinale et 

identificatoire, l'incorporation du pénis sadique et l'identification avec le surmoi. La 

méthodologie de cette étude est basée sur la théorie psychanalytique freudienne de la 

névrose obsessionnelle, les contributions de Piera Aulagnier à la métapsychologie et 

psychopathologie freudienne, ainsi que la lecture des psychanalystes post-freudiens sur 

cette névrose et ses manifestations contemporaines, comme Lacan, Green, Bleichmar, 

Calligaris et Leclaire. Tout au long de ces résultats, je construis mes théories flottants, 

mettant emphase sur les rapports et les associations de ce patient. Après avoir écouté 

son histoire a été possible de comprendre la présence de la volonté de ses parents depuis 

sa naissance, en soulignant comment la fonction paternelle, au côté de la maternelle , 

était toujours présent dans sa constitution.  

Tout au long de cette analyse, je souligne comment l'agressivité et la haine à son père, 

lesquelles ont également gardées les impulsions passifs devant lui, ont intensifiées tout 

au long de sa constitution psychique, étant réprimées après l'hypothèse de la castration. 

Ces mouvements ambivalents sont devenus explicites dans leurs formations 

symptomatiques, resplendissant sa problématique identificatoire. Si, d'un côté, tout au 

long de la psychothérapie, la positivité gagnait de l’espace, donnant une nouvelle 

destination à ses pulsions et ses références identificatoires, dans l’autre côté, ce chemin 

a été atteint grâce aux interventions psychothérapeutiques centrées sur les 

manifestations de haine inconscient et pulsions destructives  dans les méandres de sa 

culpabilité, doutes et rituels (et qui a alimenté ses résistances et ses arrêts dans le cadre 

clinique), dénotant que dans sa problématique identificatoire, sa dette envers le père 

était de l'ordre de son propre désir. Cette étude conclut que les quatre piliers centraux 

sont très importantes pour comprendre la problématique identificatoire dans les cas de 

névrose obsessionnelle, en dévenant interchangeables pour guider le regard du future 

analyste quand il trouver les manifestations cliniques typiques de cette névrose. 

Mots-clés: problématique identificatoire; identification avec le surmoi; pénis sadique; 

pulsion de mort; rituel obsessionnel. 
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Introdução 
 
 

Esta tese consiste em um estudo teórico-clínico sobre a problemática 

identificatória na neurose obsessiva. Para tal, recorre ao sentimento inconsciente de 

culpa e da dúvida de um paciente obsessivo, desvelando-os como um ponto de 

ancoragem para a compreensão desta problemática.  

A partir de uma singular leitura dos textos freudianos sobre esta neurose, tal 

como dos seus principais intérpretes, este estudo parte da concepção etiopatogênica desta 

neurose, considerando três aspectos fundamentais para a sua definição: o primeiro seria 

em relação aos mecanismos de defesa (o deslocamento do afeto para “representações 

distantes do conflito original”1, o isolamento e a anulação); o segundo aspecto está 

relacionado ao ponto de vista das pulsões  (a ambivalência, a fixação na fase anal-sádica 

e a regressão libidinal, sendo esta marcante para a compreensão das dúvidas obsedantes); 

e, por último, o aspecto tópico (no qual o superego cruel mantém uma relação 

sadomasoquista com o ego, ocasionando a culpa). Assim, estes três aspectos me 

respaldam para direcionar a culpa e a dúvida como os dois pilares que refletem a 

problemática identificatória nesta neurose, pois encontro nestes dois sintomas os 

conflitos tópicos, pulsionais e defensivos, presentes na definição freudiana de neurose 

obsessiva, e que, em meu entendimento, refletem a problemática identificatória destes 

neuróticos. 

Se, de um lado, estes três aspectos me norteiam no estudo sobre esta 

problemática, por outro, o presente estudo também é fruto de minhas observações 

clínicas de pacientes que julgo serem neuróticos obsessivos. Ao longo do atendimento 

psicoterapêutico destes pacientes, observava que a compreensão da problemática 

identificatória era de fundamental relevância para a compreensão do sentimento 

inconsciente de culpa, pois esta explicitava a ‘dívida’ simbólica com o pai. Isto quer 

dizer que a identificação paterna revelava a ambivalência na relação pai-filho, a qual é 

fundamental na compreensão desta neurose e de seus sintomas, tal como a dúvida. 

 Ressalto que esta idéia de ‘dívida simbólica’ provém de minha singular leitura 

do texto Dívida e Culpa, de Contardo Calligaris, no qual o autor afirma que, na relação 

do obsessivo com o pai, “trata-se de fazer existir um fiscal, mais propriamente de 

convocar um credor que verifique que a dívida está sendo paga (o estudo é devido ao 
                                                 
1 LAPLANCHE, J. & PONTALIS, J-B. (1967). Vocabulário de Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 
2001, p.  313. 
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pai) e receba uma homenagem carnal à sua superioridade”2. Devido à existência de um 

superego rígido, que vem a funcionar como um fiscal, observo que muitos pacientes 

neuróticos obsessivos nutrem uma relação de ambivalência em relação ao pai, sendo esta 

explicitada em seus sintomas obsessivos, tais como nas dúvidas e em certos rituais 

obsessivos. Ressalto que, em certos casos, esta relação de ambivalência está diretamente 

vinculada à identificação com o pai, sendo o sentimento (in)consciente de culpa 

decorrente desta problemática identificatória.  

Entretanto, antes de me prolongar no relato de minha experiência que me 

conduziu ao alcance do objetivo desta tese, ressalto que realizo psicoterapia com enfoque 

psicanalítico. Retiro a expressão ‘psicoterapia com enfoque psicanalítico’ de um artigo 

publicado por Renato Mezan, que se intitula “Psicanálise e Psicoterapia”. Neste, o autor 

declara que “[...] de 1904 para cá, o leque das psicoterapias ampliou-se 

consideravelmente, passando a incluir procedimentos derivados da própria psicanálise 

[...]. Eis aqui, portanto, um primeiro critério para distingui-las: o emprego ou a recusa da 

livre associação como forma de obter o material sobre o que se vai trabalhar [...]”3. 

Assim, como desenvolvo este tipo de psicoterapia, informo que utilizo a transferência, a 

atenção flutuante e a associação livre para a elaboração de minhas “teorizações 

flutuantes”4 e, conseqüentemente, para a análise dos dados clínicos desta tese. 

Além disso, como a problemática que me proponho a estudar provém de minha 

experiência clínica, esclareço que estes atendimentos psicoterapêuticos acontecem em 

um pequeno Posto de Saúde Pública, localizado no interior do Estado de São Paulo. 

Todas as sessões ocorrem uma vez por semana, têm a duração de 30 minutos e são 

direcionadas para pessoas de classe econômica baixa. Assim, relevo que Freud há 

noventa e seis anos atrás, em 1918, já destacava o caráter restritivo da psicanálise no 

contexto europeu de sua época, quando o tratamento psicanalítico encontrava-se 

acessível somente à classe privilegiada. Para Freud, os neuróticos das classes populares 

devem ter acesso gratuito à saúde pública, cabendo ao psicanalista adaptar a técnica da 

psicanálise a estas condições. Assim, ele afirma: “[...] nada podemos fazer pelas camadas 

sociais mais amplas que sofrem de neuroses de maneira extremamente grave [...]. O 
                                                 
2 CALLIGARIS, Contardo. Dívida e Culpa. In: A Cura. Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Ano 2, 
nº 05, 1991, p.21. 
3 MEZAN, Renato. A Vingança da Esfinge. São Paulo: Brasiliense, 1988, p.25-26. 
4 Aulagnier define teorização flutuante como “o trabalho de ligação subterrâneo que relaciona o que 
escutamos [...] de nossos encontros clínicos e as aquisições sedimentadas” (AULAGNIER, P. O Aprendiz  
de Historiador e o Mestre Feiticeiro. Escuta: 1989, p. 17). Ao longo dos meus atendimentos, estas 
teorizações propiciavam reflexões entre a teoria psicanalítica e a minha prática clínica. 
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pobre tem exatamente tanto direito a uma assistência a sua mente, quanto o tem agora, à 

ajuda oferecida pela cirurgia [...]”5. A partir desta afirmação, destaco que, embora exista, 

atualmente, cerca de quatro psicoterapeutas no sistema público do município onde 

realizo a coleta destes dados, ainda este número é ‘irrelevante’ perto da enorme demanda 

existente, inclusive a de neuróticos obsessivos, os quais muitos ficam meses na fila de 

espera, aguardando uma possível triagem.  

Nos meandros desta triagem, quando algum paciente transparecia algum indício 

de obsessão, este era encaminhado para as minhas entrevistas preliminares6, 

transformando a experiência deste contato em possíveis teorizações que deram suporte a 

este estudo, uma vez que sempre me debrucei na demanda do desejo e da transferência 

que persistia por detrás das queixas destes neuróticos. Estes primeiros contatos 

resplandeciam, ao meu olhar de pesquisador, que por detrás da máscara do sintoma, 

existia algo a mais, movido pelas pulsões, que necessitava de uma escuta: uma escuta 

que foi aguçada e lapidada a cada encontro, propiciando as minhas observações clínicas 

com o intuito de alcançar o objetivo deste trabalho. 

 Assim, a partir de minha experiência clínica, destaco que este trabalho tem como 

objetivo enfocar a relevância da problemática identificatória para a compreensão do 

sentimento inconsciente de culpa e da dúvida na neurose obsessiva. Para tal estudo, 

escolhi um paciente que acredito ser neurótico obsessivo e cuja compreensão de sua 

possível história libidinal e identificatória denota a relação de ambivalência para com o 

pai. Este paciente, que o denomino com o nome fictício de Paulo, procura psicoterapia 

devido aos seus pensamentos ruminantes de morte de seu pai (sendo que seu pai já havia 

falecido há dois anos), como também se queixa muito de dores no peito. 

Durante os meus primeiros contatos com este paciente, nas entrevistas 

preliminares, busco compreender sua queixa. Em suas associações, ele diz que a dor no 

peito e as sirenes de ambulância desencadeiam pensamentos compulsivos de morte e isto 

o faz se lembrar da época em que levava seu pai ao médico. Ao longo do relato de sua 

história, percebi que a identificação paterna ‘permeava’ todas as queixas deste paciente. 

As supostas dores de enfarte dão espaço, ao longo da psicoterapia, para queixas de dores 

intestinais e, posteriormente, aos pensamentos ruminantes de dívida com o banco, que se 

                                                 
5  FREUD, Sigmund (1919[1918]). Linhas de Progresso na Terapia Psicanalítica. ESB, vol. XVII, p.181 
6 Realizo estas entrevistas preliminares, pois todo e qualquer caso que venha a ser diagnosticado como 
psicose é encaminhado ao CAPS desta cidade, não sendo atendido neste posto de saúde.  Assim, esclareço 
que realizo atendimentos exclusivamente a pacientes neuróticos. 



 7 

tornaram ‘impagáveis’. Segundo suas lembranças ‘encobridoras’, ele sofria, desde a 

tenra infância, de ‘prisão de gases’, como ele próprio disse.  

A partir desta queixa sintomática, procuro escutar um pouco mais acerca de sua 

infância. Todo e qualquer analista está, segundo Freud, “à procura de um quadro dos 

anos esquecidos do paciente que seja igualmente digno de confiança e, em todos os 

aspectos essenciais, completo [...]”7. Assim, este serviço de ‘arqueólogo da mente’ é 

fundamental para a compreensão da suposta história libidinal e identificatória de Paulo. 

Esta reconstrução permite uma melhor compreensão de sua problemática identificatória e 

de sua estruturação sintomática.  

 Para a apresentação deste caso, darei ênfase ao recorte no processo terapêutico 

ocorrido desde a entrada do paciente Paulo até o seu quarto ano de psicoterapia. Embora 

este paciente não continue mais em psicoterapia, ressalto que, neste recorte, encontro 

dados clínicos suficientes para o desenvolvimento da proposta desta tese na qual postulo 

que somente por meio de um estudo minucioso da problemática identificatória que 

podemos compreender a relação de culpa e dúvida que cada neurótico obsessivo se 

coloca mediante o seu pai. E, para assegurar tal afirmação, construo um estudo 

minucioso da história libidinal e identificatória de Paulo, pois este torna-se um eixo 

norteador para a compreensão do seu sentimento inconsciente de culpa e da dúvida, 

denotando toda a sua problemática identificatória.   

 Se, de um lado, durante as entrevistas preliminares, e ao longo da psicoterapia 

com o paciente Paulo, a questão da problemática identificatória veio a um primeiro 

plano, por outro, tal fato também norteou o meu olhar para a questão diagnóstica da 

neurose obsessiva e a sua relevância para o contexto clínico.  

Atualmente, vivemos rodeados pelos diagnósticos psiquiátricos, seja no contexto 

da saúde mental ou clínico. Observo, tal como aconteceu com vários pacientes 

neuróticos obsessivos, que muitos chegavam até a psicoterapia trazendo o ‘nome’ do seu 

remédio e se ‘autodiagnosticando’ como portadores do famoso T.O.C ou com a famosa 

síndrome do Pânico. O sintoma, neste momento, tornava-se, utilizando uma metáfora, o 

“sintoma-comprimido”8: aquele no qual não há espaço para a subjetividade do paciente. 

                                                 
7 FREUD, Sigmund (1937). Construções em Análise. ESB, vol. XXIII, p. 276. 
8 Esta metáfora tem as suas raízes em um artigo escrito pelos pesquisadores em saúde mental da Unesp 
(campus Assis). Neste, os autores apontam uma crítica ao enclausuramento da subjetividade, momento 
este em que a “ subjetividade, aqui entendida na perspectiva da psicanálise do sujeito do inconsciente, 
passou a ser entendida neurocientificamente, de maneira que qualquer distúrbio mental seria passível de 
correção apenas com o uso do medicamento psicoativo que traria a estabilização neuroquímica” 
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Toda a história libidinal e identificatória do paciente se ‘tampava’ e se alienava no uso e 

abuso de alguma medicação psicoativa, tornando a psicoterapia um recurso secundário. 

Se, de um lado, as queixas de Paulo e de outros pacientes neuróticos obsessivos 

suplicavam por uma escuta clínica, de outro, notava que toda a riqueza e a pluralidade da 

neurose obsessiva era confundida com o famoso transtorno obsessivo compulsivo. 

Assim, para desmistificar esta confusão, gostaria de recorrer ao texto Sobre o Início do 

Tratamento, publicado em 1913. 

Freud, neste texto, ao tecer uma comparação entre a psiquiatria e a psicanálise, 

menciona os males do erro diagnóstico, afirmando: “cometer um equívoco [...] é de 

muito mais gravidade para o psicanalista que para o psiquiatra clínico [...]. Uma pessoa 

padece apenas de uma neurose, nunca de várias que acidentalmente se tenham reunido 

num indivíduo isolado” 9. Tal afirmação vem de encontro com a minha experiência em 

instituições de saúde mental. Primeiramente, em muitos casos, bastava o paciente 

apresentar os rituais de lavar as mãos ou os sintomas das incertezas compulsivas para 

que os psiquiatras - em sua grande maioria, organicistas - os rotulassem com este 

transtorno e os ‘encaminhassem’ para a psicoterapia. Nos meandros destas queixas, 

notava que a máscara destes sintomas ocultava toda uma problemática que necessitava 

de uma escuta. 

Ao ‘dar voz a estes sintomas’, a relação transferencial se abria, colocando em 

pauta todo o movimento de resistência, tal como os complexos ambivalentes infantis 

destes neuróticos. Assim, ao escutar e analisar toda esta relação transferencial que 

permeava as queixas destes pacientes, eu evitava cair nas armadilhas da herança da 

psiquiatria. Isto significa que, ao realizar o diagnóstico destes pacientes, eu não me 

pautava no sintoma em si (como muitos psicólogos ainda realizam no contexto da saúde 

mental); mas sim no que estava latente por detrás das queixas sintomáticas destes 

pacientes. 

 No caso clínico de Paulo, a bússola norteadora para o alcance deste diagnóstico 

foi a transferência dos seus complexos infantis e a sua dinâmica psíquica que traduzia, 

em um primeiro plano, o recalcamento do seu erotismo anal. Assim, em minha 

experiência clínica com Paulo, como também com outros pacientes neuróticos 

obsessivos, eu realizava as hipóteses diagnósticas com base na transferência de seus 

                                                                                                                                                 
[SANTOS, K. Y.; YASUI, S.; DIONÍSIO, G. H. (2012). O Sujeito Comprimido. Cadernos Brasileiros de 
Saúde Mental, v. 4, n.9, 103-11. 
9 FREUD, Sigmund (1913). Op. cit. ESB, vol. II, p.140-146. 
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complexos infantis, reconhecendo que, do outro lado da moeda, seria esta que evocaria 

as resistências ao longo do tratamento.  

Ainda em relação à questão do diagnóstico em psicanálise, ressalto que, em uma 

das suas críticas a psiquiatria, Freud também diz: 

 

 “[...] o que se opõe à psicanálise não é a psiquiatria, mas os 
psiquiatras [...]. É de esperar que, em um futuro não muito distante, 
perceber-se-á que uma psiquiatria cientificamente fundamentada não 
será possível sem um sólido conhecimento dos processos 
inconscientes profundos da vida mental”10. 

 

 Em minha compreensão, tal afirmação ainda é muito relevante em nossa 

contemporaneidade. Embora tenha dito isso há noventa e sete anos atrás, muitos 

psiquiatras e psicoterapeutas ainda confundem a riqueza da neurose obsessiva com o 

leque sintomático do transtorno obsessivo compulsivo. 

Gostaria de salientar que a neurose obsessiva não equivale ao transtorno 

obsessivo compulsivo; uma vez que esta neurose, segundo Berlinck, “é uma defesa 

psíquica [...] em que se cultiva, de forma recalcada, um erotismo denominado anal-

sádico [...]”11. Enquanto que a neurose obsessiva legada por Freud se respalda em 

manifestações anal-eróticas recalcadas, o atual compêndio de psiquiatria nega essa 

riqueza ao abordar este transtorno, relegando ao limbo a história libidinal e 

identificatória que subjaz por detrás de cada neurótico obsessivo e, como diz Galvão, “a 

psiquiatria nada quer saber do saber do sujeito [...] enquanto que a psicanálise volta-se 

inteiramente para o sujeito do inconsciente”12. Ou seja, enquanto que a psicanálise se 

debruça sobre a singularidade do sintoma, dando escuta e compreensão ao mesmo, para a 

psiquiatria é o coletivizável do sintoma que a interessa, uma vez que se baseia em dados 

estatísticos. No caso do transtorno obsessivo compulsivo, esta mesma psiquiatria propõe 

um novo agrupamento de sintomas para o seu diagnóstico, tais como as obsessões 

corporais (onde encontramos os distúrbios de conduta alimentar), as obsessões sexuais e 

o ciúme patológico, representando o que Hayat considera “um retrocesso a uma época 

pré-psicanalítica, alçando os primórdios da psiquiatria clássica”13. 

                                                 
10 FREUD, Sigmund (1917[1916-17]). Conferência XVI - Psicanálise e Psiquiatria. ESB, vol.XVI, p. 262 
11 BERLINCK, Manoel Tosta  (2005). Obsessiva Neurose. São Paulo: Escuta, 2005, p.11. 
12 GALVÂO, Manoel Dias. O sintoma na psicanálise e na psiquiatria. In:Violante, Maria Lucia Vieira 
Violante (org). O (im)possível diálogo psicanálise e psiquiatria. São Paulo: Leterra, 2002, p. 85. 
13 HAYAT,  Marc. Obsessão. In: MIJOLLA, Alain de. Dicionário Internacional da Psicanálise. Tradução 
Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Imago, 2005, p. 1306. 
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 Tais reflexos da psiquiatria ainda ecoam em muitos psicanalistas, uma vez que, 

segundo Berlinck, estes se apegam aos “aspectos psicopatológicos”14 da neurose 

obsessiva e se esquecem que a mesma apresenta uma gama de expressões sociais e 

culturais. Acredito que são nestas expressões que podemos encontrar o aspecto da 

positividade sintomática desta neurose, momento este em que a sublimação das pulsões 

anais-eróticas encontram escoamento nas inúmeras atividades obsessivas e que, no caso 

do paciente desta tese, foi de extrema relevância para os seus laços sociais e 

profissionais. Assim, esta sublimação esteve presente em Paulo, como também em outros 

pacientes obsessivos, uma vez que realizavam produções profissionais provenientes da 

argila e do barro15 e que os conduziam a um enorme prestígio social no contexto onde 

estavam inseridos. Mas, afinal de contas, o que seria esta positividade? 

 Birman compreende como “positividade sintomática”16 as manifestações  que 

transparecem uma modalidade singular de cada existência subjetiva, marcada pela 

expressão impar dos desejos e das pulsões. Já Cromberg destaca que esta positividade, 

no contexto da neurose obsessiva, está entrelaçada ao ódio recalcado, interpretando que 

“o mito do pai primevo [...] aponta para a positividade do ódio que leva ao assassinato e 

à possibilidade de uma herança simbólica”17. Esta herança simbólica, em minha 

compreensão, demarca a culpa, estruturando as relações entre os pais e seus filhos, e 

norteando, conseqüentemente, a estruturação da sociedade. 

Esclarecido este ponto de divergência entre o que é diagnóstico para a psicanálise 

e psiquiatria, tal como a positividade sintomática obsessiva, ressalto que esta pesquisa se 

respalda na psicanálise legada por Freud, momento este em que me amparo na 

compreensão freudiana de neurose obsessiva, como também nas sábias contribuições de 

Aulagnier à metapsicologia freudiana.  

Esta psicanalista, ao publicar A Violência da Interpretação (em 1975), postula 

que o Eu de cada sujeito nasce imerso na história edipiana dos pais, sendo estruturado 

                                                 
14 BERLINCK, Manoel Tosta  (2005). Obsessiva Neurose. São Paulo: Escuta, 2005, p.08. 
15 Um dado interessante desta positividade sintomática obsessiva é que muitas das produções profissionais 
deste município são provenientes do barro e da argila. Vários pacientes neuróticos obsessivos que foram 
atendidos neste posto de saúde tinham uma relação direta (ou indireta) com o polo cerâmico, que é 
considerado o melhor da América Latina. Ou seja, eles trabalhavam na parte operacional das cerâmicas, 
transformando o barro e a argila no melhor piso cerâmico. Isso me traz a antiga idéia de Ernest Jones sobre 
as sublimações anais-eróticas presentes na neurose obsessiva e que será discutida no capítulo 01. 
16 BIRMAN, J. Diagnósticos da Contemporaneidade In: MARCIEL, A.; KUPERMANN, D.;TEDESCO, 
S. (Orgs.). Polifonias: Clínica, política e criação. Rio de Janeiro: Contra Capa; 2005. 
17 CROMBERG, Renata Udler. O romance da neurose obsessiva (resenha do livro Neurose Obsessiva, de 
Rubia Delorenzo). Disponível em http://revistapercurso.uol.com.br/index.php?apg=artigo_view&ida=69. 
Acessado em 02 de janeiro de 2014. 
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pelo desejo e pelo discurso do casal parental. A partir desta afirmação, e me respaldando 

na experiência clínica com estes pacientes obsessivos, acredito que uma compreensão da 

resolução do complexo de Édipo dos pais destes pacientes (e do recalcamento da 

sexualidade infantil de ambos) seja de suma importância para a compreensão da 

problemática identificatória destes neuróticos quando estes se encontram em análise. 

Isto significa que, ao longo dos meus nove anos atendendo obsessivos, observo 

que na realidade histórica destes pacientes, vários trazem relatos de pais que também 

apresentavam atos cerimoniais ou outras formações sintomáticas, denotando assim um 

possível sentimento inconsciente de culpa, tal como no caso de Paulo, cujo pai tinha o 

hábito de freqüentar cemitérios para visitar o túmulo de um tio materno. Atualmente, 

Paulo também apresenta este ritual quando sonha duas ou três vezes com o seu pai, indo 

ao seu túmulo, lavando-o e fazendo uma prece a Nossa Senhora em frente ao mesmo, 

pois, segundo este paciente, “se ele não limpar e rezar, a alma deste pai pode continuar 

suja”. 

Esta associação remeteu-me a outras de pacientes obsessivos, em que a analidade 

também estava direcionada à figura paterna. E, a partir destas associações, e amparando-

me nas contribuições de Bleichmar à clínica das obsessões, quando declara que “a 

incorporação fantasmática do pênis paterno [...] abre os circuitos da masculinização”18, 

ressalto que, para a compreensão da problemática identificatória nesta neurose, a 

internalização do pênis sádico paterno também necessita ser relevado e analisado, pois é 

a incorporação fantasmática deste pênis que vem a possibilitar ao menino o acesso a sua 

masculinidade, saindo de uma posição passiva reservada por sua mãe fálico-sedutora, 

reconhecendo a castração e assumindo, assim, uma posição ativa. Assim, esta 

incorporação abre todos os circuitos da masculinização, sendo a compreensão desta 

internalização de extrema relevância para a compreensão da problemática identificatória  

presente no sintoma da dúvida e da culpa nos casos de neurose obsessiva. 

Abro um parêntese. Como Bleichmar aponta que incorporação do atributo 

paterno é de extrema relevância para a compreensão da problemática identificatória que 

perpassa esta neurose, gostaria de ressaltar que os primeiros estudos sobre as 

consequências desta incorporação já estão presentes na concepção kleniana de objeto 

parcial, quando Klein compreende que à medida que o menino progride em seu 

desenvolvimento, “ele pode encontrar uma grande tranquilização em seu pênis, se este 

                                                 
18 BLEICHMAR, Silvia. Nas Origens do Sujeito Psíquico: do mito a historia. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1993, p. 192. 
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for identificado com o pênis restaurador ou o pai”19. Assim, em uma leitura kleniana, a 

identificação paterna bem solidificada ameniza as antigas fantasias paranóides, sendo o 

pênis, na posição depressiva, um aliado na restauração da mãe danificada. Dito isto, 

acredito que foi a partir de uma leitura kleniana, impregnada pela posterior herança de 

Laplanche, que Bleichmar ressalta as conseqüências da incorporação do pênis sádico 

paterno, dando uma contribuição impar a esta incorporação, uma vez que  retoma a 

atenção para as seqüelas deste para a compreensão da problemática identificatória na 

neurose obsessiva. Fecho parêntese e retomo o meu interesse por esta pesquisa. 

Por outro lado, gostaria de ressaltar que o interesse pelo estudo desta 

problemática identificatória na neurose obsessiva está presente desde a época em que 

finalizei meu mestrado, em 2007, quando defendi a dissertação intitulada Um Estudo 

Teórico Clínico Sobre o Ato Cerimonial na Neurose Obsessiva. Nesta pesquisa, enfoquei  

o que o ritual de esconder facas representava para a constituição psíquica de um paciente 

obsessivo. Durante o ritual, o grande medo (ou desejo) deste paciente era ser penetrado 

analmente pelas facas. Assim, a análise deste caso clínico, que intitulei O Homem das 

Facas, abriu as primeiras portas para futuros questionamentos sobre esta problemática, 

sendo a compreensão de Bleichmar sobre a incorporação fantasmática do pênis sádico 

paterno de suma importância para compreender a relação identificatória pai-filho e os 

fantasmas da homossexualidade, tal como da passividade, que se abrem a partir desta 

incorporação anal.  

Assim, este apontamento de Bleichmar também fez-me indagar sobre a 

problemática identificatória de Paulo, despertando-me para uma reflexão sobre este 

assunto. Isto quer dizer que em minha escuta clínica e, a partir das associações deste 

paciente, notei que a presença da identificação paterna tornava possível compreender 

como o sintoma da dúvida e o sentimento inconsciente da culpa se colocavam para 

Paulo. E, em minha vivência clínica com Paulo e com outros pacientes obsessivos, 

compreendo que os fantasmas da passividade (provenientes da incorporação anal do 

pênis paterno) vêm a ser reforçados pela regressão libidinal à fase anal-sádica, deleitando 

toda a problemática identificatória obsessiva através das dúvidas (na qual encontramos 

os impulsos ambivalentes aos pais) e da culpa, na qual o desejo incestuoso em relação à 

mãe e os impulsos agressivos em relação ao pai pagam o seu devido preço. 

                                                 
19 HINSHELWOOD, R. D. Dicionário do Pensamento Kleniano. Tradução de José Octávio de Aguiar 
Abreu. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992, p.411 
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A citação de Bleichmar também vem de encontro às observações clínicas que 

realizei nas instituições de saúde mental onde trabalhei e que tratavam de pacientes 

crônicos. Durante seis meses, que atendi em uma clínica particular ligada a um hospital 

psiquiátrico, no interior do estado de São Paulo, pude entrar em contato com pacientes 

que foram “diagnosticados”20 como obsessivos graves e que apresentavam pensamentos 

obsessivos que beiravam o delírio, como também atos cerimoniais bem avançados, tais 

como pular 120 vezes o ralo do banheiro antes de iniciar o almoço e descer e subir 

escadas 90 vezes para se deslocar de um lugar para o outro.  

  Contrariando alguns psiquiatras, propiciei uma escuta clínica a estes pacientes. 

A partir disto, me defrontei com o lugar do pai presente ‘dentro’ de cada sintoma e pude 

observar que, embora apresentassem estes sintomas, o pai internalizado por estes 

pacientes não era um pai forte, rude, severo e com a sua sexualidade infantil bem 

recalcada. Em muitos casos, estes pais ‘maternalizavam’ seus filhos, sendo permissivos 

com seus atos. Isto significa que, nestes pacientes, embora existisse um ou vários 

sintomas obsessivos e um pai internalizado, este não o penetrou simbolicamente com sua 

lei, não possibilitando que estes pacientes acedessem a sua própria masculinidade, 

deixando-os entregues a certas formas de polimorfismos. 

Por outro lado, ao longo dos meus nove anos atendendo neuróticos obsessivos na 

rede municipal de saúde, observo que alguns, na fase adulta, apresentam uma boa relação 

com o pai, ainda que tenham seguido um caminho paralelo ao dele. E ao escutar as suas 

histórias, compreendia que estas colocavam em evidência a relação com o pai, 

evidenciando toda a problemática identificatória destes neuróticos. 

Assim, o interesse por este estudo surge a partir da escuta dos relatos de meus 

pacientes obsessivos em que a figura paterna estava diretamente relacionada a sua 

formação sintomática. Muitos destes pacientes obsessivos atendidos, como Paulo, 

associavam as idéias obsessivas ruminantes com algum evento trágico atrelado ao pai, tal 

como a sua morte. Assim, as dúvidas, os rituais obsessivos, os pensamentos ruminantes 

(trágicos ou banais) e os sentimentos (in)conscientes21 de culpa permeavam estas 

queixas.   

                                                 
20 Estes pacientes eram diagnosticados pelos psiquiatras e, posteriormente, encaminhados para 
psicoterapia. 
21 Coloco o ‘in’ entre parênteses pois observo que há casos não tão graves de neurose obsessiva em que o 
paciente não tem acesso a este sentimento de culpa, mas este permanece em seu estado inconsciente e é 
revelado, devido à ação do superego rígido, em certos rituais.  
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 Ao longo do processo psicoterapêutico com estes pacientes, observava que 

quando esta neurose já se apresentava em um estado bem avançado, a maioria dos 

pensamentos ou idéias obsessivas culminavam em certos rituais, como também em um 

sentimento de culpa consciente. Isto significa que estes obsessivos eram tomados por um 

sentimento de culpa como se eles tivessem cometido um grande crime, mergulhando-os 

num inferno astral que os conduzia a uma paralisação total de seus afazeres cotidianos. 

Em cada ritual ou pensamento obsessivo, a figura do pai estava sempre presente. 

Em grande parte destes pacientes, os seus pensamentos ‘ruminantes’ não eram 

seguidos por rituais e sim, por movimentos ambivalentes expressos por dúvidas 

ruminantes dirigidas ao psicoterapeuta e por relatos que denotavam o sentimento 

inconsciente de culpa, tal como no caso clínico de Paulo. 

Escutando os relatos de pensamentos de morte deste paciente, percebia que, 

nestes, a identificação com o pai revelava uma falta, uma culpa, na qual os seus ideais 

nunca eram alcançados. Era ‘nesta falta’ que, de um lado, estava um filho se queixando 

de um (des)prazer de seus sintomas e, de outro, um pai que, embora morto, reinava no 

imaginário como se ainda estivesse vivo, permeando os sonhos e os sintomas deste 

paciente. Consequentemente, a culpa de Paulo cobrava o seu preço pela dívida com o 

pai, tornando a dúvida uma manifestação sintomática de seus impulsos ambivalentes. 

Entretanto, no estudo desta problemática, a mãe de Paulo apresentava um papel 

chave. Ao longo do processo psicoterapêutico, esta se tornava quase ‘intocável’ em suas 

verbalizações, mas ao longo de seus relatos, o ‘pai’ foi dando espaço para a mãe. Assim, 

a maneira como a mãe reconhece a função paterna, a lei do pai, e como esta foi 

repassada a este filho apresenta uma riqueza inestimável na análise deste caso. Isto quer 

dizer que, para uma melhor compreensão da problemática identificatória de Paulo, a 

presença desta mãe também é de extrema importância. E, a partir dos relatos dos sonhos 

em que a figura materna estava presente, elaborei certas “teorizações flutuantes”, que me 

possibilitam supor como esta mãe reconhece a função paterna e como a presença deste 

pai ‘rude’ interditou os desejos infantis de Paulo, levando-o a pagar um alto preço por 

desejar aquilo que não poderia ter sido desejado: o incesto e o parricídio. 

Assim, a partir destas minhas observações clínicas destes pacientes obsessivos, 

inclusive de Paulo, tal como das minhas leituras dos textos freudianos e das 

contribuições de Aulagnier e Bleichmar à metapsicologia freudiana, penso que a 

problemática identificatória deve ser considerada como um eixo norteador para a 

compreensão do sentimento de culpa e da dúvida nos casos de neurose obsessiva. Para 
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tal, é de extrema importância a compreensão da história edipiana dos pais destes 

pacientes (incluindo-se aqui a transmissão do recalcado materno), a estruturação do Eu  

por meio de uma dialética identificatória e a incorporação do pênis sádico paterno, ao 

longo do processo identificatório, propiciando a identificação paterna que vem a 

alimentar todo a culpa e as dúvidas destes neuróticos. 

Ao longo deste meu estudo sobre a problemática identificatória, irei me respaldar 

na possível história libidinal e identificatória de Paulo, ressaltando por meio de seus 

relatos, sonhos e lembranças encobridoras, como esta problemática se manifesta em suas 

dúvidas e em seu sentimento de culpa. Com base em seus sonhos, acredito encontrar os 

resquícios da cena primária da neurose infantil deste paciente, que me possibilitam 

formular certas “teorizações flutuantes”, dentre outras, que sustentam a tese na qual a 

problemática identificatória é o eixo norteador para a compreensão do sentimento da 

culpa e da dúvida na neurose obsessiva. 

Além destas observações clínicas, ressalto que, ao longo de minhas leituras dos 

textos freudianos sobre esta neurose, a compreensão da temática da identificação torna-

se um eixo norteador para o objetivo desta pesquisa, embora Freud não aborde direta e 

profundamente a questão da problemática identificatória entrelaçada com os sintomas 

obsessivos. Isto significa que o interesse por este estudo também surge de minhas 

leituras de textos freudianos e de psicanalistas pós-freudianos que contribuíram para a 

compreensão da neurose obsessiva, tal como André Green. 

Este autor tece uma crítica sutil à ausência da problemática identificatória nesta 

neurose nos estudos de Freud, ressaltando que “[...] é com espanto que se constata que 

Freud jamais se limitou ao papel da identificação no obsessivo, ou só o mencionou de 

modo contingente, de qualquer forma não específico. Pode-se falar no caso da neurose 

obsessiva de identificação com o superego [...]”22. Em minha opinião, este apontamento 

de Green merece uma sutil crítica em relação aos casos clínicos do Homem dos Ratos e 

do Homem dos Lobos. Lembremos que o paciente russo desenvolveu sintomas 

obsessivos após sofrer a fobia temporária de lobos, aos quatro anos de idade. Todos os 

sintomas obsessivos dirigiam-se à figura paterna, como o expirar em frente de mendigos, 

embora a identificação paterna e a sua intrínseca relação com os rituais obsessivos  

pouco foram exploradas por Freud durante o episódio da neurose obsessiva deste 

paciente. 

                                                 
22 GREEN, Andre. Metapsicologia da Neurose Obsessiva. In: Obsessiva Neurose. Manoel Tosta Berlinck 
(org). São Paulo: Escuta, 2005,  p.224. 
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 Ao contrário do que Green afirma na citação acima, também destaco que o 

mestre já aponta a identificação paterna na neurose obsessiva no caso de Ernest Lanzer, 

o Homem dos Ratos. A questão da identificação com o pai ressurge em um dos conflitos 

apresentados pelo jovem, no que concerne ao pagamento do seu pince-nez que deveria 

ser feito ao seu tenente. Freud associa este pagamento com a identificação que este 

paciente nutria em relação ao pai, pois quando ele era suboficial do exército, tinha aos 

seus cuidados uma pequena quantia de dinheiro e perdeu este valor em um jogo de 

cartas, sendo acudido por um amigo, que lhe emprestou o dinheiro para ser reposto. 

Devido à identificação paterna, Freud interpreta que Lanzer repetia a história do pai, pois 

sentia que devia dinheiro ao capitão em ressonância com a dívida a qual seu pai talvez 

não tenha quitado.  

 Além desta declaração de Green passível de inúmeras discussões, meu interesse 

por esta problemática também provém do silêncio de alguns analistas em relação ao 

desejo paterno e à problemática identificatória decorrente da relação pai-filho. 

Compreendo que o encontro com o desejo da mãe produza muitos efeitos na constituição 

psíquica do sujeito, mas em relação ao pai e ao seu desejo por este filho, busco nas 

sábias palavras de Garcia um comentário, que acredito ser muito contemporâneo à 

psicanálise atual. Segundo esta psicanalista: 

 

 “[...] assistimos a um verdadeiro silenciar, no cenário da psicanálise, 
da problemática paterna e suas vicissitudes, no que diz respeito ao 
lugar que o pai real [o pai da cena da realidade] ocupa na constituição 
do sujeito psíquico, bem como, no seu sofrimento. Este pai real que, 
na teoria freudiana, constitui tema central e referência constante, 
parece emudecer na teoria pós-freudiana”23. 
 
 

Em minha compreensão, este silêncio relativo ao desejo do pai de ter filhos e por 

tal filho vem a ser quebrado pelos psicanalistas da corrente francesa, onde encontramos 

as contribuições contemporâneas de Piera Aulagnier a esta temática. Esta psicanalista, ao 

publicar A Violência da Interpretação, em 1975, chama a atenção para o fato de muitas 

teorizações psicanalíticas se esquecerem da importância que o desejo do pai possui para 

o destino do sujeito, restituindo ao pai o lugar fundamental, nos primórdios da 

constituição psíquica do individuo. 

                                                 
23 GARCIA, Edna Linhares. A Problemática Paterna na Potencialidade Polimorfa. In: Desejo e 
identificação. Maria Lucia Vieira Violante (org). São Paulo: Annablume, 2010, p. 132. 
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Assim, o interesse pelo estudo da problemática identificatória na neurose 

obsessiva surge de minhas leituras dos textos freudianos e dos textos de psicanalistas 

pós-freudianos, assim como de minhas observações clínicas de vários pacientes que 

foram diagnosticados como neuróticos obsessivos. E, no caso de Paulo, essa 

problemática fica evidente em seu sofrimento, já que, em suas associações, a figura 

paterna ainda estava diretamente relacionada à questão sintomática. E, ao escutar a 

história de vida deste paciente em sua singularidade, isto permitiu-me elaborar as minhas 

“teorizações flutuantes”24. Destas “teorizações”, fui percebendo que, por trás de sua 

identificação paterna, ocultavam-se impulsos ambivalentes de amor-ódio pelo objeto 

paterno. Estes impulsos, agressivos e sádicos, eram frutos da convivência com os seus 

pais em sua mais tenra infância. 

Esta minha experiência clínica, como também os postulados de Freud (acerca da 

neurose obsessiva), de Aulagnier (em relação à dialética identificatória na constituição 

do Eu), de Bleichmar (em relação à incorporação fantasmática do pênis paterno), de 

Calligaris (o qual entrelaça a dúvida e a culpa em relação à dívida que o obsessivo nutre 

em relação ao pai) e de Green (no qual ressalta a identificação ao superego) permitem-

me propor que somente por meio de uma análise minuciosa da problemática 

identificatória, que ocorre desde a tenra infância (e das relações ambivalentes na fase 

anal-sádica), é que podemos compreender como cada paciente obsessivo se coloca na 

relação de culpa e ‘dúvida’ com a figura paterna, pois considero a dúvida, a culpa e, 

conseqüentemente, a dívida simbólica com o pai, o motor estrutural desta psicopatologia. 

Assim, esta tese postula que a problemática identificatória é o eixo norteador para 

a compreensão do sentimento inconsciente de culpa e da dúvida na neurose obsessiva. 

Para tal, ressalta quatro pontos fundamentais na compreensão desta problemática: a 

resolução edipiana do pai e da mãe de cada paciente obsessivo (incluindo-se aqui, a 

transmissão do recalcado materno), a compreensão da história libidinal e identificatória 

para a constituição do Eu destes pacientes, a incorporação anal do pênis sádico paterno 

(sendo os fantasmas provenientes desta incorporação reforçados pela regressão anal-

sádica) e o processo identificatório com a figura paterna desde o início da constituição 

psíquica (culminando com a identificação ao superego). Estes quatro pontos são de 

extrema importância para a compreensão desta problemática que subjaz nos sintomas da 

                                                 
24 No caso de Paulo, estas teorizações ocorriam após o seu atendimento e visavam uma reflexão teórica-
clínica sobre a sua problemática identificatória. 
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dúvida e da culpa, norteando a análise do caso clínico de Paulo e a problemática de 

estudo a que propõe esta pesquisa.  

Metodologia que norteia este pesquisa. 
 

 Este estudo sobre a problemática identificatória na neurose obsessiva 

fundamenta-se na psicanálise enquanto teoria, técnica terapêutica e método de 

investigação do inconsciente. Neste estudo, os textos escritos por Sigmund Freud sobre a 

neurose obsessiva ocupam uma posição chave. A estes acrescento as contribuições 

teóricas de Piera Aulagnier para a metapsicologia e psicopatologia freudiana, uma vez 

que entendo que estas possibilitam a compreensão da problemática identificatória nesta 

neurose. Apesar desta psicanalista não ter abordado especificamente a neurose obsessiva, 

há conceitos fundamentais de sua teoria que enriquecem a compreensão da constituição 

psíquica de Paulo. E, por último, recorro aos comentários de Green, Bleichmar, 

Calligaris e Lacan, ressaltando as suas devidas compreensões sobre as manifestações 

desta neurose. Assim, a partir das contribuições destes psicanalistas ao legado da neurose 

obsessiva, foi possível elaborar um edifício de sustentação que me deu suporte para o 

estudo desta problemática, me possibilitando elaborar as teorizações flutuantes deste 

caso clínico.  

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

um método de investigação do inconsciente e uma técnica terapêutica. Seu lócus 

privilegiado de investigação reside na situação analítica”25. Aponto que esta pesquisa foi 

construída respeitando a relação inter-humana respaldada no falar de Paulo e no escutar 

da sua história libidinal e identicatória, no qual no bojo da edificação da sua 

transferência, a repetição dos seus complexos infantis se instauraram, possibilitando a 

riqueza da análise a partir dos dados clínicos fornecidos pelo mesmo, momento este em 

que, enquanto eu observava as suas manifestações do inconsciente, eu não respondia à 

sua demanda. Conseqüentemente, eu funcionava como uma tela neutra, dando anteparo 

as suas fantasias e aos seus desejos, rodeados pela sua dialética anal-sádica.  

E, como compreendo o processo analítico como “algo que se vive a cada dia, 

sessão após sessão [...]”26, as anotações provenientes da análise de Paulo ocorreram logo 

após o término da sessão, respeitando a sua singularidade e as suas livres associações. 

                                                 
25 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Pesquisa em Psicanálise. In: COELHO, N. et al (org). Ciência, 
Pesquisa, Representação e Realidade em Psicanálise. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000, p. 108 
26  PONTALIS; J. B. Jornal de Psicanálise. São Paulo; 2002; p.31. 
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Gostaria de relembrar que, como esta pesquisa é de caráter qualitativo, esta 

baseia-se na análise dos dados da história libidinal e identificatória de um único paciente. 

A autorização para a sua execução27 foi aprovada pelo comitê de ética da PUC-SP 

através do protocolo nº 173/2011 e a divulgação de seus dados foi autorizada pelo 

paciente, desde que a sua identidade seja preservada e alguns dados pessoais sejam 

ocultados, uma vez que estes poderiam possibilitar sua identificação. Destaco que esta 

autorização, por parte de Paulo, não interferiu em seu processo transferencial, uma vez 

que este tinha uma base bem solidificada de confiança quando tal solicitação foi 

realizada, não demonstrando nenhum aspecto persecutório nas sessões seguintes.  

Entretanto, quando abordamos a questão da metodologia em psicanálise, saliento 

que, para Birman, “fundamentar a pesquisa psicanalítica implica observar os limites 

históricos em que se desenvolvem a teoria e a prática analítica, a fim de pensar o seu 

objeto teórico [...]”28. Ao contrário das ciências naturais, a psicanálise tem como objetivo 

o estudo do inconsciente, ultrapassando o campo delimitado pela Psicologia e pelas 

fronteiras colocadas pela concepção objetivista do ser humano. Isto, segundo Birmann, 

somente seria possível se fosse realizado “um percurso que transcendesse o 

comportamento, a consciência e o ego, para encontrar o funcionamento pulsional do 

sujeito e as marcas de suas identificações”29. Tal percurso, com seus liames, foi 

contemplado nesta pesquisa, momento este em que o pilar das identificações e da teoria 

das pulsões ganhou uma atenção especial, tanto nos capítulos que versam sobre a 

metapsicologia como na análise do caso clínico. Dito isto, destaco que desenvolvi esta 

pesquisa contemplando-a com cinco capítulos. 

No primeiro capítulo, pretendo realizar um enfoque teórico sobre a constituição 

psíquica masculina, de acordo com a metapsicologia freudiana para a compreensão da 

problemática identificatória. Neste capítulo, há alguns conceitos que são norteadores 

para a compreensão do caso clínico de Paulo, tais como o desenvolvimento da libido (e 

especialmente, a fase anal-sádica), a cena primária, o complexo de Édipo (e a sua 

intrínseca relação com o complexo de castração), a concepção de identificação e a 

formação do superego. Neste capítulo, trago também as contribuições de Silvia 

Bleichmar à metapsicologia freudiana referentes à constituição do sujeito psíquico 

masculino. 

                                                 
27  A cópia desta autorização encontra-se em anexos. 
28 BIRMAN, Joel (1993). O objeto teórico da psicanálise e a pesquisa psicanalítica. In: Ensaios de Teoria 
Psicanalítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, p. 12-24. 
29 Idem, p. 13. 
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Em relação à fase anal-sádica, como a ambivalência entre amor-ódio e entre o 

‘expelir e o reter as fezes’ encontram as suas raízes na sexualidade infantil, irei realizar 

um estudo minucioso sobre esta fase, trazendo as contribuições de outros psicanalistas, 

tais como as de Karl Abraham e de Ernest Jones, para a teoria freudiana. Um estudo 

minucioso desta fase é de fundamental relevância para a compreensão da dinâmica deste 

paciente, pois é a ambivalência amor – ódio que norteia suas dúvidas ruminantes. 

No segundo capítulo, trarei as contribuições da psicanalista Piera Aulagnier para 

a metapsicologia freudiana, enfocando a dialética identificatória na constituição do Eu. 

Este capítulo dará um enfoque especial à questão do pai, ressaltando como este ‘outro-

sem-seio’ entra em cena e a relevância do seu desejo para a constituição psíquica do seu 

filho, como também a sua importância na problemática identificatória. 

No terceiro capítulo, irei dar ênfase à psicopatologia e, em particular, à neurose 

obsessiva. Neste capítulo, ressalto a falha do recalque para a compreensão da formação 

do sintoma da dúvida. Também realizo um levantamento, na obra freudiana, sobre o 

sentimento inconsciente de culpa, destacando a compreensão freudiana deste sintoma.  E, 

ao longo deste capítulo, trago as interpretações clínicas de Andre Green e Contardo 

Calligaris sobre a culpa e a dúvida na neurose obsessiva.  

No quarto capítulo trago as contribuições de Aulagnier à psicopatologia 

freudiana, destacando o seu conceito de potencialidade neurótica. Apesar desta 

psicanalista ter uma ampla experiência com psicóticos, irei ressaltar a sua singular 

interpretação do sentimento inconsciente de culpa e da dúvida no campo das neuroses. 

 No quinto capítulo, em um primeiro momento, apresento o caso clínico de Paulo 

e os dados provenientes de sua realidade histórica que me possibilitam compreender o 

seu edifício identificatório. Em um segundo momento, procuro construir sua suposta 

história libidinal e identificatória, solidificando a proposta desta tese onde afirmo que a 

problemática identificatória torna-se o eixo norteador para a compreensão do sentimento 

inconsciente de culpa e da dúvida na neurose obsessiva. 

Por último, nas considerações finais, retomo os quatro pilares centrais desta tese 

(a resolução edipiana dos pais de Paulo, a sua história libidinal e identificatória, a 

incorporação do pênis sádico e a sua identificação ao superego), ressaltando a 

importância da articulação destes para a compreensão da problemática identificatória não 

só de Paulo, mas também de outros pacientes neuróticos obsessivos. Assim, ao longo da 

discussão destes quatro pilares, trago os apontamentos pertinentes ao objetivo desta 
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pesquisa, deixando alguns postulados ‘em aberto’ para futuras pesquisas sobre a 

problemática identificatória nesta neurose. 
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Capítulo 1 – Metapsicologia Freudiana. 
 

1-A constituição do sujeito psíquico masculino na teoria freudiana. 
 
 

Neste capítulo procuro retomar os conceitos psicanalíticos metapsicológicos 

freudianos que são de extrema relevância para a compreensão da problemática proposta 

por esta pesquisa. Para tal, realizo uma retomada dos primeiros passos do mestre 

vienense, época esta em que ainda estava em contato com Fliess e Charcot. 

 Nos primórdios da construção da teoria psicanalítica, Freud começa a 

desenvolver os primeiros conceitos psicanalíticos que dão respaldo à compreensão da 

constituição do sujeito psíquico. Em 1895, na carta vinte e quatro a Fliess, ele afirma: 

 

Estou atormentado por dois objetivos: examinar que forma irá assumir 
a teoria do funcionamento mental [...], e, em segundo lugar, extrair da 
psicopatologia um lucro para a psicologia normal. Na verdade, é 
impossível ter uma concepção geral satisfatória dos distúrbios 
neuropsicóticos se não puder vinculá-la a pressupostos claros sobre os 
processos mentais normais [...]30. 

 
 

 Nesta época, Freud encontra-se nos primórdios dos estudos dos processos 

neuróticos e normais e todas as suas construções estão sob o enfoque da teoria traumática 

das neuroses, na qual declara que as neuroses são causadas por traumas sexuais 

decorrentes de uma sedução real (um tipo de abuso sexual) impetrada por um adulto 

perverso contra a criança. 

 Em 1895, na carta de número 28 endereçada a Fliess, Freud diz: “[...] comecei 

um breve resumo para submeter a sua apreciação [...]” 31. Este resumo seria os primeiros 

esboços do Projeto Para Uma Psicologia Científica, que somente seria publicado em 

1950, onze anos após a sua morte. 

É neste texto que Freud reconhece a importância da presença de um outro (a mãe 

ou alguém que a substitua) para o desenvolvimento psíquico do bebê. Assim, afirma: 

 

O enchimento dos neurônios [...] terá como resultado uma propensão à 
descarga, uma urgência que é liberada pela via motora [...]. Mas, 

                                                 
30 MASSON, Jefrey M. A Correspondência Completa de Sigmund Freud para W. Fliess. Rio de Janeiro: 
Imago, 1986, p.130. 
31 Idem, p.140. 
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nenhuma descarga pode produzir resultado aliviante. Nesse caso, o 
estímulo só é passível de ser abolido por meio de uma intervenção. O 
organismo humano é, a principio, 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 morais [...]. A totalidade do evento constitui então a 
experiência de satisfação [...]32. 

 
 

No início da constituição psíquica, o estado de tensão presente no recém nascido 

- ocasionado pela busca de satisfação de suas necessidades libidinais e orgânicas, como a 

fome - tenta ser liberado por meio de uma descarga motora, como o gritar e o chorar, 

mas nenhuma descarga motora é capaz, por si própria, de aliviar a tensão interna do 

recém nascido. O bebê é incapaz de promover qualquer ação específica que o alivie desta 

tensão, necessitando assim da ajuda de outra pessoa, ou seja, da ajuda alheia da mãe ou 

de quem venha a substituí-la. Assim, a vivência de satisfação põe fim à tensão interna da 

criança através de um auxílio externo da mãe (ou sua substituta) para com o seu filho, 

ocasionando as consequências mais radicais no desenvolvimento das funções do 

indivíduo. 

Em 1900, no livro A Interpretação dos Sonhos, Freud retoma o conceito de 

experiência de satisfação, destacando a instauração do desejo por esta vivência, como 

diz:  

 
[...] 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 de 
satisfação original. Uma moção dessa espécie é o que chamamos de 
desejo [...]33. 

 
 

A vivência de satisfação possibilita ao bebê uma percepção de alívio de sua 

tensão, cuja imagem mnemônica fica atrelada ao traço mnêmico da excitação causada 

por esta necessidade. Quando esta necessidade aparecer novamente, surge uma moção 

psíquica que procurará reinvestir alucinatoriamente a imagem mnêmica de percepção 

original, procurando restabelecer a situação de satisfação original. Esta moção psíquica 

                                                 
32 FREUD, Sigmund (1895). Projeto Para Uma Psicologia Científica. ESB, vol. I, 1996, p.370. 
33 FREUD, Sigmund (1900). A Interpretação dos Sonhos. ESB, vol. V, 1996, p.594-595. 
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Freud denomina de desejo. Somente este é capaz de por o aparelho psíquico em 

movimento, de acordo com o princípio do prazer.  

Em 1911, Freud retoma este momento inaugural do psiquismo, acrescentando o 

princípio de realidade ao princípio do prazer, como diz:  

 

[...] Foi apenas a ausência de satisfação esperada [...] que levou ao 
abandono desta tentativa de satisfação por meio da alucinação [...]. 
Um novo princípio do funcionamento mental foi assim introduzido; o 
que se apresentava na mente não era mais o agradável, mas o real, 
mesmo que acontecesse ser desagradável. Este estabelecimento do 
princípio da realidade provou ser um passo momentoso [...]. 34 

 
 

Logo após o nascimento, devido as suas necessidades internas, o bebê procura 

reinvestir alucinatoriamente a experiência de prazer anteriormente vivenciada. Devido ao 

desapontamento, ele abandona essa tentativa de satisfação prazerosa por meio da 

alucinação, entrando em cena o princípio da realidade. Assim, as novas exigências do 

mundo externo provocam uma sucessão de adaptações necessárias à constituição do 

aparelho psíquico, sendo que a entrada do princípio da realidade é fundamental para a 

sobrevivência da criança. 

Em relação à vivência de satisfação, Violante interpreta: “em meu entender, de 

acordo com Freud, este é o momento inaugural da psique e gênese da sexualidade, uma 

vez que, junto com leite, o bebê deve ingerir libido materna. Por meio das vivências 

subseqüentes de prazer e de desprazer na relação com a mãe (ou substituta) e, logo em 

seguida com o pai, tem prosseguimento a constituição psicossexual do sujeito”35. 

Em outra leitura sobre esta vivência, Vinãr entende que: 

 

“o lugar que ocupa o desamparo no desenvolvimento do pensamento 
freudiano [...] sublinha o seu caráter inaugural e fundador [...]. O 
desamparo é o termo inicial que levanta em Freud uma série de 
construções conceituais estritamente rigorosas entre si (processos 
primários e secundários, princípios do prazer e realidade, identidade de 
percepção e de pensamento) [...]. Desamparo, indefesa e dependência 
extrema, atribuição de valor ao primeiro outro que resolve a 
‘necessidade’ ou tensão interna e a angústia que lhe é intrínseca. Com 

                                                 
34 FREUD, Sigmund (1911). Formulações Sobre os Dois Princípios do Funcionamento Mental. ESB, vol. 
XII, 1996, p.238. 
35 VIOLANTE, M. Lucia Vieira. Ensaios Freudianos em Torno da Psicossexualidade. São Paulo: Via 
Lettera, 2004, p.36. 
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esses itens Freud construiu o modelo da experiência de satisfação 
[...]” 36. 
 

 

1.1-O despertar das pulsões. 
 
 

No decorrer da constituição psíquica, logo após a primeira experiência de 

satisfação, que instaura o desejo no bebê, Freud destaca a importância dos cuidados 

maternos para com o recém-nascido, ressaltando o despertar da sexualidade infantil  por 

meio destes primeiros cuidados. Ao publicar os Três Ensaios, o mestre diz:  

 

“o trato da criança com a pessoa que a assiste é, para ela, uma fonte 
incessante de excitação e satisfação sexual 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 o 
substituto de um objeto sexual plenamente legítimo[...]37.  
 
 

Isto significa que, desde a experiência de satisfação, muitas das vivências 

posteriores do bebê (como o brincar, a alimentação e o descansar) não são solitárias, 

precisando sempre da ajuda de sua mãe ou de alguém que venha a substituí-la. Ao 

acariciar, beijar, falar com o seu bebê, a mãe (ou quem venha a substituí-la) está 

despertando assim, a sua pulsão sexual ou libido. Estes cuidados em relação ao corpo do 

bebê tornam-se fonte infindável de prazer, de excitação sexual e satisfação de suas zonas 

erógenas. Assim, durante estes primeiros cuidados, é primordial que o bebê venha a 

ingerir, juntamente com o leite,  libido materna 38. 

Com a publicação destes Três Ensaios, em 1905 (e que no decorrer das suas 

edições sucessivas, num período de vinte anos, é submetido a modificações e acréscimos 

consideráveis à medida da evolução geral da teoria psicanalítica), Freud tece um estudo 

das pulsões39 sexuais diferentemente da concepção dos biólogos. Com a descrição das 

                                                 
36 VIÑAR, Marcelo N. Psicoanalizar Hoy: Problemas de Articulácion Teórica Clínica. Montevideo: 
Trilce, 2002, p.46-48, tradução livre. 
37 FREUD, Sigmund (1905). Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. ESB, vol. VII, 1996, p. 210-211. 
38 Esta afirmação será melhor detalhada no capítulo destinado as contribuições de Piera Aulagnier à 
metapsicologia freudiana. 
39 Gostaria de abrir um breve parêntese e salientar que James Strachey, ao longo da Standard Edition 
inglesa, traduziu Trieb por Instinct, influenciando a tradução, na língua portuguesa, de Instinct por Instinto.  
Ao contrário da versão inglesa e brasileira, reitero que a minha compreensão de pulsão parte da tradução 
francesa, momento este que “o termo pulsion foi introduzido nas traduções francesas de Freud como 
equivalente do alemão Trieb”. [LAPLANCHE, J. & PONTALIS, J-B. (1967). Vocabulário de Psicanálise. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 394]. 
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aberrações sexuais, como também de seu estudo minucioso acerca da sexualidade 

infantil, ele critica a concepção popular sobre a sexualidade que a restringe à 

genitalidade e ao objetivo da reprodução. Desde os Três Ensaios, Freud postula que a  

sexualidade não é restrita à genitalidade, sendo que sua finalidade é o prazer e não 

somente a procriação. Assim, ao contrário da biologia, Freud considera que todo objeto 

pulsional é variável.  

 Para Freud, “em psicanálise, o conceito do que é sexual abrange bem mais; ele 

vai mais abaixo e também mais acima do que seu sentido popular [...]. Por essa razão, 

preferimos falar em psicossexualidade colocando assim ênfase sobre o ponto de que o 

fator mental na vida sexual não deve ser desdenhado ou subestimado” 40. Freud, ao longo 

de sua obra, sustenta que a constituição psicossexual do sujeito ocorre desde a vida 

extra-uterina. A Psicanálise postula a indissociabilidade entre psiquismo e sexualidade, 

ou seja, a sexualidade é concebida como constitutiva do sujeito psíquico. Assim, a 

psicossexualidade significa que a sexualidade humana possui um fator psíquico, além do 

somático, sendo que a libido ou pulsão sexual e a pulsão de auto conservação constituem 

a pulsão de vida, que, ao lado da pulsão de morte, ambas fazem parte integrante do 

psiquismo e de seu funcionamento. 

Em 1920, ao publicar Além do Principio do Prazer, Freud retoma a questão das 

pulsões, destacando: “nós [...] fomos levados a distinguir duas espécies de instintos: 

aqueles que procuram conduzir o que é vivo à morte, e os outros, os instintos sexuais, 

que estão perpetuando, tentando e conseguindo uma renovação da vida [...]”41. Com a 

publicação desta obra, Freud instaurou um novo dualismo pulsional, opondo as pulsões 

de vida às pulsões de morte. A partir da observação sobre a compulsão à repetição 

(compulsão esta que leva o sujeito a repetir situações dolorosas, sendo esta réplica de 

experiências antigas), Freud teorizou sobre a pulsão de morte. 

Para Freud, o “surgimento da vida seria [...] a causa da continuação da vida e 

também, ao mesmo tempo, do esforço no sentido da morte. E a própria vida seria um 

conflito e uma conciliação entre essas duas tendências”42. Conforme referido 

anteriormente, essas duas tendências seriam as duas classes de pulsões que coexistem 

desde o nascimento: a pulsão de vida - Eros, pulsão sexual ou libido e pulsão de auto-

                                                 
40 FREUD, Sigmund (1910). Psicanálise Silvestre. ESB, vol. XI, 1996, p. 234. 
41 FREUD, Sigmund (1920). Op. cit. ESB, vol. XVIII, 1996, p. 57.  
42 FREUD, Sigmund (1923). O Ego e o Id. ESB, vol. XIX, 1996, p.53. 
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conservação - e a pulsão de morte - Tânatos, pulsão destrutiva, de domínio ou vontade de 

poder. 

Freud diz que “ambas as classes de instintos, tanto Eros quanto o instinto de 

morte [...] teriam estado operando e trabalhando um contra o outro desde a primeira 

origem da vida”43. A pulsão de morte - que se manifesta por impulsos agressivos ou 

destrutivos - e a pulsão de vida encontram-se, em geral, amalgamadas ao longo da 

constituição psíquica do sujeito.  

De acordo com Freud, “nos organismos [...], a libido enfrenta o instinto de morte 

ou de destruição neles dominante [...]. A libido tem a missão de tornar inócuo o instinto 

destruidor e a realiza desviando esse instinto, em grande parte, para fora [...] com o 

auxílio de um sistema orgânico especial, o aparelho muscular”44. O desvio da pulsão de 

morte (destrutiva) é essencial para a constituição da psique. A pulsão de vida tem como 

objetivo tornar inofensiva a pulsão destrutiva, agressiva, dirigindo-a em grande parte 

para o exterior e, em parte, se misturando com ela. Se uma parte desta pulsão destrutiva 

for colocada a serviço da função sexual, esta parte se torna o sadismo propriamente dito; 

mas caso uma parte desta pulsão permaneça dentro do organismo, esta pulsão fica 

libidinalmente presa, dando origem ao masoquismo. Dentre as suas manifestações, 

podemos encontrar o masoquismo erógeno (comum nos casos de perversão, onde o 

prazer sexual está ligado à dor), o masoquismo feminino (acessível pelas fantasias de 

homens masoquistas) e o masoquismo moral (sendo este último primordial para a 

compreensão do sentimento inconsciente de culpa e da reação terapêutica negativa). 

Assim, as pulsões de vida e de morte sempre estão misturadas ao longo da constituição 

psíquica, podendo ocorrer uma fusão ou desfusão destas pulsões. 

Abro um breve parêntese. Para uma melhor compreensão da problemática 

identificatória de Paulo, esta “junção” das pulsões é de extrema relevância, uma vez que 

esta fusão vem alimentar o seu masoquismo moral, paralisando-o, em alguns momentos, 

no setting clínico e fomentando, conseqüentemente, a ‘falta’ com o pai e as suas 

resistências. Fecho parêntese. 

Em relação ao conceito de pulsão de vida e de morte, Laplanche e Pontalis 

compreendem que: 

 

                                                 
43 FREUD, Sigmund (1923 [1922]). Dois Verbetes de Enciclopédia. ESB, vol. XVIII, p. 274. 
44 FREUD, Sigmund (1924). O Problema Econômico do Masoquismo. ESB, vol. XIX, 1996, p.181. 
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No desenvolvimento libidinal do indivíduo, Freud descreveu o jogo 
combinado da pulsão de vida e pulsão de morte, quer na sua forma 
sádica [...], quer na sua forma masoquista [...]. Na realidade, o que 
Freud procura explicitamente destacar pela expressão ‘pulsão de 
morte’ é o que há de mais fundamental na noção de pulsão, o retorno a 
um estado anterior e, em última análise, o retorno absoluto do 
inorgânico [...]. As últimas formulações de Freud [...] indicam que o 
princípio subjacente às pulsões de vida é um principio de ligação [...]. 
A meta da outra pulsão [a pulsão de morte] é, pelo contrário, dissolver 
os agregados, e assim destruir as coisas [...]45. 
 
 

1.2-A relevância da presença dos pais no início da constituição psíquica. 
 

 
Além das pulsões de vida e de morte, que coexistem desde o nascimento, Freud 

postula que, neste início da vida, “os lábios da criança comportaram-se como uma zona 

erógena, e a estimulação pelo fluxo cálido de leite foi sem dúvida a origem da sensação 

prazerosa [...]. A atividade sexual apóia-se primeiramente numa das funções que servem 

à preservação da vida, e só depois torna-se independente delas [...]”46. No início da vida, 

o prazer sexual do bebê advém da excitação da boca, lábios, língua e etc. Neste 

momento, a atividade sexual está relacionada à ingestão de leite e à estimulação dos 

lábios. Além de proporcionar este prazer sexual, a relação afetuosa entre bebê e mãe 

torna-se um protótipo para os futuros relacionamentos amorosos na vida adulta deste 

sujeito.  

 Em 1914, no artigo Sobre o Narcisismo: uma Introdução, Freud reitera a 

importância dos cuidados maternos nos primeiros meses de vida do bebê, destacando que 

“os primeiros objetos sexuais de uma criança são as pessoas que se preocupam com sua 

alimentação, cuidados e proteção”47. Estas pessoas podem ser a mãe ou quem venha a 

substituí-la. Este relacionamento estabelecido desde os primeiros momentos de vida 

torna-se um modelo de escolha objetal estabelecido para a vida adulta. Este tipo de 

escolha objetal Freud denomina de anaclítico (ou de ligação). 

Além da escolha objetal anaclítica, há também o tipo narcísico de escolha de 

objeto. Em relação a esta escolha, Freud declara que a pessoa vem a amar “ o que ela 

própria é, [...] foi, [...] gostaria de ser ou alguém que foi uma vez parte dela mesma”48. 

                                                 
45 LAPLANCHE, J. & PONTALIS, J-B. (1967). Vocabulário de Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 
2001, p.408-415. 
46 FREUD, Sigmund (1905). Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. ESB, vol. VII, 1996, p. 171. 
47 FREUD, Sigmund (1914). Op. cit. ESB, vol. XV, 1996, p. 94. 
48 FREUD, Sigmund (1914). Sobre o Narcisismo: Uma Introdução. ESB, vol. XIV, 1996, p.84. 
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Isto significa que o indivíduo escolhe segundo o modelo do que seu ego é, foi ou gostaria 

de ser, ou ainda, segundo o modelo de alguém que uma vez fez parte do seu próprio ego, 

tal como a mãe fálica. 

 Em sua obra Esboço de Psicanálise, Freud não altera suas afirmações sobre a 

importância da presença materna nos primeiros momentos da constituição psíquica, 

reiterando que “o primeiro objeto erótico de uma criança é o seio da mãe que a alimenta; 

a origem do amor está ligada à necessidade satisfeita de nutrição”49. No início da vida, 

devido aos cuidados com o corpo da criança, a mãe torna-se seu primeiro sedutor, ou 

seja, o seu primeiro objeto erótico, pois além de suprir as suas necessidades fisiológicas, 

estes primeiros cuidados despertam inúmeras sensações físicas agradáveis e 

desagradáveis. Assim, nesta relação dual (mãe- bebê), a mãe é o primeiro objeto de 

desejo, de amor tanto para o menino como para a menina. 

Silvia Bleichmar, em sua interpretação sobre a importância do papel 

desempenhado pela mãe na constituição psíquica do menino, destaca: “sabemos, desde 

Freud, que inicialmente a mãe é, para ambos os sexos, o primeiro objeto de amor, e 

podemos afirmar, junto com ele, que o menino retém este objeto no complexo de Édipo 

[...]” 50. 

Freud não só destaca a importância materna e de seus cuidados durante os 

primeiros momentos de vida, como também reconhece a importância da presença 

paterna. Em 1914, no texto Sobre o Narcisismo: uma Introdução, ao abordar a atitude 

dos pais afetuosos para com os seus filhos, ele destaca: “temos de reconhecer que ela é 

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

abandonaram”51. O pai também está presente desde o início da constituição psíquica 

tanto do menino como da menina. Ao considerar que o bebê “será mais uma vez 

realmente o centro e o âmago da criação – Sua Majestade o Bebê”52, Freud postula que o 

nascimento de um filho representa para o casal (entenda-se aqui, pai e mãe) uma 

revivecência de seu próprio narcisismo infantil. Ao longo dos cuidados e da atenção que 

destinam ao bebê, estes pais atribuem todas as perfeições do mundo a este novo filho, 

negando os seus defeitos e as suas imperfeições. 

                                                 
49 FREUD, Sigmund (1940[ 1938]). Op. cit. ESB, vol. XXIII, 1996, p.202. 
50 BLEICHMAR, Silvia. Nas Origens do Sujeito Psíquico: do Mito a História. Porto Alegre: Artes 
Médicas, p.187. 
51 FREUD, Sigmund (1914). Op. cit. ESB, vol. XV, 1996, p. 97. 
52 Idem, p. 98. 
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Dito isto, imagino que estes cuidados estiveram presentes desde os primórdios da  

constituição psíquica de Paulo, impregnando a constituição do seu ego ideal e 

investindo-o narcisicamente. Assim, julgo de extrema relevância, para uma melhor 

compreensão da problemática identificatória deste paciente, um breve olhar sobre a 

constituição deste ego na metapsicologia freudiana.  

 

1.3- A constituição do ego ideal. 
 

Freud, em seu texto Sobre O Narcisismo: uma Introdução, além de relevar a 

importância da presença dos pais na constituição psíquica da criança, também traz 

contribuições à constituição do ego. Para Freud, “uma unidade comparável ao ego não 

pode existir no indivíduo desde o começo; o ego tem que ser desenvolvido”53. Neste 

momento, Freud compreende que o auto-erotismo (ou seja, o modo de a pulsão sexual 

buscar satisfação no próprio corpo do sujeito) está presente desde o início da constituição 

psíquica, sendo o narcisismo fruto de uma nova ação psíquica. 

Antes de abordar sobre esta ‘nova ação psíquica’, gostaria de abrir um parêntese 

e realizar uma breve digressão sobre o auto-erotismo. Na carta 125 destinada a Fliess, 

Freud já definia o auto-erotismo como “uma camada sexual mais inferior [...] que age 

sem qualquer objetivo psicossexual e exige somente sensações locais de satisfação”54. 

Seis anos após redigir esta carta, ao escrever os Três Ensaios, ele postula que, no início 

da vida, “a pulsão não está dirigida para outra pessoa; satisfaz-se no próprio corpo, é 

auto-erótica”55. Assim, o recém nascido apresenta um modo pelo qual a pulsão sexual, 

ligada a um órgão ou à excitação de uma zona erógena, encontra satisfação em um 

determinado local do seu próprio corpo. Este modo é denominado de auto-erotismo. 

Fecho parêntese e retorno ao texto “Sobre o Narcisismo: Uma Introdução”. 

  É necessário ressaltar que, neste texto de 1914, embora Freud não defina qual 

seria esta ‘nova ação psíquica’, em seguida, no texto Os Instintos e suas Vicissitudes, ele 

esclarece que “no próprio começo da vida mental, o ego é catexizado com os instintos, 

sendo, até certo ponto, capaz de satisfazê-los em si mesmo. Denominamos essa condição 

de ‘narcisismo’, e essa forma de obter satisfação, de ‘auto-erótica’.”56 Assim, Freud 

destaca o narcisismo como a fase inicial do desenvolvimento do ego, momento este que 
                                                 
53 Idem, p. 84. 
54 FREUD, Sigmund (1899). Carta de 9 de Dezembro. ESB, vol. I, 1996, p.331. 
55 FREUD, Sigmund (1905). Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. ESB, vol. VII, 1996, p.170. 
56 FREUD, Sigmund (1915). Op. cit. ESB, vol. XIV, 1996, p. 139. 
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a criança ama a si própria. E devido ao investimento libidinal dos pais, graças à 

supervalorização que rege a atitude dos pais em relação aos filhos, elevando a criança à 

posição de sua ‘majestade, o bebê’, o ego se constitui em sua primeira forma como um 

ego ideal. Assim, o ego ideal é o ego infantil que se tornou alvo do amor a si mesmo. 

 Para Freud, antes de o ego ideal advir no narcisismo, o ego é “primeiro e acima 

de tudo, um ego corporal; não é simplesmente uma entidade de superfície, mas é [...] a 

projeção de uma superfície”57. Freud não especifica a data em que o ego é constituído, 

mas em uma nota rodapé acrescida à tradução inglesa de 1927, ele considera que o ego é 

derivado das sensações corporais provenientes da superfície do corpo.  

Em sua compreensão sobre a constituição do ego ideal, Violante a associa com a 

entrada em cena da figura paterna, dizendo: 

 

[...] Em sua obra, o pai ocupa um lugar central, apesar de ele [Freud] 
reconhecer, mais tardiamente, a ‘importância suprema’ das primeiras 
relações, quase exclusivas, do bebê com a mãe. Assim é que o pai está 
presente, desde a primeira forma pela qual o ego se constitui, como 
um ego ideal, estando narcisicamente investido, em virtude de ter sido 
investido pelos pais, ao reviverem o narcisismo frente à ‘Sua 
Majestade o Bebê’, conforme afirma Freud em ‘Sobre o Narcisismo’ 
[...]. Portanto, segundo Freud, a entrada do pai no ambiente psíquico 
familiar ocorre muito cedo - se não desde o início da constituição da 
psicossexualidade, desde os primeiros tempos desta constituição58. 
 
 

Abro um parêntese. Destaco que a entrada em cena da figura paterna e materna 

impregnaram toda a formação do ego ideal do caso clínico que me proponho analisar 

nesta tese, embora as suas primeiras identificações se solidificaram a partir das 

incorporações orais, permeando as suas fantasias. Assim, para uma melhor compreensão 

destas primeiras incorporações, gostaria de recorrer às organizações pré-genitais. Fecho 

parêntese.  

  

1.4- As organizações pré-genitais. 
 

Para Freud, se nos primórdios da constituição psíquica, o bebê é provido de um 

id, e a seguir, de um ego corporal (derivado das sensações corporais), direcionando-se à 

constituição de um ego ideal narcisicamente investido, no nível do desenvolvimento 

                                                 
57 FREUD, Sigmund (1923). O Ego e o Id. ESB, vol. XIX, 1996, p.40. 
58 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Os herdeiros do complexo de Édipo. In: Ensaios Freudianos em 
Torno da Psicossexualidade. São Paulo: Via Leterra, 2004, p. 133. 
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libidinal, o mestre afirma que, durante os primeiros anos de vida de uma criança, existem 

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

preponderante”59. Essas organizações são definidas como organizações pré-genitais (a 

organização oral e a anal-sádica) e genital infantil (também denominada fase fálica).  

Freud descreve inicialmente a organização anal-sádica, em 1913, ao publicar o 

artigo A Disposição à Neurose Obsessiva, e somente em 1915, dois anos após esta 

publicação, ele refere-se à organização oral, ao publicar a terceira edição dos Três 

Ensaios. Assim, a noção de estádio anal aparece anteriormente ao de estádio oral. Em 

ambas as organizações, as pulsões são parciais e seus objetivos são as satisfações 

mediante a estimulação apropriada de suas respectivas zonas erógenas. 

Freud compreende zona erógena como “uma parte da pele ou da mucosa em que 

certos tipos de estimulação provocam uma sensação prazerosa de determinada 

qualidade”60. Estas zonas erógenas dominantes são a boca (na fase oral) e o ânus (na fase 

anal-sádica); mas, em uma nota de rodapé acrescida aos Três Ensaios, em 1915, Freud 

releva que “o aproveitamento de outras observações levaram-me a atribuir a propriedade 

de erotogenia a todas as partes do corpo e a todos os órgãos internos”61. Freud, ao 

aprofundar as discussões sobre as zonas erógenas, compreende que qualquer ponto da 

pele ou da mucosa pode tomar a seu encargo as funções de uma zona erógena.  Tal 

afirmação é reiterada ao término de sua obra, quando destaca que “as partes mais 

proeminentes do corpo de que esta libido se origina são conhecidas pelo nome de ‘zonas 

erógenas’, embora, de fato, o corpo inteiro seja uma zona erógena deste tipo”62. 

Violante, em sua compreensão sobre a relevância das organizações pré-genitais e 

de suas respectivas zonas erógenas para a constituição psíquica, considera que “o tempo 

todo Freud refere-se ao corpo erógeno, isto é, o corpo que possui representação psíquica 

por ter sido libidinalmente investido pela mãe, em primeiro lugar, e depois pela própria 

criança e pelos outros; portanto, ele nunca está falando de corpo biológico”63. 

 

1.4.1- A fase oral: o protótipo das primeiras identificações. 
 
 

                                                 
59 FREUD, Sigmund (1905). Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. ESB, vol. VII, 1996, p.186. 
60 Idem, p.172. 
61 Idem, p. 173. 
62 FREUD, Sigmund (1940 [1938]). Esboço de Psicanálise. ESB, vol. XXIII,  p.176. 
63 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Sobre a Psicossexualidade. In: Ensaios Freudianos em Torno da 
Psicossexualidade. São Paulo: Via Leterra, 2004, p. 62. 
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A primeira organização pré-genital é a oral (ou canibalesca). Para Freud, nesta 

organização, “a atividade sexual ainda não se separou da nutrição, nem tampouco se 

diferenciam correntes opostas em seu interior”64. Nesta organização já há a oposição 

entre ativo e passivo. O prazer sexual está relacionado à excitação bucal e à sucção, já 

que, no início da vida do bebê, a atividade psíquica se concentra em fornecer satisfação 

às necessidades da zona oral, como o sugar o leite no seio da mãe e chupar outro objeto 

que substitua o seio materno, como a mamadeira. O ato de mamar no seio materno é a 

principal atividade que propicia prazer ao bebê, onde os seus lábios comportam-se como 

uma zona erógena. Assim, a sexualidade começa a se manifestar logo após a primeira 

experiência de satisfação, durante e após a amamentação, momento em que o bebê 

começa a chupar o seio materno e, posteriormente, a chupeta ou o dedo, sendo esta 

última uma manifestação sexual infantil auto-erótica. 

Para Freud, “o ato da criança que chucha é determinado pela busca de um prazer 

já vivenciado e agora relembrado”65. A criança, devido as suas primeiras experiências 

prazerosas, esforça-se por repeti-las, já que o mamar no seio materno (ou na mamadeira) 

deve-lhe proporcionar prazer. Nesta primeira fase, o erotismo oral fica em primeiro 

plano e a satisfação buscada por intermédio da zona erógena labial ao chupar o seio, o 

dedo ou a chupeta têm como objetivo a busca de um prazer experienciado anteriormente. 

Assim, a erogenidade da zona oral persiste ao longo da vida do indivíduo, ao lado da 

erogenização de outras zonas corporais.  

Segundo Freud, nesta organização, “o alvo sexual consiste na incorporação do 

objeto, modelo do que mais tarde irá desempenhar, sob a forma de identificação, um 

papel psíquico importante”66. Durante a fase oral, a meta é a incorporação e Freud 

postula que esta incorporação é o protótipo das primeiras identificações da criança. 

Em 1921, Freud retoma a problemática identificatória. Ele conceitua que a 

identificação é “a mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa”67. 

Neste primeiro momento da vida, o menino pode demonstrar um interesse pelo pai (ou 

quem venha a substituí-lo). Este menino gostaria de ser como ele e crescer como ele. A 

hostilidade ao pai, neste momento, ainda não está presente. Ao mesmo tempo em que o 

menino apresenta uma identificação com a figura paterna, ele também pode ostentar uma 

catexia de objeto em relação à mãe, de acordo com a escolha anaclítica ou de ligação. 

                                                 
64 Idem, p.187. 
65 Idem, p.171. 
66 Idem, p.187. 
67 FREUD, Sigmund (1921). Psicologia de Grupo e a Análise do Ego. ESB, vol. XVIII, 1996, p.115. 
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Assim, tanto a identificação como a escolha objetal subsistem lado a lado durante certo 

tempo, sendo que o complexo de Édipo (que será discutido ao abordar a organização 

genital infantil) origina-se destas duas correntes.  

 Ao abordar a identificação ao longo da constituição psíquica, Freud declara que 

esta identificação “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 [...]”68. Por intermédio da identificação, o objeto é assimilado, incorporado 

ou introjetado no ego, já que esta identificação está em estreita correlação com a 

incorporação oral. 

Ao publicar O Ego e o Id (1923), Freud postula que “a princípio, na fase oral 

primitiva do indivíduo, a catexia do objeto e a identificação são, sem dúvida, 

indistinguíveis uma da outra [...]. O caráter do ego é um precipitado de catexias objetais 

abandonadas e que [...] contém a história dessas escolhas objetais”69. Neste texto, Freud 

ainda compara a identificação ao mecanismo de introjeção, tendo-os como sinônimos. 

Com base em seus estudos sobre a melancolia (onde há uma substituição da catexia 

objetal pela identificação), Freud compreende que o processo de identificação é muito 

freqüente nas fases primitivas da constituição psíquica, sendo os efeitos das primeiras 

identificações efetuadas na primitiva infância gerais e duradouras durante a fase adulta.  

Em sua leitura sobre as primeiras identificações no início da constituição psíquica 

no sexo masculino, Bleichmar interpreta que “os traços da identificação masculina são 

proporcionados pelo meio parental mesmo antes que a diferenciação anatômica venha a 

ocupar seu lugar [...]. O caminho da introjeção identificatória é o seio: suporte libidinal 

do intercâmbio apropriatório com o semelhante”70. 

Nas Novas Conferências, publicadas em 1933, ao abordar a fase oral, Freud 

reitera que “a zona erógena da boca domina o que se pode denominar de atividade sexual 

desse período de vida”71; mas logo em seguida, declara que “essa repetição [da fase oral] 

fez-se necessária, de modo que eu pudesse utilizá-la como ponto de partida para um 

relato dos progressos em nossos conhecimentos”72. Esse progresso no conhecimento 

                                                 
68  Idem, ibidem. 
69  FREUD, Sigmund (1923). Op. cit. ESB, vol. XIX, 1996, p.42. 
70 BLEICHMAR, Silvia. Nas Origens do Sujeito Psíquico: do mito a história. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1993, p.191-192. 
71 FREUD, Sigmund (1933 [1932]). Conferência XXXII – Ansiedade e Vida Instintual. ESB, vol. XXII, p. 
101. 
72 Idem, ibidem. 
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psicanalítico está atrelado à tese de Karl Abraham sobre as fases pré-genitais na qual 

enfoca o desenvolvimento da libido.  

Assim, em suas contribuições à metapsicologia freudiana, Abraham, este “fiel 

discípulo de Freud”73, declara que: 

 

Somos obrigados a admitir que existe uma diferenciação dentro da 
fase oral da libido [...]. No nível primário daquela fase, a libido da 
criança está ligada ao ato de sugar. Este ato é de incorporação [...]. 
Ainda não existe uma diferenciação entre a criança que mama e o seio 
que amamenta. Além disso, a criança não possui sentimentos de ódio 
nem de amor. Seu estado mental acha-se conseqüentemente livre, 
neste estágio, de todas as manifestações de ambivalência [...]. No 
estágio de morder da fase oral, o indivíduo incorpora o objeto em si 
próprio e, assim, o destrói [...]. Este é o estágio no qual predominam 
os impulsos canibalescos. É neste estágio que a atitude ambivalente do 
ego para com o seu objeto começa a desenvolver-se74. 
 
  

 Mediante sua experiência clínica com pacientes melancólicos, Abraham propôs 

subdividir a fase oral em duas fases: a fase oral precoce (a fase de sucção de leite) e a 

fase sádico–oral (de mordedura). Esta última corresponde ao aparecimento dos dentes. 

Nesta, a atividade de morder e devorar implica uma destruição do objeto, como também 

começam a surgir os primeiros impulsos ambivalentes em relação ao objeto incorporado. 

Freud concorda com Abraham quanto a essa subdivisão da fase oral, postulando: 

 

Podemos orgulhar-nos de haver aprendido muita coisa nova, 
especialmente acerca das primeiras organizações da libido, e de 
havermos obtido uma compreensão mais nítida da importância daquilo 
que é antigo; e para demonstrar isto dar-lhe-ei pelo menos alguns 
exemplos. Abraham mostrou, em 1924, que se pode distinguir dois 
estádios na fase sádico-anal [...]. Da mesma forma estamos certos ao 
fazer uma subdivisão semelhante na primeira fase, a fase oral. No 
primeiro estádio [o oral], o que está em questão é somente a 
incorporação oral, não há absolutamente ambivalência em relação ao 
objeto -  o seio materno. O segundo estádio, caracterizado pelo 
surgimento da atividade de morder, pode ser descrito como ‘oral-
sádico’. Este mostra, pela primeira vez, os fenômenos da 
ambivalência, que se tornam tão mais claros, posteriormente, na fase 
anal-sádica75. 

                                                 
73 ROUDINESCO, E. & PLÓN, M. Dicionário de Psicanálise. Tradução de Vera Ribeiro e Lucy 
Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, p.1. 
74 ABRAHAM, Karl (1924). Breve estudo do Desenvolvimento da Libido Visto à Luz Das Perturbações 
Mentais. In: Teoria Psicanalítica da Libido. Tradução de Christiano Monteiro Oiticica. 6º edição. Rio de 
Janeiro: Imago, 1970, p.112. 
75 FREUD, Sigmund (1933 [1932]).Conferência XXXII – Ansiedade e Vida Instintual. ESB, vol. XXII, p. 
101-102. 



 36 

 
 

Esta subdivisão na fase oral Freud a mantém até o final de sua obra, quando 

afirma que “durante esta fase [...], já ocorrem esporadicamente impulsos sádicos, 

juntamente com o aparecimento dos dentes”76. O mestre está se referindo aos impulsos 

sádicos de morder e devorar o objeto (o seio materno) que aparecem na fase oral. Assim, 

desde Abraham, as pesquisas sobre a teoria psicanalítica da libido avançaram com os 

estudos de psicanalistas mais contemporâneos, tais como os de Bion e Winnicott, 

atualizando as contribuições deste psicanalista alemão à metapsicologia freudiana. 

 

1.4.2- A fase anal-sádica: um enfoque sobre o sadismo e o erotismo anal. 
 
 

A segunda fase pré-genital descrita por Freud é a anal-sádica. Nesta organização, 

“os instintos componentes que dominam esta organização pré-genital da vida sexual são 

anal-erótico e o sádico”77. Nesta organização, a tendência ativa (de domínio) é 

alimentada pelo sadismo e a tendência passiva pelo erotismo anal. 

 Segundo Freud, nesta fase, “a divisão em opostos que perpassa a vida sexual já 

se constitui, mas eles ainda não podem ser chamados de masculino e feminino, e sim 

ativo e passivo”78. Nesta fase, a zona erógena dominante é a anal. A atividade é fruto da 

pulsão de dominação (sadismo) através da musculatura do corpo e a mucosa erógena do 

intestino torna-se o órgão do alvo sexual passivo (do erotismo anal).  

Concomitantemente à retenção ou expulsão das fezes, há pulsões parciais que atuam de 

maneira auto-erótica. Assim, nesta fase, os pares opostos pulsionais já estão 

desenvolvidos, ou seja, a ambivalência entre ativo e passivo já se faz presente. 

Freud destaca que “os catarros intestinais na mais tenra infância deixam a criança 

‘nervosa’ [...]. No adoecimento neurótico posterior, eles têm uma influência 

determinante na manifestação somática da neurose”79. A zona erógena anal conserva, na 

vida adulta, uma parcela considerável da excitabilidade sexual e, na mais remota 

infância, certos distúrbios intestinais podem ter provocado excitações intensas. Nestes 

distúrbios, o menino pode vir a sentir prazer na estimulação erógena, ao reter a massa 

                                                 
76 FREUD, Sigmund (1940 [1938]). Esboço de Psicanálise. ESB, vol. XXIII,  p.166-167. 
77 FREUD, Sigmund (1913). A Disposição à Neurose Obsessiva: uma Contribuição ao Problema da 
Escolha da Neurose. ESB, vol. XII, 1996, p. 345. 
78 FREUD, Sigmund (1905). Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. ESB, vol. VII, 1996, p. 187. 
79 Idem, p.175. 



 37 

fecal. Esta retenção denota a manifestação dos impulsos sádicos da criança, 

proporcionando-lhe (des) prazer.  

Para Freud “a retenção da massa fecal [...] é, aliás, uma das raízes da constipação 

tão frequente nos neuropatas”80. A prisão de ventre tão freqüente na infância proporciona 

a estimulação da zona anal e pode estar demonstrando a pertinácia da criança na relação 

com as pessoas que cuidam dela. E, ao crescer, este jogo de reter as fezes pode estar 

presente simbolicamente nos rituais escatológicos especiais, nos atos cerimoniais e atos 

similares que são cuidadosamente mantidos em sigilo pelo sujeito neurótico. Assim, 

estas perturbações têm uma influência determinante na manifestação da neurose na fase 

adulta. 

Em 1908, Freud publica Caráter e Erotismo Anal e retoma o ponto de vista de 

crianças que sentem prazer na retenção das fezes, postulando: “deduzimos de tais 

indicações que essas pessoas nasceram com uma constituição sexual na qual o caráter 

erógeno da zona anal é excepcionalmente forte [...]”81. No decurso do desenvolvimento 

psíquico, as excitações provenientes da zona erógena anal sofrem diversas variações, 

sendo que uma grande parte destas excitações podem ser defletidas dos fins sexuais e 

dirigidas para outras finalidades, processo este denominado de sublimação. Como 

resultado da sublimação do erotismo anal forma-se a tríade de três características que 

abrangem uma série de traços de caráter: as pessoas ordeiras (aqueles que cumprem seus 

deveres), parcimoniosas e obstinadas. Tanto a ordem, como a parcimônia e a obstinação 

estão interligadas entre si. 

Considero que esses três traços de caráter associados à sublimação do erotismo 

anal já haviam sido referidos por Freud, em uma carta a Jung, datada do dia 27 de 

Outubro de 1906, um ano após a publicação dos Três Ensaios. Nesta, o mestre, ao 

abordar a sexualidade infantil e sublinhar o prazer que a retenção das fezes proporciona a 

algumas crianças, declara que estas, na fase adulta, “são extremamente asseadas, 

avarentas e obstinadas, traços que, por assim dizer, são sublimações do erotismo anal”82. 

Em suas contribuições à sublimação do erotismo anal, Ernest Jones pondera:  

 

A energia psíquica que acompanha os desejos e as sensações 
relacionadas com a região [anal] é quase totalmente desviada para 
outras direções, levando a sublimações e formações reativas que são o 

                                                 
80 Idem, ibidem. 
81 FREUD, Sigmund (1908). Caráter e Erotismo Anal. ESB, vol. IX, 1996, p.159. 
82 MCGUIRE, William. Correspondência Completa de Sigmund Freud e Carl G. Jung. Rio de Janeiro, 
Imago, p. 48. 
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tema deste trabalho [...]. É impressionante quantas tarefas e atuações 
podem simbolizar no inconsciente o ato de defecação [...]. Muito da 
insistência patologicamente intolerante na absoluta necessidade de 
fazer certas as coisas do jeito ‘certo’ é derivada desta fonte [...]. Em 
todas estas atividades, o desejo de perfeição torna-se visível. Nada 
pode ser feito pela metade [...]. Tais pessoas lutam pelos seus direitos 
e dignidade, rebelam-se contra qualquer autoridade. Como crianças, 
são extremamente desobedientes[...]. Pode-se, posteriormente, 
desenvolver uma formação reativa contra isso, levando a uma 
docilidade inusual [...]. Ficam particularmente agitadas ante a idéia de 
algo ser tirado delas contra a vontade, em especial se for algo que 
simboliza fezes no inconsciente, como por exemplo, o dinheiro [...]. O 
conceito de tempo é, em virtude do senso de valor ligado a ele, um 
equivalente inconsciente do produto excretório [...]. O complexo anal-
erótico está geneticamente relacionado com dois dos mais 
fundamentais e remotos instintos, os instintos de possuir e criar [...]. O 
desejo de manipular o produto e criar algo leva a várias sublimações, a 
começar pela habitual preferência das crianças pela modelagem e 
manipulação de massa de vidraçaria, massinha etc 83. 

 

Abro um parêntese. Esta compreensão de Jones vem de encontro a idéia de 

positividade colocada na introdução desta tese, dando suporte para o caso clínico de 

Paulo. Compreendo que a sublimação dos seus antigos impulsos anais-eróticos o 

conduziu a um enorme reconhecimento social e profissional, dentre as quais, destaco  o 

grande reconhecimento pela venda de húmus84 com minhoca. Fecho parêntese. 

Além da sublimação do erotismo anal, Freud afirma que “o conteúdo intestinal 

[...] tem ainda para o lactante outros importantes sentidos. É obviamente tratado como 

parte de seu próprio corpo, representando o primeiro ‘presente’: ao desfazer-se dele, a 

criaturinha pode exprimir sua docilidade perante o meio que a cerca, e ao recusá-lo, sua 

obstinação”85. Durante esta organização pré-genital, as fezes representam o primeiro 

presente que a criança pode dar a alguém de quem ela gosta, demonstrando sua 

obediência. Caso se negue a dar as suas fezes (defecando fora da fralda ou do penico), 

esta criança está expressando sua agressividade. Assim, todas as relações, nesta fase, 

estão impregnadas de significações simbólicas ligadas às fezes. 

O mestre declara que “as fezes são a primeira dádiva da criança, o primeiro 

sacrifício em nome da sua afeição, uma parte do seu próprio corpo que está pronta a 

                                                 
83 JONES, Ernest (1918). Traços do Caráter Anal-Erótico In: Obsessiva Neurose. Manoel Tosta Berlinck 
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partilhar, mas apenas com alguém a quem ama”86. O ato de defecar oferece a primeira 

oportunidade pela qual a criança deve optar entre uma atitude narcísica ou uma atitude 

de amor objetal. Isto quer dizer que ou reparte suas fezes em nome de seu amor ou as 

retém como finalidade de satisfação auto-erótica ou de agressividade. A criança pode 

usar as fezes como uma expressão de desafio, denotando simbolicamente o seu ódio; ou, 

ao contrário, ao ceder as fezes, ela está expressando os seus sentimentos de amor. Assim, 

o ato de fornecer as fezes a quem esta criança ama é o primeiro momento no qual o 

menino reparte um pedaço do seu próprio corpo com a finalidade de ganhar os favores 

de qualquer outra pessoa e este ato simboliza, primariamente, a transição do amor 

narcísico (caso retesse as fezes) para o amor objetal. 

Esta ambivalência entre amor e ódio é retomada por Freud, em 1915, ao publicar 

As Pulsões e as suas Vicissitudes, afirmando que “na fase mais elevada da organização 

anal-sádica [...], a luta pelo objeto aparece sob a forma de uma ânsia de dominar [...]. O 

amor nessa fase preliminar não se distingue do ódio em sua atitude para com o objeto”87. 

Durante esta organização, o amor e o ódio podem ser considerados como par de 

impulsos ambivalentes, mas Freud ressalta que “o ódio, enquanto relação com os 

objetos, é mais antigo que o amor”88. Este ódio provém do repúdio do ego narcisista ao 

mundo externo. Assim, na organização anal-sádica, os impulsos amorosos são 

acompanhados por impulsos de ódio em relação ao mesmo objeto; e, caso venha a 

ocorrer uma regressão da libido à fase anal-sádica, este ódio pode vir a ser reforçado se 

ocorrer um rompimento com o objeto amado. 

Segundo Freud, “nos produtos do inconsciente – idéias espontâneas, fantasias e 

sintomas –, os conceitos de fezes [...], bebê e pênis mal se distinguem um do outro e são 

facilmente intercambiáveis”89. Para o mestre, como o ato de reter ou expelir as fezes 

estimula a membrana da mucosa do intestino, este ‘bastão’ de fezes desempenha o papel 

do ‘pênis anal’ em relação a esta membrana, já que essa coluna ou bastão de fezes 

representa simbolicamente o ‘pênis anal’ no interior da membrana do intestino. Ao reter 

e, posteriormente, expelir estas fezes, este movimento de vai e vem dentro da membrana 

do intestino pode causar sensações de prazer e desprazer. Se, de um lado temos essas 

sensações de prazer ou desprazer na remota infância, de outro, Freud afirma que fezes, 
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88 Idem, ibidem. 
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bebê e pênis são tratados como equivalentes simbólicos, podendo substituir um ao outro 

na formação do sintoma neurótico.  

Sobre esta equivalência simbólica, o mestre postula que “fezes, pênis e bebê são 

três corpos sólidos; todos três forçando penetração ou expulsão, estimulam uma 

passagem membranosa”90. Isto significa que a catexia libidinal destes três elementos 

pode deslocar ou se intensificar, uma vez que eles são simbolicamente equivalentes e 

substituem um ao outro. Além disso, na remota infância, devido ao fato de a membrana 

mucosa do intestino ser estimulada pela passagem das fezes, esta estimulação alimenta a 

tendência passiva do erotismo anal e, conseqüentemente, os impulsos homossexuais. 

Durante a organização anal-sádica, uma fortificação do erotismo anal possibilita uma 

inclinação à homossexualidade quando é alcançada a primazia dos órgãos genitais. 

Em seu livro Teoria Psicanalítica das Neuroses, Otto Fenichel compreende que 

“o erotismo anal é sempre de índole bissexual: o ânus é, ao mesmo tempo, órgão que 

expele ativamente e órgão oco, possível de estimular por algum objeto que nele entre 

[...]” 91. 

Além da fortificação do erotismo anal, que pode deixar uma grande inclinação à 

homossexualidade, Freud afirma que “o antigo interesse pelas fezes transforma-se no 

grande valor concedido ao ouro e ao dinheiro [...]”92. O interesse pelo dinheiro é retirado 

das fontes anais-eróticas, já que o empenho na defecação desaparece em etapas 

posteriores da vida adulta, transformando-se no valor outorgado ao ouro e ao dinheiro. 

Assim, o interesse pelo dinheiro possibilita a transferência da impulsão primitiva para 

esse novo objeto. 

As primeiras associações entre dinheiro e fezes já estão presentes nos primórdios 

da psicanálise, quando, ao escrever para Fliess, Freud associa dinheiro e avareza com 

fezes, como diz: “mal posso enumerar para você as coisas que eu transformo em 

excremento. Isso se ajusta perfeitamente à teoria do mau cheiro interno [...]. Penso que a 

associação [do dinheiro] se faz da palavra ‘sujo’ como sinônimo de ‘avarento’ [...]”93. 

Em suas contribuições à relação entre o dinheiro e a fase anal-sádica, o médico e 

psicanalista alemão Karl Abraham afirma: 
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O comportamento social dessas pessoas [anal-eróticas] acham-se 
fortemente ligado ao dinheiro [...]. Elas [...] tendem a tornar-se 
patronos das artes ou benfeitores de alguma espécie [...]. A sua atitude 
especial para com o dinheiro [...] é habitualmente uma atitude de 
parcimônia ou avareza [...]. Há casos em que a relação entre a retenção 
intencional das fezes e a parcimônia sistemática é perfeitamente clara 
[...] enquanto em outros aspectos gastam dinheiro com uma 
liberalidade surpreendente [...]. O deslocamento da avareza, do 
dinheiro ou do valor do dinheiro para o tempo, pode ser observado 
com muita freqüência [...]. O prazer em regular o trabalho por meio de 
horários é bem conhecido como constituindo uma expressão do caráter 
anal 94. 

 
 Abraham também apresenta outra enorme contribuição para a compreensão da 

fase anal-sádica, subdividindo-a em dois níveis, como coloca: 

 

A experiência psicanalítica já nos obrigou a afirmar a existência de 
uma fase pré-genital do desenvolvimento libidinal [fase anal] e somos 
atualmente levados a presumir que essa fase contém, em si mesma, 
dois diferentes níveis. No nível posterior, predominam as tendências 
conservadoras de reter e controlar o objeto, enquanto que, no nível 
mais antigo, as tendências hostis ao objeto – as de destruí-lo e perdê-lo 
– vêm para o primeiro plano [...]. Esta diferenciação da fase sádico-
anal em uma etapa primitiva e outra posterior parece ser de radical 
importância porque na linha divisória entre essas duas etapas dá-se 
uma modificação decisiva na atitude do indivíduo para com o mundo 
exterior95. 

 

Nas Novas Conferências, publicadas em 1932/1933, Freud incorpora esta 

contribuição de Abraham a sua teoria, ao dizer: “podemos orgulhar-nos de haver 

aprendido muita coisa nova, especialmente acerca das primeiras organizações da libido 

[...]. Abraham mostrou, em 1924, que se pode distinguir dois estádios na fase sádico-

anal”96. O mestre está se referindo à subdivisão da fase anal-sádica. O primeiro desses 

estádios é dominado pelas tendências de destruir e de perder, e o segundo estádio, por 

tendências afetuosas para com os objetos (como as tendências de manter e possuir)97. 

Segundo Freud, a amplitude dos impulsos sádicos “é muito maior na segunda 

fase [anal-sádica], por ser a satisfação então procurada na agressão e na função 

                                                 
94  ABRAHAM, Karl (1921). Contribuições à Teoria do Caráter Anal. In: Teoria Psicanalítica da Libido. 
Tradução de Christiano Monteiro Oiticica. 6º edição. Rio de Janeiro: Imago, 1970, p. 184-188. 
95  ABRAHAM, Karl (1924). Breve Estudo do Desenvolvimento da Libido Visto à Luz das Perturbações 
Mentais . In: Teoria Psicanalítica da Libido. Tradução de Christiano Monteiro Oiticica. 6º edição. Rio de 
Janeiro: Imago, 1970, p. 94. 
96 FREUD, Sigmund (1933 [1932]).Conferência XXXII – Ansiedade e Vida Instintual. ESB, vol. XXII, p. 
101. 
97 Lembremos que Abraham atribui esta segunda tendência a neurose obsessiva e a primeira  a melancolia. 
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excretória”98. Nesta fase, o sadismo é constituído pela fusão pulsional de impulsos 

puramente libidinais (de Eros) e destrutivos (de Thânatos). 

  

1.5- A organização genital infantil: a fase fálica. 
 
 

Em uma nota de rodapé acrescentada, em 1924, aos Três Ensaios, Freud declara 

que “[...] depois das duas organizações pré-genitais, existe uma terceira fase no 

desenvolvimento infantil: esta, que já merece o nome de genital [...] conhece apenas um 

tipo de genitália: a masculina. Por isso denominei-o de estágio fálico da organização”99. 

Esta terceira organização descrita por Freud é a organização genital infantil. Devido à 

primazia do falo (e não do pênis), esta organização também é nomeada por Freud de fase 

fálica. Neste momento, a sexualidade da tenra infância atinge seu ápice. Durante esta 

fase culminam e se articulam o complexo de Édipo e o complexo de castração - ambos, 

neste momento, atingem seu ponto culminante e cuja resolução deve ocorrer até o final 

da infância.  

Freud postula que a organização genital infantil “consiste no fato de, para ambos 

os sexos, entrar em consideração apenas um órgão genital, ou seja, o masculino”100. 

Nesta fase de primazia do falo, os meninos e as meninas reconhecem somente um órgão 

genital: o masculino.  No caso do menino, este ocupa o seu interesse já que sente prazer 

nesta parte do corpo e pensa que todas as pessoas possuem-na. Assim, as curiosidades 

sexuais infantis têm como finalidade a comparação de quem tem o órgão genital 

masculino – fálico – e quem não o tem – castrado. 

 Para uma melhor compreensão dessas curiosidades, gostaria de realizar uma 

pequena digressão sobre as teorias sexuais infantis. Em 1907, ao publicar o artigo O 

Esclarecimento Sexual das Crianças, Freud postula que “valeria a pena coletar e 

examinar essas teorias sexuais infantis [...]”101. Nesta época, Freud estava 

supervisionando a análise do pequeno Hans, realizada por seu pai. Neste artigo, Freud 

traz pequenos trechos deste caso, destacando as curiosidades sexuais desta criança. 

Lembremos que o pequeno Hans perguntava aos pais, inclusive à mãe, se ela também 

teria um ‘pipi’. Assim, neste momento, Freud realiza um breve exame das fantasias 

                                                 
98 FREUD, Sigmund (1940[1938]). Esboço de Psicanálise. ESB, vol. XXIII, p. 167. 
99 FREUD, Sigmund (1905). Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. ESB, vol. VII, 1996, p.188. 
100 FREUD,Sigmund (1923). A Organização Genital Infantil: Uma Interpolação na Teoria da Sexualidade. 
ESB, vol. XIX, 1996, p.158. 
101 FREUD, Sigmund (1907). Op. cit. ESB, vol. IX, 1996, p.128. 
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sexuais infantis, ou seja, “as teorias sexuais infantis”, que possibilita a compreensão da 

diferença sexual anatômica para as crianças. 

É no artigo Sobre as Teorias Sexuais das Crianças (publicado em 1908), que o 

mestre afirma que “a primeira dessas teorias deriva do desconhecimento das diferenças 

entre os sexos [...]. Consiste em atribuir a todos, inclusive às mulheres, a posse de um 

pênis, tal como o menino sabe a partir de seu próprio corpo”102. Neste momento do 

desenvolvimento de sua teoria, Freud ainda não havia abordado especificamente a fase 

fálica (fato este que somente aconteceria em 1923) e o seu entrelaçamento com o 

complexo de Édipo e o complexo de castração (que viria a ocorrer em 1925); mas já 

ressalta que o pênis torna-se a principal zona erógena para a criança neste momento do 

seu desenvolvimento psicossexual e, para o menino, o seu mais importante objeto sexual 

auto-erótico. 

 No menino, segundo Freud, poderia ter ocorrido que, durante o ato de 

masturbação, “seus pais e sua ama o surpreenderam nesse ato e o intimidam com a 

ameaça de cortar-lhe o pênis. O efeito dessa ‘ameaça de castração’ é proporcional ao 

valor conferido ao órgão [...]”103. O menino, de imediato, não acredita na ameaça 

proferida pelos pais ou não a obedece absolutamente. Nesta fase, a atividade 

masturbatória é muito freqüente como uma maneira de proporcionar prazer. O menino é 

habituado a obter prazer estimulando este órgão genital com sua mão e ele é incapaz de 

imaginar uma pessoa semelhante a ele desprovido deste órgão; mas, ao ver os genitais de 

uma amiguinha ou irmã, pode imaginar que este poderá aumentar quando ela crescer 

(lembremos o pequeno Hans ao ver a sua irmã menor tomar banho) ou esta criança pode 

falsear essa percepção, negando-a. 

Além destas observações possíveis na remota infância, não podemos nos 

esquecer que, dentre as elaborações das teorias sexuais infantis, temos a concepção de 

cena primária. Para o mestre: 

 

“as cenas da primitiva infância [...] não são reproduções de 
ocorrências reais [...]. Considero-as, antes, como produtos da 
imaginação [...] que pretendem servir como uma espécie de 
representação simbólica dos verdadeiros desejos e interesses e que 
devem sua origem a uma tendência regressiva”104. 
 
 

                                                 
102 FREUD, Sigmund (1908). Op. cit. ESB, vol. IX, 1996, p.196. 
103 Idem, p.197. 
104 FREUD, Sigmund (1918[1914]). História de uma Neurose Infantil. ESB, vol. XVII, 1996, p.60. 
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A cena primária pode ser interpretada, dentro das teorias sexuais infantis, como 

um coito anal. Esta cena está atrelada à relação sexual entre os pais que pode ter sido 

observada ou supostamente fantasiada pela criança, sendo interpretada como um ato 

violento, sádico, por parte do pai.   

Segundo Freud, estas “cenas [...] que datam de um período tão prematuro e 

exibem um conteúdo semelhante [...] têm que ser [...] construídas gradativamente e 

laboriosamente a partir de um conjunto de indicações”105. O analista compreende esta 

cena através das construções permeadas pelas associações dos sonhos de seus 

pacientes106. Isto significa que a interpretação de todas as formações do sonho pode 

conduzir de volta à esta cena. Lembremos a cena primária do Homem dos Lobos e o seu 

respectivo sonho infantil com os seis ou sete lobos, que lhe causara tanta ansiedade. 

Assim, a cena primária representa a relação sexual – um coitus a tergo – entre os pais, 

que pode ter sido visto ou fantasiado pela criança, sendo esta cena interpretada no quadro 

de uma teoria sexual infantil.   

Mijolla-Mellor, em sua compreensão sobre a cena primitiva (ou cena originária), 

entende esta como: 

 

 “a cena de relações sexuais entre os pais, observada, construída, 
fantasiada pela criança e interpretada por ela em termos de violência 
[...]. A noção de ‘cena originária’ só aparece em Freud em 1918 a 
propósito de o Homem dos Lobos [...]. A fantasia da cena originária, à 
semelhança das teorias sexuais infantis, possui um caráter típico, está 
presente em todos os neuróticos, ou melhor, em todos os seres 
humanos [...]. Freud também insistiu sobre a ‘realidade’ da cena, 
reabrindo o debate entre ‘realidade objetiva’ e ‘realidade psíquica’. 
Entretanto, para além da própria cena, é toda a questão da fantasia que 
é suscitada [...]. Muitas das cenas reais não são acessíveis através da 
rememoração, elas somente o são pelo sonho [...]. A cena originária é 
indissociável das teorias sexuais infantis, cuja formação ela suscita 
[...]” 107. 
 

Além da cena primária ser uma das manifestações no quadro das teorias sexuais 

infantis, o mestre também ressalta a importância das pesquisas sexuais na remota 

infância.  

Segundo Freud, “no decurso dessas pesquisas, a criança chega à descoberta de 

que o pênis não é uma possessão comum a todas as criaturas que a ela se 

                                                 
105 Idem, p. 61-62. 
106 Estas construções ocorreram na análise do caso clínico desta tese, lançando uma compreensão impar 
sobre as fantasias sádicas presentes na remota infância de Paulo.  
107 MIJOLLA, Alain de. Dicionário Internacional da Psicanálise. Tradução Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: 
Imago, 2005, p. 316-317. 
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assemelham”108. No decurso de suas pesquisas sexuais, o menino depara-se com a 

descoberta de que o pênis não está presente em todas as pessoas. A observação dos 

órgãos genitais femininos proporciona a ocasião para essa descoberta, ocasionando a 

busca de esclarecimentos para este fato. Além disso, no começo da organização genital 

infantil, tendo a mãe fálica como objeto de seu desejo incestuoso, o menino conta com a 

sua percepção e fantasias para dar conta dos enigmas acerca do nascimento dos bebês, de 

sua origem, de sua sexualidade e da diferença sexual. 

Segundo Freud, “a antítese aqui é entre possuir um órgão genital masculino ou 

ser castrado”109. Isto é, ter o falo ou ser castrado e esta antítese (antecedida pela oposição 

entre ativo e passivo da fase anal-sádica) está presente no complexo de Édipo, o qual 

passa a se articular com o complexo de castração. 

 

1.6- O complexo de Édipo e o complexo de castração. 
 
 

Em uma nota de rodapé acrescentada, em 1920, aos Três Ensaios, Freud 

considera: 

 

Afirmou-se [...] que o complexo de Édipo é o complexo nuclear das 
neuroses [...]. 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 
neurose110. 

 
 

Assim, o complexo de Édipo pode ser considerado o complexo nuclear da 

constituição do sujeito psíquico e as conseqüências de seu recalcamento determinam a 

neurose posterior na vida adulta. 

Ao publicar O Ego e o Id, em 1923, Freud retoma a discussão sobre este 

complexo, afirmando que “uma atitude ambivalente para com o pai e uma relação objetal 

de tipo unicamente afetuosa com a mãe constituem o conteúdo do complexo de Édipo 

simples no menino” 111. Tanto o pai como a mãe estão presentes desde o início da 

constituição psíquica. Os dois relacionamentos com estas figuras (o amor à mãe e a 

                                                 
108 FREUD, Sigmund (1923). A Organização Genital Infantil: Uma Interpolação na Teoria da Sexualidade. 
ESB, vol. XIX, 1996, p.159. 
109 Idem, p.161. 
110 FREUD, Sigmund (1905). Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. ESB, vol. VII, 1996, p.214. 
111 FREUD, Sigmund (1923). Op. cit. ESB, vol. XIX, 1996, p.44-45. 
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hostilidade ao pai) caminham lado a lado, até que os desejos do filho por esta mãe 

tornam-se mais intensos e o pai torna-se um obstáculo para a sua realização. Da 

convergência dessas duas correntes origina-se o complexo de Édipo em sua forma 

simples. Nesta, a hostilidade ao pai transforma-se em um desejo de livrar-se dele com o 

intuito de ocupar o seu lugar junto à mãe, mas Freud afirma que: 

 

[...] Fica-se com a impressão de que de modo algum o complexo de 
Édipo simples é a sua forma mais comum, mas representa antes uma 
simplificação ou esquematização que é, sem dúvida, freqüentemente 
justificada para fins práticos. Um estudo mais aprofundado geralmente 
revela o complexo de Édipo mais completo, o qual é dúplice, positivo 
e negativo, devido à bissexualidade originalmente presente na criança 
[...]. 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 os seus membros intermediários exibem a forma 
completa, com um ou outro dos seus dois componentes preponderando 
112. 

 
 

Ao longo da organização genital infantil, não há somente o complexo de Édipo 

positivo, mas concomitantemente a este ocorre o complexo de Édipo negativo. Isto quer 

dizer que ocorre um complexo de Édipo completo, o qual é negativo e positivo, devido à 

bissexualidade originalmente presente na criança. Isto significa que o menino não 

apresenta uma atitude ambivalente em relação ao seu pai e uma relação objetal de tipo 

unicamente afetuosa com a sua mãe. Este menino pode se comportar como uma menina 

e apresentar uma atitude afetuosa feminina para com o pai e um ciúme e uma hostilidade 

correspondentes em relação à figura materna. 

 Para Freud, “o complexo de Édipo ofereceu à criança duas possibilidades de 

satisfação, uma ativa e outra passiva”113. O menino pode se colocar no lugar do pai e 

buscar relações com a mãe, sendo esta possibilidade representante de uma satisfação 

ativa; ou, na possibilidade passiva, o menino deseja assumir o lugar da mãe e busca ser 

amado pelo seu pai. 

Em relação a esta posição passiva frente à figura paterna, lembremos o desejo 

homossexual do Homem dos Lobos: “de nascer do pai [...], o desejo de ser sexualmente 

satisfeito pelo pai, o desejo de presenteá-lo com uma criança [...]”114. Estes desejos de 

                                                 
112 Idem, p.45-46. 
113 FREUD, Sigmund (1924). A Dissolução do Complexo de Édipo. ESB, vol. XIX, 1996, p.196. 
114 FREUD, Sigmund (1918 [1914]). História de uma Neurose Infantil. ESB, vol. XVII, 1996, p.109. 
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Serguei Pankejeff estão ligados à condição necessária de obter satisfação sexual do seu 

pai, de ser copulado pelo mesmo e de dar-lhe um filho, sendo estes desejos 

representantes da fantasia homossexual deste paciente.  

Freud volta a abordar o desejo de dar um filho ao pai, nos últimos meses de 1922, 

ao escrever Uma Neurose Demoníaca do Século XVII e publicá-lo em 1923. O mestre, ao 

analisar o manuscrito originário do pintor bávaro Christoph Haizmann e, enfocando 

neste, o luto pelo pai perdido, destaca que “aquilo contra o que está se rebelando é a sua 

atitude feminina para com o pai, que culmina pela fantasia de dar-lhe um filho”115.  

Em sua interpretação deste contexto na teoria freudiana, Violante afirma: “Freud 

não se reporta mais a essa fantasia do menino no restante de sua obra, de acordo com 

minha leitura. Isto, muito embora, ele aborde a fantasia do homem ser copulado pelo pai, 

no caso do Homem dos Lobos [...]. Em seu lugar aparece como defesa o ‘repúdio da 

feminilidade’- comum ao menino e à menina, sendo que nele se manifesta pela enérgica 

repressão à atitude passiva ou feminina para com outro homem”116. 

Concomitantemente à busca das duas possibilidades de satisfação (a ativa e a 

passiva), durante o complexo de Édipo, Freud destaca que “o significado do complexo 

de castração só pode ser corretamente apreciado se sua origem na fase da primazia fálica 

for também levada em consideração”117. Articulado ao complexo de Édipo, o complexo 

de castração realiza a função interditória do desejo incestuoso e parricida. Assim, este 

complexo põe fim às duas maneiras possíveis de obter satisfação durante a fase fálica. 

Este encontra sua unidade no falo - alvo da castração simbólica (e não o pênis). 

Para Freud, “a falta de um pênis [nas meninas] 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”118. Durante as suas brincadeiras, ao observar os órgãos 

genitais de uma coleguinha ou de sua irmã, esta observação desperta no menino a 

suspeita de que existe algo diferente. De início, o menino pode até rejeitar e pensar que o 

pênis estava ali; mas lentamente conclui que o pênis esteve ali e foi retirado.  

Segundo Freud, “somente mais tarde, quando possuído de alguma ameaça de 

castração, é que a observação se torna importante para ele; se então a relembra ou repete, 

                                                 
115 FREUD, Sigmund (1923[ 1922]). Uma Neurose Demoníaca Do Século XVII. ESB, vol. XIX, 1996, p. 
105. 
116 VIOLANTE, Maria Lúcia Vieira. Do “Enigma da mulher” ao enigma do homem. Texto Inédito. 2010, 
p.1-2. 
117 FREUD, Sigmund (1923). A Organização Genital Infantil: Uma Interpolação na Teoria da Sexualidade. 
ESB, vol. XIX, 1996, p.159-160. 
118 Idem, p.159. 
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ela desperta nele uma terrível tormenta de emoção e o força acreditar na realidade da 

ameaça de que havia rido até então”119. A ameaça de perder o seu pênis ganha força toda 

vez que recordar da aparência dos órgãos genitais femininos. Assim, a dissolução do 

complexo de Édipo no menino é ocasionada pela angústia da castração. Neste momento, 

o menino encara a tarefa de chegar a um acordo com a castração em relação a si próprio. 

Em relação a esta dissolução, Freud afirma: 

 

Se a satisfação do amor no campo do complexo de Édipo deve custar à 
criança o pênis, está fadado a surgir um conflito entre seu interesse 
narcísico nessa parte de seu corpo e a catexia libidinal de seus objetos 
parentais. Nesse conflito, triunfa normalmente a primeira dessas 
forças: o ego da criança volta as costas ao complexo de Édipo 120. 

 
 

Isto significa que a angústia de castração - que diz respeito a um fantasma de 

ameaça à integridade narcísica de posse do pênis - põe fim as duas maneiras possíveis de 

obter satisfação do complexo de Édipo. A fim de preservar o seu órgão sexual, o menino 

deve renunciar ao desejo incestuoso endereçado à mãe, devido ao temor do fantasma da 

castração a ser realizada pelo pai como punição.  

Em 1925, ao redigir Inibições, Sintomas e Ansiedade, Freud diz que “foi a 

ansiedade que produziu a repressão121 e não, como eu anteriormente acreditava, a 

repressão que produziu a ansiedade”122. Neste momento, ele introduz a segunda teoria da 

ansiedade, mudando a relação da ansiedade com o recalque: ao invés da ansiedade 

decorrer do recalque, agora é a ansiedade que conduz o ego ao recalcamento. Sobre a 

ansiedade, Freud ressalta que: 

 

Para cada estádio do desenvolvimento do sujeito está reservado, como 
sendo adequado para esse desenvolvimento, um especial fator 
determinante de ansiedade. O perigo de desamparo psíquico ajusta-se 

                                                 
119 FREUD, Sigmund (1925). Algumas Conseqüências Psíquicas da Distinção Anatômica entre os Sexos. 
ESB, vol. XIX, 1996, p. 281. 
120 FREUD, Sigmund (1924). A Dissolução do Complexo de Édipo. ESB, vol. XIX, 1996, p.196. 
121 Aqui reside um outro ‘problema’ de tradução. Segundo Roudinesco e Plon, “na língua inglesa, a 
palavra repression foi utilizada por James Strachey, a conselho de Sigmund Freud, para traduzir o conceito 
de recalque (Verdrangung)” [Dicionário de Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar; 1998, p. 659]. A 
tradução, para a língua portuguesa, partiu da língua inglesa e adotou o conceito repressão para 
‘repression’. Para Laplanche e Pontalis, esta tradução para a língua portuguesa “não se justifica, visto que 
o termo refoulement [recalque] está consagrado e é satisfatório, ao passo que o termo repression 
[repressão] possui já uma utilização corrente [...]”. (Vocabulário de Psicanálise. São Paulo: Martins 
Fontes, 2001, p. 457). Assim, ao longo desta pesquisa, irei me respaldar nos derivados do termo 
Verdrangung e não nas ‘seqüelas’ das traduções da terminologia inglesa. 
122 FREUD, Sigmund (1926 [1925]). Inibições, Sintomas e Ansiedade. ESB, vol. XX, 1996, p.111. 
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ao estádio da imaturidade inicial do ego; o perigo de perda de um 
objeto (ou perda de amor) ajusta-se à falta de auto-suficiência dos 
primeiros anos da infância; o perigo de ser castrado ajusta-se à fase 
fálica; e, finalmente, o temor ao superego, que assume uma posição 
especial, ajusta-se ao período de latência 123. 

 
 

 A cada etapa do desenvolvimento psíquico corresponde um fator de ansiedade. 

Durante a fase fálica, a força motriz da ansiedade no menino é o medo da castração. 

Assim, a angústia de castração leva o menino a abandonar o desejo incestuoso em 

relação à mãe como também o desejo de eliminar o pai. Este complexo marca a crise 

terminal do Édipo, selando a proibição do incesto e instaurando a função da lei: neste 

momento inaugura, para o menino, o período de latência.  

 Freud, ao abordar a demolição do complexo de Édipo e o seu recalcamento, 

afirma: “não vejo razão para negar o nome de ‘repressão’ ao afastamento do ego diante 

do complexo de Édipo, embora repressões posteriores ocorram pela maior parte com a 

participação do superego [...]”124. No menino, devido à angústia de castração, a 

sexualidade infantil é recalcada, ocorrendo uma abolição, uma destruição deste 

complexo, o que introduz o menino no período de latência. Se, de um lado, há um 

recalcamento da sexualidade infantil, de outro, este complexo pode persistir em estado 

inconsciente e manifestar as suas conseqüências psicopatológicas ao longo da vida 

adulta. 

Em sua leitura sobre o complexo de castração, Laplanche e Pontalis interpretam 

que este é um:  

 

Complexo centrado na fantasia de castração que proporciona uma 
resposta ao enigma que a diferença anatômica dos sexos (presença ou 
ausência de pênis) coloca para a criança [...]. O complexo de castração 
está em estreita relação com o complexo de Édipo e, mais 
especificamente, com a função interditória e normativa [...]. No 
menino marca 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 superego[...] 125. 

 
 

 Além da compreensão de Laplanche e Pontalis sobre o complexo de castração e 

a sua intrínseca relação com o complexo de Édipo, outra interpretação sobre o papel 

                                                 
123 FREUD, Sigmund (1933 [1932]). Conferência XXXII – Ansiedade e Vida Instintual. ESB, vol. XXII, 
1996, p.91-92. 
124 FREUD, Sigmund (1924). A Dissolução do Complexo de Édipo. ESB, vol. XIX, 1996, p.196. 
125 LAPLANCHE, J. & PONTALIS, J-B (1967). Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 
2001, p. 73-74. 
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desempenhado pelos pais ao longo deste complexo é a da psicanalista Silvia Bleichmar, 

para quem 

 

a mãe atravessada pelo reconhecimento da castração está em uma 
posição diferente da mãe das origens em relação ao menino [a mãe 
fálica]. Entre uma e outra transcorreu essa ‘tormenta afetiva’ que 
Freud descreve nos múltiplos textos elaborados a partir de 1919. O 
objeto variou, seu estatuto mudou, não há continuidade direta, senão 
uma descontinuidade marcada pela ambivalência e pela intervenção de 
outra variável que, tendo estado presente desde os inícios da vida, 
realmente não toma significado até esse momento tanto para a menina 
como para o menino: o pai sexuado [...]. Como ingressa o pai nestes 
tempos das origens, nos quais o originário sepultado no inconsciente 
está em vias de se constituir? Isso ocorre, tanto na menina como no 
menino, de dois modos diferentes: por um lado, como aquele que 
separa o vínculo fusional com a mãe [...]; por outro lado, e a partir dos 
cuidados precoces compartilhados, como metonímia da mãe que 
inscreve, por sua vez, restos de percepção que não terminam de ser 
assimilados pelos movimentos de pulsação que ela exerce [...]126. 
 
 

Bleichmar compreende que a interdição do pai no filho homem, em sentido 

estrito, recai sobre o seu complexo de Édipo, ou seja, sobre o desejo em relação à mãe 

enquanto objeto de incesto. Neste meandro, a passagem de uma posição passiva para 

uma ativa é proporcionado pela descoberta da castração feminina, lançando o menino a 

uma queda narcisista do objeto materno, queda que arrasta consigo a angústia de 

castração do próprio menino e inaugura o movimento que o lança da identificação à 

escolha amorosa de objeto.  

Compreendo que esta leitura de Bleichmar possibilita uma interpretação impar 

para as possíveis conseqüências da entrada em cena da figura paterna, sendo que é nesta 

passagem de uma posição passiva para ativa, nos paradoxos da constituição psíquica 

masculina, que encontro os pilares da incorporação do pênis sádico paterno, delineando a 

problemática identificatória que será estudada no caso clínico de Paulo. Assim, como 

este conceito é um dos pilares centrais para a compreensão da problemática 

identificatória de Paulo, julgo de extrema relevância discutir o processo identificatório na 

metapsicologia freudiana. 

 
 

                                                 
126 BLEICHMAR, Silvia. Nas Origens do Sujeito Psíquico: do mito a história. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1993, p.187- 189. 
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1.7-  As identificações e a escolha do objeto amoroso. 
 

Para uma melhor compreensão do movimento que remete o menino ao processo 

identificatório e a escolha amorosa de objeto, gostaria de realizar um breve retorno ao 

início da década de 20. No sábio entendimento de Violante sobre este momento na teoria 

freudiana, ela destaca que: 

 
Ao ter chegado a uma concepção menos patológica e mais estruturante 
do narcisismo – tanto unificador das pulsões pré-genitais que passarão 
a ficar sob a primazia do falo, quanto a primeira forma pela qual o ego 
se constitui, estando narcisicamente investido [...], Freud retoma a 
noção de identificação, deixada solta, para dar conta da constituição 
do ego 127. 
 
 

Ao redigir sobre a identificação, em Psicologia de Grupo e a Análise do Ego, em 

1921, Freud postula três modalidades de identificação. Em relação à primeira, o mestre 

afirma que a “identificação é conhecida [...] como a mais remota expressão de um laço 

emocional com outra pessoa [...]. O primeiro tipo de laço, portanto, já é possível antes 

que qualquer escolha sexual de objeto tenha sido feita”128. Esta primeira modalidade é 

uma forma originária de laço afetivo com o objeto e ocorre anteriormente ao complexo 

de Édipo completo. Neste caso, o menino pode se identificar com o pai, momento este 

em que ele gostaria de ser como o pai, de crescer como ele, ser como ele e tomar  o seu 

lugar em tudo. O seu pai torna-se o seu ideal e esta identificação não está entrelaçada à 

atitude passiva ou feminina em relação a esta figura referencial, pois esta identificação é 

anterior à rivalidade edípica - estando relacionada à incorporação do objeto segundo o 

modelo canibalesco (tal como já referido na fase oral). 

Na segunda modalidade, Freud postula que “a identificação apareceu no lugar da 

escolha de objeto e que a escolha de objeto regrediu para a identificação”129. Esta sucede 

a dissolução do complexo de Édipo. Esta é reconhecida como identificação regressiva, 

ou seja, onde ocorreu o recalcamento e os mecanismos do inconsciente são dominantes, 

a escolha de objeto retroage para a identificação e o ego adquire as características do 

objeto, tal como o sintoma histérico, que pode representar a identificação proveniente do 

                                                 
127 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Narcisismo e identificação. In: Ensaios Freudianos em Torno da 
Psicossexualidade. São Paulo: via Leterra, 2004,  p. 79-80. 
128 FREUD, Sigmund (1921). Psicologia de Grupo e a Análise do Ego. ESB, vol. XVIII, 1996, p.115 -116. 
129 Idem,  p.116. 
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complexo de Édipo. A criança não imita a pessoa, mas sim, o sintoma da pessoa amada - 

tal como Dora que imitava a tosse de seu pai. 

Na terceira modalidade, Freud afirma que “a identificação deixa inteiramente fora 

de consideração qualquer relação de objeto com a pessoa que está sendo copiada”130. 

Nesta modalidade ocorre uma identificação a um traço de outro indivíduo, pelo qual o 

menino procura imitá-lo. O sujeito pode identificar-se com outra pessoa na medida em 

que ambos têm em comum um elemento, embora esta identificação se efetue na ausência 

de qualquer investimento libidinal. 

Mezan, ao destacar as três modalidades identificatórias mencionadas no texto 

Psicologia de Grupo e a Análise do Ego (de 1921), compreende que: 

 
Em todos estes casos, a identificação se traduz por uma modificação 
no ego, sob a forma de resíduo ou depósito; o ego é constituído por 
essas identificações sucessivas, que podem ser contraditórias e 
heteróclitas. Ora, como em todos os casos, aquele com que o sujeito se 
identifica é exterior a ele, a identificação equivale a uma operação de 
abertura à realidade externa, constituída por fatores estranhos à vida 
puramente pulsional do individuo [...]. Se retornamos à passagem de 
Psicologia Coletiva em que Freud introduz o conceito de identificação, 
vemos que o complexo de Édipo é o tema a que conduz seu raciocínio 
[...]131. 
 

 
Em O Ego e o Id (1923), Freud volta a abordar o processo identificatório, 

entrelaçando este com o desenvolvimento do ego. Afirma que “quando acontece de uma 

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

ego que só pode ser descrita como instalação do objeto dentro do ego [...]”132. Após tecer 

comentários sobre a melancolia (no qual o sujeito melancólico se identifica com o objeto 

perdido), Freud aborda a identificação como sinônimo de introjeção, onde há uma 

substituição da catexia objetal pela identificação. 

Neste mesmo artigo, Freud diz que “pode ser que, através dessa introjeção, que 

constitui uma espécie de regressão ao mecanismo da fase oral, o ego torne mais fácil ao 

objeto ser abandonado ou torne possível este processo”133. Lembremos que a 

identificação ocorre nas fases primitivas do desenvolvimento, possibilitando entender, 

segundo Freud, que o caráter do ego é um precipitado de catexias objetais abandonadas e 

                                                 
130 FREUD, Sigmund (1921). Psicologia de Grupo e a Análise do Ego. ESB, vol. XVIII, 1996, p.117. 
131 MEZAN, Renato (1985). Freud, Pensador da Cultura. 7º edição. São Paulo: Companhia das Letras, 
2006, p. 506-507. 
132 FREUD, Sigmund (1923). O Ego e o Id. ESB, vol. XIX, 1996, p.42. 
133 Idem, ibidem. 
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que este ego contém a história dessas escolhas de objeto. Mas, Freud ressalta que “[...] as 

escolhas objetais pertencem ao primeiro período sexual e relacionadas ao pai e à mãe 

parecem normalmente encontrar seu desfecho numa identificação desse tipo, que 

reforçaria a primária”134. Entendo que Freud está entrelaçando a noção de identificação à 

de complexo de Édipo, já que ele está se referindo às identificações posteriores à 

resolução edípica que vem a consumar a identificação primária – identificação esta na 

qual o objeto é assimilado pela ingestão e incorporado ao ego. 

Na leitura de Laplanche e Pontalis, a identificação primária 

 

está em estreita correlação com a chamada relação de incorporação 
oral [...]. A identificação primária opõe-se às identificações 
secundárias que vêm se sobrepor a ela, não apenas na medida em que 
ela é a primeira cronologicamente, mas também na medida em que 
não se teria estabelecido consecutivamente a uma relação de objeto 
propriamente dita[...]. É interessante notar que Freud, que aliás só 
raramente usa a expressão identificação primária [...], designa assim 
uma identificação com o pai ‘da pré-história pessoal’, tomado pelo 
menino como ideal ou protótipo [...]. Tratar-se-ia de uma identificação 
direta e imediata que se situa anteriormente a qualquer investimento 
de objeto 135. 
 

 
Segundo Freud, “na dissolução do complexo de Édipo, as quatro tendências em 

que ele consiste agrupar-se-ão de maneira a produzir uma identificação paterna e uma 

identificação materna ”136. No caso do menino, após a resolução edípica, as catexias de 

objeto são abandonadas e substituídas por identificações. Essas identificações já estavam 

presentes em seu ego durante as organizações pré-genitais e genital infantil. O lugar da 

antiga catexia materna pode ser preenchido por uma identificação com a mãe, tal como o 

antigo lugar da catexia paterna, que pode ser preenchido por uma intensificação de sua 

identificação com a figura paterna, sendo este resultado mais comum no campo das 

neuroses, o que possibilita que a relação afetuosa com a mãe seja preservada e confirme 

a masculinidade no caso do menino. Esta identificação com o pai preserva a relação de 

objeto com a mãe (pertencente ao complexo positivo) e substitui a relação objetal com o 

pai (pertencente ao complexo negativo). E ao longo do desenvolvimento psíquico, o 

lugar do pai vem a ser ocupado pelos professores e outras pessoas colocadas em posição 
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de autoridade. Conseqüentemente, as identificações, tendo por modelo as figuras 

parentais, repetem-se, posteriormente, na vida adulta do menino. 

Ao publicar as Novas Conferências (1932/1933), Freud define identificação 

como “a ação de assemelhar um ego a outro ego, em conseqüência de que o primeiro ego 

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

assimila-o dentro de si” 137. Neste momento de sua obra, diferentemente das noções de 

incorporação e introjeção, Freud considera a identificação como uma ação de um ego se 

assemelhar a outro ego. Este ego que busca a identificação se comporta com o ego 

identificado, imitando-o e assimilando-o dentro de seu ego. Assim, a identificação é uma 

forma muito importante de vinculação a outra pessoa, sendo esta diferente da escolha 

objetal. 

 Freud afirma que “identificação e escolha objetal são, em grande parte, 

independentes uma da outra”138. Caso o menino venha a se identificar ao pai, ele quer ser 

igual a este modelo e o seu ego modifica-se conforme este modelo; mas, caso o menino 

tenha o pai como objeto de sua escolha, ele quer tê-lo. Neste caso, o menino se identifica 

com a mãe e tem o seu pai como objeto de escolha. Este tipo de escolha narcísica de 

objeto é comum nos casos de homossexualidade masculina.  

Em sua compreensão sobre o processo identificatório, Mezan afirma que 

identificação: 

É um processo pelo qual o sujeito assimila um ou mais traços de outro 
indivíduo, integra-os a seu ego e portanto se modifica de acordo com o 
modelo ou os modelos em causa. Ela se diferencia [...] da escolha de 
objeto, na medida em que escolher um objeto é desejar tê-lo, enquanto 
se identificar a um objeto é desejar sê-lo ou ser como ele é [...] 139.  

 

Em outra leitura sobre o processo identificatório e a ascensão à masculinidade, 

Bleichmar afirma: 

 
 
Conhecemos o paradoxo da identificação masculina: ser como o pai – 
enquanto possuidor da mãe. De que modo se poderia produzir, no 
entanto, uma identificação a um puro rival, a um puro obstáculo, sem 
enlace de amor com ele? [...]. O fato de que toda identificação remeta 
a uma introjeção, e esta a um modo de apropriação simbólica, sem 
dúvida, mas em última instância fantasmática do objeto do qual o 
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outro é portador, nos propõe o caráter altamente conflitivo da 
constituição da sexualidade masculina [...]. Como poderia o filho 
homem receber o pênis do pai que o torna sexualmente potente se não 
fosse a partir de sua incorporação? Incorporação introjetiva que deixa 
a masculinidade entregue para sempre ao fantasma paradoxal da 
homossexualidade [...] 140. 
 
 

 Na compreensão de Bleichmar, a incorporação do pênis sádico paterno lança um 

novo olhar para o fantasma da homossexualidade presente na problemática 

identificatória masculina, uma vez que, se a passividade, aquilo que é realmente 

recalcado no homem, é a homossexualidade, seria conveniente pesquisar as duas 

vertentes que a constituem enquanto estrutural e não como resíduo bissexual de alguma 

biologia fantasmática.  

Para esta psicanalista, estas duas vertentes seriam provenientes da posição 

passiva do menino em sua remota infância e das conseqüências da incorporação 

fantasmática do pênis sádico paterno. Isto significa que, passivizado nos primeiros 

períodos de vida pela sua mãe fálico-sedutora, o menino não poderá alcançar à 

masculinidade senão através da incorporação fantasmática do pênis paterno que vem a 

oferecer a sua potência articuladora ao mesmo tempo em que o submete analmente nos 

intercâmbios que estabelece o circuito da sua masculinização. Esclarecido isto, gostaria 

de retornar à obra freudiana. 

Sobre a identificação, Freud ainda reconhece: “eu próprio não estou, de modo 

algum, satisfeito com esses comentários sobre identificação; mas isto será suficiente se 

os senhores puderem assegurar-me de que a instalação do superego pode ser classificada 

como exemplo bem sucedido de identificação com a instância parental”141. Então, neste 

momento, gostaria de ter um foco especial nesta instância psíquica: o superego. Uma boa 

compreensão da constituição desta instância ‘crítica' é de extrema relevância para o 

entendimento do quarto pilar proposto por esta tese: a identificação ao superego. 

 

1.8- O superego 
 

 O surgimento desta instância superior dentro do ego está estreitamente 

relacionada ao destino do complexo de Édipo – uma vez que o superego é o herdeiro 
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dessa vinculação afetiva tão importante na tenra infância da criança. Assim, no menino, 

além de ocorrer uma possível identificação paterna (ou materna), após o recalcamento de 

sua sexualidade infantil, o superego e o ideal de ego são os herdeiros do complexo de 

Édipo. 

Relembro ao leitor que, como esta pesquisa tem como objetivo estudar a 

problemática identificatória na neurose obsessiva, e partindo da afirmação freudiana de 

que a instalação do superego pode ser entendida como exemplo bem sucedido de 

identificação com a instância parental, considero que uma leitura minuciosa da formação 

desta instância crítica seja de extrema relevância para a compreensão do processo 

identificatório. E, para abordar o superego, é necessário retomar o conceito de ideal de 

ego e seu respectivo desenvolvimento na teoria freudiana. Para tal, gostaria de recorrer 

ao texto de 1914, intitulado Sobre o Narcisismo: uma Introdução. 

Neste texto, Freud afirma que “para o ego, a formação de um ideal seria o fator 

condicionante da repressão”142. Para o mestre, o ego ideal - ego este investido 

anteriormente pelos pais e depois narcisicamente pelo indivíduo - é alvo do amor da 

criança e todo o seu narcisismo surge deslocado em direção a esta instância, o qual, 

segundo Freud, “se acha possuído de toda perfeição de valor”143. Para Freud: 

 
O homem se mostra incapaz de abrir mão de uma satisfação de que 
outrora desfrutou. Ele não está disposto a renunciar à perfeição 
narcisista de sua infância; e quando, ao crescer, se vê perturbado pelas 
admoestações de terceiros e pelo despertar de seu próprio julgamento 
crítico, de modo a não mais poder reter aquela perfeição, procura 
recuperá-la sob a nova forma de um ideal de ego. O que ele projeta 
diante de si como sendo seu ideal é o substituto do narcisismo perdido 
de sua infância na qual ele era o seu próprio ideal 144. 
 

 
Na metapsicologia freudiana, os conceitos de ego ideal e ideal de ego não se 

confundem. Enquanto o ego ideal pode ser considerado como o objeto de amor do 

narcisismo infantil, o ideal de ego é o objeto de busca do ego, fruto do efeito da assunção 

da castração. Assim, no trecho citado acima, julgamento crítico e ideal de ego não se 

misturam, já que este julgamento antecede a formação do ideal do ego. 

Sobre a diferença entre julgamento crítico e ideal de ego, Violante entende que “o 

julgamento crítico parece preceder a formação do ideal de ego por meio do cerceamento 
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imposto à pretensão de o ego atual permanecer identificado com o ego ideal. Essa noção 

perde-se nos textos freudianos até ser recuperada em 1932/1933, na 31º conferências das 

‘Novas Conferências...’, [...] quando Freud atribui ao superego a função de ser o portador 

do ideal de ego” 145. 

Segundo Freud, “não nos surpreenderíamos se encontrássemos um agente 

psíquico especial que realizasse a tarefa de assegurar a satisfação narcisista proveniente 

do ideal de ego, e que, com essa finalidade em vista, observasse constantemente o ego 

real, medindo-o por aquele ideal”146. Freud, ao questionar o modo pelo qual o indivíduo 

poderia assegurar a satisfação narcisista proveniente do ideal do ego, atribui esta tarefa a 

uma instância denominada de ‘nossa consciência’ ou ‘agente de censura’. 

 Em uma nota de rodapé acrescida a este parágrafo, o editor inglês James 

Strachey destaca que “foi de uma combinação entre esse agente e o ideal de ego que 

Freud posteriormente deduziu o superego”147. 

Neste contexto, Freud destaca que “o que induziu o indivíduo a formar um ideal 

de ego, em nome do qual sua consciência atua como vigia, surgiu da influência crítica de 

seus pais (transmitido a ele por intermédio da voz)”148. Posteriormente, esta influência 

crítica é realizada pelos educadores, como também por outras pessoas do ambiente onde 

a criança está inserida. E além de impor severas condições à satisfação da libido, Freud 

também postula que este ideal, “além de seu aspecto individual, esse [...] tem seu aspecto 

social; constitui também o ideal comum de uma família, uma classe ou uma nação”149. 

Isto quer dizer que o ideal de ego abrange os aspectos sociais do grupo familiar onde a 

criança está inserida. 

Após mencionar este aspecto social do ideal de ego, Freud considera, em 1917, 

que “há realmente no ego uma instância que incessantemente observa, critica e compara 

[...]. Conhecemos a instância auto-observadora como o censor do ego”150. Nesta 

conferência, partindo da compreensão dos delírios de observação, Freud está se referindo 

ao superego, já que esta instância exerce a censura durante os sonhos e é desta que 

partem as repressões aos desejos proibidos. E acrescenta: “quando [...] esta instância 

censora se decompõe em suas partes, ela nos revela sua origem na influência dos pais, 
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dos educadores e do ambiente social numa identificação com algumas dessas figuras 

modelo”151.  

Com a publicação de Luto e Melancolia, em 1917, Freud retoma a idéia de 

‘instância censora’, ‘instância crítica’. Ao analisar a perturbação do melancólico, Freud 

pondera: “vemos como nele uma parte do ego se coloca contra a outra, julga-a 

criticamente, e, por assim dizer, toma-a como seu objeto”152.  Ele denomina esta parte de 

‘consciência’ e a inclui, juntamente com a censura, entre as principais funções do  

superego. 

Na compreensão de Violante sobre esta passagem, ela considera que, “em ‘Luto e 

Melancolia’ [...], Freud reporta-se a esse ‘agente crítico’ ou ‘consciência’ como sendo o 

pólo de conflito em relação ao ego, então regressivamente identificado com o objeto 

perdido” 153. 

 Quatro anos após Luto e Melancolia, ao publicar Psicologia de Grupo e a 

Análise do Ego, em 1921, Freud ressalta que “o ideal de ego abrange a soma de todas as 

limitações a que o ego deve aquiescer e, por essa razão, a revogação do ideal constituiria 

necessariamente uma magnífico festival para o ego, que mais uma vez poderia, então, 

sentir-se satisfeito consigo próprio”154. O mestre, neste momento, está retomando o 

conceito de ‘consciência’, como também o conceito de ‘instância crítica dentro do ego’, 

destacando as suas principais funções, tais como auto-observação, a consciência moral e 

a censura. 

Freud reitera essas alterações no ego, ao publicar O Ego e o Id (1923). Para ele, 

“a existência de uma gradação no ego, uma diferenciação dentro dele, [...] pode ser 

chamada de ‘ideal de ego’ ou ‘superego’ [...]”155. Aqui Freud está utilizando o conceito 

de ideal de ego e superego como sinônimos. Apesar de usar indistintamente estes 

conceitos, ele aborda a origem do ideal de ego, ressaltando:  

 
Os efeitos das primeiras identificações efetuadas na mais primitiva 
infância serão gerais e duradouras. Isso nos conduz de volta à origem 
do ideal de ego; por trás dele jaz oculta a primeira e mais importante 
identificação de um indivíduo, a sua identificação com o pai em sua 
própria pré-história pessoal 156. 
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152 FREUD, Sigmund ( 1917 [1915]). Luto e Melancolia. ESB, vol. XIV, 1996, p.253. 
153 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Os Herdeiros do Complexo de Édipo. In: Ensaios Freudianos em 
Torno da Psicossexualidade. São Paulo: via Leterra, 2004,  p. 126. 
154 FREUD, Sigmund (1921). Psicologia de Grupo e a Análise do Ego. ESB, vol. XVIII, 1996, p. 141. 
155 FREUD, Sigmund (1923). O Ego e o Id. ESB, vol. XIX, 1996, p.41. 
156 Idem, p. 43-44. 



 59 

 
 

Em uma nota de rodapé acrescida ao parágrafo citado acima, ele adverte que 

“talvez fosse mais seguro dizer com os pais, pois antes de uma criança ter chegado ao 

conhecimento definitivo da diferença entre os sexos, [...] ela não faz distinção do valor 

entre o pai e a mãe”157. Nesta citação, Freud está se referindo à identificação na 

constituição psíquica do sexo masculino e ao complexo de Édipo masculino. 

Freud considera que “o superego, contudo, não é simplesmente um resíduo das 

primitivas escolhas objetais do id; ele também representa uma formação enérgica contra 

essas escolhas [...]”158.  Logo em seguida, Freud concebe ao ‘ideal do ego’ um caráter 

propiciador e interditor, ressaltando que “[...] esse aspecto duplo do ideal do ego deriva 

do fato de que o ideal de ego tem a missão de reprimir o complexo de Édipo”159. Isto 

quer dizer que, em sua relação com o ego, o ideal de ego impõe normas e proibições ao 

ego. A relação com o ego não se esgota com a regra de ser como o pai, mas também 

engloba a proibição de não ser como o seu pai é. Assim, o menino não pode fazer tudo o 

que o seu pai faz, pois certos papéis pertencem unicamente à figura paterna.   

Embora Freud, em O Ego e o Id, use como sinônimos os conceitos ideal de ego e 

superego, Violante compreende que “Freud insinua uma diferenciação, ao dizer: ‘o 

autojulgamento [que] declara que o ego não alcança o seu ideal’.”160. 

Em outra interpretação sobre o aparecimento do conceito de superego e sua 

intrínseca relação com o ideal de ego, Laplanche e Pontalis entendem que: 

 

 Se tomamos a noção de superego num sentido amplo e pouco 
diferenciado, como acontece em O Ego e o Id – onde, não 
esqueçamos, o termo figura pela primeira vez-, ela engloba as funções 
de interdição e de ideal. Se mantivermos, pelo menos como 
subestrutura particular, o ideal de ego, então o superego surgirá 
principalmente como uma instância que encarna uma lei e proíbe sua 
transgressão [...]161. 
 

 
Na interpretação de Roudinesco e Plon sobre o aparecimento do conceito do 

superego na obra freudiana, eles também consideram que: 

                                                 
157 Idem, p.44. 
158 Idem, p.47. 
159 Idem, ibidem. 
160 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Os Herdeiros do Complexo de Édipo. In: Ensaios Freudianos em 
Torno da Psicossexualidade. São Paulo: via Leterra, 2004,  p. 128. 
161 LAPLANCHE, J. & PONTALIS, J-B (1967). Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 
2001, p. 498. 
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Seria impossível situar melhor o conceito de supereu, que apareceu em 
1923, em O Eu e o Isso. Ele foi o produto de uma longa elaboração, 
iniciada em 1914 no artigo ‘Sobre o Narcisismo: uma Introdução’. 
Freud construiu então a noção de ideal, substituto do narcisismo 
infantil e que seria, supostamente, o instrumento de medida utilizado 
pelo eu para observar a si mesmo [...]. Em o Eu e o Isso, o supereu 
ainda é mal diferenciado do ideal de eu, mas é considerado 
inconsciente, a exemplo de grande parte do eu 162. 

 

 Se, de um lado, o conceito de superego aparece pela primeira vez no texto O Ego 

e o Id (1923), de outro, ao abordar a importância do pai na constituição do superego, 

Freud também ressalta que esta instância “retém o caráter do pai, enquanto que, quanto 

mais poderoso o complexo de Édipo e mais rapidamente sucumbir à repressão (sob a 

influência da autoridade do ensino religioso, da educação escolar e da leitura), mais 

severa será posteriormente a dominação do superego sobre o ego”163. Recordemos que o 

pai, no caso do menino, foi percebido como um obstáculo para a realização de seus 

desejos, sendo que o seu ego fortificou-se para recalcar estes desejos (como toda a 

sexualidade infantil) devido à força da lei paterna. Tanto no superego como no ideal de 

ego temos os valores morais que foram internalizados desde a tenra infância, já que esta 

instância pode ser considerada a representante das relações com os pais (entenda-se aqui 

pai e mãe) desde os primeiros momentos de vida. O superego, além de constituir a 

expressão dos mais poderosos impulsos e desejos recalcados, também é o substituto de 

um anseio pelo pai, sendo esta a semente da qual todas as religiões se desenvolveram. 

Tanto a religião como a moralidade e o senso social são heranças do complexo paterno. 

Sobre este herdeiro do complexo de Édipo, Laplanche e Pontalis compreendem 

que “embora a renúncia aos desejos edipianos amorosos e hostis esteja no princípio da 

formação do superego, este, segundo Freud, é enriquecido pelas contribuições ulteriores 

das exigências sociais e culturais (educação, religião, moralidade)”164. 

Ao redigir “A Dissolução do Complexo de Édipo” (1924), Freud destaca que, na 

resolução do complexo de Édipo, “a autoridade do pai ou dos pais é introjetada e aí 

forma o núcleo do superego, que assume a severidade do pai [...]”165. Lembremos que o 

superego surge de uma identificação com o pai tomado como modelo. E, ao publicar O 

                                                 
162 ROUDINESCO, Elisabeth& Plon, Michel. Dicionário de Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
1998,  p. 744. 
163 FREUD, Sigmund (1923). O Ego e o Id. ESB, vol. XIX, 1996, p.49. 
164 LAPLANCHE, J. & PONTALIS, J-B (1967). Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 
2001, p. 498-499. 
165 FREUD, Sigmund (1924). Op. cit. ESB, vol. XIX, 1996, p.196. 
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Problema Econômico do Masoquismo, Freud acrescenta que, no superego, “é facilmente 

concebível que, graças à desfusão de instinto que ocorre juntamente com essa introdução 

no ego, a severidade fosse aumentada [...]. O Imperativo categórico de Kant é, assim, o 

herdeiro direto do complexo de Édipo”166. A severidade ao qual o mestre se refere é a do 

superego, já que este reteve a força, a severidade e a inclinação a supervisionar e a punir, 

características estas introjetadas pelo ego da criança decorrente das pessoas responsáveis 

pelos seus cuidados (como o pai, a mãe ou seus substitutos), tornando este superego 

cruel e duro em relação ao ego. 

Cabe ao ego abrigar “dentro dele, como seu núcleo, um agente especial: o 

superego. Às vezes, acha-se fundido com o superego de maneira que não podemos fazer 

distinção entre eles, ao passo que, em outras circunstâncias, se acha nitidamente 

diferenciado dele”167. O superego, este herdeiro do agente paterno, mantém o ego em 

estrita dependência, tratando-o tal como os pais trataram este filho em sua tenra infância, 

embora a sua severidade possa vir a se tornar um pouco mais afável devido ao humor, 

consolando o ego e protegendo-o do sofrimento. 

Em O Mal Estar na Civilização, de 1929, Freud retoma a severidade presente no 

superego, entrelaçando-a com a agressividade. Ao indagar os meios utilizados pela 

civilização para inibir a sua agressividade (devido à presença do desejo hostil no ser 

humano), o mestre considera que esta agressividade 

 

 [...] é introjetada, internalizada; ela é, na realidade, enviada de volta 
para o lugar de onde proveio, isto é, dirigida no sentido do seu próprio 
ego. Aí, é assumida por uma parte do ego, que se coloca contra o resto 
do ego, como superego, e que então, sob a forma de consciência, está 
pronta para pôr em ação contra o ego a mesma agressividade rude que 
o ego teria gostado de satisfazer sobre outros indivíduos, a ele 
estranhos 168. 
 

  
No trecho citado acima, compreendo que Freud está se reportando à origem do 

superego, relacionando-o com a agressividade que é internalizada por esta instância  e 

que se volta contra o próprio ego através de um sentimento inconsciente de culpa. Ele se 

refere ao superego como um agente que consegue dominar o perigoso desejo de agressão 

                                                 
166 FREUD, Sigmund (1924). O Problema Econômico do Masoquismo. ESB, vol. XIX, 1996, p. 185. 
167 FREUD, Sigmund (1927). O Humor. ESB, vol. XXI, 1996, p.167. 
168 FREUD, Sigmund (1930 [1929]). O Mal-Estar na Civilização. ESB, vol. XXI, 1996, p. 127. 
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do indivíduo, ressaltando que “uma grande mudança só se realiza quando a autoridade é 

internalizada através do estabelecimento de um superego”169. 

 Sobre a intrínseca relação entre a agressividade internalizada e a constituição do 

superego, Freud ressalta que “a diferença essencial, porém, é que a severidade original 

do superego não representa – ou não representa tanto - a severidade que dele [do objeto] 

se experimentou ou que se lhe atribui. Representa, antes, nossa própria agressividade 

para com ele”170. A severidade do superego de um menino também pode ser o resultado 

da quantidade de agressão punitiva que este espera de sua figura paterna devido à 

projeção de suas fantasias agressivas neste representante. 

Em relação a esta severidade, Freud ainda afirma que “a experiência nos mostra, 

contudo, que a severidade do superego que uma criança desenvolve, de maneira 

nenhuma, corresponde à severidade de tratamento com que ela própria se defrontou”171. 

A severidade desta instância parece ser independente da severidade do ambiente onde 

esteve inserida, já que uma criança criada de forma não tão austera também pode vir a 

adquirir uma consciência muito crítica. O seu superego pode adquirir uma severidade 

inflexível, ainda que esta criança tenha sido criada de uma forma branda, afetuosa e se 

tenham evitado ameaças e punições.  

Freud ressalta que “no entanto, também seria errado exagerar essa independência; 

não é difícil nos convencermos de que a severidade da criação também exerce uma forte 

influência na formação do superego da criança”172. Assim, na formação do superego, 

devemos considerar os fatores constitucionais e as influências do ambiente real, já que 

ambos os fatores atuam de uma forma combinada na constituição desta instância crítica. 

A importância dos pais na formação do superego é retomada nas Novas 

Conferências de 1932/1933, especificamente na 31º conferência intitulada A Dissecção 

da Personalidade Psíquica. Nesta, Freud postula que “o papel que mais tarde é assumido 

pelo superego é desempenhado, no início, por um poder externo, pela autoridade dos 

pais”173. O superego assume o lugar da instância parental, observa e ameaça o ego da 

mesma maneira que os pais faziam com este filho. Assim, o superego assume a rigidez e 

a severidade dos pais, com sua função punitiva e proibidora.  

                                                 
169 Idem, p. 129. 
170 Idem, p.133. 
171 Idem, ibidem. 
172 Idem, ibidem. 
173 FREUD, Sigmund (1933[1932]). Op. cit. ESB, vol. XXII, 1996, p. 67. 
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Nesta Conferência, Freud também expõe sobre a psicologia do ego e sua relação 

com o superego, retomando a diferença, mas também revelando a íntima relação entre o 

ideal do ego e o superego, quando diz que o superego “é 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 [...]. Esse ideal de ego é o precipitado da antiga imagem dos pais, 

a expressão de admiração pela perfeição que a criança então lhe atribuía”174. 

Compreendo que Freud impute ao superego a função de ser o veículo do ideal de ego 

responsável pela busca de perfeição, cabendo ao superego a manutenção deste ideal. 

Para Freud “o superego é [...] o representante de todas as restrições morais, o 

advogado de um esforço tendente à perfeição” 175. Além de manutenção do ideal, ele 

atribui ao superego as funções de auto-observação e de consciência. Enquanto herdeiro 

do complexo de Édipo, esta instância se funde no id, tendo íntimas relações com ele e 

relacionando-se com o mundo externo somente por meio do ego. 

Em sua leitura sobre os conceitos de ideal do ego e superego presentes nesta 31º 

Conferência, Violante interpreta que “o ideal de ego tem como função estimular o ego a 

atingir perfeição e servir de instrumento por meio do qual o ego se avalia; e o superego é 

o veículo, o portador do ideal de ego, cujas funções são a auto-observação, a consciência 

e a manutenção do ideal”176. 

Em relação ao superego, Freud acrescenta que “o superego de uma criança é, com 

efeito, construído segundo o modelo não de seus pais; mas do superego de seus pais” 177. 

O superego de um menino é, acima de tudo, uma instância psíquica em que estão 

presentes os valores que vão além do superego de seus pais. Nesta instância também 

estão presentes os valores e os julgamentos transmitidos de geração para geração.  

Abro um breve parêntese. Em meu entendimento do caso clínico desta tese, seria 

na transmissão destes valores que o superego de Paulo cobra o seu preço, trazendo não 

só a sua dívida em relação ao pai Claudio, mas também a dívida de seu pai em relação ao 

seu avô paterno. Esta dívida simbólica, que permeia gerações, será trabalhada no 

capítulo 05. Fecho parêntese e retorno à concepção freudiana de superego. 

                                                 
174 Idem, p.70. 
175 Idem, p.72. 
176 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Os Herdeiros do Complexo de Édipo. In: Ensaios Freudianos em 
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Lembremos que, ao redigir O Esboço de Psicanálise, em 1938, Freud se refere ao 

superego como o “agente especial no qual se prolonga a influência parental”178. Nesta 

influência parental inclui, em sua operação, além da personalidade dos próprios pais, os 

valores da família, as tradições raciais e nacionais por eles transmitidos, bem como as 

exigências do meio social em que o indivíduo está inserido. 

 

1.9- Período de Latência. 
 

 
No percurso da constituição da psicossexualidade, o que se segue à fase fálica é o 

período de latência. Se, do ponto de vista psíquico, após a assunção da castração 

simbólica, surge um ego (desidealizado), um superego e um ideal de ego, do ponto de 

vista da sexualidade, o menino entra no período de latência. Durante este período, Freud 

postula que: 

 

 Erigem-se as forças anímicas que, mais tarde, surgirão como entraves 
no caminho da pulsão sexual e estreitarão seu curso à maneira de 
diques [...] Nas crianças civilizadas, tem-se a impressão de que a 
construção desses diques é obra da educação, e certamente a educação 
tem muito a ver com isso 179.  
 

É neste período que ocorrem as sublimações das pulsões sexuais e agressivas, ou 

seja, é nesta fase que ocorre o desvio das forças pulsionais sexuais e agressivas para 

novas metas. 

Em relação a este momento do desenvolvimento psicossexual, Freud também 

ressalta que “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”180. Este período de latência termina no final da infância, quando se 

inicia a genitalidade adulta. Assim, no período de latência, a libido encontra-se 

adormecida e há a amnésia dos primeiros anos de vida devido ao efeito do recalcamento. 

Em sua compreensão sobre este período, Laplanche e Pontalis consideram que 

este é o: 

 

                                                 
178 FREUD, Sigmund (1940[1938]). Esboço de Psicanálise. ESB, vol. XXIII, p.159. 
179 FREUD, Sigmund (1905). Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. ESB, vol. VII, 1996, p.167. 
180  FREUD, Sigmund (1926). A Questão da Análise Leiga. ESB, vol. XX, 1996, p. 204. 
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 Período que vai do declínio da sexualidade infantil (aos cinco ou seis 
anos) até o início da puberdade, e que marca uma pausa na evolução 
da sexualidade [...]. O período de latência tem origem no declínio do 
complexo de Édipo; corresponde a uma intensificação do recalque 
[...], a uma transformação dos investimentos de objetos em 
identificações com os pais e um desenvolvimento das sublimações 
[...].  Note-se que Freud fala de período de latência, e não de fase, o 
que deve ser entendido do seguinte modo: durante o período 
considerado, embora possamos observar manifestações sexuais, não 
há, a rigor, uma nova organização da sexualidade 181. 
 
 

1.10- A Organização Genital Adulta. 
 

 
Após o término do período de latência, inicia-se a organização genital adulta.  Para 

Freud, “com a chegada da puberdade introduzem-se as mudanças que levam a vida sexual 

infantil a sua configuração normal definitiva”182. Nesta organização, as zonas erógenas 

ficam subordinadas ao primado da zona genital. A pulsão sexual encontra o seu objeto e 

coloca-se a serviço da função reprodutora. 

Freud diz que “somente com a puberdade se estabelece a separação nítida entre os 

caracteres masculinos e femininos”183. E, em uma nota de rodapé acrescida em 1915 aos 

Três Ensaios, Freud discute a diferença entre masculino e feminino, ressaltando que: 

 

“[...] é indispensável deixar claro que os conceitos de ‘masculino’ e 
‘feminino’ [...] figuram entre os mais confusos da ciência e se 
decompõem em pelo menos três sentidos. Ora se empregam 
‘masculino’ e ‘feminino’ no sentido de atividade e passividade, ora no 
sentido biológico, ora ainda no sentido sociológico. O primeiro desses 
três sentidos é o essencial, assim como o mais utilizável em 
psicanálise”184. 

 
 

Contudo, na 33º Conferência intitulada “Feminilidade”, Freud observa que é 

“inadequado fazer o comportamento masculino coincidir com atividade e o feminino, 

com passividade”185. Na feminilidade, há características psicológicas que dão preferência 

para fins passivos, sendo que estes fins não coincidem com passividade. Isto significa 

que não devemos igualar atividade com masculinidade e nem passividade com 
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feminilidade, diferenciando atividade e passividade de fins ativos e passivos. Além disso, 

para o mestre, devemos relevar a influência dos costumes sociais que, de certa forma, 

forçam as mulheres a uma situação passiva e os homens a uma situação ativa. Assim, 

segundo Freud, todo indivíduo demonstra uma mistura dos traços de caráter pertencentes 

ao seu próprio sexo e ao sexo oposto, demonstrando uma combinação de atividade e 

passividade. 

Em relação à masculinidade, Bleichmar associa os aspectos da passividade com 

os fantasmas da homossexualidade, destacando que 

 

[...] atuada ou fantasiada, a homossexualidade é constitutiva, 
paradoxalmente, da masculinidade. Definida no jogo das duas 
vertentes: a passividade originária em relação à mãe fálico-sedutora 
dos primeiros tempos da vida, se ressignifica, a posteriori, quando o 
sujeito se estrutura como tal e se produz a conversão que o transforma 
de passivo em ativo em relação a um objeto, que, de todos os modos, 
já não é o mesmo na medida em que está atravessado pela castração. 
Nesta impulsão que transforma o passivo em ativo se inaugura uma 
nova dificuldade: a identificação sexuada masculina se enfrenta com a 
incorporação do atributo da atividade genital masculina, paterna, 
arrastando os restos libidinais do vínculo originário com o pai.186 
 

 

Compreendo que Bleichmar destaca um novo dilema para a masculinidade, uma 

vez que para ser homem, o menino vê-se confrontado com a profunda contradição de 

incorporar o pênis paterno, outorgado pelo pai, que simbolizaria a sua potência e a sua 

masculinidade, embora tal movimento o conduziria a uma recusa do seu desejo 

homossexual que seria reativado pela introjeção identicatória deste atributo paterno. 

Assim, segundo esta psicanalista argentina, os fantasmas homossexuais constitutivos da 

masculinidade necessitam ser restituídos ao seu lugar correspondente e analisados, 

portanto, no movimento paradoxal que inaugura novas vias para a constituição 

psicossexual masculina. 

Abro um parêntese. Destaco que este dilema da constituição psicossexual 

masculina necessita de uma atenção especial na análise de pacientes neuróticos 

obsessivos, uma vez que possibilita uma compreensão singular da problemática 

identificatória vivenciada por estes neuróticos, traduzindo a proximidade desta neurose 

com a perversão e refletindo, assim, os desejos homossexuais que os rondam desde a 
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remota infância. Dito isto, fecho parêntese e prossigo com o encontro de objeto segundo 

a metapsicologia freudiana. 

Durante a organização genital adulta “consuma-se no lado psíquico o encontro do 

objeto para qual o caminho fora preparado desde a mais tenra infância [...]. O encontro 

do objeto é, na verdade, um reencontro”187. A escolha de objeto se efetua em dois 

momentos. O primeiro momento já ocorre na tenra infância e é detido pelo período de 

latência. Esta escolha é retomada na puberdade, determinando a configuração definitiva 

da vida sexual. Assim, o menino procura encontrar no objeto do presente algo que lhe 

permitiu vivenciar o amor sexual do passado, mas que outrora lhe foi interditado. 

Em relação aos dois tipos de escolha de objeto, o anaclítico (ou de ligação) e o 

narcísico, Freud afirma: “não concluímos [...] que os seres humanos se acham divididos 

em dois grupos acentuadamente diferenciados, conforme sua escolha objetal se coadune 

com o tipo anaclítico ou narcisista [...]”188. Isto quer dizer que não existe uma escolha 

objetal puramente anaclítica ou narcísica, já que ambos os tipos de escolha objetal estão 

abertos a cada sujeito, embora este possa recorrer a um ou a outro. 

É na puberdade que “o complexo [de Édipo] é revivescido no inconsciente e 

envolve-se em novas modificações”189. Na adolescência, o jovem revive o seu complexo 

de Édipo, atingindo a organização genital adulta. É nesta fase que o sujeito irá 

estabelecer, em definitivo, uma identidade masculina ou feminina, pois é na puberdade 

que existe a mais nítida diferença entre os caracteres masculinos e femininos.  

Em sua interpretação sobre a organização genital adulta, Mijolla entende que “é 

com a organização sexual pubertária que as pulsões parciais se unificam e se 

hierarquizam definitivamente. A criança só sai da anarquia das pulsões parciais depois 

de assegurado, com a puberdade, o primado da zona genital”190. 

Na finalização deste primeiro capítulo, gostaria de ressaltar que os conceitos 

desenvolvidos ao longo deste permitirão ao leitor uma melhor compreensão da 

problemática identificatória presente no caso clínico de Paulo, embora novos conceitos 

necessitem ser contemplados para a compreensão desta problemática, enriquecendo a 

análise deste caso clínico. Para tal, gostaria de recorrer ao capítulo 02 e trazer as 

contribuições de Piera Aulagnier ao legado da metapsicologia freudiana. 

                                                 
187 FREUD, Sigmund (1905). Três Ensaios Sobre a Teoria da Sexualidade. ESB, vol. VII, 1996, p. 210. 
188 Idem, p. 94-95 
189 FREUD, Sigmund (1924). Dois Verbetes de Enciclopédia. ESB, vol. XVIII, 1996, p.263. 
190 MIJOLLA, Alain de. Dicionário Internacional da Psicanálise. Tradução Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: 
Imago, 2005, p.687. 
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Capítulo 2- Contribuições de Piera Aulagnier à metapsicologia 
freudiana. 

  

                                            
Antes de caminhar para as contribuições metapsicológicas de Aulagnier ao 

legado freudiano, é necessário realizar uma retomada da ideia central desta tese, ou seja, 

a maneira de conduzir esta pesquisa remeteu-me à questão da dialética identificatória na 

constituição psíquica do Eu destes pacientes obsessivos, já que pretendo postular, nesta 

tese, que um estudo minucioso da problemática identificatória do neurótico obsessivo 

pode ser considerado um eixo norteador para uma melhor compreensão do sentimento 

inconsciente de culpa e da dúvida nos casos de neurose obsessiva. Para tal estudo, dois 

pontos fundamentais serão trabalhados neste capítulo: os modos de funcionamento 

psíquico e a compreensão da dialética identificatória para a constituição do Eu. 

Muitos devem estar se indagando sobre o motivo pelo qual seria necessário 

buscar em Aulagnier as contribuições metapsicológicas a esta tese, já que esta 

psicanalista teve uma vasta experiência com pais de psicóticos, enquanto que Freud 

somente atendia neuróticos adultos e, por isto, não sentiu necessidade de entrar em 

contato com os pais de seus pacientes (o que é imprescindível na análise infantil e na de 

psicóticos). O interesse de Freud foi compreender metapsicologicamente como o menino 

tornava-se homem (alcançando a masculinidade) e como a menina tornava-se mulher, 

como também ressaltar os acidentes psicopatológicos neste caminho.  

Esta indagação pode ser respondida por esta célebre frase de Aulagnier, presente 

em nota preliminar ao livro A Violência da Interpretação: “a psicose nos obriga a 

repensar a psique e nossos modelos, o que não nos surpreende [...]”191. Embora tenha 

contribuído relativamente pouco ao campo das neuroses, acredito que, pelo fato de ter 

atendido pais de psicóticos e de ter destacado o desejo dos pais (e não só o desejo 

materno) para e por determinada criança, esta psicanalista embrenhou-se de uma forma 

singular pela problemática identificatória sem nunca perder o referencial freudiano. 

Assim, sua experiência de análise de psicóticos levou-a ressaltar o lugar do desejo dos 

pais entre si e do desejo de cada um deles por cada filho, desde antes do seu nascimento. 

Além de abordar o espaço familiar, ressaltando o desejo dos pais, Aulagnier 

também desenvolve o conceito de contrato narcisista. Neste contrato, “o investimento 

                                                 
191 AULAGNIER, Piera (1975). Op. cit. Rio de Janeiro: Imago, 1979, p. 16. 
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pelo grupo antecipa o investimento do grupo pela criança”.192 É necessário que o grupo 

social onde esta família esteja inserida reserve um lugar para esta futura criança que irá 

nascer e a invista como legítimo ocupante deste lugar com o objetivo de que, ao crescer, 

ele transmita, de forma idêntica, o modelo sócio-cultural deste meio. Assim, neste 

contrato, temos que considerar a criança e o grupo social ao qual pertence e, por meio 

deste, à sociedade inclusiva e as leis as quais ela está submetida e o discurso que as 

impõem.  

Segundo Aulagnier, “todo indivíduo nasce num ‘espaço falante’ e é por isto que, 

antes de abordamos a estrutura do Eu como instância constituída pelo discurso, 

analisaremos as condições necessárias para que este espaço ofereça ao Eu um habitat 

adequado as suas exigências”193. Para o advento do Eu, não só o desejo materno é 

importante para a constituição psíquica da criança, mas também o desejo paterno em 

relação a este filho, já que a criança nasce em um espaço familiar organizado pelo 

discurso e pelo desejo do casal parental entre si e em relação a esta criança. 

Abro um breve parêntese. Julgo que uma análise deste espaço falante vem a 

possibilitar uma melhor compreensão da conjuntura onde o Eu do paciente Paulo irá 

emergir, esclarecendo as reais circunstâncias dos desejos de seus pais em relação ao seu 

nascimento. Fecho parêntese.  

 Para uma melhor compreensão deste advento do Eu, primeiramente, é necessário 

destacar que o Eu pertencente à metapsicologia de Aulagnier é diferente do ego 

freudiano. Para Freud, como já citado anteriormente, “[...] uma unidade comparável ao 

ego não pode existir no indivíduo desde o começo; o ego tem que ser desenvolvido”194. 

Freud não especifica a data em que este ego se constitui, sendo o narcisismo a primeira 

forma pela qual o ego se constitui como ego ideal. Os pais, ao reviverem seu próprio 

narcisismo por ocasião do nascimento de seu filho (a), colocam este no patamar de ‘sua 

majestade, o bebê’. E o mestre ainda releva que “ego é, primeiro e acima de tudo, um 

ego corporal”195.  Este ego é fruto das sensações corporais, principalmente daquelas 

provenientes da superfície do corpo. 

 Em relação ao ego freudiano, Aulagnier diz: 

 

                                                 
192  Idem, p. 150. 
193  Idem, p. 105. 
194 FREUD, Sigmund (1914). Sobre o Narcisismo: uma Introdução. ESB, vol. XIV, 1996, p.84. 
195 FREUD, Sigmund (1923). O Ego e o Id. ESB, vol. XIX, 1996, p.39. 
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“Para mim, o Eu é uma instância que está diretamente vinculada à 
linguagem. Não há lugar em minha concepção metapsicológica para o 
conceito ego-id indiferenciado. Neste 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. Defini um conceito para mim 
fundamental que é o Eu antecipado e não se pode falar de um ego 
antecipado no discurso materno [...]”196. 
 

 

Para Aulagnier, este Eu é um Eu historizado, que insere o bebê, desde o seu 

nascimento, numa ordem temporal e simbólica. Este Eu nasce imerso na história 

edipiana dos pais e se constitui através de uma dialética identificatória. Ainda, a autora 

afirma: “minha diferença com Lacan é que, para mim, o Eu não está condenado ao 

desconhecimento, nem é uma instância passiva. Ainda que seus primeiros identificados 

sejam providos pelo discurso materno, o Eu também é uma instância identificante e não 

é um produto passivo do discurso do Outro”197. Para a autora, o Eu é constituído por 

duas dimensões: a identificada (provida pelo discurso materno) e a identificante (que não 

é produto passivo do discurso do Outro, podendo ‘deformar’ o que está sendo 

ouvido/escutado). Este Eu é estruturado pela linguagem à medida que, mesmo antes de 

vir ao mundo, o bebê é pré-enunciado e pré-investido pelo discurso do casal parental. 

Este bebê nasce em um meio familiar, um “micro-meio”, que Aulagnier entende como 

“espaço falante”198. Assim, este futuro Eu se desenvolverá em um micro-meio familiar 

organizado pelo discurso dos pais, pelo desejo que une os pais e pelo desejo de cada um 

destes por este filho.  

Neste micro-meio familiar, Aulagnier também destaca dois conceitos 

fundamentais para a estruturação da psique da criança (e que são de extrema relevância 

para a análise do caso clínico desta tese): estes seriam o de porta-voz e o conceito de 

sombra-falada.  

Em suas sábias palavras, esta psicanalista conceitua porta-voz como “a função 

atribuída ao discurso da mãe, na estruturação da psique [...]. É a esta voz que o infans 

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

sucessivamente, comenta, prediz, acalenta o conjunto de suas manifestações”199. Ao  

                                                 
196 HORNEISTEIN, Luis. Diálogo com Piera Aulagnier. In: Desejo e identificação. Org. Maria Lucia 
Vieira Violante. São Paulo: Annablume, 2010, p. 63. 
197 Idem, ibidem. 
198 AULAGNIER, Piera (1975). A Violência da Interpretação – do pictograma ao enunciado. Rio de 
Janeiro: Imago, 1979, p. 105. 
199 Idem, p. 106. 
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ingerir o leite materno, o bebê também estará incorporando um significante do desejo 

materno, embora o seu nascimento seja precedido pela sombra falada. 

 Sobre isto, Aulagnier diz: 

 
“Precedendo o nascimento do sujeito preexiste um discurso que o 
concerne: espécie de sombra falada e suposta pela mãe que fala, ela se 
projeta sobre o corpo do infans – quando do seu nascimento – 
tomando o lugar deste a quem se dirige o discurso do porta-voz [...]. A 
mãe [...] imputa à sombra um desejo que ela desconhece [...]. O que 
chamamos de sombra é, portanto, constituído de uma série de 
enunciados que testemunham o desejo materno referente à criança; 
eles constituem uma imagem identificatória que antecipa o que será 
enunciado pela voz deste corpo, ainda ausente”200.  
 

A sombra falada é a herdeira da história edipiana da mãe, como também de seu 

recalcado. Esta sombra antecipa o próprio recalcado da criança, já que a mãe lhe 

transmite um recalcado necessário para a estruturação do seu Eu. Além disso, esta 

sombra resguarda a mãe do retorno do seu desejo reprimido de ter um filho do seu 

próprio pai. Assim, a mãe realiza a função de porta-voz necessária à constituição do 

psiquismo do bebê, inserindo-o no discurso do meio e apontando-lhe as leis e as 

exigências deste. 

Segundo Aulagnier “para que a vida do Eu seja possível, é necessário que o 

porta-voz tenha investido o Eu que ele antecipa, fornecendo-lhe pensamentos com 

função identificatória, enquanto o Eu ainda não pode pensá-los ou inventá-los”201. A 

imagem do bebê construída ao longo da gestação, a qualidade e a intensidade deste 

investimento são fundamentais para o seu futuro desenvolvimento psíquico. Por ocasião 

dos primeiros encontros entre o corpo real do bebê e a representação psíquica que a mãe 

elabora deste, estes encontros podem ser fonte de (des) prazer para o recém-nascido. Isto 

significa que, como a mãe antecipa um corpo ainda ausente, formulando pré-enunciados 

e pré-investindo libidinalmente este corpo, esta ‘pré-enunciação’ constitui assim um 

‘corpo falado’ que, por sua vez, deverá se ancorar - ou não -  no corpo real do bebê.  

Violante, em sua leitura sobre o conceito de sombra falada e porta-voz, entende 

que 

“a sombra induz, por antecipação, o reprimido da criança, 
promovendo a transmissão de uma instância repressora, que, na 
verdade, precede o que será reprimido. Assim, de sujeito para sujeito, 
é transmitido um reprimido [...]. O porta-voz, por meio de seu desejo e 

                                                 
200  Idem, p. 109-113. 
201 AULAGNIER, Piera (1979). Os Destinos do Prazer. Rio de Janeiro: Imago, 1985, p. 139. 
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de seu discurso, tem uma função identificatória, mas é também 
responsável por apresentar à criança uma realidade remodelada por 
sua psique e marcada com um índice libidinal”202. 
 

 Como estou abordando a sombra falada, é imprescindível destacar que, para 

Aulagnier, o termo mãe se refere a uma mulher em quem encontramos: “a repressão bem 

realizada de sua própria sexualidade infantil, um sentimento de amor dedicado à criança, 

seu acordo com o essencial do que o discurso cultural do seu meio diz sobre a função 

materna; a presença, a seu lado, de um pai da criança, a quem ela destina sentimentos 

positivos”203. É o discurso materno que permite a esta mãe ignorar o componente sexual 

inerente ao seu amor pela criança, zelando para que não retorne o que deve ficar 

recalcado. Se, de um lado, este bebê é pré-enunciado e pré-investido libidinalmente pela 

mãe, este é, de modo prevalente, pré-investido pelo pai; já que é através da mãe que este 

bebê encontra o desejo do outro-sem-seio, o pai, pela sua existência.  

Antes de destacar a importância deste ‘outro- sem-seio’ para a constituição do 

psiquismo, é necessário ressaltar que para Aulagnier o Eu se constitui entre os 06 e 18 

meses (durante o estádio do espelho); mas antes deste Eu advir por meio da identificação 

especular ou imaginária, são outros modos de funcionamento psíquico que irão 

representar o vivido na psique do bebê. São estes: o originário, o primário e o secundário 

– modo de funcionamento do Eu.  

Abro um parêntese. No decorrer destes três modos de funcionamento psíquico, há 

conceitos de extrema relevância que possibilitam uma melhor compreensão da dinâmica 

psíquica de Paulo e de sua problemática identificatória; uma vez que tais conceitos - 

como o de fantasia e de cena primária - permitem uma melhor compreensão das 

vivências metabolizadas na remota infância deste paciente. Fecho parêntese e recorro aos 

três modos de funcionamento psíquico. 

 

2.1- Os modos de funcionamento psíquico. 

 

Para abordarmos estes três modos de funcionamento psíquico, é necessário 

definir o que é a atividade de representação. Para Aulagnier: 

                                                 
202 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de Freud. 
São Paulo: Via Leterra, FAPESP, 2001, p.44. 
203AULAGNIER, Piera (1975). A Violência da Interpretação – do pictograma ao enunciado. Rio de 
Janeiro: Imago, 1979, p. 110. 
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 “Por atividade de representação compreendemos o equivalente psíquico 
do trabalho de metabolização própria à atividade orgânica. [...] o 
elemento absorvido e metabolizado [pela psique] não é um corpo físico, 
mas um elemento de informação. Se considerarmos a atividade de 
representação como tarefa comum aos processos psíquicos, dir-se-á que 
sua finalidade é de metabolizar um elemento de natureza heterogênea 
em um elemento homogêneo à estrutura de cada sistema”204.  
 

Para Aulagnier, é esta atividade de representação que está encarregada de 

inscrever na psique o existente, o vivido, sendo que toda informação para ser 

representada deve ser investida de libido. A atividade psíquica é constituída pelo 

conjunto, conforme diz Aulagnier, “de três modos de funcionamento, ou por três 

processos de metabolização”205. Estes três processos de metabolização ou modo de 

funcionamento da psique são o processo originário, o primário e o secundário, cujas 

representações são, respectivamente, a representação pictográfica ou pictograma, a 

representação fantasmática e a representação ideativa. 

Gomes, em sua compreensão sobre a atividade de representação, aponta que “a 

vivência de um ‘prazer mínimo’ é condição indispensável para que haja a atividade de 

representação. Este é o axioma básico, ponto de partida da metapsicologia proposta por 

Aulagnier. Como vemos [...], a questão do prazer, da erogenização da psique, é pré-

condição para a atividade de representação.”206 

Em relação aos modos de funcionamento psíquico, Aulagnier postula que os 

processos originário, primário e secundário  

 

não estão imediatamente presentes na atividade psíquica: 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 do objeto, exterior a ela, propriedade que o processo 
anterior tinha obrigação de ignorar 207.   

 

Estes três modos de funcionamento psíquico, que produzem a representação do 

vivido, não estão presentes em atividade desde o nascimento. Embora Aulagnier não 

tenha estabelecido datas, ela afirma que o originário está em atividade desde o 

nascimento, sendo sucedido pela entrada do primário e, no momento do advento do Eu, 

                                                 
204 Idem, p. 27. 
205 Idem, p. 28. 
206 GOMES, Ivone Carmen Dias (2003). Desejo e Representação em Piera Aulagnier. Psicanálise e 
Universidade. São Paulo, nº 18, abril/ 2003, p.54. 
207 AULAGNIER, Piera (1975). A Violência da Interpretação – do pictograma ao enunciado. Rio de 
Janeiro: Imago, 1979, p. 28. 
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pelo secundário. Assim é que todo o vivido será metabolizado por estes três processos, 

que passarão a coexistir de uma forma mais ou menos conflituosa. 

 

2.1.1-Processo Originário. 

  
Aulagnier postula que “o encontro originário, em princípio, acontece no 

momento do nascimento [...]. Quando falamos de momento originário, é a este ponto de 

partida que nos referimos”208. Após o nascimento, no momento do encontro inaugural 

boca-seio, entra em cena o modo de funcionamento originário, que é anterior ao processo 

primário. A atividade do processo originário exige o encontro entre um órgão sensorial 

(como a boca) e um objeto exterior (como o seio) que venha a estimulá-lo. Este é um 

processo que antecede a entrada em cena do processo primário, e que registra o encontro 

boca-seio na psique do bebê através de uma representação pictográfica ou pictograma. 

Para Aulagnier, “a representação pictográfica deste encontro tem a 

particularidade de ignorar a dualidade que a compõe [...]. Diremos desde agora que a 

condição essencial é que esta experiência possa se representar como causando prazer às 

duas entidades que definiremos como ‘objeto-zona complementar’.”209 Devido à 

exigência da representabilidade, a atividade de representação deste modo de 

funcionamento inscreve na psique do bebê uma ‘imagem da coisa corporal’, isto é, uma 

imagem de zona-objeto complementar. De outro lado,  a representação pictográfica, que 

é pulsional, não reconhece a boca separada do seio, ou seja, o órgão sensorial 

representado pela zona erógena (boca) e o objeto complementar externo (seio) é 

representado pictograficamente como uma unidade cujas partes podem estar unidas (caso 

a experiência seja prazerosa), tornando-se fusional; ou se repelirem, caso ocorra o 

desprazer. Assim, o único material passível de inscrição psíquica por este modo de 

funcionamento psíquico é o sensorial, proporcionando prazer ou desprazer ao bebê. 

Neste modo de funcionamento psíquico, segundo Aulagnier, “o ‘mau objeto’ é, 

neste estágio, indissociável de ‘uma má zona’, o ‘mau seio’ da ‘má boca’.” 210 Na 

atividade pictográfica, a boca-seio é representada pictograficamente como uma unidade 

inseparável. 

                                                 
208  Idem, p. 41. 
209  Idem, p. 43-44. 
210  Idem, p. 53. 
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Assim, “o originário está sempre sob o domínio da lei do ‘tudo ou nada’, do amor 

ou do ódio [...].”211 Todo prazer leva ao investimento libidinal da boca, do seio, da 

função alimentar, do leite e da própria atividade de representação, sendo que o bebê, 

neste momento, além do leite, deve ingerir libido. Ao contrário deste movimento de 

prazer, todo movimento de desprazer leva ao desinvestimento da boca-seio, causando 

angústia de mutilação. 

De acordo com Aulagnier, “para o originário, a realidade é um ‘não-existente’, o 

que não implica que ele não sofra os seus efeitos”.212 O originário não pode ser 

considerado o inconsciente, já que o pictograma ou a representação da ‘imagem da coisa 

corporal’, a partir das vivências sensoriais, jamais se unirá a uma representação verbal de 

modo a torná-la consciente. Assim, suas produções jamais acederão ao verbal, condição 

que somente estará ao alcance do Eu. 

 De acordo com Aulagnier, é característico do pictograma “a impossibilidade de 

levar em consideração os conceitos de exterioridade, de não-identidade, de ausência de 

projeção”213. No início da vida, toda vivência do bebê com sua mãe (ou com quem a 

represente) se inscreve psiquicamente, sendo que o originário atribui a causa do vivido 

ao auto-engendramento. 

Em relação ao postulado do auto-engendramento, Aulagnier também ressalta que 

“enquanto espaço psíquico e espaço somático se mantiverem indissociáveis [...], tudo o 

que afeta a psique, tudo o que modifica suas próprias experiências, responderá ao único 

postulado do auto-engendramento”214. A psique do bebê atribuirá à atividade das zonas 

sensoriais o poder de engendrar suas experiências de prazer e de sofrimento. Isto 

significa que, como o originário desconhece qualquer signo de relação, a psique imputará 

tanto o prazer quanto o desprazer à atividade da zona-objeto complementar que os 

inscreve psiquicamente. 

Como a atividade pictográfica é pulsional, convém ressaltar que “a pulsão se 

revela desde sua origem submetida ao desejo; ela é a via pela qual o desejo se vetoriza 

como esse ‘fragmento de atividade’ [...]”.215 A pulsão de vida ou desejo de desejo, e a 

pulsão de morte ou desejo do não desejo, são as duas metas do desejo.  

                                                 
211  Idem, p.58. 
212 AULAGNIER, Piera (1979). Os Destinos do Prazer. Rio de Janeiro: Imago, 1985, p. 132. 
213  Idem, p. 95. 
214 AULAGNIER, Piera (1986). Nascimento de um corpo, origem de uma história. In: Desejo e 
Identificação. Organização de Maria Lucia V. Violante. São Paulo: Annablume, 2010, p.18. 
215 AULAGNIER, Piera (1968).  Um Intérprete em Busca de Sentido – I. São Paulo: Escuta, 1990, p. 176. 
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Para Aulagnier, a pulsão de morte  “[...] é a única onde a satisfação não depende 

de um objeto mas de um ato [...]”216. No originário, o ódio radical e o desejo de 

autodestruição são as primeiras manifestações da pulsão de morte.  

Violante, em sua leitura sobre o processo originário e o pictograma, entende que 

“a representação pictográfica do fenômeno é condição necessária à sua existência na 

psique. [...] Este é o modo de funcionamento psíquico mais primitivo, mas que se 

manterá em ação no decorrer da vida do sujeito, simultânea e mais ou menos 

conflituosamente com os processos primário e secundário de que fala Freud.”217 

 

2.1.2-O Processo Primário. 

 

Em relação ao processo primário, Aulagnier afirma: 

 

“A entrada em função do primário é a conseqüência do 
reconhecimento, imposto à psique, da presença de um outro corpo e, 
[...] de um outro espaço separado do seu próprio. [...] 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 representação é, 
conjuntamente, reconhecimento e negação da separação.”218 

 

O processo originário funciona sozinho apenas por momentos. Para dar conta da 

ausência e do retorno materno, que ocorre devido à separação entre o corpo do bebê e o 

corpo materno, entra em cena o modo de funcionamento primário. Este representa o 

vivido na psique por meio de uma fantasia. Assim, como o processo originário não 

reconhece nenhum signo de relação, o primário começa a funcionar, desde muito cedo, 

com o objetivo de dar conta das alternâncias de presença e ausência materna, como 

também do prazer e do desprazer decorrentes desta presença ou ausência.  

Neste modo de funcionamento psíquico, o que é representado “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 [...]”.219 A imputação da causa do 

                                                 
216 AULAGNIER, Piera (1979).  Os Destinos do Prazer. Rio de Janeiro: Imago, 1985, p. 134. 
217 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de Freud. 
São Paulo: Via Leterra, FAPESP, 2001, p. 26. 
218 AULAGNIER, Piera (1975). A Violência da Interpretação – do pictograma ao enunciado. Rio de 
Janeiro: Imago, 1979, p. 69. 
219 Idem, p.70. 
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vivido à onipotência do desejo do Outro é o postulado que governa o primário. Todo 

prazer ou desprazer vivenciado nos encontros consecutivos com o Eu do Outro e com a 

realidade externa são representados na psique e imputados ao desejo do Outro de dar ou 

recusar prazer; já que este Outro220 funciona como um suporte que toda criança necessita 

para se constituir. Assim, o desprazer causado pela separação e o prazer do encontro, que 

satisfazem as necessidades do bebê e acalma suas moções pulsionais, só podem ser a 

finalidade do desejo do Outro, sendo os atos de união e separação, atribuídos pelo bebê 

como manifestação, respectivamente, do amor ou do ódio.  

No entanto, para Aulagnier, é próprio do primário o “não poder traçar um limite 

por mínimo que seja entre fantasia e as circunstâncias reais da experiência que coloca em 

cena”.221 A vida psíquica do bebê torna-se possível porque os Eus exteriores se 

incumbem da relação entre o seu corpo e a realidade exterior.  

Em 1981, Aulagnier retoma o postulado do primário, afirmando: “constataremos 

primeiro que o postulado obedecido pelo primário [...] pode ser formulado nestes termos: 

transformar toda causa de uma experiência psíquica de prazer ou de sofrimento, numa 

causa em conformidade com um desejo.”222  

Gomes, em sua interpretação sobre o processo primário, entende que: 

 

“[...] o postulado que rege o funcionamento do processo primário é a 
onipotência do desejo do Outro, o que significa que a causalidade de todo o 
vivido será atribuída pelo primário ao desejo de um outro ou da própria 
psique de dar ou recusar prazer [...]. Este postulado permanecerá regendo o 
funcionamento do primário na atribuição de causalidade do prazer e 
desprazer vividos, antes e após a entrada na psique do funcionamento do 
processo secundário.”223  
 
 

Aulagnier postula que o prazer experimentado no encontro do bebê com este 

Outro “se apresentará como o efeito do desejo do Outro de uma reunificação entre os 

dois espaços separados e o desprazer se apresentará como efeito de seu desejo de 

rejeição.”224 Esse desprazer pode ser imputado ao desejo do Outro, tornando-se fonte de 

prazer para quem o sofre. Isto significa que, à medida que o fantasiante interpreta o 

desprazer experimentado pela psique como sendo algo que o Outro deseja, torna-se 
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 78 

possível investir neste desprazer, já que, ao submeter-se a ele, o fantasiante está 

respondendo ao desejo do Outro. Segundo a autora, isto é o principio do masoquismo 

primário. 

Neste modo de funcionamento psíquico, “fantasia e inconsciente resultam da obra 

conjunta do postulado constitutivo do primário e de um primeiro julgamento imposto 

pelo princípio da realidade sobre a presença de um espaço exterior e separado.”225 

Diferentemente de Freud, esta psicanalista considera que já neste modo de 

funcionamento psíquico ocorre a participação do princípio da realidade e não só o de 

prazer. É através deste modo de funcionamento psíquico que a psique irá representar o 

vivido por meio de uma fantasia ou representação fantasmática, no registro do 

inconsciente (indizível).  

Aulagnier concebe a fantasia como “esse núcleo primeiro e irredutível do 

inconsciente onde se inscreve de modo indelével a relação do sujeito com o desejo”.226 

Como em Freud, para que esta representação fantasmática (ou fantasia) torne-se 

consciente (dizível), a  representação palavra (a imagem da palavra) deverá se unir a esta 

representação (a imagem de coisa), união esta que somente ocorrerá no registro do Eu. 

Aulagnier considera que “entre estas duas entidades e estes dois modos de 

atividade [a produção pictográfica e a produção fantasmática] pode-se situar [...] a ‘cena 

primária’, que representa o núcleo de toda organização fantasmática [...].”227 Assim, toda 

fantasia compõe-se de uma figuração cênica formada por três elementos, ficando um a 

olhar os outros dois. Esta cena pode ser considerada o protótipo do complexo de Édipo 

no primário. 

  Sobre este olhar, Aulagnier completa: 

 

“O reconhecimento do corpo da mãe como entidade autônoma, 
induzirá a psique a admitir a existência, na cena exterior, de um casal 
que não é mais representado como o equivalente do objeto 
complementar [...]. O vínculo que une a mãe a este terceiro, presente 
no espaço o mais familiar ao infans, não é mais a fusão, mas um ato 
que pode unir o que, por natureza, é separado, ou rejeitar toda 
aproximação possível. Este ‘ato’ será percebido pelo infans como 
manifestação de amor ou de ódio”228. 
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No primário inscreve-se psiquicamente a cena primária, compondo o núcleo de 

toda organização fantasmática, testemunhando o engrama pictográfico229. Mesmo antes 

de todo entendimento possível do coito entre os pais, o modo de funcionamento psíquico 

primário se respalda no modelo de um ‘ato’ que visa a união de uma parte do corpo a 

outro corpo, penetrando-o, sendo neste caso, um ‘ato’ de amor; ou um ato que visa 

afastar a parte da qual deseja a destruição, sendo este um ‘ato’ de ódio. 

 Aulagnier complementa que “através deste modelo são figuradas [...] todas as 

respostas que forja o infans a respeito do desejo, de sua própria origem e da relação 

presente entre seu espaço corporal e o espaço do Outro. É este modelo que chamaremos 

o engrama pictográfico [...]”.230 Assim, o modo de funcionamento primário elabora a 

cena primária com base na remodelagem acerca do material proveniente do originário 

devido ao empréstimo que este realiza do modelo somático (do apropriar-se e do 

rejeitar), proporcionando ao primário um material que ele metabolizará, tornando-se 

capaz de figurar a relação entre o primário e o corpo materno, entre o pai e a mãe, como 

também entre o bebê e o casal parental.  

Sobre esta passagem, Zimmermann compreende que “[...] será a ‘cena primária’ 

que dará origem ao núcleo de toda a organização fantasmática. A participação do 

originário na cena, ou melhor, do engrama pictográfico aparecerá por meio da 

apropriação ou rejeição. Assim, o modelo da fantasia estará em torno da tentativa de 

reunificar aquilo que agora se apresenta separado”.231 

Além de a cena primária ser a origem de toda a organização fantasmática, é 

necessário responder a uma pergunta que considero central nesta tese: quando se dá a 

entrada do pai em cena? Tal como para Freud, Aulagnier também considera que o pai 

está presente desde o início da constituição psíquica.  

 Sobre a entrada do ‘outro sem seio’ em cena, Aulagnier afirma: 

 

“Nossa afirmação de que a entrada em função do primário implica no 
reconhecimento da presença de um seio separado do próprio corpo, 
fez-nos deixar de lado o que a ela se segue: o reconhecimento do ‘outro 
espaço sem seio’, investido pelo primeiro representante do Outro na 

                                                 
229 Segundo Violante, “engrama pictográfico é um traço mnésico não assimilável a uma imagem”. 
VIOLANTE, Maria Lucia V. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de Freud. São 
Paulo: Via Leterra, FAPESP, 2001, p. 35. 
230 AULAGNIER, Piera (1975). A Violência da Interpretação – do pictograma ao enunciado. Rio de 
Janeiro: Imago, 1979, p. 71-72. 
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cena do real, através do qual a existência do pai e o reconhecimento do 
casal parental se preanunciam à psique”.232  

 
 A partir da entrada do pai em cena “se organizará a infra-estrutura de três 

elementos, que é a infra-estrutura de toda organização fantasmática.”233 Esta organização 

é formada pelo representante do Outro (a mãe), pelo outro espaço (que vem a ser 

ocupado pelo pai) e pelo bebê, que percebe um afeto de prazer (ou não) atribuído à 

relação existente entre os pais. 

Para Aulagnier, “desde a primeira fase de sua atividade, o primário estabelece os 

protótipos do secundário, sem os quais a psique não poderia ter acesso ao que se tornará 

a terceira representação de sua relação ao mundo”.234 Estes protótipos ou modelos 

aludem à realidade, ao Eu, à castração e ao complexo de Édipo. 

O primeiro protótipo está relacionado à realidade. Para Aulagnier, “a realidade do 

Outro é, para nós, a realidade da diferença presente entre o desejo da mãe e o desejo do 

infans”.235 Caso a diferença entre o desejo materno e o do bebê venha a desaparecer ou 

converter-se em uma diferença muito pequena, esta vem impossibilitar o jogo pulsional, 

correndo o risco de desaparecer da cena fantasmática o que Aulagnier considera ser o 

‘terceiro pólo’, ou seja, o olhar. Segundo a autora, “a redução desta distância está no 

centro do fenômeno psicótico”236.  

Todo fenômeno de fantasmatização da experiência deve ser seguido de 

investimento, uma vez que, por meio desta atividade, busca-se “a representação de um 

estado de prazer cuja fonte foi uma primeira experiência, com a diferença de que a 

fantasia remodela um fragmento do mundo reconhecido como exterior, mas tornado 

adequado às metas do desejo.”237 Para esta atividade de fantasmatização, “a certeza da 

existência e do poder dos desejos é [...] uma necessidade lógica e o único caminho que 

lhe permite situar a existência de um Outro e [...] de uma realidade”238. 

Gomes, em sua compreensão deste protótipo, compreende que esta é “uma 

primeira submissão ao princípio da realidade, mas esse reconhecimento de um mundo 

exterior é remodelado pela atividade fantasística adequando-o às metas do desejo. Então, 
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só haverá figuração onde houver investimento libidinal, ainda que do desprazer, pois 

para o primário há uma exigência de causalidade atribuída ao desejo do outro”239. 

Em relação ao segundo protótipo, o identificatório, Aulagnier o considera como 

precursor do Eu, uma vez que este “designa a representação do ‘fantasiante’ que é o 

resultado da reflexão da atividade do primário sobre si mesmo, reflexão que é fonte do 

que chamamos o sujeito do inconsciente” 240. O que precede o Eu no processo primário é 

o sujeito do inconsciente. Este precursor se forma “como imagem da resposta dada ao 

desejo projetado sobre a mãe”241, como também pela introjeção de um sinal considerado 

como “prova da presença do Outro [...] de dar ou de recusar o prazer”242. Assim, através 

de uma dialética pulsional entre projeção e introjeção, o sujeito do inconsciente 

identifica-se com a resposta ao desejo materno. 

Violante, em sua interpretação sobre o protótipo identificatório, afirma que “a 

fantasia da relação entre o desejo materno e o prazer da criança implica a ação psíquica 

da introjeção e projeção, que funda toda dialética pulsional [...]. A criança projeta sobre 

um fragmento externo um Outro desejante e introjeta na cena psíquica o desejo deste 

Outro ao qual responde.”243 

 Em relação ao terceiro protótipo, o do Édipo, Aulagnier postula: “a esta 

figuração cênica acrescenta-se a qualidade ‘edipiana’ do que se passa na cena exterior 

[...]” 244. Lembremos que a cena primária é o protótipo do complexo de Édipo no 

primário. Isto significa que, no primário, o precursor do complexo de Édipo é formado 

pelos resquícios do Édipo parental. Se, de um lado, a criança é a sucessora historicizada 

daquela que, um dia, cada um dos pais desejou ter, de outro, uma vez que como a 

representação fantasmática da cena primária é constituída por três elementos, na cena 

externa o bebê observa a emergência do ‘outro-sem-seio’. 

 Esta emergência poderá ser fonte de prazer para o conjunto das zonas-funções-

erógenas, tornando-se a presença do pai desejada pelo bebê ou, ao contrário, esta 

presença pode se tornar perturbadora e desprazerosa para ele. Assim é que toda fantasia 
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contêm em si uma cena com três elementos: o olhar do bebê contemplando um cenário 

no qual há dois objetos (desejados ou não) presentes. 

Mas, como ocorre a entrada do desejo deste ‘outro sem seio’? Para Aulagnier, “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.”245 Isto significa 

que quando a criança percebe a possibilidade de um desejo do Outro por um ‘outro 

espaço’, retirando-a de seu espaço exclusivo de prazer, a criança necessariamente 

renuncia a este espaço jubiloso no qual acreditava ser a resposta ao desejo da mãe. 

Segundo Aulagnier, “a partir deste momento, a triangulação da fantasia mostra 

que um lugar é dado a este ‘outro-espaço’, ocupado por um ‘x’, que designa o objeto 

enigmático do desejo da mãe”. 246 Esta triangulação força o olhar da criança a se 

direcionar para uma cena na qual a ação pulsional, ação esta fantasiada pela criança entre 

estes dois objetos, possibilita que um destes objetos permaneça como representante do 

desejo atribuído à mãe, ao passo que ‘o objeto x’ torna-se o representante de um atributo 

paterno.  

Aulagnier define como atributo paterno “todo objeto corporal que pode ter uma 

relação com o corpo erogeneizado da mãe, objeto que não é mais fantasiado como um 

apêndice deste mesmo corpo, mas como um objeto que vem de ‘um outro lugar’, para 

completar este corpo, agredi-lo, dar-lhe ou tirar-lhe um pedaço”.247 A esta figuração 

cênica (ou seja, a figuração da suposta intenção do seio) devemos adicionar a qualidade 

desta relação a três que acontece na realidade, qualidade esta que a psique infantil 

começa a perceber. É próxima a mãe que, geralmente, está presente este outro sujeito 

(denominado como ‘objeto x’) ao qual esta está ligada por uma relação privilegiada e 

que será responsável, em grande parte dos casos, pelo rompimento da relação mãe-filho.  

Segundo Aulagnier, “a entrada do pai na cena psíquica obedece à condição 

universal que regula este acesso para todo objeto: ser fonte de uma experiência de prazer 

que se torna para a psique um objeto de investimento”.248 O encontro com este objeto 

deve ser fonte de prazer e afeto, ainda que este encontro não ocorra no registro da 

necessidade, sendo o pai o causador da primeira ruptura na colusão original que tornava 

inseparáveis a satisfação das necessidades do corpo e a satisfação das necessidades 
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libidinais. Esta ruptura  conduz a psique do bebê a reconhecer que, se esta presença for 

desejada pela mãe, esta permanece totalmente estranha ao campo da necessidade.  

Em sua entrevista a Hornstein, Aulagnier aborda a entrada em cena do pai, 

afirmando: 

 

“Desde o começo da vida o pai exerce uma ação modificadora sobre o 
meio ambiente que rodeia o recém-nascido. Mas, em quase todos os 
casos, uma pessoa- geralmente a mãe- tem um papel fundamental na 
resposta às necessidades do bebê – tanto as de autoconservação quanto 
as libidinais [...] É por isso que a partir dela surgirá o primeiro signo 
da presença do pai ou de sua ausência, e a escolha desses ‘signos’ 
dependerá de sua relação com esse pai”.249 

 
 

Este pai, a partir dos choros e dos gritos de seu bebê, pode lhe oferecer um prazer 

corporal, acariciando-o, aliviando-o de um desprazer através de seus toques e palavras e, 

como releva Aulagnier, “fazendo ressoar nos seus ouvidos uma seqüência fonemática, 

cuja tonalidade a transforma numa canção de ninar, cuja voz materna não é mais a única 

emissora”.250 Isto significa que, a partir do momento em que a presença deste ‘outro-

sem-seio’ é reconhecido pela criança, esta presença pode se tornar fonte de prazer 

corporal para a mesma, revelando-se para o conjunto de suas zonas-funções erógenas 

como fonte de prazer, mesmo que essa presença possa, em certos momentos, tornar-se  

perturbadora. 

Em relação ao encontro com o desejo do pai, Aulagnier afirma: 

 

“Ao encontrar o desejo do pai, a criança encontra, também, o último 
fator que permite que o espaço extra-psique se organize de maneira a 
tornar possível o funcionamento do Eu ou, inversamente, a 
obstaculizá-lo. É surpreendente constatar o lugar ambíguo atribuído 
pela psicanálise ao agente deste desejo. Referente da lei, detentor das 
chaves que dão acesso ao simbólico, doador do nome: o nome do pai 
terá, já em Freud (mesmo que o termo não seja empregado), e 
sobretudo em Lacan, um lugar central.”251 

 
 

Se, de um lado, o não reconhecimento deste desejo pelo discurso materno 

assinala  uma das causas do destino psicótico, por outro, é necessário ressaltar que a 
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criança começa a perceber o representante da função paterna no discurso materno. É em 

relação à figura paterna que a mãe faz referências para demonstrar a legalidade de seus 

modelos, sendo ao lado da mãe que o bebê vai encontrar as verdadeiras razões da 

existência paterna. Assim, o encontro com o pai supõe que criança e pai vivenciem duas 

experiências: o menino encontra a voz paterna e seu desejo por ele e, do lado do pai, este 

acede à paternidade e encontra tanto o desejo por este filho quanto o desejo deste em 

relação a ele. 

 Aulagnier também alerta sobre a precocidade da entrada do desejo do pai em 

cena, ressaltando que esta entrada: 

 

“mostra o erro de muitas teorizações sobre a psicose [...], nas quais o 
único lugar deixado para este desejo é sua ‘forclusão’ pela mãe ou sua 
ausência, o que a experiência clínica não cessa de desmentir. O desejo 
do pai tem, no destino do sujeito, um papel muito importante. Os 
teóricos, ao privilegiarem abusivamente o ‘desejo ou não desejo’ da 
mãe pelo pai, e ao esquecerem as conseqüências do desejo do pai pela 
criança, suas formas e finalidades, se tornam cúmplices, sem o saber, 
de um efeito que eles tomam por causa. A freqüência de traços 
paranóides no pai do ‘esquizofrênico’, assim como a freqüência de 
uma atitude ‘para-alimentícia’, merecem reflexão”. 252 

 
 

Aulagnier considera o desejo paterno de ter filhos e o desejo por esta criança tão 

importante quanto o desejo materno, embora este último seja prevalente, na constituição 

psíquica do menino e da menina. Assim, desde muito cedo, entram em cena o desejo do 

pai de ter filhos e o seu desejo por esta criança (que fala por ela, dela e para ela).  

 E ao referir-se aos traços paranóides do pai do esquizofrênico, enfocando o 

desejo paterno na constituição psíquica deste sujeito, tal como o desejo - ou não desejo - 

materno por este ‘outro-sem-seio’ e por este filho, compreendo que esta psicanalista 

esteja se referindo ao recalcamento da sexualidade infantil de ambos os pais; já que o 

precursor do complexo de Édipo no processo primário é constituído pelos resquícios do 

Édipo parental.  

Podemos compreender os resquícios do Édipo parental através da evolução do 

desejo de ter filho. Isto significa que, em relação à mãe, o atual desejo por esta criança 

foi no passado o desejo de ter um filho de sua própria mãe e que, se tudo evoluiu 

normalmente, este desejo se deslocou para o de ter uma criança do próprio pai e, 

posteriormente, por um desejo de ter uma criança “cujo pai imaginário, não sendo mais o 
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seu próprio pai, passou a ser este homem futuro, que terá as mesmas qualidades que ele e 

será seu sucessor legal”.253 Em relação ao pai, o seu “desejo de criança” é expresso como 

“ ‘dar-receber uma criança da mãe’, antes que o termo ‘mulher’ venha substituí-lo.”254 

Isto significa que o filho é o sucessor de uma criança que outrora estes pais desejaram ter 

em sua remota infância. 

Assim é que, na fase adulta, tanto o comportamento da mãe como o do pai são 

frutos daquilo que já não “pode mais se manifestar do desejo edipiano [...] e por isso se 

exprime e se manifesta pelos sentimentos de ternura, apego e pela procura do ‘bem’ da e 

para a criança”255. As formas lícitas de amor e as proibições são resultados do 

recalcamento do complexo de Édipo parental, representando o que o casal se autoriza em 

termos de sentimentos com o intuito de resguardar a sua repressão. 

Além do recalcamento do Édipo parental e a sua devida importância para a 

constituição psíquica futura tanto da menina como do menino, é necessário ressaltar que 

Aulagnier postula que “o menino e a menina herdam um desejo de ter filho, transmitido 

pelo desejo materno: ‘que eles se tornem também pai ou mãe’.”256 Isto significa que é a 

mãe quem transmite o desejo de ter filho. No caso do menino, o discurso materno é 

antecedido por um desejo identificatório, isto é, que o seu filho se torne pai. Este desejo 

de que o seu filho se torne pai está atrelado a uma função que a mãe não possui e que ela 

só pode referir aludindo à função de seu próprio pai e a do pai do seu filho. 

Para Aulagnier, entre o pai desta mãe e o seu filho “se situa o pai real da criança, 

para quem esta dirigirá seu olhar, a fim de tentar saber o que significa o termo pai e qual 

é o sentido do conceito ‘função paterna’.”257 O significado da função paterna está 

atrelada a três pontos fundamentais: a interpretação desta mãe em relação à função do 

seu próprio pai, a função que a criança outorga a este pai e a função que a mãe atribui a 

ele; e, por último, o que a mãe deseja transmitir desta função ou interditar a seu respeito. 

Violante, em sua compreensão sobre a função paterna, acrescenta uma quarta 

referência, dizendo: “A esses três referentes, para ser coerente com a admoestação da 

própria autora, eu acrescentaria: a função que o próprio pai da criança se atribui – em 

                                                 
253 Idem, p. 80.  
254 Idem, ibidem. 
255 Idem, ibidem. 
256 Idem, p. 137. 
257 Idem, ibidem. 



 86 

consonância com sua constituição psíquica e com a definição dada pelo meio 

sociocultural à função paterna”258. 

Caso este filho venha a se tornar pai, Aulagnier entende que este fato pode: 

 

“ [...] referir-se tanto à esperança de que se repita a função de seu pai 
(da mãe), quanto à esperança de que a criança retome a função de seu 
próprio pai (da criança). Na realidade, há uma interação entre esses 
dois desejos. É pouco freqüente que uma relação negativa com o pai 
permita uma relação positiva com o homem. Mas, como é do pai que 
falamos agora, faremos a seu respeito a mesma hipótese otimista que 
fizemos em relação à mãe: trata-se de um sujeito que ouviu este voto, 
que o assumiu e que desejou realizá-lo com uma mulher que aceite 
reconhecer sua função, no que se refere ao seu desejo e ao filho de 
ambos. Se situamos este casal em nossa cultura, constatamos que se a 
mãe, segundo a expressão de Lacan, é o primeiro representante do 
Outro, na cena do real, o pai é o primeiro representante dos outros ou 
do discurso dos outros [...]”259. 

 
 

Este pai pode ser considerado como o representante do discurso do meio. O pai 

pode ser designado como um dos representantes da lei e que resguarda sua função no 

registro da transmissão do nome e dos valores em conformidade com os valores do 

discurso cultural. Além disso, é necessário ressaltar que o bebê começa a reconhecer o 

representante da função paterna no discurso materno, como também no discurso 

pronunciado pela voz paterna. Assim, o encontro com o pai implica que bebê e pai 

vivenciem suas experiências singulares: do lado do bebê, este encontra a voz do pai e o 

seu desejo por ele e, do lado do pai, este alcança a paternidade, encontrando tanto o seu 

desejo por esta criança quanto o desejo desta em relação a ele. 

Para Aulagnier, “antes de ocupar o lugar do rival edipiano, o pai se apresentou à 

psique como a encarnação, no ‘não-eu’, da causa da impotência infantil em preservar 

sem falhas e de maneira autônoma um estado de prazer.”260 Os resultados da presença ou 

ausência do desejo do pai pela criança só podem ser compreendidos se o contexto 

específico da paternidade for relevado. Assim, para compreendermos o contexto da 

paternidade, temos que levar em consideração três argumentos. 

                                                 
258 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à Obra de Freud. 
São Paulo: Via Leterra, FAPESP, 2001, p. 47. 
259 AULAGNIER, Piera (1975). A Violência da Interpretação – do pictograma ao enunciado. Rio de 
Janeiro: Imago, 1979, p. 138. 
260 Idem, p.142. 
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O primeiro argumento é o biológico. Segundo Aulagnier, sempre existiria para o 

pai, “a incerteza [...] de seu papel procriador”.261 A dúvida torna-se uma possibilidade, 

uma vez que a certeza da paternidade não pode estar atrelada à “relação de carne que têm 

a mãe e a criança”262. 

Aulagnier postula um segundo argumento sobre o contexto da paternidade: “a 

paternidade está diretamente ligada a uma designação que, em nome da lei, determina 

aquele ou aqueles que poderão ser chamados de pais.”263 Este é um argumento cultural, e  

devido à dependência deste fator, a função paterna resguarda sua função de pivô no 

registro do sistema de parentesco se esta for garantida por uma descendência. Isto 

significa que na relação pai-filho, somente o filho vem a garantir que a lei e a função 

paterna apresentam um sentido. Caso este filho venha a recusar-se a aceitar a herança 

transmitida pelo pai, a função paterna pode vir a ser colocada em perigo. 

Por último, o terceiro argumento diz respeito ao contexto próprio à paternidade: 

“O pai encontra na criança a prova de que sua própria mãe lhe transmitiu um desejo 

referente à sua função e às leis de sua transmissão. Daí decorre que a criança torna-se, 

para o pai, sinal e prova da função fálica de seu próprio pênis.”264 Ao dar um filho ao 

companheiro, a mulher demonstra seu próprio desejo de transmissão de uma função que 

é repassada de pai para pai. E, ao tornar-se pai, o homem quita a antiga dívida com o seu 

próprio pai, sendo esta dívida retomada pelo seu próprio filho. Assim, o sistema de 

parentesco ressoa no discurso dos pais, pois este conjunto de enunciados, ao serem 

transmitidos de geração para geração, permitem a permanência da lei que rege este 

sistema.  

Abro um parêntese. Acredito encontrar, no parágrafo acima, os possíveis 

resquícios da dívida que o neurótico obsessivo nutre em relação ao seu pai e que, no caso 

de Paulo, permeou as relações transferenciais no setting clínico. Destaco que, ao tornar-

se avô, Paulo ‘possivelmente’ viu quitada a dívida com o seu pai Claudio, sendo esta 

retomada pelo seu filho, permitindo a vigência da sua função paterna. Entretanto, como 

compreendo esta dívida como uma manifestação de sua estrutura, resplandecendo a sua 

culpa, novos apontamentos teóricos serão feitos nas próximas páginas, uma vez que esta 

dívida ainda norteia a sua problemática identificatória. Fecho parêntese e retorno para a 

vigência da lei no sistema de parentesco, segundo a concepção de Aulagnier. 

                                                 
261 Idem, ibidem. 
262 Idem, ibidem. 
263 Idem, ibidem. 
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Além deste parentesco permitir a permanência da lei, é necessário destacar que 

“ao tornar-se pai, o sujeito arrisca entrever no filho o que entreviu Laio: aquele que 

deseja sua morte. A morte será, então, duplamente presente na relação pai-filho [...]”265. 

Para Aulagnier “este duplo desejo de morte só pode ser reprimido graças à 

ligação que se estabelece entre morte e sucessão e entre transmissão de lei e aceitação da 

morte”.266 É necessário que o desejo de morte do pai (que se encontra recalcado) seja 

substituído pelo desejo consciente de que o seu filho torne-se aquele a quem este pai dará 

o direito de exercer a função de pai, num tempo futuro. Assim, o pai oferece um direito 

de herança de seu nome, de sua lei, de sua autoridade e de seu papel de referência com o 

objetivo de que estes direitos sejam herdados por seu filho, sendo estes transmitidos de 

geração para geração. 

Ao transmitir estes dons, o pai “enuncia a aceitação de sua própria morte. 

Enquanto o pai ocupar seu lugar entre o sujeito e a morte, há um pai que, com sua morte, 

pagará um tributo à vida: depois de sua morte será o próprio sujeito quem deverá pagar 

com sua morte o direito à vida dos outros”.267 Diferentemente do desejo materno, o 

desejo do pai investe o bebê não como um equivalente fálico, mas como um sinal de que 

o pai não o castrou, nem o odiou, resultando na importância da prova que o seu futuro 

filho lhe dará da função fálica de seu pênis. E para quitar a dívida com o seu pai, cabe ao 

pai reconhecer que ele morrerá, não por causa do ódio do filho e nem como punição por 

ter odiado seu pai, mas sim devido ao fato de ter se reconhecido como sucessor e 

aceitando reconhecer o seu futuro sucessor, admitindo legar a este filho a sua função. 

Isto significa que este pai vê no filho aquele que confirma que a morte torna-se uma 

conseqüência de uma lei universal e não o preço que este pai deve pagar por seu próprio 

desejo parricida. Assim, o desejo do pai visa o filho como um sucessor de sua função, 

privilegiando, em primeiro lugar, o poder paterno e o poder de filiação futura ao seu 

sistema de parentesco, sendo o narcisismo projetado sobre este bebê, muito mais que o 

narcisismo da mãe, apoiado em valores culturais de seu micro-campo familiar (espaço 

este no qual o Eu deve constituir-se). 

Por fim, presente no modo de funcionamento do primário, há um último 

protótipo, que é o da castração. 

Em relação a este protótipo, Aulagnier diz: 
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“[...] todo acontecimento, no mundo, será identificado, por aquele que 
olha, a um acidente no seu próprio corpo ou no corpo do Outro, já que 
o afeto vivenciado pela psique só pode ser representado pelas imagens 
das zonas erógenas, do corpo materno ou, do próprio corpo, ou seja, 
por uma relação que une os representantes do espaço corporal. Não 
importa que se trate de corpo materno ou do seu próprio, uma vez que 
a contemplação da agressão do corpo materno ou, inversamente, sua 
plenitude, coloca aquele que olha numa posição de mutilado ou 
unificado, conseqüência do desejo imputado aos atores do cenário”.268 
 

 
Na atividade do primário, a psique do bebê não pode captar um acontecimento 

externo sem representá-lo como causa do seu desejo, buscando o prazer de seu próprio 

espaço corporal. Toda experiência de prazer têm um efeito integrador devido ao prazer 

experimentado. De outro lado, toda atividade de desprazer pressupõe ser mutiladora; 

pois, neste caso, a zona função e o objeto figuram o que o olhar do bebê encontra como 

um rejeitante-rejeitado, pressupondo a fantasia de ser mutilado. Assim, neste modo de 

funcionamento psíquico, a angústia de amputação torna-se precursora da angústia de 

castração. 

Segundo Aulagnier, “no funcionamento do primário, a rejeição do percebido é 

acompanhada de amputação, não da zona-função, mas de sua autonomia”269. Tudo o que 

se passa na cena materna apresenta um papel decisivo na compreensão da posição 

integrante da imagem corporal do bebê, ou, ao contrário, de sua posição mutilatória. Isto 

significa que, ao perceber a separação do seu corpo em relação ao corpo materno, o bebê 

tem de admitir a diferença entre seu desejo e o desejo do Outro. E como este deve estar 

submetido à onipotência do desejo do outro, nada pode vir a garantir a onipotência do 

desejo do fantasiante. Conseqüentemente, a angústia de amputação da autonomia de uma 

zona-função torna-se fonte de prazer para o bebê, o que, segundo a interpretação de 

Violante, “implica a amputação do espaço psíquico de seu poder sobre uma função do 

próprio corpo”270. 

Em relação à angústia de amputação, Zimmermann compreende que “em se 

tratando de precursores da castração no processo primário, observa-se que a angústia de 

automutilação, própria do originário, agora, no primário, revela-se como amputação: o 

                                                 
268 AULAGNIER, Piera (1975). A Violência da Interpretação – do pictograma ao enunciado. Rio de 
Janeiro: Imago, 1979, p. 81. 
269 Idem, p.82. 
270 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à Obra de Freud. 
São Paulo: Via Leterra, FAPESP, 2001, p. 37. 
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sujeito precisa admitir que, além de estar separado corporalmente, está submetido ao 

desejo onipotente do outro, o que não lhe garante a onipotência de seu desejo”271. 

Em relação à angústia de amputação, Aulagnier afirma que “o primário é capaz 

[...] de ligar fragmentos cênicos e os quadros que se sucedem [...]. A importância da 

mutilação como protótipo da castração confirma que o primário é, efetivamente, o 

criador de protótipos que o secundário herda e transforma, sem ter jamais a certeza de 

que eles não poderão regressar à sua primeira forma” 272. Para Aulagnier, as produções 

resultantes deste modo de funcionamento compreendem dois conjuntos não homogêneos. 

O primeiro conjunto corresponde ao primário cênico e é exemplificado pela imagem de 

coisa. Em um segundo momento do primário, há a entrada em cena da imagem da 

palavra e que, ao se unir à imagem da coisa, possibilita a entrada em cena das produções 

mistas, ou seja, o sistema de significação imposto pelo discurso. 

Neste segundo momento, “a característica [...] é a de possuir a qualidade do 

dizível e, portanto, a qualidade do consciente”273. No primário, já ocorre a participação 

do principio da realidade. Se, no primeiro momento deste modo de funcionamento, o 

primário produz imagem de coisa, no segundo momento, a esta imagem de coisa vem 

acrescentar a imagem de palavra como significação primária e não como signo 

lingüístico. A imagem de palavra é formada pela seqüência fonética ouvida pelo bebê, 

informando o primário a respeito da intenção do desejo materno de dar ou recusar prazer.  

Assim, a imagem de coisa representa um elemento de transição, uma vez que esta 

imagem vem logo após a representação pictográfica e, ao mesmo tempo, antecede o 

dizível, momento este em que a representação coisa liga-se a uma representação palavra . 

Em relação a imagem da coisa unida a imagem da palavra, Aulagnier declara: 

 

 “Se é verdade que o primário tem como primeiro material a imagem 
de coisa, é necessário acrescentar que a representação fantasmática 
que daí resulta é a figuração de um estado da psique, que acompanha 
qualquer excitação sensorial erógena. É porque o ouvido começa por 
‘ver’ o escutado, que a imagem da coisa e imagem da palavra poderão 
fundir-se”.274 

 
 

                                                 
271 ZIMMERMANN, Vera B. Adolescentes estados-limites: a instituição como aprendiz de historiador. 
São Paulo: Escuta, 2007, p. 42. 
272 AULAGNIER, Piera (1975). A Representação Fantasmática do Processo Primário: imagem de coisa e 
imagem de palavra. In: A Violência da Interpretação – do pictograma ao enunciado. Rio de Janeiro: 
Imago, 1979, p. 83.  
273 Idem, p.84. 
274 Idem, p.88. 
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O processo primário metaboliza a percepção de todos os ruídos e elementos 

sonoros em sinais os quais informam o bebê do desejo do Outro em relação a ele. Estes 

sinais primários são o núcleo a partir do qual toda linguagem é elaborada e organizada 

como sistema de significação. 

Para Aulagnier, no primário, “o sentido libidinal prima sobre a significação 

lingüística, porém ele abre caminho a ela, induzindo a psique a admitir que esta 

significação existe: que ela faz parte do patrimônio do porta-voz e que ela está 

relacionada à oferta ou recusa presente em sua resposta”275. É o sentido libidinal das 

primeiras significações primárias que abre caminho para as significações lingüísticas que 

somente serão admitidas pelo Eu do bebê com a chegada dos enunciados pronunciados 

pelo pai, o primeiro representante dos outros. Este representante aponta que todo e 

qualquer enunciado é regido por um código lingüístico compartilhado pelo meio 

sociocultural, independente do desejo dos outros. Assim, as significações primárias 

abrem caminho para a atividade ideativa presente no modo secundário de 

funcionamento. Esta atividade é fruto do Eu, instância esta que reconhece o signo 

lingüístico e o sistema interpretativo próprio deste modo de funcionamento. 

Em sua compreensão deste momento na obra de Aulagnier, Gomes compreende 

que: 

 

 “[...] antes do advento do Eu, a criança já faz uso da palavra, e [Aulagnier] 
indaga-se quais seriam a natureza e o alcance lógico da palavra no processo 
primário. Sua hipótese é a de que há uma etapa de transição entre os dois 
processos, primário e secundário, a qual ela denominou primário-secundário; 
nesta etapa, a imagem de palavra está coexistindo com a imagem de coisa. 
Em outros termos, no primário, a imagem de palavra está presente não como 
signo lingüístico, mas somente como significações submetidas à lógica da 
onipotência do desejo do Outro – as significações primárias”276. 
 

 

2.1.3- O processo secundário: o advento do Eu. 

 

 É necessário ressaltar que, para Aulagnier, “os três processos [originário, 

primário e secundário] não estão imediatamente presentes na atividade psíquica; eles se 

sucedem temporalmente [...]”277. A entrada em cena do modo de funcionamento 

                                                 
275  Idem, p. 97. 
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secundário coincide com o advento do Eu. Assim, o secundário é o modo de 

funcionamento psíquico que é próprio ao Eu ou instância enunciante. 

Em relação ao secundário, Aulagnier declara que: 

 

“a partir do momento dado, que marca a passagem do estado de infans 
ao de criança, a psique vai conjuntamente adquirir os primeiros 
rudimentos de linguagem e uma nova ‘função’ daí resultará a 
constituição de um terceiro lugar psíquico, no qual todo existente 
deverá adquirir o status de ‘pensável’, necessário para que ele adquira 
o atributo de dizível. Este pensamento-dizível pode ser definido pelo 
termo de inteligível: assim se estabelece uma ‘função de intelecção’, 
cujo produto será o fluxo-ideativo que acompanhará o conjunto da 
atividade, da mais elementar a mais elaborada, da qual o Eu pode ser o 
agente”278. 

 

Aulagnier entende a passagem do estado de bebê ao de criança a partir do 

momento da entrada em funcionamento do processo secundário, através do qual ocorre a 

aquisição dos primeiros rudimentos da linguagem. Neste processo, toda a atividade do 

Eu se traduz em um fluxo pensante; isto significa que o dizível, o inteligível tona-se o 

atributo das produções do Eu. Assim, toda vivência somente terá a sua existência se a 

mesma puder ser acompanhada de uma idéia que a torne pensável e dizível. 

Tal idéia é reiterada em Os Destinos do Prazer, quando ressalta que “o que 

caracteriza o Eu é representar e se representar o existente [...] sob a forma de uma 

construção de idéias. Para o fazer, deve poder acrescentar à imagem de coisa, a imagem 

de palavra e investir esta última” 279. Os produtos deste modo de funcionamento são as 

idéias (representações ideativas) e os enunciados. Além disso, o Eu atribui tudo aquilo 

que vive a uma causalidade inteligível, ou seja, compartilhada. Este é o postulado que  

rege esta instância enunciante. 

Em sua interpretação sobre o secundário, Gori entende que “a atividade desta 

instância enunciante é regida pelo postulado da causalidade inteligível, ou seja, o Eu 

deve representar a sua existência e a realidade por meio de representações ideativas que 

são submetidas a um discurso portador de significações não arbitrárias: o discurso 

cultural”280. 

Ao abordar a constituição do Eu durante o processo secundário e suas respectivas 

particularidades, Aulagnier destaca que: 

                                                 
278 Idem, p. 59. 
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 “a particularidade do Eu se encontra no fato de que, no início, ele foi 
efetivamente a idéia, o nome, o pensamento falado pelo discurso de 
um outro: sombra falada, projetada pelo porta-voz [...]. O Eu começa 
por investir nos ‘pensamentos identificantes’ pelos quais o porta-voz o 
pensa e graças aos quais ele lhe transmite seu amor [...]. Relembrarei 
apenas que durante uma primeira fase de existência do Eu, a criança 
continua a deixar ao porta voz a tarefa de formular as aspirações 
identificatórias referentes ao seu futuro. É a mãe que lhe ‘conta’ de 
que forma ela sonha o seu futuro”281. 

 
O porta-voz, por intermédio de seu desejo e de seu discurso, apresenta uma 

função identificatória, mas também é responsável por apresentar para a criança uma 

realidade remodelada por seu próprio psiquismo. Além disso, lembremos que o Eu é 

antecipado, historicizado e estruturado pela linguagem, como também pelo desejo e pelo 

discurso do casal parental (que apresentam uma função identificatória) e pelo discurso do 

meio. Deste modo, este Eu antecipado é compreendido como o momento no qual a 

criança é inserida numa ordem temporal e simbólica. 

No caso clínico desta tese, penso que este Eu foi antecipado por seus pais, 

possibilitando uma função identificatória de extrema relevância para a compreensão da 

culpa que subjaz em sua problemática identificatória, uma vez que este Eu nasce  

mergulhado na própria culpa de seu pai Claudio282. Entretanto, ressalto que para a  

existência do Eu de Paulo, certas condições foram necessárias para o seu advento. Mas 

quais seriam estas condições? 

Em 1979, Aulagnier postula que, para existência do Eu, a realidade humana na 

qual o sujeito está inserido deve permitir a preservação do funcionamento do seu corpo e 

da sua atividade psíquica de representar pictográfica, fantasmática e ideativamente como 

condição necessária para que este Eu invista na realidade, em si mesmo e em seu corpo, 

como também nos outros e na realidade. Para este investimento, ela ressalta o prazer 

necessário, prazer este sem o qual a vida do Eu não seria possível. Assim, ela aponta 

quatro condições necessárias para que a vida do Eu seja possível. 

  A primeira trata-se do “corpo que o Eu habita”283, ou seja, o bom funcionamento 

de seus órgãos, como também a possibilidade de encontrar uma realidade natural e 

humana que lhe permita encontrar os únicos objetos a satisfazer as suas necessidades e as 

funções vitais de seu corpo.  

                                                 
281 AULAGNIER, Piera (1979). Os Destinos do Prazer. Rio de Janeiro: Imago, 1985, p. 21. 
282 Este apontamento será melhor detalhado no capítulo 05. 
283  Idem, p. 139. 
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A segunda condição é que “este Eu tenha sido antecipado [...], ‘pré-pensado’ pelo 

Eu do porta-voz”284. Isto significa que é primordial que o porta-voz invista 

libidinalmente este corpo, antecipando e fornecendo-lhe pensamentos com função 

identificatória. 

A terceira condição é que o “Eu possa continuar investindo um mínimo de 

referências e pensamentos com função identificatória”285. Estes investimentos são 

primordiais  para que esse mesmo Eu possa se representar, se pensar e se auto-investir 

enquanto existente. 

A quarta e última condição refere-se ao fato que na cena exterior “ao menos um 

outro Eu continue a ser ponto de apoio e suporte de investimentos”286. Esta é a condição 

primordial para que o Eu da criança continue a existir ainda que seja para o olhar de um 

só outro, no caso, a mãe.  

Estas duas últimas condições devem ser consideradas exigências vitais para 

suprir as necessidades psíquicas do Eu, uma vez que a satisfação das necessidades do 

corpo ou da psique serão sempre acompanhadas de uma vivência de prazer, existindo 

assim um prazer mínimo e um prazer necessário para que a vida do Eu seja possível. 

Para que esta possibilidade continue sendo privilegiada pelo Eu ao longo do 

desenvolvimento psíquico, é necessário que a este prazer necessário seja adicionado um 

prazer suficiente, sendo este fruto dos investimentos que o Eu realiza, de suas escolhas, 

assim como de seus próprios pensamentos.   

 

2.2- A dialética identificatória na constituição do Eu. 
 

Lembremos que o Eu se constitui por meio de uma dialética identificatória em 

cujo trajeto Aulagnier destaca em primeiro plano dois momentos fundamentais: o 

momento do advento do Eu (durante a identificação especular) e o de o Eu assumir a 

castração simbólica (durante a identificação simbólica), mas como o Eu não está 

presente desde o início da vida, a identificação primária torna-se a sua precursora. 

Assim, como esta tese postula que a problemática identificatória é o eixo norteador para 

a compreensão do sentimento de culpa e da dúvida nos casos de neurose obsessiva, as 

                                                 
284 Idem, ibidem. 
285 Idem, ibidem. 
286 Idem, p.140 
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identificações primária, imaginária (ou especular) e a simbólica merecem o devido 

destaque. 

2.2.1-A identificação primária. 
 

 Aulagnier declara que, desde a entrada em cena do processo originário, 

“constata-se a presença e a pregnância de um fenômeno de especularização: toda criação 

da atividade psíquica se dá à psique como reflexo de sua própria imagem, força que 

engendra a imagem da coisa na qual ela se reflete”287. Devido ao fenômeno da 

especularização - da ausência de diferença -  ocorre uma identidade entre o representado 

e o representante. É este fenômeno presente no modo de funcionamento originário que 

possibilita a compreensão da noção de identificação primária. E para abordá-la, gostaria 

de recorrer primeiramente ao conceito de vivência de satisfação. 

Em relação ao momento inaugural do psiquismo, esta psicanalista afirma: 

 

“[...] Para que o psiquismo infantil entre em ação, é preciso que ao seu 
trabalho se acrescente o da função de prótese do psiquismo materno, 
comparável à prótese que representa o seio, enquanto extensão do 
próprio corpo, objeto cuja junção com a boca é, não só uma 
necessidade vital, como também objeto de prazer erógeno 
indispensável para o funcionamento psíquico. Fazemos do primeiro 
encontro boca-seio o ponto de partida de nossa construção teórica [...]. 
No momento em que a boca encontra o seio, ela encontra e absorve 
um primeiro gole do mundo. Afeto, sentido, cultura estão co-presentes 
e são responsáveis pelo gosto das primeiras gotas de leite que o infans 
toma”288. 

 
 

Para Aulagnier, ao nascer, a psique incipiente do bebê encontra dois fragmentos 

do mundo: o seu próprio corpo e a psique dos outros, a começar pelo Eu materno. Este 

primeiro encontro com a mãe é fundamental para o início da constituição psíquica do 

bebê, pois além da necessidade vital da alimentação, há todo um investimento libidinal 

da mãe para com o seu filho, investimento este indispensável para o seu funcionamento 

psíquico. Esta vivência deve proporcionar ao menos um mínimo de prazer e será 

representado psiquicamente pelo originário. Assim, esta psicanalista compreende a 

vivência de satisfação como a ocasião do encontro inaugural boca-seio. É neste encontro 

que coincide, uma única vez, o desejo materno que o recém nascido demande o seu seio 

                                                 
287 AULAGNIER, Piera (1975). A Violência da Interpretação – do pictograma ao enunciado. Rio de 
Janeiro: Imago, 1979, p. 50. 
288  Idem, p.39 – 40. 
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e a demanda do bebê de que a mãe o deseje, do que resulta a identificação primária do 

bebê com as percepções coextensivas à resposta materna a sua demanda primária. 

Abro um breve parêntese. Gostaria de ressaltar que, no caso clínico desta tese, a 

identificação primária torna-se o primeiro eixo estruturante para o futuro advento do Eu 

de Paulo, uma vez que existiu uma demanda de desejo tanto de sua mãe Ângela como 

também deste pequeno ‘infans’. Assim, a partir dos dados da realidade histórica de 

Paulo, esta identificação será melhor contextualizada ao longo da análise deste caso 

clínico. Fecho parêntese. 

Para Aulagnier, T0 é marco zero que corresponde à identificação primária. Esta 

marca T0 “designa o momento do nascimento do infans”289. Este marco ocorre no 

nascimento do bebê e é precursora do Eu. Este tempo se prolonga até T1 (tempo um), 

que corresponde à identificação imaginária ou especular, momento este do advento do 

Eu.  

Assim, o primeiro momento da dialética identificatória é representado pela a mãe  

e o bebê, sendo que “a mãe deseja que o infans demande’ e ‘o infans demanda que a mãe 

deseje”290. Isto significa que a qualquer observação de choro, grito, sofrimento ou alegria 

do bebê, estes sinais podem ser interpretados pela mãe como sinais de que ela seria a 

destinatária desta demanda, interpretando-os conforme o seu desejo. Assim, toda a 

demanda primária do bebê é uma demanda de desejo, de libido materna. A esta demanda 

de desejo corresponde a identificação primária. Esta é precursora do Eu, momento este 

em que há uma alienação do bebê no desejo e no imaginário materno.  

Neste momento, “o seio abre o jogo e terá, na identificação primária, uma função 

determinante”291. Se, para a mãe, o seio é identificado como o objeto que o bebê 

demanda, como alvo de seu desejo, esta demanda torna-se para a mãe fonte de amor, de 

vida, simbolizando a função materna e tornando-se o seu emblema mais precioso. Será 

sempre pela oferta do seio que a mãe responderá à demanda de seu bebê, uma vez que o 

seio oferece o primeiro apoio à demanda libidinal, exercendo a função do primeiro 

significante do desejo materno, desempenhando uma dupla função durante a 

identificação primária: o seio torna-se o molde, a matriz, desta identificação tanto para os 

significantes maternos quanto para a identificação pré-especular. Assim, neste momento, 

há a fusão de dois desejos que apresentam um significante em comum: o seio como 

                                                 
289 AULAGNIER, Piera (1984). O Aprendiz de Historiador e o Mestre Feiticeiro. São Paulo: Escuta, 1989, 
p. 213. 
290 AULAGNIER, Piera (1986). Um Interprete em Busca de Sentido – I. São Paulo: Escuta, 1990, p. 197. 
291  Idem, p. 201. 



 97 

objeto de demanda para o bebê e da oferta materna, ocorrendo a dupla alienação do bebê 

no desejo e no imaginário materno292. 

Em sua leitura sobre identificação primária, Violante compreende: 

 

“Correspondente à demanda primária - de desejo, de libido –, a 
identificação primária, ainda que precursora do Eu, especifica-se, 
nesse momento, pela alienação do bebê no desejo e no imaginário 
materno, quando demanda a si ser conforme à oferta do Outro [...]. 
Demanda de desejo dirigida à mãe e demanda de ser conforme à oferta 
materna dirigida a si mesmo são, na verdade, as duas faces de uma 
mesma demanda que [...] é demanda de prazer, amor e 
reconhecimento e, portanto, demanda identificatória”293. 
 
 

Em uma outra leitura sobre esta identificação, Violante tece uma observação em 

relação à indissociabilidade entre as dimensões psíquica e social, interpretando que: 

 

“não há como a psique se constituir sem a presença de um ‘auxiliar’ 
externo (já constituído) e, além disso, que possibilite ao bebê 
estabelecer com ele [...] uma identificação [...]. Sim, uma identificação 
sumária com o outro semelhante, mesmo que ainda não haja um Eu 
constituído, mas em vias de, e mesmo que a psique incipiente do bebê 
ainda não possa representar o outro como separado de si”294. 
 
 

Como o seio materno abre todo este jogo identificatório, gostaria de acrescentar 

dois conceitos postulados por Aulagnier. São estes: o conceito de violência primária e o 

de violência secundária. E para a compreensão destes, é necessário destacar a 

importância do discurso materno, uma vez que, desde o início da constituição psíquica, 

“o discurso materno é [...] o agente e responsável pelo efeito da antecipação imposto 

àquele de quem se espera uma resposta que ele é incapaz de fornecer. E também este 

discurso que ilustra de maneira exemplar o que designamos como conceito de violência 

primária”295. Assim, é à mãe que cabe o papel de mediador e de enunciador do discurso 

ambiente, transmitindo para o bebê, de uma forma pré-digerida e pré-modelada, as 

injunções, as interdições deste discurso, apontando-lhe os limites do possível e do lícito.   

                                                 
292 A dupla alienação (do bebê no desejo e no imaginário materno) é notório em casos de psicose na vida 
adulta. 
293 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à obra de Freud. 
São Paulo: Via Leterra, FAPESP, 2001, p. 26-27. 
294 VIOLANTE, Maria Lucia. A Indissociabilidade entre as dimensões psíquica e social na constituição 
psíquica do sujeito. Psicologia Revista. São Paulo, volume 19, nº 1, 2010, p. 60. 
295 AULAGNIER, Piera (1975). A Violência da Interpretação – do pictograma ao enunciado. Rio de 
Janeiro: Imago, 1979, p. 35. 
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E, no caso da violência primária, esta “trata-se de uma ação necessária, cujo 

agente é o Eu de um outro [...]”296. Esta é constitutiva do sujeito psíquico. Esta violência 

provém do exterior, a partir do Outro, marcando a primeira violação do espaço psíquico 

do bebê, sendo regida pelas leis heterogêneas ao Eu e ao discurso do meio. De outro 

lado, a violência secundária, respaldando-se sobre a violência primária, representa um 

excesso quase sempre prejudicial e dispensável ao funcionamento do Eu.  

 2.2.2- A identificação especular ou imaginária.  
 

Em relação à identificação especular ou imaginária, segundo Aulagnier, “esta é 

[...] o segundo tempo da dialética identificatória”297. Neste segundo momento da 

dialética identificatória ocorre o advento do Eu, o qual se identifica com a resposta ao 

desejo materno. Na teoria freudiana, respeitando a concepção de narcisismo, trata-se da 

emergência do ego ideal; já na teoria lacaniana, trata-se da ‘assunção jubilosa de si’, 

momento narcísico fundamental da constituição do Eu ideal. Assim, para Aulagnier, o 

Eu não está presente desde o início da constituição psíquica, devendo se constituir entre 

os 06 e os 18 meses, no estádio do espelho de que fala Lacan.  

Neste momento, ocorre “o encontro entre um olhar e um visto identificado por 

aquele que olha como idêntico a si mesmo”.298 Isto significa que Aulagnier retrata este 

momento como sendo o encontro entre o olhar desejante do bebê e a sua imagem no 

espelho, tendo por testemunho o olhar de sua mãe. Neste momento, ao se defrontar com 

um visto idêntico a si mesmo e diferente de sua mãe, este fato desperta o investimento 

em sua própria imagem, desencadeando a agressividade ocasionada pela percepção da 

diferença e do limite. Assim, Aulagnier postula que a junção entre o visto (a imagem 

especular) e o escutado (enunciado identificatório pronunciado pela mãe) promove a 

assunção jubilosa de si.  

 Em relação a esta assunção jubilosa, Aulagnier afirma: “posto que esse ‘visto’, 

esse ‘eu é isso’, revelam tudo o que ‘eu’ não é: separado da mãe, diferente do seio, 

limitado por seus tegumentos, ele não é essa boca suposta causa da existência do seio e 

portanto da mãe, ele não é a infinidade de possibilidades”.299 Deste modo, a separação 

                                                 
296 Idem, p. 36. 
297 AULAGNIER, Piera (1986). Demanda e identificação (1968). In: Um Intérprete em Busca de Sentido – 
I. São Paulo: Escuta, 1990, p. 201. 
298 Idem, ibidem. 
299 Idem, p.202. 
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entre mãe e criança é o ato fundador da subjetividade e a condição da possibilidade de 

acesso à linguagem. 

 Quando o modo secundário do funcionamento psíquico começa a funcionar, as 

zonas erógenas se unificam, propiciando as bases para o surgimento do veículo de 

demanda do sujeito: a linguagem. Para Aulagnier, “o primeiro papel que o sujeito faz a 

linguagem desempenhar é exatamente o de veicular sua demanda”.300 É na e pela 

demanda que o sujeito vai constituindo a sua linguagem em discurso, uma vez que, no 

momento em que o sujeito fala, ele demanda ao Outro a satisfação de suas demandas 

pré-genitais. Assim, à medida que a criança vai se familiarizando com o manuseio da 

linguagem, ela usa esta para demandar os seus objetos com brilho fálico. 

Em relação às demandas pré-genitais, Aulagnier afirma: 

 

“O que dará à identificação pré-genital seu estatuto especifico, 
diferenciado-a da identificação primária, é que a partir desse primeiro 
enunciado ‘eu é isso’, o ‘isso’ não aliena mais de modo direto o 
enunciante no campo do Outro [...], mas se mediatiza graças ao objeto, 
que chamamos objeto de demanda [...]. Entre demandante e 
respondente, um objeto vem garantir a repartição de papéis, 
assegurando que seja preservada uma diferenciação de suas 
identidades respectivas”301.  

 

O primeiro modo pelo qual o Eu se constitui no estádio do espelho como um Eu 

ideal só é possível devido à satisfação das demandas pré-genitais da criança, ou seja, a 

satisfação de suas demandas de objeto. Estes objetos podem ser considerados 

equivalentes fálicos ( tais como o seio, fezes, pênis) e que, ao serem codificadas como 

dom materno, respaldam o desejo da criança. Assim, as demandas de objeto (como as 

fezes) são demandas pré-genitais da criança dirigidas ao Outro (primeiramente, à mãe) e 

estas impedem a alienação da criança no campo do Outro, propiciando, de um lado, a 

assunção jubilosa de si e, de outro lado, a diferenciação do Eu materno, ocasionando a 

agressividade envolvida neste processo.  

Segundo Aulagnier, “o prazer de dar ou de recusar o objeto demandado [...] é 

sinônimo para a criança do poder de dar ou de recusar aquilo que a mãe demanda”302. 

Um exemplo são as fezes. Ao reter as fezes, a criança domina o objeto de prazer do 

demandante. As fezes podem ser identificadas como aquilo que a mãe demanda. Por 
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isso, esse dom é para a criança fonte de prazer já que esta imagina que sua mãe tem o 

prazer de olhar e tocar seus excrementos. Assim, a criança identifica a mãe como aquela 

que se tornará a detentora do poder de aceitar ou recusar o seu objeto de demanda. 

E do lado materno, como ocorre esta dialética? Segundo Aulagnier, “se agora 

situarmos o objeto no campo materno, teremos a mesma dialética, porém em espelho. O 

objeto demandado fará da mãe aquela que possui o objeto de prazer do demandante, 

aquela que pode dá-lo ou recusá-lo”303. É a figura materna que será identificada como 

aquela que pode reconhecer ou declarar nulo o poder de adornar os objetos com brilho 

fálico.  

Em sua interpretação sobre os objetos de demanda, Gori entende: 

 

“Nesse tempo de constituição do Eu, o objeto assume duas 
significações para a criança: primeiramente, o objeto é prova de 
investimento libidinal porque dá-lo ao outro ou recebê-lo do outro é 
prova de amor. Ao mesmo tempo, o objeto é emblema identificatório 
porque, ao oferecer o objeto ao outro, a criança identifica-se com 
aquele que tem o objeto do prazer materno e, ao recebê-lo do outro, 
identifica-se com aquele que é o objeto do prazer materno”304. 
 

 
Ainda em relação ao objeto de demandas pré-genitais, Aulagnier compreende que 

seja qual for este objeto (o seio, as fezes ou o pênis), sua função permanece inalterada, 

uma vez que se torna, segundo esta psicanalista, “fonte de prazer para uma zona ou para 

uma função erotizada pelo sujeito, coisa definida, isto é, que permite à demanda dizer 

qual é o seu objeto [...] que tapa esse buraco da linguagem infantil onde falta o termo 

gozo [prazer]”305. Em sua remota infância, enquanto ignora o prazer sexual (genital), a 

criança guarda ilesa sua crença na existência de um objeto que vem a lhe garantir uma 

repartição sem perda de sua libido, uma vez que, para ela, existe uma equivalência entre 

o amor que ela dá e o amor que ela recebe como emblema identificatório. Assim, o que a 

criança oferece pode ser considerado como prova daquilo que ela tem e daquilo que ela 

recebe, propiciando a estabilidade das referências identificatórias neste momento de sua 

constituição psíquica. 

 Abro um parêntese. Aproveitando o momento em que abordo os objetos de 

demanda, gostaria de ressaltar que uma possível compreensão destes objetos, na remota 

                                                 
303 Idem, ibidem. 
304 GORI, Cláudia Andréa. Histeria Feminina: a problemática identificatória. São Paulo: Via Lettera; 
FAPESP, 2007, p 45. 
305 AULAGNIER, Piera (1986). Demanda e Identificação (1968). In: Um Intérprete em Busca de Sentido – 
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infância de Paulo, vem a esclarecer as possíveis manifestações ambivalentes deste 

paciente em sua fase adulta, denotando a sua problemática identificatória mediante os 

eventos externos que suscitam a sua imago paterna e materna. Assim, ao enfocar a sua 

constituição psíquica ao longo do quinto capítulo, irei realizar uma minuciosa análise das 

suas relações com as fezes que possivelmente possibilitou esta dinâmica ambivalente, 

convertendo-se no apego ao tempo e dinheiro em sua organização genital adulta. Dito 

isto, gostaria de fechar parênteses e retornar às contribuições metapsicológicas de 

Aulagnier ao legado freudiano, enfocando nestas o papel desempenhado pela mãe, ao 

longo da identificação especular. 

Durante a identificação especular, segundo esta psicanalista, a mãe “[...] 

representa por excelência o Outro da demanda”306. É a mãe que a criança supõe ter a 

multidão de objetos de demanda que esta pode rogar a seu favor. Esta é a única detentora 

do poder de oferecer um direito de demandante ou de ofertante.  

Em 1975, ao publicar o livro A Violência da Interpretação, Aulagnier retoma a 

questão destes objetos enquanto emblemas identificatórios, afirmando que: 

 

“o registro do imaginário define o conjunto dos enunciados que têm a 
função de emblemas identificatórios e a imagem especular que deve 
servir-lhes de ponto de ancoragem. Estes emblemas se apresentam ao 
Eu como idênticos a suas ‘posses’: ‘posses’ definidas pela mensagem 
que, a partir delas, retorna ao sujeito para lhe dizer ‘quem’ ele é”.307  

 
 

Isto significa que ser parecido com a imagem reconhecida pelo olhar dos outros 

ou ser parecido com a imagem reconhecida pelo olhar daqueles que o Eu admira podem 

ser consideradas como as duas formulações assumidas pelo investimento narcisista no 

campo das identificações. Além disso, é necessário ressaltar que Aulagnier emprega o 

conceito de imaginário ao registro da identificação, tomando como sinônimos o conceito 

de identificação imaginária e identificação especular. 

Antes de prosseguir para a experiência especular, gostaria de salientar que em 

relação aos conceitos de imaginário e simbólico, Aulagnier reconhece que estes dois 

conceitos foram ‘emprestados’ de Lacan, como diz: 

 

                                                 
306 Idem, p. 208. 
307 AULAGNIER, Piera (1975). O espaço no qual o Eu pode constituir-se. In: A Violência da 
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“devemos a Lacan o lugar que vieram ocupar na teoria analítica os 
conceitos de simbólico e imaginário, tanto quanto o questionamento 
da psicanálise e de uma teoria da identificação, da qual fizemos 
empréstimo do essencial, para construirmos a nossa [...]. Não há 
empréstimo sem uma interpretação subjetiva do que foi 
emprestado”308.   

 
 

Assim, Aulagnier reconhece a importância destes dois conceitos para a teoria 

lacaniana, mas os utiliza a partir de uma interpretação singular, respaldada em sua 

experiência clínica. E, em A Violência da Interpretação, ela retoma a experiência 

especular, destacando os três momentos fundamentais de sua constituição. 

O primeiro momento está atrelado ao “surgimento no espelho de uma imagem 

que a psique reconhece como sua”309. Neste momento, o bebê depara-se com a imagem 

especular idêntica a si mesmo, sendo esta diferente de qualquer objeto do mundo, 

inclusive a imagem de sua mãe. Em virtude deste encontro, torna-se possível o 

investimento libidinal em sua própria imagem, mas este mesmo encontro desperta no 

bebê a agressividade devido ao fato de sua imagem lhe mostrar que ele é diferente e 

separado de sua mãe. 

O segundo momento está relacionado ao “desvio do olhar da criança na direção 

do olhar da mãe, onde é lido um enunciado que diz que esta imagem é o objeto de seu 

prazer [...]”310. Isto significa que o bebê desvia o olhar de sua imagem especular em 

direção ao de sua mãe para que esta confirme a autenticidade desta imagem. 

O terceiro momento está associado “ao retorno do olhar à imagem presente no 

espelho e que, a partir deste momento, será constituída pela junção entre a imagem e a 

legenda que a concerne, tal qual ela foi percebida no olhar materno”.311 Neste momento, 

quando o bebê retorna o olhar para sua imagem, ele, imaginariamente, imputa ao visto 

no espelho o objeto de prazer de sua mãe, propiciando uma junção entre o visto e o 

escutado materno sobre esta imagem.  

Assim, no estádio do espelho, a identificação imaginária se respalda na relação 

do Eu da criança com a imagem na qual ele se reconhece e se aliena, uma vez que a 

‘assunção jubilosa de si’ depende necessariamente da junção entre a imagem especular 

confirmada pelo olhar da mãe e o enunciado identificatório que ela dirige à criança, ou 

seja,  a união entre o visto e o escutado. 
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Aulagnier considera que, devido à junção entre o visto e o escutado, é possível 

acionar o registro imaginário. Segundo as suas sábias palavras, este é um “momento no 

qual se opera uma soma entre a imagem especular e o enunciado identificatório que o 

Outro, num primeiro tempo, pronuncia sobre ela”.312 A criança se depara não somente 

com a simples objetivação de si mesma como imagem, mas também com a mensagem 

que lhe é enviada pelo olhar do Outro que a ama, a nomeia e a reconhece.  

Em 1979, ao publicar Os Destinos do Prazer, Aulagnier retoma a teoria do 

estádio do espelho na formação do Eu, afirmando: “[...] não reanalisarei as condições 

que tornam possível tal aparição. Relembrarei apenas que durante uma primeira fase da 

existência do Eu, a criança continua a deixar ao porta-voz a tarefa de formular as 

aspirações identificatórias referentes ao seu futuro”.313 No estádio do espelho, o 

identificante se reconhece no identificado enunciado e investido pela libido materna. 

Este solicita a confirmação ao olhar da mãe e investe no identificado, momento este no 

qual o Eu ideal constitui-se como uma unidade formada por duas dimensões: a 

identificada e a identificante, quando visto e escutado se juntam. Assim, no estádio do 

espelho, a dimensão identificante deve assumir com júbilo a identificada. 

Aulagnier compreende a dimensão identificante como o “agente da ação psíquica 

necessário ao investimento dos pensamentos com função identificatória, ou enunciados 

identificatórios”314. Já a dimensão identificada advém dos enunciados maternos, de modo 

prevalente. 

Violante, em sua compreensão sobre a constituição do Eu ideal no estádio do 

espelho, afirma: 

 

“Podemos, então, deduzir que, no estádio do espelho, o identificante 
se reconhece no identificado enunciado e investido pela libido 
materna, pede confirmação ao olhar da mãe e investe no identificado. 
Essa seria a ‘assunção jubilosa de si’, conforme se expressa Lacan, 
sendo esse o momento narcísico fundamental no qual o Eu ideal se 
constitui como uma unidade identificado-identificante, quando o visto 
e escutado se juntam”315. 
 

Na dimensão identificada-identificante, além dos pensamentos com função 

identificatória fornecidos pelo porta-voz necessários para que a vida do Eu seja possível, 

                                                 
312 Idem, ibidem. 
313 AULAGNIER, Piera (1979).  Os Destinos do Prazer. Rio de Janeiro: Imago, 1985, p. 21. 
314 Idem, p.22. 
315 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à Obra de Freud. 
São Paulo: Via Leterra,  FAPESP, 2001, p. 53. 
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Aulagnier também postula que “é necessário que na cena da realidade exterior ao menos 

um outro Eu continue a ser ponto de apoio e suporte de investimentos”316. Isto significa 

que um só Eu (como o da mãe) é raramente suficiente para satisfazer a condição da 

constituição do Eu da criança, sendo necessário que este Eu seja investido por sua mãe e 

seu pai. 

Em sua interpretação sobre a importância do pai na metapsicologia de Aulagnier, 

Garcia compreende: 

 

 “Mesmo considerando a prevalência da relação mãe-bebê, Aulagnier 
(1979) restitui ao pai a importância fundamental de seu lugar nos 
primórdios da vida do sujeito psíquico, na medida em que estabelece 
uma condição para que a vida do Eu seja possível. Conforme referido 
anteriormente, isso implica que exista, na cena da realidade, ao menos 
um outro Eu passível de investimento e referência identificatória, pois 
somente um é insuficiente”317.  
 

 
Na identificação especular, ainda que a mãe seja prevalente, Aulagnier também 

destaca a importância do pai, como diz: 

 

“Se em uma primeira fase é do lado da mãe que o infans procura e 
encontra as razões da existência paterna [...], numa segunda fase é 
porque o pai deseja a mãe e se apresenta como agente do gozo e de 
sua legitimidade, que ele ocupa o lugar daquele que tem o direito de 
decretar o que o filho pode oferecer à mãe como prazer e o que lhe é 
interditado propor. Por essa dupla razão, o pai vai se apresentar à 
criança, conjuntamente, como o objeto a seduzir e o objeto do ódio”. 
318 

 
O fundamento para compreender o pai enquanto um objeto a seduzir encontra-se 

numa identificação com a mãe. Ter a expectativa de tornar-se o desejado pelo pai é 

desejar desempenhar o mesmo papel de sua mãe. O pai, ao determinar uma equivalência 

entre a criança e a sua esposa como objetos igualmente desejados, possibilita que este 

atributo em comum se transforme numa prova de identidade entre sua esposa e o seu 

filho. De outro lado, este fato, sob a visão da criança, é compreendido como que “o que o 

                                                 
316 AULAGNIER, Piera (1979).  Os Destinos do Prazer. Rio de Janeiro: Imago, 1985, p. 140. 
317 GARCIA, Edna Linhares. A Problemática Paterna na Potencialidade Polimorfa. In: Desejo e 
Identificação. Org. Maria Lucia Vieira Violante. São Paulo: Annablume, 2010, p. 133. 
318 AULAGNIER, Piera (1975). A Violência da Interpretação – do pictograma ao enunciado. Rio de 
Janeiro: Imago, 1979, p. 139-140. 
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pai deseja em mim é o desejável de minha mãe”319. Para Aulagnier, desejar o pai, seduzi-

lo e ser seduzido por ele compreendem a somatória de quatro formulações.  

A primeira formulação está relacionada ao fato de se colocar como o equivalente 

do que este pai deseja na mãe; ou seja, ser reconhecido como idêntico ao desejável que 

esta mãe prova assim possuir. A segunda formulação está atrelada ao fato de guardar a 

mãe para si, se colocando ao pai como um equivalente a este prazer. A terceira 

formulação está associado ao fato de que “ser como a mulher do pai, nesta fase, não 

significa perder o pênis – significação que só aparecerá na fase fálica” 320, mas  significa 

propor-se em lugar do que é desejado na mãe e que ela possui, da mesma maneira que 

ela possui o corpo da criança. A quarta e última formulação está atrelada ao desejo de 

feminilidade que é precedido pelo desejo de identificar pênis e desejabilidade da mulher.  

Além de ser um objeto a seduzir, o pai também torna-se um objeto a odiar. Para 

abordar este ódio, Aulagnier destaca que “a esta fase do encontro [da criança com o pai], 

segue-se a necessidade de reconhecer a diferença entre os sexos, o caráter não absoluto 

do poder materno”321. O fato do reconhecimento do caráter não absoluto do poder 

materno é proporcionado pela potência paterna que se apresenta por intermédio de uma 

voz que interdita e à qual a mãe parece obedecer. O desejo de morte do pai, que se 

transforma em desejo de assassinato, é anterior a rivalidade edípica. E esta decorre do 

fato de a criança descobrir que ela não é a resposta ao desejo materno, desejo este que se 

subordina à lei do pai. De outro lado, o desejo que este pai morra é contrabalançado pela 

segurança de que tal desejo tem poucas chances de se realizar devido a força e o poder 

do pai322.  

Para Aulagnier “antes de ocupar o lugar de rival edipiano, o pai se apresentou à 

psique como a encarnação, no ‘não-eu’, da causa da impotência infantil em preservar 

sem falhas e de maneira autônoma um estado de prazer”.323 Lembremos que o pai está 

presente desde o início da constituição psíquica. Este pai, na cena do real e antes de 

ocupar o lugar do rival edipiano, se apresenta a criança como um modelo que vem a 

romper o estado de prazer, de jubilo com a mãe, colocando-se como o primeiro 

                                                 
319 Idem, p. 140. 
320 Idem, ibidem. 
321 Idem, ibidem. 
322 Acredito que seja esta ‘força paterna’ que suscitou todo o ódio no pequeno Paulo e que, ao ser 
recalcado, veio a contribuir como uma mola propulsora para alimentar a sua dívida e as suas dúvidas 
obsedantes, enaltecendo a sua problemática identificatória. 
323 Idem, p. 142. 
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representante dos outros que torna o desprazer uma experiência da qual o menino não 

pode evitar.  

2.2.3- A identificação simbólica. 

 

Para Aulagnier, a identificação simbólica abarca dois tempos: o “tempo de 

compreender”, que se estende desde o advento do Eu no estádio do espelho (T1) até a 

assunção da castração, e o “tempo de concluir” (T2), que vai da assunção da castração e 

culmina com a identificação ao projeto identificatório. Assim, para abordar ‘o tempo de 

concluir’ e o conceito de projeto identificatório, acredito que seja imprescindível apontar 

as coordenadas que determinam este ‘tempo para compreender’. 

 

2.2.3.1- Tempo de Compreender. 
 

O fato de Aulagnier ressaltar o papel exercido pelo pai a conduz a delimitar e 

demarcar o limite do poder exercido por esta mãe na fase pré-genital, ressaltando que: 

 

“à criança, ela [a mãe] pode oferecer muitos emblemas narcisistas; 
pode achá-la bonita, boa, inteligente; porém, há um reconhecimento 
que não está em seu alcance atribuir-lhe, um emblema que ela não 
pode discriminar para o filho: aquele que daria seu estatuto de sujeito 
no campo do gozo324. Esse olhar surpreendido no espelho, que ela está 
sempre pronta para lhe oferecer, investe sua imagem e não sua carne. 
Aquela que gratifica a criança com uma infinidade de dons, privou-a o 
tempo todo daquilo que ela não sabia demandar, mas que no entanto 
funda seu desejo: ser causa do gozo [...] Eis porque designamos a 
prova de castração com esse tempo para compreender’ ” 325. 
 

 
Ao longo da infância deverá ocorrer a desilusão das demandas de objetos com 

brilho fálico endereçados a mãe como também dos objetos que significam o dom 

materno de amor, prazer e reconhecimento, culminando com o imperativo de se curvar 

frente ao interdito do incesto e da castração. Isto significa que até o final do complexo de 

Édipo, o Eu ideal deve ser desidealizado devido à assunção da castração e ao 

recalcamento da sexualidade infantil. Como não cabe a mãe destinar ao seu filho o 

estatuto no campo do prazer, a criança vem a descobrir e reconhecer a função de seu pai 

                                                 
324  Para Aulagnier o termo gozo é equivalente a prazer e não como Lacan utiliza  ao longo de sua obra. 
325 AULAGNIER, Piera (1986). Demanda e Identificação (1968). In: Um Intérprete em Busca de Sentido – 
I. São Paulo: Escuta, 1990, p. 209. 
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já que esta mãe se mostra privada de autonomia sobre o seu gozo. Cabe a criança 

descobrir que o pai é desejado pela mãe e que este é investido por seu desejo.  

Assim, para que a mãe seja reconhecida como interditada ao desejo de seu filho e 

que seja mantida como modelo futuro de desejo deste, é necessário que o menino 

reconheça o sexo feminino como diferente e que é desta diferença que o seu pai é 

desejante.   

Para que o tempo de compreender advenha, Aulagnier aponta três condições 

prévias fundamentais: a primeira é “a crença atribuída pela criança à ameaça materna (se 

masturbar, seu pênis será cortado), seu reconhecimento do papel privilegiado que o pênis 

tem enquanto fonte de prazer [...]”326, ou seja, devido ao reconhecimento de que este 

objeto falta nas meninas, o menino começa a fantasiar que lhes cortaram. Assim, o 

menino só pode ter acesso à fase genital adulta se tomar ao pé da letra uma ameaça 

aparentemente sem fundamento, convencendo-se de que esta parte de seu corpo é 

passível de corte, confirmando a sua própria fantasia sobre a mutilação exercida nas 

meninas.  

A segunda condição se respalda na diferenciação do pênis em relação aos outros 

objetos parciais. Segundo Aulagnier “a criança aprende relativamente depressa [...] que a 

presença ou ausência deste objeto [o pênis] tem relação com a sua identidade de menina 

ou menino”327. Para o menino, em sua fantasia, o pênis é este objeto cujo atributo mais 

precioso pode subitamente vir a faltar.  

A terceira condição está relacionada com a importância do recalcado materno 

para a mãe não cair nas garras da sedução de seu filho. Sobre isto, esta psicanalista 

afirma que a mãe “não terá nenhuma dificuldade para ignorar as provocações sedutoras 

que poderiam representar as demandas pré-genitais que a criança lhe dirige”.328 A mãe 

interditará toda resposta demandada por seu filho e esta interdição será pronunciada por 

ela em nome do pai. Agindo desta maneira, a mãe confronta a criança com a sua própria 

castração [da mãe], com os limites de seu poder e com a sua sujeição ao desejo do pai e à 

lei. Ao mostrar a lei do pai, esta mãe se mostra privada de autonomia sobre o prazer que 

esta poderia oferecer ao seu filho. 

                                                 
326 Idem, p.211. 
327 Idem, p. 212. 
328 Idem, p.213. 
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Como estou abordando a lei do pai, gostaria de realizar uma pequena digressão e  

recorrer brevemente ao artigo “A perversão como estrutura”, publicado em 1967, para 

abordar a lei da filiação e a lei do desejo. 

 Neste artigo, Aulagnier releva que “na interdição do incesto, o que se pede ao 

sujeito não é renunciar a todo desejo, mas, em nome-do-pai, à mãe como primeiro objeto 

de desejo”.329 Para que essa renúncia preserve o desejo é fundamental que uma lei venha 

assegurar ao sujeito seu status futuro; como também o seu direito ao desejo. É esta lei do 

pai que, em sua estrutura familiar, apresenta o espaço onde este menino há de se situar, 

designando o falo como significante do desejo e emblema da lei. Assim, o falo deve 

tomar lugar neste campo onde tanto a lei da filiação como a lei do desejo estão presentes. 

A lei da filiação trata da possibilidade para o sujeito de “se reconhecer como 

filho, testemunha e conseqüência de um desejo parental e não causa deste desejo”.330 

Esta lei apresenta como única referência o nome-do-pai; pois este é o único que pode 

assegurar que este filho é um filho diante da lei, tornando este pai o único doador de um 

nome que faz do sujeito outra coisa que não puro produto biológico ou simples produto 

do ventre materno. É pelo reconhecimento do nome do pai que se instaura uma 

diferenciação essencial entre o pênis, com sua função de órgão de reprodução, e o falo, 

como emblema do poder paterno e da lei. 

Além da lei da filiação, há também a lei do desejo. Segundo esta lei, “toda 

dialética pré-genital mãe-bebê pode se resumir por este binômio: ser o falo - ter o falo, à 

condição de se lembrar que os dois enunciados dirigem-se ao desejo do Outro (ser o falo 

para a mãe - recebê-lo dela como prova de sua impossível castração)”331. Isto significa 

que devemos falar de falo e não de pênis, já que a questão colocada para a criança, neste 

momento de sua constituição, é ser ou ter o falo como o objeto causa do desejo do Outro. 

Nesta lei do desejo, caso o menino venha reconhecer que qualquer objeto que venha a se 

oferecer não é o objeto que o Outro deseja, isto significa que nenhum objeto pode vir a 

tomar o lugar do falo, a não ser o desejo. O que falta ao pênis para ser o falo é o dom do 

desejo materno que vem dotá-lo de poder do gozo (prazer), do mesmo modo que esta 

mulher irá encontrar seu acesso ao gozo somente se ela for investida pelo desejo do 

homem que encontra-se ao seu lado. Assim, a castração tem como face o 

                                                 
329 AULAGNIER, Piera (1967). A perversão como estrutura. L`Inconscient, nº 2, p. 20. 
330 Idem, ibidem. 
331 Idem, p. 21. 
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reconhecimento que o desejo é sempre desejo de desejo e não de objeto. Portanto, nada 

que se tenha a oferecer ao desejo desta criança vem a garantir a adequação da resposta.  

Para Aulagnier “para que o pai seja reconhecido depositário do poder fálico, não 

é suficiente que a criança suponha ter ele um pênis, mas antes, que ela descubra que o 

pai é desejado pela mãe e que é para ela o lugar do gozo porque é investido por este 

desejo”.332 Para que a mãe seja interditada em relação aos desejos incestuosos de seu 

filho e que sirva de modelo do objeto futuro de seu desejo, é necessário que o menino 

reconheça o sexo feminino como diferente, sendo desta diferença que o seu pai é 

desejante. 

O reconhecimento da diferença sexual anatômica é retomado no artigo O “desejo 

de saber” em suas reações com a transgressão, de 1967. Sobre este reconhecimento, 

Aulagnier assegura que “o que se apresenta na cena do Real ao olhar do sujeito é aquilo 

que para ele se torna sinal da realidade da castração”333. Ao mesmo tempo em que o 

menino se depara com a fala do pai e o saber da lei, o menino se defronta com a 

castração materna; ou seja, o desejante da sua existência é castrada. A castração materna 

remete o menino a reconhecer a falsidade do seu saber que tornava esta mãe ‘o desejante 

por excelência’, uma vez que ela se mostra ao seu olhar como em falta do objeto 

privilegiado do prazer e dependente de seu pai para a realização do seu desejo.  

  Ainda sobre o desejo da mãe em relação ao pai, esta psicanalista ressalta que o 

menino “confrontado com a realidade do desejo do pai e da mãe por este último, é a 

proibição do incesto que ele encontra lá onde esperava encontrar a realização do 

desejo”.334 Caso este menino venha a não renunciar a demanda destinada a sua mãe, este 

menino poderá ser desvalorizado, negado como filho e cortado do seu campo familiar 

onde encontraria referências identificatórias coextensivas à sua possibilidade de se 

colocar como sujeito, mas caso este deseje conhecer a verdade sobre o objeto do desejo 

materno, o que ele têm em resposta a este desejo, a sua demanda, é o ‘nome-do-pai’. E 

ao reconhecer a presença do pai, esta figura vem introduzir a instância da lei, 

interditando esta mãe. Assim, é o nome do pai o único que tem o poder de lhe oferecer o 

estatuto na linguagem dos sujeitos,  sendo o pai o detentor da chave que lhe dará o 

acesso ao seu mundo simbólico.  

                                                 
332 Idem, ibidem. 
333 AULAGNIER, Piera (1986). O “desejo de saber” em suas reações com a transgressão (1967). In: Um 
Intérprete em Busca de Sentido – I. São Paulo: Escuta, 1990, p. 183. 
334 AULAGNIER, Piera (1986). Demanda e Identificação (1968). In: Um Intérprete em Busca de Sentido – 
I. São Paulo: Escuta, 1990, p. 214. 
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E como Aulagnier considera a identificação simbólica como ocorrendo desde o 

“momento de compreender” até o “ momento de concluir”, ela considera o momento de 

compreender, a castração, como “a descoberta, no registro identificatório, de que não 

ocupamos jamais o lugar que acreditávamos nosso e que inversamente já estávamos 

destinados a ocupar um lugar no qual não poderíamos ainda nos encontrar”.335 Todas as 

certezas construídas na relação com a mãe desmoronam no momento da confrontação do 

menino ao discurso do pai e do meio, sendo este último uma instância que, não sendo o 

pai, pode vir a desenvolver o papel de mediador. Ou seja, o discurso do pai lhe revela 

que o que o menino pensava em relação à mãe e a relação entre ambos ( mãe e filho) era 

uma fraude, um engano e ele ocupava um lugar o qual não tinha este direito. Assim, o 

discurso parental, e através deste o discurso dos outros e do meio, o colocam em um 

lugar onde ele ainda não se encontrava. 

A castração pode ser considerada “uma experiência na qual podemos entrar, mas 

da qual [...] não podemos sair”.336 Caso a angústia de castração (ou de identificação) 

venha a se cristalizar para o menino de uma forma privilegiada no temor de ser privado 

de seu órgão sexual, isto significa que ser homem ou mulher é a primeira descoberta que 

faz o Eu no campo de suas referências identificatórias. 

 Aulagnier afirma que “castração e identificação são as duas faces de uma mesma 

unidade, e uma vez o Eu constituído, a angústia ressurgirá cada vez que as referências 

identificatórias oscilarem”337. Castração e identificação são dois conceitos interligados 

na visão desta psicanalista, pois a angústia de castração ou angústia de identificação 

(ambos são sinônimos para Aulagnier) representa o preço que o sujeito tem que pagar 

pela instância que se chama Eu, instância esta que o insere em uma temporalidade e 

historicidade.   

Abro um parêntese. Como castração e identificação são dois conceitos 

interligados na compreensão desta psicanalista, gostaria de ressaltar que, se a 

problemática identificatória é o eixo norteador para a compreensão da culpa e da dúvida 

nos casos de neurose obsessiva, então será que podemos afirmar a castração como um 

‘eixo’ norteador para a compreensão desta problemática, nos casos de neurose 

obsessiva? A partir de minha leitura das contribuições de Aulagnier ao legado freudiano, 

acredito que sim; uma vez que  a castração ‘lança’ estes pacientes neuróticos obsessivos, 

                                                 
335AULAGNIER, Piera (1975). A Violência da Interpretação – do pictograma ao enunciado. Rio de 
Janeiro: Imago, 1979, p. 158. 
336 Idem, ibidem. 
337 Idem, p. 159. 
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inclusive Paulo, rumo ao tempo de concluir, levando-os a identificação ao projeto 

identificatório e a busca de novos ideais. E como castração e identificação estão 

interligados, acredito que a problemática da castração, nos casos de neurose obsessiva, 

remeta, única e exclusivamente, a problemática identificatória, dando um suporte 

necessário para pensar a identificação ao projeto identificatório (e que Green 

compreende como a identificação ao superego) como um dos eixos articuladores para a 

compreensão desta problemática. Assim, para uma melhor compreensão desta 

identificação, que julgo de extrema relevância para a compreensão da análise do caso 

clínico de Paulo, gostaria de recorrer ao tempo de concluir. Fecho parêntese. 

  

2.2.3.2- Tempo de Concluir: o projeto identificatório. 
 

 

Para iniciar a discussão sobre o tempo de concluir, e conseqüentemente, o projeto 

identificatório, é necessário relembrar que para Aulagnier: 

 

“O primeiro efeito do compreendido é a interdição pronunciada sobre 
a mãe enquanto objeto de gozo, mas esta interdição visa tanto o 
passado, 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”.338 

 

 A interdição da mãe (devido a assunção da castração) marca o declínio do 

complexo de Édipo, momento este em que o Eu da criança começa a antecipar e investir 

em seu tempo futuro, em um Eu futuro, elaborando enunciados identificatórios; tais 

como “quando eu crescer, serei médico”, “quando eu crescer, eu serei policial”, 

demandando ideais destinados a si mesmo, caracterizando assim a demanda pós-edípica; 

ou seja, a demanda de ideais dirigidos a si mesmo. Esta interdição também possibilita o 

acesso a uma nova organização da problemática identificatória: a partir da assunção da 

castração, o Eu começa a investir em emblemas identificatórios oferecidos pelo discurso 

do meio onde esta criança está inserida. Assim,  podemos considerar que a identificação 

ao projeto é o segundo momento da identificação simbólica resultante do intervalo entre 

                                                 
338 AULAGNIER, Piera (1986). Demanda e Identificação (1968). In: Um Intérprete em Busca de Sentido – 
I. São Paulo: Escuta, 1990, p. 218. 
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o “tempo para compreender” (com a incidência da castração) até “o tempo de concluir” 

(culminando com a identificação ao projeto). 

Aulagnier define por projeto identificatório “os enunciados sucessivos pelos 

quais o sujeito define (para si e para os outros) seu anseio identificatório, ou seja, seu 

ideal”.339 Este projeto equivale ao ideal de ego na teoria freudiana e este se baseia nos 

sucessivos enunciados pelos quais o sujeito determina o seu ideal. Na interpretação de 

Violante sobre este projeto, ela aponta que “Aulagnier não fala em superego 

considerando que o projeto identificatório possui uma função crítica”.340 

Aulagnier ressalta que, devido a identificação ao projeto, “há sempre um desvio 

temporal entre o eu e o ideal”.341 Isto significa que o projeto pressupõe um acesso ao 

registro da temporalidade, momento este em que uma imagem do Eu futuro se coloca ao 

Eu atual como objetivo de seu agir, desejo este que sustenta o seu percurso. 

 Em relação a temporalidade, ela também assegura que “o projeto não representa 

outra coisa que a resposta que o sujeito se forja cada vez que se pergunta o que ele é (ou, 

quem é ‘eu’); o projeto é o que ele oferece à sua própria demanda identificatória”.342 No 

período pré-genital, o projeto apresenta-se protegido de qualquer conflito, já que, neste 

momento, o que a criança anseia ter no futuro é o que ela gostaria de ter no presente. 

Este ideal encontra-se atado ao narcisismo infantil, dominado pela fantasia de ser o 

objeto do desejo materno. Ao contrário do período pré-genital, no período pós-edípico, o 

ser (dos enunciados identificatórios) substitui o ter, como por exemplo, o enunciado “ 

quando eu crescer, quero ter minha mamãe” dá espaço, após a castração, a novos 

enunciados, como “quando eu crescer, eu quero ser médico, lixeiro e etc”. Assim, no 

período pós-edípico, o que o sujeito almeja ser em seu futuro é diferente do que ele é ou 

foi em seu passado. 

De outro lado, “entre o ‘eu’ e o ‘projeto identificatório’, a distância deverá 

sempre ser preservada”.343 Para o sujeito que não virá a desenvolver uma psicose, a saída 

do Édipo pressupõe, no plano da identificação, que a referência identificatória se torne 

aquilo que resta de uma subtração entre o Eu futuro e o Eu presente. O resultado desta 

subtração é considerado um x que deve permanecer sempre em falta a fim de que o 

projeto identificatório e o Eu não venham faltar. Sobre isto, Aulagnier afirma:  

                                                 
339 Idem, p. 214. 
340 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier: uma contribuição contemporânea à Obra de Freud. 
São Paulo: Via Leterra, FAPESP, 2001, p. 57. 
341 AULAGNIER, Piera (1986). Um Intérprete em Busca de Sentido – I. São Paulo: Escuta, 1990, p. 215. 
342 Idem, p. 217. 
343 Idem, p. 219. 
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“Dizer que esse x é aquilo através de que o sujeito tem acesso à (ou 
assume) castração, é uma primeira verdade [...]; mas, reconhecer que 
esse mesmo x é o elemento pelo qual o sujeito preserva um lugar 
àquilo que [...] havíamos chamado de ‘esperança narcisista’, é uma 
segunda verdade. Se, nesse período posterior ao Édipo, o sujeito é 
capaz de renunciar à crença de que basta desejar para ter, se pode 
aceitar saber que jamais será amado por todas as mulheres (ou todos 
os homens), não renunciará entretanto à esperança de um auto-
encontro entre um ideal e um eu em total conformidade”344. 

 
Ao reconhecer a castração, o Eu assume um compromisso com o tempo, 

renunciando uma repetição no futuro de um espaço no qual o passado pode retornar. E ao 

aceitar esta constatação, este Eu resguarda a esperança que este futuro lhe devolva a 

possessão de um passado, tal como ele sonhou. Assim, a identificação ao projeto 

pressupõe que as demandas pós-edípicas do Eu (demandas de ideais) passem a ser 

dirigidas a si mesmo e não mais aos pais, inclusive à mãe. 

Em A Violência da Interpretação, Aulagnier retoma o conceito de projeto 

identificatório, ampliando-o. Ela define este como “a autoconstrução contínua do Eu 

pelo Eu, necessária para que esta instância possa se projetar em um movimento temporal, 

projeção de que depende a própria existência do Eu”345. Ela considera a entrada em cena 

do Eu como a entrada em cena de um tempo histórico, possibilitando o acesso a 

temporalidade e a historicidade. Isto significa que um Eu constituído representa um Eu 

capaz de assumir a experiência da castração. Assim, o projeto pode ser considerado a 

construção de uma imagem ideal que o Eu vem a propor a si mesmo, presente, sobre a 

qual é possível projetar-se no futuro.  

Ainda sobre esta imagem futura, ela afirma que:  

 

“[...] a imagem de um Eu futuro se caracterizará pela renúncia ao 
atributo de certeza. Ela só pode representar o que o Eu espera tornar-
se: esta esperança não pode faltar, a nenhum sujeito, e mais do que 
isso, ela deve poder designar seu objeto numa imagem identificatória 
valorizada pelo sujeito e pelo meio, ou por um subgrupo cujos 
modelos são privilegiados pelo sujeito. A possibilidade para o Eu de 
investir emblemas identificatórios que dependem do discurso do meio 
[...] é coextensiva à modificação que sofrem a problemática 

                                                 
344 Idem, p. 220. 
345 AULAGNIER, Piera (1975). A Violência da Interpretação – do pictograma ao enunciado. Rio de 
Janeiro: Imago, 1979, p. 154. 
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identificatória e a economia libidinal, após o declínio do complexo de 
Édipo”346. 

  
 

Após o recalcamento do complexo de Édipo e o advento do projeto, o sujeito 

desenvolve seus ideais identificatórios de acordo com o discurso do meio onde está 

inserido e não mais a partir do discurso de um outro, tal como ocorreu no início de sua 

dialética identificatória. É fundamental que ele encontre no discurso social referências 

que lhe permitam projetar-se em um futuro passível de investimento no qual ele 

supostamente executará seu projeto. 

Além de encontrar no discurso social referências que possam projetar este sujeito 

em um tempo futuro, os enunciados identificatórios assinalam um predicado possível 

“adequados ao sistema de parentesco ao qual pertence o sujeito”347. Esta adequação ao 

sistema de parentesco demonstra o acesso ao registro simbólico; como também instaura 

uma problemática identificatória adequada a ele.  

Neste momento, gostaria de finalizar este segundo capítulo, ressaltando que os 

conceitos trabalhados ao longo do mesmo servirão de base para a análise da história 

libidinal e identificatória do paciente Paulo. Entretanto, para uma melhor compreensão 

da problemática identificatória existente por detrás das suas culpas inconscientes e das 

suas dúvidas obsedantes, gostaria de caminhar para o terceiro capítulo e realizar uma 

leitura minuciosa na psicopatologia freudiana sobre a neurose obsessiva, enfocando nesta 

a visão de Freud sobre o sentimento inconsciente de culpa, tal como a sua singular 

compreensão sobre as manifestações das dúvidas ‘ruminantes’ nesta psiconeurose.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
346 Idem, p. 154-155. 
347 Idem, p. 155. 
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Capítulo 3- Psicopatologia 
 

3.1- A neurose obsessiva: a falha do recalque ao sintoma obsessivo. 

 

Antes de adentrar nas contribuições psicopatológicas freudianas à neurose 

obsessiva, gostaria de ressaltar que a elaboração de um capítulo sobre a psicopatologia 

das obsessões348 permitirá uma compreensão singular do caso clínico que pretendo 

enfocar no último capítulo. Para tal êxito, ao longo deste terceiro capítulo, julgo 

necessário destacar alguns pressupostos psicopatológicos de extrema relevância para a 

compreensão da formação da dúvida e da culpa nesta neurose, tal como a falha do 

recalque, ocasionando o retorno do recalcado, tornando a culpa e a dúvida manifestações 

singulares da história libidinal e identificatória de vários pacientes obsessivos, inclusive 

a de Paulo.  

Assim, para uma melhor compreensão de como o pai da psicanálise alcançou a 

sua concepção de dúvida e de culpa, dentre as quais a agressividade e a ambivalência 

resguardam as suas riquezas na fase anal-sádica (devido à fixação da libido na mesma), 

seria interessante retomar os passos de Freud, uma vez que tal retomada deixaria mais 

didático a construção deste capítulo, possibilitando a compreensão destes conceitos tanto 

para os adeptos da corrente freudiana, como também para o público leigo.  

Nos primórdios dos estudos psicanalíticos, em 1892, ao abordar os fatores 

etiológicos das neuroses, Freud postula que estas se devem a “traumas sexuais antes da 

idade de compreender”.349 Lembremos que, em seus primeiros escritos, Freud já faz 

referências à sexualidade enquanto fator etiológico das neuroses. Postula que “em todos 

os casos em que as neuroses são adquiridas, elas o são devido a perturbações na vida 

sexual”350. De 1892 até 1897, Freud estava elaborando a teoria traumática das neuroses, 

atribuindo esses ‘traumas sexuais’ a uma sedução real impetrada à criança por um adulto 

perverso (no caso, o pai ou seu representante). 

Durante a vigência desta teoria, Freud declara: 

 

“Quando alguém com predisposição [à neurose] carece da aptidão 
para a conversão, mas, ainda assim, parece rechaçar uma 

                                                 
348 Aponto que, ao longo deste capítulo, quando faço alusão ao termo ‘obsessões’, estou me referindo, 
única e exclusivamente, às manifestações da neurose obsessiva. 
349 FREUD, Sigmund (1892). Rascunho A. ESB, vol. I, 1996, p.221. 
350 FREUD,Sigmund (1894).  Carta 18. ESB, vol. I, 1996, p.233. 
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representação incompatível, dispõe-se a separá-la de seu afeto, esse 
afeto fica obrigado a permanecer na esfera psíquica. A representação, 
agora enfraquecida, persiste ainda na consciência, separada de 
qualquer associação. Mas seu afeto, tornado livre, liga-se a outras 
representações que não são incompatíveis em si mesmas e graças a 
essa ‘falsa ligação’, tais representações se transformam em 
representações obsessivas”351. 
 

 

Em 1894, Freud apresenta certa preocupação em delimitar o campo da neurose 

obsessiva, separando-a da histeria e de certos casos de psicoses. Nesta época, ele ressalta 

que certos atos de esquecimentos, de retirar idéias da consciência, pode levar a várias 

reações patológicas que podem desencadear uma histeria, uma neurose obsessiva ou uma 

psicose alucinatória, sendo as obsessões fruto da falsa ligação do afeto oriundo da vida 

sexual do sujeito. Assim, essas falsas ligações ocasionariam o surgimento de 

representações incompatíveis na consciência.  

Segundo Freud, “a obsessão representa um substituto ou sucedâneo da 

representação sexual incompatível, tendo tomado seu lugar na consciência”352. Embora 

ainda esteja sob as luzes da teoria traumática das neuroses, ele já destaca o papel das 

defesas para a formação das representações obsessivas, já que estas incidem sobre as 

representações sexuais traumáticas, desenvolvendo obsessões cujo afeto encontra-se 

desalojado (deslocado). Deste modo, seria muito menos vantajoso ao ego optar pela 

transposição de afeto do que pela conversão da excitação psíquica em excitação somática 

(fato este que ocorre nos casos de histeria). 

Em 1896, ao publicar o Rascunho K e se referir à formação sintomática, Freud 

aborda o retorno do recalcado, dizendo: “no estágio do retorno do recalcado ocorre que a 

autocensura retorna sem modificação, mas raramente de modo a atrair a atenção para si 

[...]” 353. Compreendo que, neste momento da obra freudiana, o sintoma obsessivo já é 

considerado como produto de um compromisso, correto quanto ao afeto e à categoria, 

mas falso devido ao deslocamento cronológico e à substituição por analogia. Nesta 

época, Freud se refere à autocensura que recai sobre as experiência sexual primária. Isto 

quer dizer que, na neurose obsessiva, durante a vigência da teoria traumática, a 

experiência sexual primária foi acompanhada de prazer por intermédio de uma atitude 

ativa do sujeito. Esta experiência se realizou sem dor ou qualquer mescla de nojo por 

                                                 
351 FREUD,Sigmund (1894). As Neuropsicoses de Defesa. ESB, vol. III. 1996, p. 58-59. 
352 Idem, p. 59. 
353 FREUD, Sigmund (1896). Rascunho K: as Neuroses de Defesa – um conto de fadas natalino. ESB, vol. 
III, 1996, p. 271. 



 117 

parte do sujeito, mas quando esta for relembrada posteriormente, ela dá origem ao 

surgimento do desprazer, emergindo a autocensura devido à falha do recalcamento. 

Convém ressaltar que, na neurose obsessiva, durante a vigência da teoria traumática das 

neuroses, a experiência ativa é antecedida por uma passiva, mas quando ocorre a 

convergência de ambas na consciência, há a formação de sintomas obsessivos, 

ocasionando uma luta entre as idéias obsessivas e o ego, formando-se assim os sintomas 

secundários, tais como os rituais obsessivos, o sentimento de culpa e a intensificação da 

escrupulosidade – pontualidade – nestes sujeitos. Assim, no retorno do recalcado, 

estariam as autocensuras (que mais tarde, estariam atreladas ao senso crítico e à 

hipermoralidade tão típica nesta neurose), o sentimento de culpa e a produção de outros 

sintomas entre os quais encontramos os rituais protetores e a ‘folie de doute’ – a dúvida.   

Em uma nota de rodapé anexada ao rascunho K, o editor inglês, James Strachey, 

compreende que “esta foi a primeira vez em que realmente surgiu a expressão [o retorno 

do recalcado]; e a primeira vez em que surgiu numa publicação foi no segundo artigo 

sobre as neuropsicoses de defesa”.354  

Compreendo que este segundo artigo referido por Strachey seria Observações 

Adicionais Sobre as Neuropsicoses de Defesa, no qual Freud compreende as idéias 

obsessivas como “[...] auto-acusações transformadas que reemergiram do recalcamento e 

que sempre se relacionam com algum ato sexual praticado com prazer na infância 

[...]”.355  

Logo em seguida, neste mesmo texto, Freud considera a formação sintomática 

como “estruturas da ordem de uma formação de compromisso entre as representações 

recalcadas e as recalcadoras [...].  Sempre que uma obsessão neurótica emerge na esfera 

psíquica, ela provém do recalcamento”356. Ainda sob a ótica da teoria traumática das 

neuroses, o pai da psicanálise já atribui à falha do recalcamento o motivo pelo qual há a 

formação do sintoma obsessivo. A neurose obsessiva seria fruto do fracasso da defesa, 

momento este em que ocorreria o retorno das lembranças (traumáticas) recalcadas que, 

devido ao deslocamento do afeto, se uniriam às idéias e ficariam circulando 

obsessivamente pela consciência.  

                                                 
354  Idem, ibidem. 
355 FREUD, Sigmund (1896). Observações Adicionais Sobre as Neuropsicoses de Defesa. ESB, vol. III, 
1996, p.169. 
356 Idem, p. 169 – 170. 
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Neste mesmo texto, Freud ressalta, em uma nota de rodapé, acrescida em 1924, 

que “ainda hoje considero pertinentes alguns desses comentários psicológicos”.357 

Embora tenha abandonado a teoria traumática das neuroses em 1897, acredito que, nesta 

nota, ele esteja se referindo a formação de compromisso, ressaltando a importância do 

retorno do recalcado e o surgimento de representações patológicas como soluções de 

compromisso. Nestas formações temos as idéias obsessivas, o medo da tentação, a 

angústia hipocondríaca e etc.  

Sobre o conceito de idéia obsessiva como formação de compromisso neste 

momento da obra freudiana, Laplanche e Pontalis compreendem que “esta idéia de 

[formação de] compromisso é rapidamente estendida a todos os sintomas, ao sonho e ao 

conjunto das produções do inconsciente”.358 

Ainda sob as luzes da teoria traumática das neuroses, Freud afirma que “além 

desses sintomas de compromisso, que significam o retorno do recalcado [...], a neurose 

obsessiva constrói um conjunto de outros sintomas [...]”.359 Esses outros sintomas seriam 

as medidas protetoras, a compulsão a testar as coisas ou a mania de duvidar. Se, de um 

lado, temos o sintoma da dúvida já sendo mencionado, nos primórdios de seu estudo 

sobre esta neurose, de outro, é necessário destacar que a defesa que incide sobre os 

afetos obsessivos pode conduzir a um conjunto vasto de medidas protetoras passíveis de 

se transformarem em atos obsessivos, entre os quais encontramos as medidas 

penitenciais (tal como os cerimoniais) e as medidas de precaução (como a superstição). 

Assim, os casos mais graves de neurose obsessiva apresentam um estado generalizado da 

mania de duvidar e uma fixação de ações cerimoniais. 

Freud reitera a falha do recalcamento na formação do sintoma obsessivo ao 

analisar Ernest Lanzer, em seu famoso caso clínico O Homem dos Ratos. Ao redigir este 

caso, diz: 

 

“No ano de 1896, defini idéias obsessivas como ‘autocensuras 
transformadas que reemergiram da repressão e que invariavelmente se 
referem a algum ato sexual praticado com prazer na infância.’ Essa 
definição agora me parece exposta às críticas sobre seus fundamentos 
formais, embora seus elementos componentes sejam irrepreensíveis 
[...]. Aglomeram sob a designação de ‘idéias obsessivas’ as mais 
heterogêneas estruturas psíquicas. Com efeito, seria correto falar do 

                                                 
357 Idem, p. 168. 
358 LAPLANCHE, J. & PONTALIS, J-B (1967). Vocabulário da Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 
2001, p.  198. 
359 FREUD, Sigmund (1896). Observações Adicionais Sobre as Neuropsicoses de Defesa. ESB, vol. III, 
1996, p.171. 
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‘pensar obsessivo’, e esclarecer que as estruturas obsessivas podem 
corresponder a toda sorte de ato psíquico. Elas podem ser classificadas 
como desejos, tentações, impulsos, reflexões, dúvidas, ordens ou 
proibições”.360 

 
 

Ao reportar-se ao ano de 1896, Freud está se referindo à teoria traumática das 

neuroses, que será abandonada em setembro de 1897, na carta 69 à Fliess, ao afirmar: 

“não acredito mais em minha neurotica”.361 A partir de sua auto-análise, ele renuncia à 

teoria que postulava a ocorrência de uma sedução real como sendo o fator etiológico das 

neuroses, em prol de suas investigações acerca do que veio a denominar complexo de 

Édipo. O germe desta mudança já estava presente no rascunho N, publicado quatro 

meses antes da carta 69, pois, ao analisar as idéias obsessivas, considera que nestas há os 

impulsos hostis contra os pais, sendo estes um elemento integrante das neuroses. 

Se, de um lado, na citação retirada do Homem dos Ratos, ele expõe as críticas 

sobre os fundamentos formais das idéias obsessivas, de outro, ao afirmar que os seus 

elementos componentes são irrepreensíveis, compreendo que ele esteja se direcionando à 

etiologia destas idéias enquanto fruto da falha do recalcamento (secundário), falha esta 

que ele já havia destacado em 1896. Assim, a idéia obsessiva, ao passar pelo 

recalcamento, sofre uma deformação semelhante à deformação do conteúdo manifesto de 

um sonho. Nestas encontramos impulsos, reflexões, dúvidas, desejos e tentações. 

 É importante ressaltar que, oito meses antes de iniciar a análise do Homem dos 

Ratos, em outubro de 1907, a questão da falha do recalcamento na neurose obsessiva já 

estava sob o olhar do mestre, quando afirma que nesta neurose “o processo de repressão 

[...] deve ser considerado como um processo que só obtém êxito parcial, estando 

constantemente sob a ameaça de um fracasso”.362 Nesta neurose ocorre sempre o 

recalcamento363 de um impulso instintual que sucumbe posteriormente à pressão. No 

decorrer deste recalcamento, forma-se uma consciência especial, uma formação reativa, 

voltada contra os objetivos instintuais. E, devido à falha do recalcamento, forma-se um 

conflito interminável, sendo que repetidos esforços psíquicos são necessários para 

contrabalançar a pressão constante do instinto. Como fruto destes conflitos (devido à 

                                                 
360 FREUD, Sigmund (1909). Notas sobre um caso de Neurose Obsessiva. ESB, vol. X, 1996, p. 193. 
361 FREUD, Sigmund (1897). Op. cit. ESB, vol. I, 1996, p. 309. 
362 FREUD, Sigmund (1907). Atos Obsessivos e Práticas Religiosas. ESB, vol.IX, 1996, p.114. 
363 Tal como já postulado na introdução deste estudo, devido a tradução inglesa, os conceitos de 
Verdrangung (recalcamento) e Trieb (pulsão) foram traduzidos, respectivamente, como repressão e 
instinto. Para uma melhor compreensão da tradução da obra freudiana da língua alemã para a língua 
portuguesa, sugiro a leitura do Dicionário Comentado do Alemão de Freud, escrito por Luiz Alberto 
Hanns e publicado em 1996. 
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falha do recalcamento) temos a formação dos sintomas. Assim, as manifestações 

sintomáticas (tais como atos cerimoniais, as dúvidas e as idéias obsessivas) 

desempenham o papel de uma conciliação entre as forças antagônicas do psiquismo, 

reproduzindo uma parcela do prazer que pretendiam evitar, servindo tanto aos desejos 

recalcados quanto às instâncias que o estão reprimindo.  

Franco, em sua interpretação deste contexto na psicopatologia freudiana, 

considera que “a neurose obsessiva oculta algo dentro de si: há sempre a repressão de um 

impulso pulsional, um componente da pulsão sexual represado. Impulsos sexuais infantis 

sucumbiram posteriormente à repressão”364. 

 Para Freud, na neurose obsessiva, “a repressão não se efetua por meio da 

amnésia, mas sim mediante a ruptura de conexões causais devidas a uma retirada de 

afeto”.365 Devido ao recalcamento, os pacientes obsessivos ligam seus afetos a falsas 

conexões, ficando as autocensuras separadas das verdadeiras causas de sua doença. 

Nesta neurose, o amor não consegue extinguir o ódio, mas apenas recalcá-lo no 

inconsciente. E, ao permanecer inconsciente, o ódio, protegido do perigo de ser 

destruído, é capaz de persistir e crescer. Assim, o amor consciente alcança um elevado 

grau de intensidade para manter sob repressão o seu oposto – o ódio. 

Para Freud, “a condição necessária para a ocorrência de um estado de coisas tão 

estranho [...] parece ser que, numa idade realmente precoce, em algum lugar no período 

pré-histórico da [...] infância, ambos os opostos ter-se-iam separado e um deles, 

habitualmente o ódio, teria sido reprimido”.366 A relação ambivalente entre o amor 

consciente e o ódio inconsciente é uma das características singulares da neurose 

obsessiva, embora não possamos nos esquecer de que o ódio recalcado também 

apresenta uma função primordial na patogênese da paranóia. 

Ao publicar o artigo O Recalque, o mestre recorre novamente à falha no 

recalcamento secundário nesta neurose, como diz: 

 

“No entanto, a repressão, que foi de início bem sucedida, não se firma; 
no decorrer dos acontecimentos, seu fracasso se torna cada vez mais 
acentuado. A ambivalência que permitiu que a repressão ocorresse 
através da formação de reação, constitui também o ponto em que o 
reprimido consegue retornar”.367 

                                                 
364 FRANCO, Sérgio de Gouvêa. Pensando a Neurose Obsessiva a partir de “Atos Obsessivos e Práticas 
Religiosas”, de Freud. In: Berlinck, Manoel Tosta. Obsessiva Neurose. São Paulo: Escuta, 2005, p. 154. 
365 FREUD, Sigmund (1909). Notas Sobre um Caso de Neurose Obsessiva. ESB, vol. X, 1996, p. 201. 
366 Idem, p. 207. 
367 FREUD, Sigmund (1915). Repressão. ESB, vol. XIV, 1996, p.161. 



 121 

 
 

 O conteúdo ideacional, nesta psicopatologia, é rejeitado da consciência, 

desaparecendo o afeto da esfera consciente, e o recalque, utilizando como mecanismo de 

defesa a formação reativa, intensifica um oposto. Isto quer dizer que o amor consciente 

do neurótico em relação à figura identificada (como a do pai) recalca o oposto, o ódio 

inconsciente de proporções semelhantes. E, devido ao fracasso do recalcamento, criam-

se na mente formações reativas que constituem uma luta interminável contra o ódio e os 

impulsos hostis recalcados. Assim, a generosidade e a bondade, que muitos obsessivos 

demonstram em seu cotidiano, nada mais são do que formações reativas contra a 

hostilidade presa em seu próprio inconsciente.  

Ao redigir O Inconsciente, Freud retoma a citação referida acima, ressaltando que 

“quanto à neurose obsessiva, só precisamos acrescentar às observações formuladas no 

artigo anterior que é aqui que a anticatexia proveniente do sistema Cs se coloca de forma 

mais conspícua [notável] no primeiro plano”.368 Compreendo que, nesta neurose, as 

formações reativas constituem um contra-investimento permanente contra a 

agressividade e a hostilidade inconscientes, tomando a forma de traços de caráter que 

constituem dispositivos de defesa, conduzindo o sujeito a um resultado oposto ao que é 

inconscientemente visado. Estas formações reativas estão presentes em atitudes ou 

hábitos de sentido oposto ao desejo recalcado, sendo estas uma reação consciente contra 

estes desejos. Assim, a anticatexia seria um contra-investimento de uma atitude ou hábito 

consciente de força igual e de direção oposta ao investimento inconsciente. 

Em relação à formação reativa, Laplanche e Pontalis interpretam que há uma 

nítida diferença entre este mecanismo de defesa e a formação de compromisso, 

declarando: 

“O próprio termo formação reativa convida a uma aproximação com 
outros modos de formação de sintoma: formação substitutiva e 
formação de compromisso. Teoricamente, é fácil estabelecer a 
distinção; enquanto na formação de compromisso podemos sempre 
encontrar a satisfação do desejo recalcado conjungada com a ação de 
defesa (numa obsessão, por exemplo), na formação reativa só 
apareceria, e de maneira particularmente manifesta, a oposição à 
pulsão (atitude de extrema limpeza mascarando completamente o 
funcionamento do erotismo anal, por exemplo)”.369 
 

 

                                                 
368 FREUD, Sigmund (1915). O Inconsciente. ESB, vol. XIV, 1996, p. 190. 
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Já na leitura de Telles sobre a formação reativa, esta psicanalista entende que 

neste mecanismo de defesa: 

 
 “[...] o indivíduo com finalidade de negar ou reprimir os impulsos ou 
instintos indesejáveis, organiza atitudes opostas a eles; com isso tenta 
controlar seu aparecimento, mantendo-o inconscientes [...]. Ela [a 
formação reativa] parece ser uma espécie de reasseguramento de uma 
repressão prévia e é constituída de modo a evitar-se a repetição da 
repressão secundária. Funciona como se o perigo estivesse 
constantemente presente exigindo do indivíduo uma sistemática defesa 
contra ele”.370 

 
 

Para Freud, “as formações reativas no ego do neurótico obsessivo [...] devem ser 

consideradas, penso eu, como ainda outro mecanismo de defesa e situadas ao lado da 

regressão e da repressão”.371 Não só a falha do recalcamento e a presença do mecanismo 

de defesa da formação reativa são fundamentais para a análise de um caso de neurose 

obsessiva, como também a regressão da libido é de suma importância para a 

compreensão da sua formação sintomática. E, para discorrer sobre esta regressão, recorro 

ao artigo “A Disposição à Neurose Obsessiva”, publicado em 1913. 

 Freud, neste artigo, faz acréscimos fundamentais à compreensão sintomática 

desta neurose, como quando diz: “uma regressão da vida sexual ao estádio pré-genital 

sádico e anal-erótico [...] descobrimos a disposição à neurose obsessiva”.372 Neste 

momento de sua obra, Freud ressalta a importância da fase anal-sádica para a 

compreensão sintomática na neurose obsessiva. Se, de um lado, neste texto, Freud 

esclarece o que é a organização anal-sádica (fato este que é retomado, em 1915, em seus 

acréscimos aos Três Ensaios), de outro, ele se debruça sobre a ‘escolha da neurose’, ou 

seja, o porquê de um sujeito se tornar obsessivo e não histérico. Para tal, o mestre recorre 

ao que ele chama de disposição à neurose obsessiva que, em meu entender, está 

relacionado com as inibições do desenvolvimento, ou seja, com os pontos de fixações 

libidinais. Uma vez estabelecida a organização sexual que contém a disposição à neurose 

obsessiva, esta organização nunca mais é completamente superada, uma vez que, devido 

a possíveis conflitos ao longo da organização genital, a organização anal-sádica é 

reativada pela regressão da libido. Nesta neurose, ocorre um conflito para impedir que a 
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regressão se efetue ocasionando as formações reativas e os sintomas obsessivos 

produzidos por conciliações entre o sistema consciente e o inconsciente373. Assim, esta 

regressão é primordial na compreensão da formação do sintoma obsessivo. 

Na leitura do psicanalista Hayat sobre esta regressão, ele interpreta que “[...] em 

‘A Disposição à Neurose Obsessiva’ (1913), Freud defenderá a idéia de que a escolha 

dessa neurose está ligada a inibições do desenvolvimento e insistirá sobre o papel da 

fixação e da regressão à fase sádico anal”.374 

O papel da fixação e da regressão libidinal nas neuroses obsessivas é retomado 

por Freud, nas Conferências Introdutórias sobre Psicanálise, especificamente na parte 

em que aborda a Teoria Geral das Neuroses, onde afirma: “toda neurose inclui uma 

fixação [...]; mas nem toda fixação conduz a uma neurose [...]”.375 Compreendo que ele 

esteja se referindo às neuroses de transferência – a histeria e a neurose obsessiva. Os 

pontos de fixação são determinantes nestas neuroses, caso venha a ocorrer regressão da 

libido. Por outro lado, quando se refere que nem toda fixação leva a uma neurose, 

compreendo que ele esteja se referindo ao recalcamento, uma vez que este é de 

fundamental importância para as neuroses. Isto significa que uma regressão da libido, 

sem recalcamento, jamais produziria uma neurose, mas sim uma perversão. 

O mestre volta a esse tema, ao redigir a Conferência XXII, quando retoma as 

idéias de inibição e regressão da libido nas neuroses, destacando que nem todas as fases 

libidinais são ultrapassadas e superadas com êxito, uma vez que “partes da função serão 

retidas permanentemente nesses estádios iniciais e o quadro total do desenvolvimento 

será limitado por determinada quantidade de inibição de desenvolvimento”.376 Quanto 

mais intensas forem as inibições ao longo do desenvolvimento psíquico, maior será a 

possibilidade da libido regredir às fixações pré-genitais, mostrando-se incapaz de resistir 

aos obstáculos externos situados ao longo do seu caminho.  

Para Freud, na neurose obsessiva, “é a própria regressão da libido ao estádio 

preliminar da organização sádico-anal que se manifesta nos sintomas”.377 Toda e 

qualquer forma de neurose obsessiva está relacionada à regressão da libido à fase anal-

                                                 
373 Lembremos que, ao publicar Neurose e Psicose em 1924, o conflito na neurose - seja esta histérica ou 
obsessiva - passa a ser entre o ego e o id. 
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sádica, tendo como conseqüência um sentimento de ódio que leva o indivíduo a se 

defender através de uma acentuada moral.  

Na década de 20, ao introduzir o conceito da pulsão de morte, Freud o articula  ao 

ódio, ao sadismo e à neurose obsessiva. Ao retomar a regressão libidinal nesta neurose, 

em O Ego e o Id, diz: “poderíamos conjecturar que a essência de uma regressão da libido 

(da fase genital para a anal-sádica, por exemplo) reside numa desfusão de pulsões [...] A 

ambivalência, contudo, é um fenômeno tão fundamental que ela mais provavelmente 

representa uma fusão que não se completou”.378 Devido à regressão da libido ocorre uma 

desfusão das pulsões, uma vez que a ambivalência presente na neurose obsessiva 

representa uma fusão pulsional que não ocorreu. Assim, as pulsões destrutivas, 

agressivas, ou seja, a pulsão de morte necessita de seu reconhecimento na análise de um 

caso de neurose obsessiva. 

Devido a esta regressão “tornou-se possível [...] aos impulsos amorosos 

transformarem-se em impulsos de agressividade contra o objeto”.379 Nesta neurose, as 

pulsões destrutivas buscam destruir o objeto ‘amado’. Esses objetivos de destruição não 

são pertinentes ao ego que, na luta contra estes, desenvolvem formações reativas e 

medidas precatórias. Isto quer dizer que esses impulsos de agressividade, de destruição 

do objeto, são adotados pelo id; mas o superego comporta-se como se o ego fosse 

responsável por estes objetivos agressivos, punindo essas intenções destrutivas e 

aumentando sua severidade em relação a esta instância. Consequentemente, quanto mais 

o homem controlar a sua agressividade para o mundo externo, mais severo e agressivo 

torna-se o seu superego contra o seu próprio ego. Assim, como conseqüência da 

regressão da libido, intensifica-se o conflito na neurose obsessiva entre as forças 

defensivas (do ego e do superego) e as forças que devem ser desviadas (provenientes dos 

desejos eróticos, da crueldade e da violência do id). 

Em Inibições, Sintomas e Ansiedade, o mestre concebe este conflito entre 

instâncias com a severidade do superego, destacando que, na neurose obsessiva, “não 

podemos surpreender-nos se ele se tornar mais áspero, mais rude e mais atormentador do 

que onde o desenvolvimento tem sido normal”.380 O superego age sobre o ego através de 

uma maneira severa e rígida e o ego resiste às pulsões destrutivas do id, desenvolvendo 

várias formações reativas que adquirem a forma de sentimentos de escrúpulos, piedade, 
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limpeza e culpa. Assim, nesta neurose, o conflito entre um rígido superego e as demais 

instâncias psíquicas é fundamental para a compreensão de toda a formação sintomática 

que se segue. 

Maria Anita Ribeiro, em sua compreensão sobre a rigidez do superego na neurose 

obsessiva, destaca que esta instância “é particularmente cruel na neurose obsessiva. É o 

olhar que vigia e a voz que admoesta, sempre prontos a torturar o sujeito. Porém, o 

superego é, em grande parte, inconsciente, e seu sadismo não pode ser avaliado pelo 

sujeito. Em seu aspecto consciente o superego se presentifica como a consciência moral, 

tão cara aos neuróticos obsessivos”.381  

Em Inibições, Sintomas e Ansiedade, Freud acrescenta novas discussões sobre a 

regressão libidinal e o início da neurose obsessiva, afirmando: 

 

“A organização genital da libido vem a ser débil e insuficientemente 
resistente, de modo que, quando o ego começa seus esforços 
defensivos, a primeira coisa que ele consegue fazer é lançar de volta a 
organização genital (da fase fálica), no todo ou em parte, ao nível 
anal-sádico mais antigo. Esse fato de regressão é decisivo para tudo o 
que se segue [...]”.382 
 

 
 Para Freud, no momento em que se entra em uma neurose obsessiva, a fase fálica 

já foi alcançada. Conseqüentemente, o início dos primeiros sintomas obsessivos está 

presente no segundo período da infância (entre os seis e oito anos de idade), após o 

período de latência ter se estabelecido. 

Neste texto publicado em 1926, Freud atribui a regressão libidinal à ação da 

pulsão de morte, dizendo: “[...] no tocante à explicação [...] da regressão, estou inclinado 

a encontrá-la em uma ‘desfusão dos instintos’, em um desligamento dos componentes 

eróticos que, com o início da fase genital, se juntaram às catexias destrutivas que 

pertenciam à fase anal-sádica”.383 O ego, ao forçar a regressão, toma as devidas 

precauções em sua luta defensiva contra as exigências da libido, momento este em que as 

forças defensivas recaem sobre o complexo de castração, desviando as tendências do 

complexo edipiano e produzindo inúmeros sintomas. Este momento coincide com o 

início do período de latência, momento este que o superego torna-se severo e cruel.   

Na interpretação de Green sobre esta passagem: 
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 “a neurose obsessiva, como indica todo o teorizar freudiano, é 
marcada por uma limitação, que é a da introdução da pulsão de morte 
[...] Assim tem-se as relações do sadismo (regressão sádico-anal) e da 
pulsão de morte na neurose obsessiva. A regressão está presente em 
‘Inibição, Sintoma e Angústia’ – fato novo, se não estou enganado - 
como uma defesa. Está por demais viva a lembrança dessa função da 
regressão, bem como a do fato de que o sadismo que domina a cena 
não é em si mesmo mais do que uma manifestação da pulsão de 
morte”.384 

 

Abro um pequeno parêntese. Green, ao redigir especificamente o artigo Pulsão de 

Morte, narcisismo negativo, função desobjetalizante, destaca que a meta desta pulsão “é 

a de realizar ao máximo uma função desobjetalizante através do desligamento”385. Este 

psicanalista compreende que, nas psicopatologias mais graves, tanto a relação com os 

objetos quanto a relação com os seus substitutos são ‘atacados’ por esta pulsão. Assim, a 

manifestação própria à destrutividade da pulsão de morte é o desinvestimento; embora, 

para tal ato se concretizar, ocorreu o investimento em um primeiro momento. Fecho 

parêntese e retorno para as manifestações da neurose obsessiva. 

 Além da regressão e da desfusão pulsional nesta neurose, Freud releva que a 

severidade do superego “se revela na condenação da tentação de continuar com a 

masturbação infantil inicial, que agora se liga a idéias (anal-sádicas) regressivas [...]”.386 

Todas as atividades que pertencem à masculinidade encontram-se paralisadas nesta 

neurose, sendo que através dos atos obsessivos, a masturbação suprimida da remota 

infância se aproxima, cada vez mais, da satisfação.  

 

3.1.1-O sintoma obsessivo. 
 
 

 Desde os primórdios de seus estudos, Freud interessava-se pela etiologia das 

neuroses e, em particular, pela formação sintomática obsessiva e histérica. Em 1897, 

declara que “a formação de compromisso (isto é, os sintomas) ocorre nas neuroses em 

pontos diferentes [...]. Nas neuroses obsessivas, os impulsos pervertidos [...] que 

penetram na vida normal são distorcidos pela formação de compromissos”.387 No caso 
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dos sintomas obsessivos, ele destaca a presença de impulsos perversos que emerge da 

falha do recalcamento e que estão presentes nos sintomas da dúvida, nos atos cerimoniais 

e em outras formações sintomáticas. 

Vinte anos após a publicação deste trecho acima citado, que foi retirado da carta 

61 enviada a Fliess, o pai da psicanálise reitera tal afirmação, embora com novos 

acréscimos conceituais devido ao abandono da teoria traumática das neuroses e da 

descoberta das conseqüências das fixações da libido na organização anal-sádica para a 

compreensão da etiologia do sintoma obsessivo. Nas Conferências Introdutórias sobre 

Psicanálise, em 1917, Freud destaca que: 

 

“os sintomas na neurose obsessiva vem a ser aqueles provocados pela 
pressão de impulsos sexuais sádicos intensos que são pervertidos 
quanto ao seu fim [...]. Os sintomas são um substituto de algo que foi 
afastado pela repressão [...] e que podem ser adequadamente 
visualizados como satisfações  substitutivas daquilo que se perde na 
vida”388.  

 

Nesta conferência, o mestre reitera a presença de impulsos perversos nos 

sintomas obsessivos. Estes representam certo tipo de satisfação substitutiva, uma vez que 

na neurose obsessiva, o impulso pervertido, após ter sido recalcado, manifesta-se no 

inconsciente. Assim, devido à ação do recalcamento, estes sintomas tornam-se 

formações substitutivas dos desejos sexuais que foram recalcados na tenra infância de 

uma criança.  

Peter Gay, em sua leitura sobre os sintomas na neurose obsessiva, diz que “Freud 

havia descoberto em sua prática que os sintomas dos neuróticos obsessivos eram 

estranhos e acentuados [...] com suas contradições e lógica perversa [...] com seu 

extraordinário dispêndio de energia em coisas irrelevantes [...] podem se tornar tão 

tediosos quão irracionais”389. 

  Em Atos Obsessivos e Práticas Religiosas (1907), Freud afirma que as 

manifestações sintomáticas na neurose obsessiva - tais como os rituais e as dúvidas - 

“preenchem a conciliação entre as forças antagônicas da mente.”390 Isto quer dizer que os 

sintomas neuróticos representam uma formação de compromisso entre as instâncias 

                                                 
388 FREUD, Sigmund (1917 [1916-1917]). Conferência XIX – Resistência e Repressão. ESB, vol. XVI, 
1996. p. 304-306. 
389 GAY, Peter (1988). Freud: uma vida para o nosso tempo. Tradução Denise Bottmann. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1989, 247-249. 
390 FREUD, Sigmund (1907). Atos Obsessivos e Práticas Religiosas. ESB, vol. IX,  p.115. 



 128 

psíquicas. Estas manifestações sintomáticas reproduzem uma parcela do prazer que estes 

sintomas pretendem evitar, e servem tanto ao instinto reprimido quanto às instâncias que 

o estão reprimindo. Assim, a formação de um sintoma neurótico remete para elementos 

inconscientes múltiplos que podem se organizar em seqüências significativas diferentes, 

na qual cada seqüência apresenta a sua coerência própria. 

Em sua interpretação sobre a formação sintomática nas neuroses, os psicanalistas 

franceses Perron e Jeanneau entendem que “o sintoma revela ser uma solução de 

compromisso em que o jogo se faz, numa primeira tópica [...] entre Inconsciente, Pré-

consciente e Consciente [...]. Toda a obra de Freud, em seu esforço de elucidação das 

neuroses, foi dedicada, com efeito, a uma melhor compreensão dos processos de 

formação dos sintomas [...]”.391 

Segundo Freud, “o sentido de um sintoma possui determinada conexão com a 

experiência do paciente. Quanto mais individual for a forma dos sintomas, mais motivos 

teremos para esperar que seremos capazes de estabelecer esta conexão.”392 A edificação 

de um sintoma obsessivo vem a ser o “substituto” de um desejo recalcado, uma vez que 

determinados processos mentais normalmente deveriam ter evoluído até um ponto em 

que a consciência receberia algumas informações destes processos, embora isso não 

aconteça devido ao recalcamento e no lugar de receber estas informações do sistema 

inconsciente, surge o sintoma obsessivo.  

 Segundo Freud, “um sintoma é um sinal e um substituto de uma satisfação 

instintual que permaneceu em estado jacente [latente]; é uma conseqüência do processo 

de repressão”393. Lembremos que, em todo sintoma obsessivo, o desejo incestuoso e 

parricida ressurgem, de uma maneira distorcida, devido às formações de compromisso. 

Assim, os desejos infantis recalcados na remota infância retornam disfarçados nestas 

formações sintomáticas. 

Para Freud, os sintomas obsessivos “se enquadram, em geral, em dois grupos, 

cada um tendo uma tendência oposta. São proibições, precauções e expiação [...] ou são, 

ao contrário, satisfações substitutivas que amiúde aparecem em disfarce simbólico.”394 

Isto significa que os sintomas neuróticos apresentam-se como satisfações substitutivas 

                                                 
391 JEANNEAU, Augustin & PERRON, Roger. Formação de Sintoma. In: Mijola, Alain de. Dicionário 
Internacional da Psicanálise. Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2005, p.1743-1745. 
392 FREUD, Sigmund (1917[1916-1917]). Conferência XVII - O sentido do sintoma. ESB, vol. XVI, 1996, 
p.277. 
393 FREUD, Sigmund (1926 [1925]). Inibições, Sintoma e Ansiedade. ESB, vol. XX, 1996, p. 95. 
394 FREUD, Sigmund (1926[1925]). Op. cit., p.115. 



 129 

para desejos sexuais recalcados. Os sintomas obsessivos combinam a proibição com a 

satisfação. Uma medida defensiva, uma ordem ou proibição pode representar uma 

satisfação, ou seja, a formação do sintoma assinala um sucesso se consegue combinar a 

proibição com a satisfação, uma vez que uma proibição obsessiva pode alcançar o 

sentido de uma satisfação para o ego.  

 Sobre a origem dos primeiros sintomas obsessivos, Freud compreende que “os 

primeiros produtos da neurose [...] deviam ser aqueles mais capazes de lançar luz sobre 

os mecanismos empregados em sua formação de sintomas”.395 Nesta neurose, o objetivo 

da defesa é o desvio da masturbação e das tendências do complexo edipiano, podendo vir 

a provocar uma série de sintomas que tem o caráter de um cerimonial. O ato de lavar-se 

compulsivamente, o vestir-se e o andar de um lado para o outro são considerados como 

os primeiros sintomas característicos de uma forma desastrosa de neurose obsessiva, pois 

estes sintomas tendem a se tornar atividades repetitivas, levando a um grande 

desperdício de tempo.    

Por outro lado, devido ao superego rigoroso, “o conflito é agravado em duas 

direções: as forças defensivas se tornam mais intolerantes e as forças que devem ser 

desviadas se tornam intoleráveis. Ambos os efeitos se devem a um único fator, a saber, a 

regressão da libido”.396 Com o início da organização genital adulta, os impulsos 

agressivos e os libidinais serão redespertados, seguindo o curso ordenado para eles pela 

regressão. Estes surgirão como tendências agressivas e destrutivas na organização genital 

adulta, mas devido às inabaláveis formações reativas presentes no ego, a luta contra estes 

impulsos será conduzida sob o pilar dos princípios éticos.  

Na compreensão do psicanalista Decio Gurfinkel, “na neurose obsessiva, devido 

à regressão à organização sádico-anal, o impulso erótico se transforma em agressivo ao 

objeto, e o ego defende-se deste a todo custo; o superego, no entanto, age como se o ego 

fosse o responsável por tal impulso, perseguindo-o severamente. O Ego fica, pois, 

perdido e esmagado entre um Id assassino e as acusações da consciência moral 

punitiva”397. 
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3.1.2- Os rituais obsessivos398. 
 

Em Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, publicado em 1907, Freud considera 

que: 

 “as pessoas que praticam atos obsessivos ou cerimoniais pertencem à 
mesma classe das que sofrem de pensamento obsessivo, idéias 
obsessivas, impulsos obsessivos e afins. Isso, em conjunto, constitui 
uma entidade clínica especial que comumente se denomina de neurose 
obsessiva”399.   

 

Assim, na entidade clínica denominada neurose obsessiva, encontramos pessoas 

que praticam atos cerimoniais (ou obsessivos) como também pessoas que apresentam 

impulsos obsessivos e idéias obsessivas, sendo que nem todas as idéias ou impulsos  

finalizam em atos cerimoniais. 

Neste mesmo texto, Freud se detêm, dentre os sintomas neuróticos, nos 

cerimoniais obsessivos, ressaltando que eles “consistem em pequenas alterações em 

certos atos cotidianos, em pequenos acréscimos, restrições ou arranjos que devem ser 

sempre realizados numa mesma ordem, ou com variações regulares”.400 Aparentemente, 

estes rituais não têm sentido, mas o obsessivo não pode renunciar a eles; caso contrário, 

é tomado por grande angústia. Tudo se passa como se o ato cerimonial fosse um ato 

sagrado que não pode deixar de ser realizado. Algumas atividades são completamente 

proibidas ao neurótico e outras só permitidas após a realização de um determinado 

cerimonial. Assim, os atos cerimoniais ou obsessivos são atividades corriqueiras 

realizadas como se tivessem de obedecer a uma lei silenciosa, não expressa em palavras. 

Na leitura do psicanalista Sérgio de Gouvêa Franco sobre esta passagem na obra 

freudiana, ele interpreta que “há uma família de sintomas que marcam a neurose 

obsessiva, sendo que os atos obsessivos [...] são apenas um dentre outros. Há também 

pensamentos, idéias e impulsos obsessivos que nunca se concretizam em atos [...]”.401 

Ainda neste mesmo texto, Freud destaca duas características marcantes nos 

cerimoniais obsessivos. Nestes atos, “é singular que tanto as compulsões como as 

proibições [...] aplicam-se às atividades solitárias do sujeito, e por muito tempo não 

                                                 
398 Os conteúdos deste tópico, como os demais que virão nas próximas páginas deste capítulo, são de 
extrema relevância para a compreensão da problemática identificatória de Paulo. 
399  FREUD, Sigmund (1907). Atos Obsessivos e Práticas Religiosas. ESB, vol. IX,  p.109. 
400 Idem, ibidem. 
401 FRANCO, Sergio de Gouvêa. Pensando a Neurose Obsessiva a partir de ‘Atos Obsessivos e Práticas 
Religiosas’ de Freud. In: Berlinck, Manoel Tosta. Obsessiva Neurose. São Paulo: Escuta, 2005, p. 153. 



 131 

afetam seu comportamento social”402. Estes neuróticos são capazes de ocultar os seus 

rituais por vários anos, sem que outras pessoas tenham conhecimento, e somente 

procuram terapia quando seus rituais alcançam uma freqüência extremamente alta que o 

inibem em suas tarefas cotidianas. 

A segunda característica é decorrente deste caráter privado. Segundo Freud, 

“todos os detalhes dos atos obsessivos possuem um sentido, que servem a importantes 

interesses da personalidade [...]. Fazem isso de duas formas: por representação direta ou 

simbólica [...]”.403 Todas as minúcias e os detalhes dos cerimoniais derivam das 

experiências mais íntimas do sujeito e podem ser interpretadas. Certas atividades só são 

permitidas após a realização de um determinado ritual. Assim, em todo ato obsessivo, 

todos os seus detalhes têm um sentido e são passíveis de interpretação, já que estes 

servem para expressar motivos inconscientes.  

Na leitura de Flávio Carvalho Ferraz sobre os atos cerimoniais, ele compreende 

que estes atos “levados a cabo são prenhes de um sentido simbólico que expressa a 

experiência psíquica daquele que os realiza. Via de regra, a força da pulsão recalcada é 

vivida como uma tentação perigosa, contra a qual o sujeito deve cercar-se de medidas de 

proteção”.404 

3.1.3 – A ambivalência. 
 

Ao publicar a análise de Ernest Lanzer e retomar a formação sintomática na 

neurose obsessiva, Freud diz: “[...] ainda não logrei penetrar inteiramente na complicada 

textura de um sério caso de neurose obsessiva [...]”.405 É a partir deste caso que o mestre 

começa a lançar olhares mais profundos à ambivalência nesta neurose. 

Para Freud “as neuroses obsessivas [...] tornam óbvio que os fatores que formarão 

uma psiconeurose podem ser encontrados na vida sexual infantil do paciente [...]”.406 

Lembremos que, aos seis anos, o Homem dos Ratos já apresentava a idéia mórbida de 

que seus pais conheciam os seus pensamentos, explicando esta obsessão ao supor que 

revelava seus pensamentos aos pais em voz alta, sem haver escutado fazê-lo. Nessa 

época, quando Lanzer sentia desejos relacionados à nudez feminina, acreditava que algo 

                                                 
402 FREUD, Sigmund (1907). Atos Obsessivos e Práticas Religiosas. ESB, vol. IX,  p.110. 
403 Idem, p. 111. 
404 FERRAZ, Fávio Carvalho (2002). A “Religião Particular” do neurótico. In: Berlinck, Manoel Tosta. 
Obsessiva Neurose. São Paulo: Escuta, 2005, p. 127. 
405 FREUD,Sigmund (1909). Notas Sobre Um Caso de Neurose Obsessiva. ESB, vol. X, 1996, p. 140. 
406 Idem, p. 160. 
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de ruim aconteceria ao seu pai e a sua dama; então, deveria fazer qualquer coisa para 

evitá-los, desenvolvendo medidas de proibição para que o seu pai não morresse, uma vez 

que paralelamente ao seu desejo recalcado, havia um medo obsessivo.  

No caso de Lanzer, “ele amava seu pai mais do que amava qualquer outra pessoa 

no mundo [...]. Exatamente um amor assim intenso era a precondição necessária do ódio 

reprimido”.407Assim, a partir da análise deste caso, Freud aponta o ódio recalcado em 

relação ao pai como um dos fatores primordiais para a compreensão da sintomatologia 

obsessiva, ressaltando a importância da ambivalência entre o amor (consciente) e ódio  

(inconsciente) na etiologia desta neurose. 

Em relação à ambivalência presente na neurose obsessiva do Homem dos Ratos, o 

psicanalista Decio Gurfinkel interpreta que este caso: 

 

“[...] foi de grande importância por revelar a força e o papel muitas 
vezes central que o ódio cumpre na alma humana: afinal, o ódio 
inconsciente ao pai mostrou-se a chave e a mola mestra daquela 
neurose [...]. Com o estudo sobre a neurose obsessiva de 1909, a 
questão da ambivalência ganha um lugar de crescente importância, o 
que determinará a direção de inúmeras pesquisas psicanalíticas que 
sucederão [...]. Podemos mencionar, a título de exemplo, as obras de 
Abraham e de Melanie Klein [...]”.408 

 
 

Em outra leitura sobre o papel desempenhado pelo ódio na neurose obsessiva, 

Hayat entende que: 

 

“[...] na relação com o objeto, o ódio vai preceder o amor e os 
neuróticos obsessivos têm de desenvolver uma supermoralidade, a fim 
de proteger seu amor ao objeto da hostilidade que espreita por trás 
dele. Essa oposição entre o amor e o ódio pelo objeto foi sublinhada 
por Freud em ‘O Homem dos Ratos’ [...]. Ele via aí a origem da 
dúvida, da compulsão, da ambivalência tão característica do 
funcionamento obsessivo”.409 
 

A ambivalência no sintoma obsessivo é retomada por Freud em Totem e Tabu, 

especificamente no segundo capítulo intitulado ‘Tabu e Ambivalência Emocional’ que, 

segundo o tradutor inglês Strachey, “foi lido na Sociedade Psicanalítica de Viena, em 15 

                                                 
407  Idem, ibidem. 
408 GURFINKEL, Décio. Ódio e Inação: o negativo na neurose obsessiva. In: Berlinck, Manoel Tosta. 
Obsessiva Neurose. São Paulo: Escuta, 2005, p. 241. 
409 HAYAT, Marc. Neurose Obsessiva. In: Mijola, Alain de. Dicionário Internacional da Psicanálise. 
Tradução de Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2005, p.1260. 
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de maio de 1912 [...]”410. Neste texto, Freud associa os sintomas obsessivos com os 

desejos do totemismo, ou seja, o desejo incestuoso e parricida.  

Freud, ao analisar estes sintomas, particularmente os atos obsessivos, medidas 

defensivas e ordens obsessivas, destaca que estes sintomas apresentam “todos os sinais 

de serem derivados de impulsos ambivalentes, quer correspondendo simultaneamente 

tanto a um desejo como a um contradesejo, quer atuando de forma predominante em 

nome de uma das tendências opostas”.411 Ao analisar as proibições às quais os povos 

primitivos da Oceania estão sujeitos, Freud ressalta a concordância entre certos tabus e 

algumas proibições, as quais ainda sobrevivem nos sintomas obsessivos, como nos 

rituais obsessivos. Estas proibições são misteriosas em suas origens e, tendo aparecido 

em certos momentos da vida do sujeito, são mantidas por um medo irresistível. Nestas 

proibições há um caráter contagioso devido a sua transmissibilidade a objetos materiais 

que se tornam, eles próprios, portadores do tabu. Isto ocorre devido ao fato da pulsão 

inconsciente, nesta neurose, deslocar-se constantemente por meios associativos para 

novos objetos.  

Tal como nos tabus primitivos, “a principal proibição, o núcleo da neurose, é 

contra o tocar e daí ser às vezes conhecida como ‘fobia do contato’, ou ‘delire du 

toucher’”.412 Este delírio do contato ou fobia do contato é fruto dos pensamentos 

direcionados ao objeto proibido, ou seja, qualquer coisa que coloque o paciente em 

contato com o objeto proibido é tão proibido quanto o contato físico direto, sendo que o 

paciente vem a desenvolver sintomas obsessivos, tais como rituais, para se ver livre 

destas tentações. Por outro lado, devido a esta fobia do contato, criam-se atitudes 

ambivalentes do sujeito para com algum objeto tabu. Isto quer dizer que devido ao 

conflito entre o tocar (o objeto desejado) e a proibição, o não tocar, surge um conflito 

entre as tendências conscientes e inconscientes. Em seu inconsciente, o obsessivo deseja 

violar as leis do incesto e do parricídio, mas no plano consciente, temem esta violação 

porque o medo é mais forte do que o seu próprio desejo. Assim, certos perigos 

provocados pela violação podem ser evitados por atos cerimoniais de purificação (como 

o rezar) e expiação. 

                                                 
410 FREUD, Sigmund (1913). Totem e Tabu. ESB, vol. XIII, 1996, p. 15. 
411 Idem, p. 52. 
412 Idem, p. 45. 



 134 

Segundo Freud “a proibição é ruidosamente consciente, enquanto o desejo 

persistente de tocar é inconsciente e o sujeito nada sabe a respeito dele”.413 O desejo 

instintivo se desloca a fim de fugir ao impasse, encontrando objetos substitutos e atos 

substitutos para colocar em lugar dos proibidos. É uma lei da doença neurótica que os 

cerimoniais se enquadrem cada vez mais no domínio do instinto e se aproximem cada 

vez mais da atividade originalmente proibida. 

Green, em sua leitura sobre Totem e Tabu, compreende que “nenhuma neurose 

chega a fazer mais do que fornecer ao sujeito, por intermédio de sintomas, fontes 

dissimuladas de satisfação. É o que mostramos [...] no que diz respeito ao papel da 

proibição do contato. Tudo se passa como se essa defesa principal visasse interditar toda 

a oportunidade de satisfação entre o sujeito e o objeto de desejo”.414 

Além de ressaltar que os cerimoniais expressam a atividade originalmente 

proibida, Freud associa a origem da ambivalência na neurose obsessiva com o complexo 

paterno, como diz: “não sabemos nada da origem da ambivalência [...]. Parece-me 

bastante válido considerar que [a ambivalência] foi adquirida pela raça humana em 

conexão com o complexo – pai [...]”. 415 Ao substituir o pai primevo pelo pai na atual 

sociedade, o neurótico reafirma a identificação com o seu pai e sua atitude emocional 

ambivalente em relação a este. Assim, a ambivalência está presente na relação do 

menino com o pai, sendo esta expressa nos sintomas neuróticos. 

A ambivalência na etiologia do sintoma obsessivo é retomada por Freud na 

análise do caso de Serguei Pankjeff, o Homem dos Lobos, cuja análise desenrolou-se de 

fevereiro de 1910 até 14 de julho de 1914, mas só foi publicada em 1918.  

Segundo Freud, neste caso, “alguns outros sintomas obsessivos, de natureza 

menos típica, apontavam com igual certeza para o pai, mostrando ao mesmo tempo a 

ligação entre a neurose obsessiva e as ocorrências anteriores”.416 O Homem dos Lobos, 

quando menino, apresentava sentimentos ambivalentes em relação ao pai, atacando a 

religião com blasfêmias ( tal como Deus merda, Deus porco) devido ao afrouxamento na 

relação com esta figura417. Os distúrbios intestinais, tão comuns na infância deste 

paciente, refletiam toda esta dinâmica ambivalente na qual podemos encontrar o sadismo 

                                                 
413 Idem, p. 47. 
414 GREEN, André. Metapsicologia da Neurose Obsessiva. In: Berlinck, Manoel Tosta. Obsessiva 
Neurose. São Paulo: Escuta, 2005, p. 235-236. 
415 FREUD, Sigmund (1913). Totem e Tabu. ESB, vol. XIII, 1996, p. 158. 
416 FREUD,Sigmund (1918 [1914]).  História de uma Neurose Infantil. ESB, vol. XVII, p. 75. 
417 Lembremos que o Homem dos Lobos desenvolveu o ritual de expirar mediante pessoas pobres após ter 
visitado seu pai em um manicômio. 
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(associado com os movimentos de atividade) e o seu erotismo anal, inclusive os 

impulsos homossexuais, entrelaçado com os seus movimentos de passividade. 

Convêm ressaltar que, segundo Freud, no Homem dos Lobos, os atos cerimoniais 

de expirar diante de pessoas dignas de dó e de subir em cadeiras e fazer o sinal da cruz, 

aos seis anos, estão relacionados à identificação paterna. Isto quer dizer que alguns dos 

seus principais sintomas obsessivos denotam a hostilidade e a ambivalência em relação a 

esta figura. Assim, ao destacar os distúrbios intestinais deste paciente russo, Freud 

ressalta não só os impulsos ambivalentes, como também a importância do estudo do 

erotismo anal na etiologia do sintoma obsessivo. 

Na época em que atendia este paciente, ao final de 1913, Freud redige o texto 

intitulado A Disposição à Neurose Obsessiva, afirmando: “o papel desempenhado por 

impulsos de ódio e erotismo anal na sintomatologia da neurose obsessiva já 

impressionou muitos observadores [...]”.418 Ao retomar o erotismo anal e ódio na neurose 

obsessiva, Freud destaca que os instintos anais-eróticos e sádicos são determinantes na 

compreensão da sintomatologia nesta neurose. E, neste mesmo texto, ao analisar a 

compulsão por limpeza de uma paciente obsessiva, ele ressalta a importância dos 

impulsos anais ambivalentes na compreensão da etiologia da formação sintomática 

obsessiva.  

Esses impulsos anais são determinantes na elaboração das fantasias neuróticas 

obsessivas. Segundo Freud, devido ao fato da regressão libidinal, “toda a fantasia 

originalmente concebida em nível genital é transposta para o nível anal [...]”.419 Neste 

momento, o pênis é substituído pela massa fecal e a vagina pelo reto. Lembremos que os 

conceitos de seio, fezes, pênis e bebê são facilmente intercambiáveis nas fantasias 

neuróticas e, nas sábias palavras de Freud, “esses elementos do inconsciente são tratados 

[...] como se fossem equivalentes e pudessem livremente substituir um ao outro”.420 

Green, ao associar a ambivalência e o erotismo anal neste contexto da obra 

freudiana, interpreta que: 

 

“A ambivalência atinge a atividade anal na retenção, esta não sendo 
simples prazer de reter, mas jogo contraditório de forças de retenção e 
de expulsão – de movimento para dentro e para fora – que não ocorre 

                                                 
418 FREUD, Sigmund (1913) A Disposição à Neurose Obsessiva – Uma Contribuição ao Problema da 
Escolha da Neurose.  ESB, vol. XII, 1996, p. 345. 
419 FREUD, Sigmund (1917). As Transformações do Instinto Exemplificadas no Erotismo Anal. ESB, vol. 
XVII, p. 139. 
420 Idem, p. 136. 
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sem que evoque o gozo masturbatório[...]. É extremamente difícil, se 
lermos o artigo de Freud sobre a transformação das pulsões no 
erotismo anal, no qual ele estabelece a equivalência entre fezes, 
criança, presente, pênis, dizer exatamente em qual ordem as 
significações se dispõem, como se elas só pudessem se formar 
retrospectivamente por um retorno renovado que confere a posteriori o 
sentido que ainda era esperado – em gestação – numa experiência 
anterior, porém já prenhe não somente de seu sentido, mas daquele 
que só será plenamente expresso depois421.  
 
 

Green, em sua compreensão das transformações pulsionais na obra freudiana, destaca as 

derivações do objeto anal sobre as conexões oro-fálicas, compreendendo que o objeto anal - as 

fezes - vem a funcionar como um objeto de mediação na dupla relação oral/anal, anal/fálica. Este 

mesmo objeto, segundo este psicanalista, tem seu preço na conexão oro-genital ou oro-fálica: seu 

nascimento é oral (o alimento ingerido), seu desenvolvimento é a transformação (criança) e o seu 

destino é fálico ou genital (a castração). 

 

3.1.4- A dúvida e as suas respectivas compulsões. 
 

Desde o início de seus estudos sobre as obsessões422, Freud se deteve na 

concepção de idéia obsessiva e do afeto atrelado à mesma. Em 1894, na carta 18 a Fliess, 

Freud declara que há na obsessão um deslocamento de afeto, afirmação esta que é 

reiterada no artigo As Neuropsicoses de Defesa (1894), quando afirma que o afeto, nas 

obsessões, “liga-se a outras representações que não são incompatíveis em si mesmas, e 

graças a essa falsa ligação, tais representações se transformam em representações 

obsessivas”.423 Nesta época, Freud estava nos primórdios de seus estudos sobre a 

formação das idéias obsessivas, declarando que nem todos os que sofrem de obsessões 

tem idéia clara sobre sua origem. 

  Durante a teoria traumática das neuroses (1892 -1897), Freud compreende que 

“[...] a obsessão representa um substituto da idéia sexual incompatível tendo tomado seu 

lugar na consciência”424. Ele releva que o afeto presente nas obsessões se caracteriza 

como desalojado ou transposto e este poderá, em diversos casos de obsessões, retraduzir 

                                                 
421 GREEN, André (1967). Metapsicologia da Neurose Obsessiva. In: Berlinck, Manoel Tosta. Obsessiva  
Neurose. São Paulo: Escuta, 2005, p. 217- 218. 
422 Relembro que, quando faço alusão ao termo ‘obsessões’ neste subitem, estou me referindo, única e 
exclusivamente, às manifestações da neurose obsessiva. 
423 FREUD, Sigmund (1894). As Neuropsicoses de Defesa. ESB, vol. III. Rio de Janeiro: Imago,1996, p. 
58-59. 
424 Idem, p.59.  
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em termos sexuais. Assim, a defesa visaria separar a representação incompatível do 

afeto, ou seja, a idéia permaneceria enfraquecida na consciência porque está isolada do 

afeto.  

Tal concepção é retomada em Obsessões e Fobias-Seu Mecanismo Psíquico e a 

sua Etiologia, quando Freud reitera que “nas obsessões, o estado emocional persiste 

indefinidamente e a idéia associada não é mais a idéia apropriada original relacionada à 

etiologia da obsessão, mas uma idéia que a desloca, sendo um substituto para ela”.425 

Nesta época, ele compreende que nas idéias obsessivas, a representação original 

traumática (incompatível) foi substituída por outra representação e a idéia original pode 

não ser substituída por outra e sim, por atos ou impulsos que serviriam originalmente 

como medidas de alivio ou como procedimentos protetores. Assim, em toda obsessão, 

encontramos uma idéia que se impõe ao paciente e um estado emocional associado às 

obsessões que podem ser a dúvida, o remorso e a raiva.  

Em 1895, embora não associe a dúvida com as idéias obsessivas neste momento, 

declara que nestas idéias, quando seu íntimo significado é reconhecido pela análise, estas 

“são acusações dirigidas pelo sujeito a si mesmo por conta desse antecipado gozo sexual, 

acusações distorcidas por um trabalho psíquico inconsciente de transformação e 

substituição”.426 Este trabalho inconsciente de transformação desloca o afeto da idéia 

obsessiva, substituindo-a por algo corriqueiro. A idéia obsessiva, na concepção freudiana 

durante a teoria traumática, é produto de um compromisso: correto quanto ao afeto e 

categoria presente, todavia seria falso devido ao deslocamento cronológico e à 

substituição por analogia.  

Caso a defesa venha a incidir contra estas idéias obsessivas, Freud entende que 

pode ocorrer “um violento desvio para outros pensamentos de conteúdo tão contrário 

quanto possível […]. Isso leva a um pensamento obsessivo, a uma compulsão a testar as 

coisas e à mania de duvidar”.427 Tanto o pensamento obsessivo, tal como o sintoma da 

dúvida, são frutos da defesa secundária que incide contra a lembrança patogênica, 

embora Freud ainda não se atente ao papel da ambivalência, neste momento de sua obra, 
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ressaltando que “os casos mais graves desse distúrbio terminam na fixação das ações 

cerimoniais, ou num estado generalizado de mania de duvidar […]”.428  

 Além de compreender a dúvida como fruto desta defesa secundária contra a 

lembrança patogênica, o mestre retoma, em 1897, sua preocupação em compreender a 

idéia obsessiva, afirmando: 

 

 “Por isso é que as coisas mais dispares são prontamente unidas numa 
idéia obsessiva, sob a única palavra possuidora de mais de um 
significado. A tendência à irrupção utiliza-se de uma palavra que 
tenha essa espécie de ambigüidade com seus diversos significados 
como se estivessem matando diversas moscas com um só golpe [...]. 
As idéias obsessivas, muitas vezes, revestem-se de uma extraordinária 
imprecisão verbal, a fim de  permitir esse emprego múltiplo”.429 

 

 

É necessário relembrar que, nesta época, Freud encontra-se ainda postulando a 

teoria traumática das neuroses. Neste contexto, os pensamentos obsessivos são 

conceituados como resultado da luta defensiva contra a lembrança recalcada, ou seja, 

contra a lembrança da experiência sexual traumática que, nesta neurose (ao contrário da 

histeria), apresenta um caráter ativo. Após iniciar sua auto-análise, Freud ressalta a 

relevância do papel desempenhado pelas fantasias nas neuroses, renunciando a esta 

teoria traumática. Freud verifica, na etiologia das neuroses, o recalcamento de fantasias 

carregadas de desejo incestuoso e parricida. E, ao abandonar a teoria traumática, em 

1897, o interesse pelo pensamento obsessivo somente veio a ser alvo de seus estudos dez 

anos depois, em 1907, ao publicar Atos Obsessivos e Práticas Religiosas.  

Neste artigo, ele releva que “as pessoas que praticam atos obsessivos ou 

cerimoniais pertencem à mesma classe das que sofrem de pensamento obsessivo, idéias 

obsessivas, impulsos obsessivos e afins.”430  Assim, na entidade clínica denominada 

neurose obsessiva, encontramos pessoas que apresentam impulsos obsessivos e idéias 

obsessivas, sendo que nem todas estas idéias ou impulsos finalizam em atos cerimoniais.  

Nesta mesma época, Freud associa o caráter anal com o pensar dos neuróticos, 

afirmando: 
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“Na realidade, onde quer que tenham predominado ou ainda persistam 
as formas arcaicas do pensamento - nas antigas civilizações, nos 
mitos, nos contos de fadas e superstições, no pensamento inconsciente, 
nos sonhos e nas neuroses - o dinheiro é intimamente relacionado com 
sujeira e o interesse erótico original na defecação está destinado a 
extinguir-se em anos posteriores. Nessa ocasião aparece o interesse 
pelo dinheiro, que não existia na infância”431.  

 

No pensamento obsessivo podemos encontrar traços oriundos da sublimação do 

erotismo anal, tais como a ordem, a parcimônia e a obstinação. Nesta forma arcaica de 

pensamento, também encontramos as formas animistas do pensar neurótico, tal como as 

superstições. 

Ao analisar o caso do Homem dos Ratos e os seus pensamentos obsedantes,  

Freud ressalta que as estruturas obsessivas “podem ser classificadas como desejos, 

tentações, impulsos, reflexões, dúvidas, ordens ou proibições”432. Para Freud, seria 

conveniente falar de pensar obsessivo sendo que as estruturas obsessivas podem 

corresponder a toda sorte de ato psíquico. Dentre estas estruturas encontramos a dúvida. 

Segundo Freud, “ na medida em que [...] a regressão do agir para o pensar fica 

mais marcada ou menos marcada, um caso de neurose obsessiva irá expor as 

características do pensar obsessivo ( isto é, de idéias obsessivas)”.433 Isto significa que o 

processo de pensamento torna-se sexualizado nesta neurose, uma vez que o prazer sexual 

que está normalmente ligado ao conteúdo do pensamento está associado ao próprio ato 

de pensar, e a satisfação derivada do fato de se alcançar a conclusão de uma linha de 

pensamento pode ser sentida como uma satisfação sexual. Assim, um processo de 

pensamento é obsessivo ou compulsivo quando, em conseqüência de uma inibição na 

extremidade motora, ele é levado a cabo com um dispêndio de energia que está 

normalmente reservado unicamente para as ações. Neste momento, o pensar substitui o 

agir e em lugar do ato substitutivo, algum pensamento que se lhe antecipa persevera com 

a força total da compulsão.  

Dentre as características do pensamento obsessivo, temos a superstição. Para 

Freud, “todos os neuróticos obsessivos são assim supersticiosos, geralmente contra o seu 

melhor juízo”. 434 As superstições que os neuróticos obsessivos praticam na vida comum 
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revelam a semelhança dos neuróticos obsessivos com os selvagens, que acreditam 

poderem alterar o mundo externo pelo simples pensamento. Assim, Freud compreende 

que os homens primitivos e os neuróticos atribuem uma alta valorização, uma 

supervalorização aos atos psíquicos. Esta é a origem da fé dos selvagens e dos neuróticos 

na onipotência dos pensamentos, de sua inabalável confiança na possibilidade de 

controlar o mundo e de sua inacessibilidade às experiências.   

Segundo Freud, “[...] a onipotência de pensamento [...] desempenha um papel 

irrestrito na vida emocional dos pacientes neuróticos e em tudo que dela se deriva”.435 É 

na neurose obsessiva que a sobrevivência da onipotência dos pensamentos é mais 

claramente visível, uma vez que, nesta neurose, as conseqüências desse modo primitivo 

de pensar mais se aproxima da consciência. Os neuróticos vivem um mundo à parte, 

onde somente a ‘moeda neurótica’ pode ser considerada a moeda corrente. Os neuróticos 

obsessivos são afetados apenas pelo que é pensado com intensidade e imaginado com 

emoção, ao passo que a concordância com a realidade externa não tem importância.  

Assim, a onipotência de pensamento é o principio que dirige a magia, a técnica da 

modalidade animista de pensamento dos selvagens e dos neuróticos obsessivos. 

Para Freud, “uma outra necessidade mental, também compartilhada pelos 

neuróticos obsessivos [...] é a necessidade de incerteza em suas vidas, ou de dúvida [...]” 

.436 Associado às superstições e à onipotência dos pensamentos presente nos 

pensamentos obsessivos, Freud destaca as dúvidas e as incertezas como um dos métodos 

utilizados pela sua neurose com o objetivo de atrair este paciente para fora da realidade, 

isolando-o do mundo.  

Segundo Freud “a predileção dos neuróticos obsessivos pela incerteza e pela 

dúvida leva-os a orientar seus pensamentos de preferência para aqueles temas perante os 

quais toda a humanidade está incerta e nossos conhecimentos e julgamentos 

necessariamente expostos à dúvida”437. Ao longo do relato destes pacientes, os temas 

voltados à paternidade, duração da vida e a vida após a morte estão atrelados à presença 

da incerteza em seus psiquismos. Essa incerteza está associada à presença da onipotência 

do amor sobre o ódio nestes neuróticos, tendo esta ambivalência uma correlação direta 

com os pensamentos obsessivos que assolam estes pacientes. No caso do Homem dos 
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Ratos, os seus pensamentos estavam associados com temas voltados à duração da vida e 

à possibilidade da morte de outras pessoas, sendo estes uma mera reação dos desejos de 

morte que sentira contra seu pai na infância. 

Leclaire, em sua leitura do sintoma da dúvida na obra freudiana, compreende 

que: 

 “A dúvida aparece, é verdade, em toda observação clínica do 
obsessivo [...]. É na observação do ‘Homem dos Ratos’ que Freud nos 
confia suas reflexões sobre a ‘predileção dos obsessivos pela incerteza 
e pela dúvida’[...].  Freud observa que todo obsessivo pode, graças à 
incerteza da memória, estender  a dúvida a tudo [...] mesmo aos atos 
passados que não tem nada a ver com o complexo amor-ódio[...]”.438 

 

Segundo Freud, “a dúvida corresponde à percepção interna que tem o paciente de 

sua própria indecisão, a qual, em conseqüência da inibição de seu amor através de seu 

ódio, dele se apossa diante de qualquer ação intencionada”439. Este sintoma corresponde 

a uma dúvida do próprio amor do obsessivo, que se difunde por todo o seu psiquismo, 

sendo esta ambivalência deslocada para fatos insignificantes e sem valor. Assim, é esta 

dúvida que conduz o paciente à incerteza de suas medidas protetoras, bem como a sua 

contínua repetição destas com o objetivo de expulsar a incerteza, sendo as fantasias 

inconscientes que subjaz por detrás deste sintoma obsessivo de conteúdo totalmente 

contrário ao que é conscientemente esperado. 

Em relação a esta passagem sobre a dúvida na obra freudiana, Leclaire interpreta 

que “a dúvida é, em última análise, uma dúvida do amor: amor de si, amor do outro, 

amor de si pelo outro [...]. A dúvida é uma dúvida de si mesmo [...]”.440 

 Associada às dúvidas, Freud destaca a compulsão como “uma tentativa para 

alguma compensação pela dúvida e para uma correção das intoleráveis condições de 

inibição das quais a dúvida apresenta testemunho”.441 A compulsão pode ser considerada 

como uma descarga da energia represada, fruto dos impulsos hostis e/ou afetuosos, que 

encontram escoamento no sintoma da dúvida, no ato cerimonial ou em outros sintomas 

obsessivos. Assim, caso uma ordem compulsiva não venha a ser obedecida, a tensão fica 
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intolerável, sendo percebida pelo paciente sob a forma de ansiedade extrema, tornando a 

compulsão uma maneira de se aliviar dessa energia represada. 

Se, de um lado, temos a compulsão associada às dúvidas ruminantes e aos atos 

cerimoniais, de outro, encontramos a inação (fruto da ambivalência entre o amor e o 

ódio) decorrente da dúvida. Ao escrever Neuroses de Transferência: uma síntese (1915), 

Freud aborda diretamente a inação nas obsessões, dizendo que “contra os impulsos 

brutais [...] opõe-se a resistência de desenvolvimentos posteriores. Estes [...] paralisam a 

energia vital do indivíduo e consentem apenas naqueles restos de impulsos [...] 

deslocados para insignificâncias”.442 Isto significa que associado às dúvidas ruminantes 

podemos encontrar o estado de inação na neurose obsessiva. Neste estado, o neurótico 

encontra as suas ações paralisadas devido ao conflito ambivalente em seu psiquismo. 

Em relação à inação e às dúvidas na neurose obsessiva, Gurfinkel compreende 

que “a dúvida obsessiva é, em última instância, a dúvida sobre o próprio sentimento de 

amor, constantemente anulado pelo ódio inconsciente. Por deslocamentos sucessivos, a 

dúvida se espalha por inúmeras dimensões da vida do sujeito, deixando-o, no limite, em 

um estado de paralisia total. A paralisia – ou a inação – é o resultado de um impasse, ou 

de um conflito sem saída”.443 

Freud, ao estudar o animismo e a onipotência dos pensamentos dos povos 

primitivos, associa estas características com o sintoma da dúvida, ressaltando:  

 

“Não há oportunidade, na fase do pensamento animista, de apresentar 
qualquer prova objetiva do verdadeiro estado das coisas. Mas uma 
possibilidade de fazer isso aparece realmente numa época posterior, 
quando, apesar de todos esses procedimentos ainda estarem sendo 
realizados, o fenômeno psíquico da dúvida começou a surgir, como 
expressão de uma tendência à repressão”.444 

 

Assim, na citação acima, Freud associa o surgimento do sintoma da dúvida a uma 

época posterior à repressão dos impulsos hostis contra o pai sábio, forte e brutal, ou seja, 

ao pai primitivo da horda primeva. 
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Para Freud, “a neurose obsessiva repete as características dessa fase da 

humanidade [...]”445 Isto significa que a presença da dúvida coincide também com a fase 

na qual há uma acentuação exagerada do pensar, tal como a existência de leis invioláveis 

e a presença de uma energia gigantesca que retorna na forma de compulsão. Assim, o 

surgimento da dúvida coincide com a presença desta forma de pensamento primitivo, 

anímico, da civilização humana. 

Green, em sua compreensão sobre o sintoma da dúvida, recorre ao pai primitivo, 

interpretando que: 

“A dúvida para com o pai, o obsessivo a reitera esperando anulá-la, 
tomando-a de empréstimo ao próprio pai do pai, esse do qual esse 
último permanece devedor: fazendo isso, esse remontar no curso das 
gerações, esse recurso às gerações ancestrais permite ganhar tempo, 
como aqueles que esperam que com a morte do emprestador venha a se 
apagar todo o vestígio da dívida que ele um dia contraiu, deixando o 
caminho livre para o gozo do objeto adquirido”.446 

 

Além de trazer a associação da origem da dúvida à fase anímica do pensamento, 

Freud também diz:  

“ficamos sempre com a impressão de que o instinto do conhecimento 
pode realmente tomar o lugar do sadismo na neurose obsessiva. Na 
verdade, ele é, no fundo, uma ramificação sublimada do instinto de 
domínio, exaltado em algo intelectual, e seu repúdio sob a forma de 
dúvida desempenha grande papel no quadro da neurose obsessiva 
[...]447.  

 

Nesta neurose, segundo Freud, a busca de conhecimento pode ser considerada 

uma ramificação sublimada da pulsão de domínio, enfocada em atividades intelectuais. 

Caso o ego apresente alguma dificuldade na sublimação desta pulsão de domínio, uma 

possível saída pode ser a intensificação deste sintoma da dúvida, estando o ódio 

atrelado ao impulso sádico não sublimado. Assim, tanto o ódio como o sadismo 

encontrariam saída nos impulsos ambivalentes presentes na dúvida. 

Estes impulsos ambivalentes presentes nas dúvidas são retomados em 1918, 

quando Freud retoma o erotismo anal entrelaçado com os distúrbios intestinais do 
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Homem dos Lobos. Neste caso, ele afirma: “tive então a satisfação de ver a sua dúvida 

murchar à medida em que, no decorrer do trabalho, seus intestinos começaram, como 

órgãos histericamente afetados, a ‘entrar na conversa’, e, em poucas semanas, 

recuperaram o seu funcionamento normal, após tão longo período de perturbações”.448 

Especificamente neste caso, ao abrir a escuta às verbalizações sobre as perturbações 

intestinais deste paciente, Freud deu um espaço maior à enfermidade obsessiva que 

assolava este jovem russo, desde a sua infância, e que impedia o progresso do seu 

tratamento.  

Sobre a influência da dúvida nos progressos da análise, Freud também afirma que 

“sabemos como é importante a dúvida para o terapeuta que está analisando uma neurose 

obsessiva. É a arma mais poderosa do paciente, o expediente favorito da sua 

resistência”.449 Lembremos que, no caso de Serguei Pankejeff, o Homem dos Lobos, este 

sintoma não possibilitou quase nenhum progresso em sua análise. Somente após iniciar a 

verbalização da incontinência anal que o assolava, desde a sua remota infância, 

(pertencente a sua neurose infantil) é que o seu tratamento começou a apresentar 

progressos. 

Tal como ocorre com este paciente russo, Freud destaca que, nos pacientes 

obsessivos, “conseguimos perceber que a resistência se refugiou dentro da dúvida, que é 

própria da neurose obsessiva, e desta posição ela consegue resistir [...]”.450 Estes 

pacientes tornam a regra técnica da psicanálise quase inútil, aplicando nela as suas 

dúvidas. Estes sintomas servem de resistência às manobras que estes obsessivos utilizam 

durante a sua análise, momento este em que os pacientes negam as intervenções de seus 

analistas. Ao invés de recordar, o paciente repete atitudes e impulsos emocionais 

referentes ao início de sua vida, de seus sintomas, e que servem de resistência ao 

tratamento, o que é mais reconhecido como transferência. 

Além do sintoma da dúvida ser a principal arma da resistência nestes pacientes, 

este sintoma “se faz notar na área intelectual, e lentamente começa a corroer até mesmo 

aquilo que geralmente é tido como muito certo”.451 Há uma perda de energia devido às 
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indecisões que assolam o psiquismo destes sujeitos, terminando sempre em um grau 

restritivo de liberdade.  

Leclaire, ao destacar as pesquisas que enfocam a dúvida obsessiva após a década 

de 20, tece uma sutil crítica aos pós-freudianos, relatando que “depois dessa época 

histórica [dos escritos freudianos], a dúvida interessou pouco aos psicanalistas e, assim, 

não mencionaremos os raros complementos acrescentados a partir de então a essas 

reflexões freudianas [...]”.452 Isto significa que poucos progressos foram adicionados ao 

estudo deste sintoma obsessivo após a análise do Homem dos Lobos e das Conferências 

Introdutórias Sobre Psicanálise. 

 

3.2- O sentimento inconsciente de culpa: um olhar sobre o pai ‘primitivo’. 
 

Para ressaltar a compreensão freudiana em relação ao sentimento inconsciente de 

culpa, é necessário retomar as suas primeiras concepções sobre este sentimento.  

Durante a teoria traumática das neuroses, Freud aponta o caso de uma jovem que 

sofria de “auto-recriminações obsessivas [...]. Por algum tempo, esse sentimento de culpa 

adquiriu tal ascendência sobre ela que suas capacidades críticas ficaram embotadas e ela 

se acusou [...] de ter realmente cometido crimes”.453 Freud, no início de seus estudos 

sobre as obsessões, entendia o sentimento de culpa como o retorno das representações 

sexuais recalcadas. 

Nas obsessões, “o afeto pode ser de vários tipos (autocensura, sentimento de 

culpa, dúvida etc.)”.454 Em todas as obsessões, o afeto emerge como elemento essencial 

na formação sintomática, embora a representação se modifique de obsessivo para 

obsessivo mediante as intensidades das dúvidas e da culpa. Assim, nestas representações 

obsessivas - tal como no sentimento de culpa - há um substituto da vida sexual do sujeito 

que sucumbiu ao recalcamento. 

Após abandonar a teoria traumática das neuroses em 1897, Freud retoma o estudo 

sobre o sentimento de culpa em Atos Obsessivos e Práticas Religiosas, publicado em 

1907. Neste texto, ele diz: “podemos dizer que aquele que sofre de compulsões e 
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proibições comporta-se como se estivesse dominado por um sentimento de culpa, do 

qual, entretanto, nada sabe, de modo que podemos denominá-lo de sentimento 

inconsciente de culpa, apesar da aparente contradição dos termos”.455 Neste momento de 

sua obra, o sentimento inconsciente de culpa é associado à realização dos rituais 

obsessivos. Este sentimento origina-se de certos eventos mentais primitivos – dos 

desejos infantis recalcados – e que são revividos pelas repetidas tentações que assolam o 

obsessivo antes e durante os rituais. Assim, caso não seja realizado o ritual para aliviar a 

ansiedade, pode ocorrer um aumento de ansiedade expectante associada à idéia de 

punição. 

Em uma nota de rodapé associado a este parágrafo, o tradutor inglês James 

Strachey compreende: 

 

“esse parece ser o primeiro surgimento explícito do ‘sentimento 
inconsciente de culpa’, que desempenharia papel tão importante nos 
escritos posteriores de Freud [...]. Contudo, o caminho para essa noção 
fora preparado muito antes, na seção II do primeiro artigo sobre As 
Neuropsicoses de Defesa (1894)”.456 

 

Em Atos Obsessivos, ao associar o sentimento de culpa inconsciente com as 

práticas dos devotos religiosos, Freud afirma que “o sentimento de culpa dos neuróticos 

obsessivos corresponde à convicção [...] de serem, no íntimo, apenas miseráveis 

pecadores”.457 O mestre associa as práticas devotas dos religiosos com os cerimoniais 

obsessivos, ressaltando que as práticas presentes em seus atos cerimoniais parece ter o 

valor de medidas protetoras ou de defesas contra o mal esperado. Assim, a neurose 

obsessiva pode ser considerada uma religião individual, no qual há uma renúncia aos 

instintos sexuais, ficando estes explícitos nos atos cerimoniais e no sentimento 

inconsciente de culpa que os cerceiam. 

Franco, em sua compreensão sobre o sentimento inconsciente de culpa neste 

momento da obra freudiana, aponta: 

 

“A análise destes atos mostra que os pacientes parecem dominados por 
um sentimento de culpa acerca do qual nada sabem. Freud usa aqui 
pela primeira vez a expressão sentimento de culpa inconsciente, ou 
fala de uma consciência de culpa inconsciente [...]. O sentimento de 
culpa nos obsessivos são comparados à convicção de miséria dos 
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indivíduos religiosos. Os atos obsessivos são comparados às orações e 
invocações interpretadas como medidas protetoras e defensivas nos 
religiosos”.458 

 

Freud, em 1913, ao recorrer às proibições que os povos primitivos se resguardam 

e a origem da consciência, declara: “descobrimos que um dos aspectos do caráter dos 

neuróticos obsessivos é uma escrupulosa consciensciosidade que é um sintoma reagindo 

contra a tentação a espreitar no inconsciente”.459 Para Freud, a consciência corresponde a 

percepção interna da rejeição de um determinado desejo que influi dentro do sujeito. Isto 

fica mais claro no sentimento de culpa no qual há a percepção da condenação interna de 

um ato pelo qual simbolicamente é expresso um determinado desejo. Assim, qualquer 

violação destas ordens produz um terrível senso de culpa de origem desconhecida. 

Na neurose obsessiva, caso venham a desenvolver uma doença mais aguda, Freud 

aponta que “desenvolvem um senso de culpa do mais intenso grau”.460 Estes neuróticos 

podem apresentar um sentimento de culpa que seria adequado para um grande assassino, 

embora se comportem, desde a infância, como o mais escrupuloso e respeitável membro 

da sociedade. Assim, este sentimento de culpa se baseia nos intensos e freqüentes 

desejos de morte contra os seus semelhantes que estão inconscientemente em ação dentro 

destes neuróticos. 

Mas como esta culpa (que, na maior parte das vezes, é inconsciente) se manifesta 

para estes neuróticos? 

Para responder a este questionamento, gostaria de recorrer ao capítulo IV do livro 

Totem e Tabu. Neste capítulo, Freud retoma a época totêmica que representa uma fase de 

transição entre a “era dos homens primitivos e a era dos heróis e deuses”.461 Nesta época, 

os primitivos realizavam o banquete totêmico, ou seja, praticavam um ritual de sacrifício 

de animais. 

Com base na teoria de Robertson Smith, Freud aponta que durante este banquete 

“havia apenas um espécie de laço que era absoluto e inviolável: o do parentesco”.462 O 

parentesco é um grupo de pessoas cujas vidas se achavam muito interligadas. Nestes 

grupos, eles realizavam a refeição sacrificatória como um festim entre parentes no qual 

as matanças de animais eram únicas e exclusivas para fins cerimoniais. 
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Para Freud, “o animal sacrificado era tratado como um membro da tribo; a 

comunidade sacrificante, o deus e o animal sacrificado eram do mesmo sangue e 

membros de um só clã”.463 A regra de que todo participante na refeição sacrificatória 

teria de comer uma parte da carne da vítima (no caso, o animal) conduzia-os a sentir um 

sentimento de culpa que deveria ser compartilhado por todos do clã. Assim, todos os 

animais sacrificatórios eram sagrados e a consumação de sua carne somente era 

permitida em ocasiões cerimoniais e com a participação de todo o clã, já que ao ingerir a 

carne e o sangue deste animal seria criado um vínculo com o mesmo. 

Segundo Freud “nos tempos mais remotos, o próprio animal sacrificatório fora 

sagrado e sua vida intocável; só podia ser morto se todos os membros do clã 

participassem da morte e partilhassem da culpa na presença de deus [...]”.464 Ao ingerir a 

carne deste animal como uma substância sagrada, este ato afirmaria a identidade entre os 

membros deste clã e com a divindidade. Como este animal sacrificado pertencia ao 

mesmo clã, este era considerado o animal totêmico e através de sua morte e consumo, os 

integrantes deste clã renovariam a sua semelhança com ele. Assim, a incorporação oral 

desta carne fortificaria o elo de identificação entre os membros do clã, e 

conseqüentemente, surgiria o sentimento de culpa em cada sujeito decorrente desta 

incorporação. 

Para Freud “a psicanálise revelou que o animal totêmico é, na realidade, um 

substituto do pai [...]”.465 Ao associar a morte do animal totêmico com a origem da 

atitude emocional ambivalente que caracteriza o complexo paterno, ele compreende o 

animal totêmico como o substituto do pai primevo. Assim, Freud não hesita em reunir, 

em sua singular interpretação sobre a refeição totêmica, as teorias darwinianas do estado 

primitivo da sociedade humana e as suas singulares interpretações psicanalíticas 

referentes à concepção de totem, afirmando: 

 

“Naturalmente, não há lugar para os primórdios do totemismo na 
horda primeva de Darwin. Tudo o que ai encontramos é um pai 
violento e ciumento que guarda todas as fêmeas para si própria e 
expulsa os filhos à medida que crescem”.466 
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Freud, ao respeitar a conjectura darwinista, considera que os homens primitivos 

viviam em hordas, cada um sob o domínio de um único macho poderoso, violento e 

ciumento. Este pai da horda primitiva, visto que era um déspota absoluto, apodera-se de 

todas as mulheres, tendo os seus filhos como rivais. Esses filhos, que foram expulsos do 

clã, retornam juntos, matando e devorando este pai, colocando assim um fim à horda 

patriarcal. Isto significa que os irmãos, nesta horda primeva, se uniram e tiveram a 

coragem de matar o seu próprio pai. Ao devorarem a vítima, eles internalizaram/ 

incorporaram este pai, sendo bem sucedidos neste ato no qual seria impossível fazê-lo 

individualmente. 

Para Freud, “o violento pai primevo fora sem dúvida o temido e invejado modelo 

de cada um do grupo de irmãos: e, pelo ato de devorá-lo, realizavam a identificação com 

ele, cada um deles adquirindo uma parte de sua força”.467 A refeição totêmica talvez 

possa ser considerada o mais antigo festival da humanidade e este seria uma 

comemoração da refeição deste pai cruel. Assim, o banquete totêmico pode ser 

considerado o começo da organização social, das restrições morais e da religião. 

 Mas após este banquete, “a tumultuosa malta de irmãos estava cheia dos mesmos 

sentimentos contraditórios que podemos perceber em ação nos complexos-pai 

ambivalentes de nossos filhos e de nossos pacientes neuróticos”.468 Estes filhos da horda 

primeva odiavam este pai, já que este representava um obstáculo aos seus desejos 

sexuais, mas estes também o amavam e admiravam. Posteriormente a sua morte e 

satisfeito o ódio destes filhos, estes se identificaram com ele e toda a afeição que estava 

recalcada emerge sob a forma de remorso. 

Segundo Freud, neste momento, “um sentimento de culpa surgiu, o qual, nesse 

caso, coincide com o remorso sentido por todo o grupo”.469 O pai, que estava morto, 

regressa mais forte do que antes, levando estes filhos a renunciarem aos seus próprios 

desejos. Conseqüentemente, estes filhos “criaram assim, do sentimento de culpa filial, os 

dois tabus fundamentais do totemismo”.470 Esses dois desejos correspondem aos desejos 

recalcados do complexo de Édipo.  

Por outro lado, após matarem este pai, o mestre diz: “cada um queria, como o pai, 

ter todas as mulheres para si”.471 Conseqüentemente, estes irmãos se tornaram rivais um 
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dos outros em relação às mulheres. Esta nova organização finalizaria numa luta de todos 

contra todos, pois nenhum teria forças para assumir o lugar do pai com êxito. 

Conseqüentemente, estes irmãos passam a abrir mão das mulheres do mesmo clã e 

começam a buscar mulheres estranhas. Assim, este fato é considerado a origem da 

exogamia, momento este no qual todos os irmãos renunciaram às mulheres desejadas do 

mesmo clã, instituindo a lei do incesto.  

Mezan, em sua interpretação sobre este episódio, interpreta que:  

 

“ [...] Freud recorre à teoria da horda primitiva, formulada [...] por 
Darwin e modificada por Atkinson [...] e vai unificá-los por seu ‘mito 
científico’ [...]. De que modo o crime primordial representa o ponto 
zero da instituição da sociedade? Uma vez consumado, os irmãos 
teriam se dado conta de que nenhum deles poderia ocupar o lugar do 
pai, e assim o ciclo se repetiria indefinidamente. Para impedir que isso 
ocorresse, teriam determinado que as fêmeas cobiçadas não 
pertenceriam a ninguém, instituindo assim a regra da exogamia e, em 
sua versão psíquica, o tabu do incesto. Por outro lado, uma vez 
saciado com o crime o ódio pelo pai, teriam vindo à tona os 
sentimentos carinhosos com relação a ele, para compensar a 
agressividade, como complemento necessário da ambivalência. Assim 
se teria engendrado o sentimento de culpabilidade, a partir do remorso 
pela ação cometida, e o pai, uma vez morto, adquirido um poder muito 
maior do que aquele de que pudera dispor em vida [...]”.472 

 

 
Na horda primeva, após a identificação destes filhos com o pai morto e o 

aparecimento do sentimento de culpa decorrente desta identificação, Freud ressalta que o 

deslocamento dos impulsos ambivalentes para “o animal [totêmico] impressionou os 

filhos como um substituto natural e óbvio do pai”.473 Na relação com este pai substituto, 

estes filhos tentavam apaziguar a culpa, ocasionando uma espécie de reconciliação com 

o pai. Isto significa que, no sistema totêmico, estes filhos, ao tratar o animal como um 

substituto do pai primevo, se comprometiam a respeitar-lhe, preservando a sua vida e 

não repetindo o ato que causara a destruição do pai real. Por outro lado, em seus 

imaginários, estes filhos esperavam proteção, cuidado e indulgência. Assim, o sistema 

totêmico ajudou a amenizar o sentimento de culpa e esquecer os acontecimentos que 

deram a sua origem. 

Como conseqüência deste sistema, Freud ressalta que “a religião totêmica surgiu 

do sentimento filial de culpa, num esforço para mitigar esses sentimentos e apaziguar o 
                                                 
472 MEZAN, Renato (1985). Freud, Pensador da Cultura. 7º edição. São Paulo: Companhia das Letras, 
2006, p. 377-378. 
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pai por uma obediência a ele que fora adiada”.474 Segundo Freud, as origens de todas as 

religiões estão atreladas as tentativas de solucionar o sentimento de culpa que estão 

presentes na mente dos primitivos, persistindo neste sentimento a ambivalência do 

complexo-pai. Caso os resquícios da morte deste pai ameaçassem desaparecer, estes 

filhos da horda primeva repetiam, simbolicamente, o crime do parricídio através do 

sacrifício do animal totêmico. Assim, a sociedade, neste momento, se baseava na 

cumplicidade do crime comum, sendo que na origem da religião há o remorso ligado a 

morte do pai primevo e o sentimento de culpa decorrente do mesmo, enquanto que a 

moralidade, neste momento, respalda-se nas exigências dessa sociedade e da penitência 

demandada pelo sentimento de culpa. 

Em sua interpretação sobre o pai morto e a origem das religiões e da moral, 

Mezan também compreende que: 

 

“o pai, uma vez morto, [...] teria sido transformado em totem e, 
depois, em deus. É dessa maneira que a moral repousa sobre os dois 
tabus derivados do complexo de Édipo, visando precisamente impedir 
a repetição do crime originário [...]. Desse contrato derivam certas 
características da religião (como a consciência de culpabilidade dos 
filhos) e suas tentativas de apaziguá-lo, reconciliando com o pai morto 
por meio da obediência aos rituais e crenças prescritos. A lei da 
exogamia seria assim corolário da proibição do fratricídio; quanto à 
consciência de culpabilidade, suas transformações sucessivas 
resultariam no surgimento das religiões a partir do totemismo [...]”.475 
 
 

Mas, se de um lado, temos os filhos que repetem o banquete totêmico, agora com 

animais, devido ao receio de que a lembrança do ato parricida ameaçasse desaparecer, 

como que se encontra o pai, neste momento, no imaginário destes filhos? Freud ousa 

novamente e diz que “o pai é representado duas vezes na situação do sacrifício primitivo: 

uma vez como Deus e outra como a vítima do animal totêmico”.476 A relação que cada 

primitivo estabelece com este representante divino depende da relação estabelecida com 

este pai (em carne e osso) em sua infância dentro do seu próprio totem. Assim, em 

detrimento da conexão com o complexo parental é adquirida a ambivalência emocional 

que se manifesta na relação com a religião destes povos primitivos. 
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Esta ambivalência associada ao sentimento de culpa é deslocada para os dias 

atuais, quando Freud diz: “supus que o sentimento de culpa por uma determinada ação 

persistiu por muitos milhares de anos e tem permanecido operativo em gerações que não 

poderiam ter tido conhecimento dela”.477 Este sentimento de culpa prolonga-se a 

gerações livres do pai primevo, permanecendo este sentimento em forma inconsciente. 

Assim, Freud destaca que “esse sentimento de culpa [...] ainda persiste entre nós. 

Encontramo-lo operando de uma maneira não social nos neuróticos [...]”.478 Estes 

sentimentos produzem preceitos morais e restrições, persistindo estes sentimentos nos 

atos cerimoniais de precaução. Por outro lado, há casos de neurose obsessiva em que 

encontramos impulsos e emoções que são impedidos de se concretizar-se em atos, mas 

estes se escondem por detrás deste sentimento de culpa. 

Para Freud “o que jaz por trás do sentimento de culpa dos neuróticos são sempre 

realidades psíquicas, nunca realidade concretas”.479 Devido a esta realidade psíquica que 

estes neuróticos reagem tão seriamente aos seus pensamentos obsessivos. Isto significa 

que os cerimoniais, o sentimento de culpa e as inibições dos neuróticos obsessivos 

provêm de intenções de sua realidade psíquica. Nestes neuróticos, os seus pensamentos 

ruminantes podem ser considerados como um substituto completo do ato primordial – o 

assassinato do pai primevo. Assim, neste momento, Freud enfoca o pensamento como 

um substituto simbólico deste ato que deu origem as leis e valores morais que 

permearam as sociedades após a morte do pai primevo. 

Em 1915, ao retomar a questão do ato primordial nos povos primitivos, Freud o 

associa novamente com os neuróticos, afirmando que “o inconsciente não executa o ato 

de matar: ele simplesmente o pensa e o deseja. Mas seria completamente errado 

subestimar essa realidade psíquica quando posta em confronto com a realidade 

factual”.480 Nos impulsos inconscientes, os neuróticos sempre se livram de alguém que 

os atrapalham. Esses impulsos podem se manifestar em meros pensamentos cotidianos. 

Assim, muitas das características dos povos primevos ainda persistem no inconsciente 

destes neuróticos, sendo o ato primordial substituído pelo pensar e o desejar. 

Mezan, em sua interpretação sobre o ato primordial, diz:  
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“O modelo implícito nessa história do crime primordial é sem dúvida 
o da evolução individual, que [...] começa com uma etapa solipsista, 
continua por uma fase dual, em que o bebê e sua mãe ainda não se 
distinguem com clareza, e necessita da intervenção de um terceiro, o 
pai, para orientar a individualização e portanto a socialização”.481 
 
 

Ao redigir as Conferências Introdutórias, Freud retoma a origem do sentimento 

de culpa, destacando que “ [...] em 1913, sob o título de Totem e Tabu [...], apresentei a 

hipótese de que a humanidade como um todo pode ter adquirido seu sentimento de culpa, 

a origem primeira da religião e da moralidade, no começo de sua história, em conexão 

com o complexo de Édipo”.482 Isto significa que o complexo de Édipo pode ser 

considerado uma das mais importantes fontes de sentimento de culpa que atormentam os 

neuróticos. Nestes, os desejos incestuosos e parricidas, os impulsos agressivos e 

amorosos, permanecem em estado inconsciente, alimentando este sentimento 

inconsciente. 

Lembremos que ao publicar essas Conferências Introdutórias, o mestre já tinha 

analisado Serguei Constantinovitch Pankejeff, o famoso Homem dos Lobos, e ressaltado 

o seu sentimento de culpa, como diz: “a identificação que fez de seu pai como castrador 

tornou-se importante como sendo a fonte de uma intensa hostilidade inconsciente contra 

ele (atingindo o nível de um desejo de morte) e de um sentimento de culpa que reagia 

contra essa hostilidade”.483 Os seus rituais de respirar para fora ao observar aleijados, 

mendigos e gente miserável remetiam para as suas representações do substituto paterno. 

O relacionamento com o seu pai - que se expressava na sua fobia de lobos - revelava-se, 

aos seis anos de idade, em sua piedade obsessiva e em seus rituais obsessivos. 

Além disso, neste caso, durante a fobia dos lobos e no início de seus rituais que 

expressavam este sentimento de culpa, Freud diz que “não posso deixar de assinalar que 

o curso dos acontecimentos nesta parte da história do paciente proporciona uma 

confirmação inequívoca de uma afirmação que fiz em Totem e Tabu sobre a relação do 

animal - totem com a divindade”484. Recordemos que o totem pode ser considerado o 

primeiro substituto do pai, sendo Deus um substituto posterior, no qual o pai recupera a 

sua forma humana. No caso do Homem dos Lobos, a sua fobia (do lobo) passou pela fase 
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de substituto totêmico do pai. Essa fase fóbica se interrompe como fruto das novas 

relações entre este paciente e o seu pai, sendo substituído por uma devoção religiosa 

expressa nos atos cerimoniais e nos seus rituais de beijar as imagens sagradas. Assim, 

após o recalcamento, todo o ódio ao pai dá o espaço ao amor pela religião que este 

paciente expressa através da sua identificação com a figura de Cristo (representando 

simbolicamente a identificação com o seu pai) e evidenciando o sentimento de culpa 

inconsciente deste paciente. 

Ribeiro, em sua compreensão sobre a íntima relação entre a identificação ao pai, 

o sentimento de culpa e os desejos recalcados na neurose obsessiva, interpreta: 

 

“O obsessivo crê no pai, crê no traço identificatório do pai, e portanto 
crê nas palavras, crê no pensamento, e é a partir dessa crença que 
combate o desejo. O desejo é contra a lei, incestuoso – o desejo 
proibido pela mãe inclui o desejo da morte do pai. O obsessivo 
submisso, se identifica ao traço tomado do pai (identificação 
simbólica), mas também se identifica imaginariamente ao pai, cujo 
lugar quer ocupar. E é a partir daí que a culpa cobra seu preço”485. 
 
 

Na compreensão de Ribeiro, a culpa é oriunda desta identificação ao pai, remetendo o 

neurótico obsessivo a uma dívida que o move em seus rituais, aliviando-o de seus pensamentos 

ruminantes. Entretanto, nos meandros deste sentimento, o desejo parricida não para de pulsar, 

alimentando a sintomatologia obsessiva. 

 

3.2.1- A culpa: um olhar a partir do conflito entre as instâncias psíquicas. 
 

Em 1919, ao escrever o texto Uma Criança é Espancada, Freud traz novas 

interpretações sobre o sentimento de culpa. Embora o contexto deste artigo esteja mais 

voltado às perversões sexuais, o pai da psicanálise aponta: “de acordo com a nossa 

orientação atual na estrutura do ego, [...], devíamos atribuí-lo à instância mental que se 

instala como uma consciência crítica sobre o resto do ego [...]”.486 Essa instância mental 

seria o ideal de ego. 

 Lembremos que a vinculação do ideal de ego com o sentimento inconsciente de 

culpa já se faz presente desde 1914, no artigo intitulado Sobre o Narcisismo: uma 

Introdução. Neste texto, Freud releva que a “falta da satisfação que brota da não 
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realização desse ideal [de ego] libera a libido homossexual, sendo transformada em 

sentimento de culpa (ansiedade social)”.487 Neste momento, Freud está ressaltando tanto 

o aspecto individual e social do ideal de ego, pois este constitui o ideal comum da 

família e da classe social. A falta de satisfação deste ideal está ligada ao temor de perder 

o amor dos pais ou de ser punido por eles, ocasionando este sentimento de culpa. 

 Em 1921, ele retoma a associação entre o ideal de ego e o ego para a 

compreensão do sentimento inconsciente de culpa, afirmando: “há sempre uma sensação 

de triunfo quando algo no ego coincide com o ideal de ego. E o sentimento de culpa [...] 

também pode ser entendido como uma expressão da tensão entre o ego e o ideal de 

ego”.488 Este ideal abarca a soma de todas as limitações a que o ego deve obedecer, mas 

relembra que “o sentimento de culpa na neurose obsessiva fundamenta-se no fato de uma 

intenção má que nunca foi executada”.489 Para a compreensão desta intenção má, Freud 

retorna a concepção da horda primeva e o assassinato do pai totêmico, reiterando que os 

desejos incestuosos e parricidas residem na realidade psíquica destes neuróticos. 

Freud, ao retomar a idéia da horda primeva, também afirma que o grupo pode ser 

“uma revivescência da horda primeva [...]. A horda primeva pode mais uma vez surgir de 

qualquer reunião fortuita”.490 As características desta horda sobrevivem no exército e na 

da igreja, porém na presença de um líder que ama todos os indivíduos de modo igual e 

justo. Este líder é colocado pelo sujeito no lugar de seu ideal de ego. Este fato também 

ocorre na família onde pressupõe que exista um amor igual do pai para todos os filhos. 

Assim, na medida em que os homens se acham habitualmente sob a influência de uma 

formação de grupo – seja este a família, os amigos, a igreja e o exército – reconhecemos 

nestes a sobrevivência da horda primeva. Isto pode conduzir a um conflito entre as 

exigências da consciência destes indivíduos – representados pelo ideal de ego – e os 

desempenhos concretos do ego que conduzem ao sentimento de culpa inconsciente. 

Na leitura de Mezan sobre esta passagem na obra freudiana, ele compreende que 

“o líder é, portanto, aquele que foi colocado no lugar do ideal do ego dos membros do 

grupo, seguindo-se daí uma identificação recíproca no nível dos respectivos egos”491. 

Ao publicar O Ego e o Id em 1923, Freud afirma que “a tensão entre as 

exigências da consciência e os desempenhos concretos do ego é experimentado como 
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sentimento de culpa”.492 Neste texto, Freud retoma a concepção do conflito entre as 

exigências da consciência e o ego para a compreensão deste sentimento. Lembremos 

que, neste texto, ele usa indistintamente superego como sinônimo de ideal de ego, sendo 

a culpa fruto da tensão entre esta instância psíquica (originário das experiências que 

levaram ao totemismo) e o ego (no qual encontramos os impulsos que promanam do id). 

Caso o paciente venha apresentar resistências ao longo do tratamento, Freud 

afirma que “estamos tratando com o que pode ser chamado de fator ‘moral’, um 

sentimento de culpa, que está encontrando sua satisfação na doença e se recusa a 

abandonar a punição do sofrimento”.493 Enquanto o paciente estiver em psicoterapia, 

esse sentimento de culpa permanece em silêncio: este não lhe diz que ele é culpado, ou 

seja, este paciente não se sente culpado, mas sim doente. Assim, o sentimento 

inconsciente de culpa pode ser considerado uma manifestação da resistência do paciente 

a cura, sendo que muitos neuróticos negam a existência desta culpa, recusando as 

intervenções do analista sobre as origens de sua enfermidade.  

A partir de uma leitura singular desta passagem na obra freudiana, a psicanalista 

Peres compreende que: 

 

 “em certas formas de neurose obsessiva [...], encontramos um forte 
sentimento de culpa, mas que, entretanto, o ego recusa-se a aceitá-lo 
[...]. Muito embora o sentimento de culpa, em certas formas de 
neurose obsessiva, seja bastante intenso, existe, entretanto, por parte 
do ego, um movimento para não aceitar a culpa, pelo desconhecimento 
de impulsos que se encontram reprimidos e em conexão com o 
superego. Na verdade, por meio da análise, podemos chegar a esses 
impulsos reprimidos, que se encontram ‘no fundo do sentimento de 
culpa’.494 

 
 

Freud, ao adicionar uma nota de rodapé a este texto de 1923, realiza uma 

afirmação que vem de encontro com a problemática deste estudo. Nesta nota de rodapé, 

o mestre diz: “a luta com o obstáculo de um sentimento inconsciente de culpa não é fácil 

para o analista. Nada pode ser feito contra ele diretamente, e também indiretamente, 

exceto o lento processo de descobrir suas raízes inconscientes, e, assim gradativamente 

transformá-lo num sentimento consciente de culpa”.495 Esse sentimento de culpa é fruto 
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de uma identificação com alguma pessoa que outrora foi alvo de uma catexia erótica. 

Esse sentimento, neste caso, se baseia no único traço remanescente da relação amorosa 

abandonada na remota infância.  

Ainda nesta mesma nota de rodapé, Freud afirma que “se pudermos descobrir 

essa catexia objetal anterior por trás do sentimento de culpa inconsciente, o sucesso 

terapêutico é brilhante [...]”.496 Este sucesso no processo psicoterapêutico depende de 

como se encontra a intensidade deste sentimento de culpa; como também da atitude do 

ideal do ego que demarca a gravidade deste sentimento. Há casos que esta atitude pode 

ser marcada por uma severidade do superego que dirige a sua ira contra o ego de uma 

maneira cruel. 

Mezan, em sua interpretação sobre a manifestação do sentimento inconsciente de 

culpa no tratamento de neuróticos, interpreta: 

 

“A crueldade do superego é atestada por diversos fenômenos 
observáveis na clínica. A chamada ‘reação terapêutica negativa’ – o 
fato de o paciente agravar sua neurose no decorrer do tratamento, ao 
invés de cooperar com o terapeuta – mostra que o sofrimento é 
desejado mais intensamente que a cura. Freud reporta este quadro 
clínico à existência de um sentimento inconsciente de culpa, como se a 
miséria neurótica tivesse o caráter de expiação por crimes medonhos, 
e a sua extirpação acarretasse punições ainda mais terríveis. O 
sentimento inconsciente de culpa provém da severidade com que o 
superego trata o ego, acusando-o em suma de concordar com os 
impulsos assassinos e libidinosos do id [...]”.497 
 
 
 

Embora a severidade deste ideal também esteja presente na melancolia, Freud 

aproveita o momento em que ressalta a severidade deste ideal para diferenciar o 

sentimento de culpa nesta neurose narcísica em relação à neurose obsessiva, ressaltando 

que “em certas formas de neurose obsessiva, o sentimento de culpa é superuidoso, mas 

não pode se justificar para o ego”.498 O ego do obsessivo se revolta contra a imputação 

da culpa, momento este em que o seu superego é influenciado por impulsos reprimidos 

que são desconhecidos ao ego, ao contrário do ego do melancólico que admite a sua 

culpa e submete-se ao castigo, alimentando os impulsos masoquistas. 

Segundo Freud, “na neurose obsessiva, o que estava em questão eram impulsos 

censuráveis que permaneciam fora do ego, enquanto que na melancolia o objeto a que a 
                                                 
496 Idem, ibidem. 
497 MEZAN, Renato. Freud: a trama dos conceitos. 5º edição. São Paulo: Perspectiva, 2011, p. 296. 
498 FREUD, Sigmund (1923). O Ego e o Id. ESB, vol. XIX, 1996, p. 64. 
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ira do superego se aplica foi incluído no ego mediante identificação”.499 Em ambos os 

distúrbios, devido a ira do ideal do ego, o sentimento de culpa atinge uma força 

extraordinária. Enquanto que na melancolia o superego excessivamente rígido se apóia 

na consciência e dirige sua ira contra o ego com uma violência sádica e impiedosa 

influenciado pela pulsão de morte, na neurose obsessiva, a pulsão de morte busca 

destruir e dominar o objeto amado devido a regressão à organização anal-sádica. Estes 

objetivos de destruir o objeto identificado na neurose obsessiva não são adotados pelo 

ego e sim por intermédio de formações reativas e medidas precautórias que promanam 

do id. Isto significa que, através destas formações reativas e rituais obsessivos, os 

impulsos agressivos ao objeto identificado retido na consciência manifestam-se através 

da culpa, que, na maioria das vezes, é inconsciente. Assim, na neurose obsessiva, os 

impulsos agressivos, a pulsão de destruição é liberada ao mundo externo, enfocando 

simbolicamente a destruição do objeto amado e identificado. 

Muitas das idéias relacionadas ao sentimento inconsciente de culpa presentes no 

texto O Ego e o Id são retomadas por Freud ao redigir O Problema Econômico do 

Masoquismo. Neste texto, ele ressalta: “descrevi noutro lugar como, no tratamento 

analítico, deparamos com pacientes a quem [...] somos obrigados a atribuir um 

sentimento de culpa inconsciente”.500 Neste artigo, ao destacar os três possíveis tipos de 

masoquismo – o erógeno, o moral e o feminino – Freud aponta o masoquismo moral por 

detrás do sentimento de culpa dos neuróticos. 

Freud, ao retomar a reação terapêutica negativa atrelado ao sentimento de culpa 

neste texto, afirma que “a satisfação desse sentimento inconsciente de culpa é talvez o 

mais poderoso bastião do indivíduo no lucro [...] que aufere da doença [...]. O sofrimento 

acarretado pelas neuroses é exatamente o fator que as tornam valiosas para a tendência 

masoquista”.501 Lembremos que, no masoquismo, a pulsão de morte se volta para dentro 

do ego, alojando-se, em grande parte, dentro deste e servindo de resistências aos 

progressos da terapia. Muitas dessas resistências são expressas nas negações destes 

pacientes, pois muitos não acreditam na existência do sentimento inconsciente de culpa, 

ou melhor, muitos neuróticos não admitem que guardam dentro de si impulsos 

destrutivos e ambivalentes. Assim, o masoquismo moral pode ser considerado como uma 

                                                 
499 Idem, ibidem. 
500 FREUD, Sigmund (1924). O Problema Econômico do Masoquismo. ESB, vol. XIX, 1996, p.183. 
501 Idem, ibidem. 
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fusão entre as pulsões de vida e de morte, no qual a pulsão de morte escapou de ser 

projetada para fora como pulsão de destruição. 

Para Freud “[...] reconhecemos a consciência da culpa como expressão entre o 

ego e o superego [...]”.502 Ele atribui a função de consciência ao superego, sendo que a 

consciência de um sujeito torna-se cada vez mais severa quanto mais este sujeito 

resguardar a sua agressividade contra os outros, momento este no qual as renunciais 

instintuais são abdicadas devido a influências externas, criando o senso ético e moral que 

permeiam a sociedade. 

O tradutor inglês James Strachey, em sua compreensão sobre O Problema 

Econômico do Masoquismo, aponta que para Freud  “[...] o masoquismo moral dá-lhe 

oportunidade de ampliar em muitos pontos o que fora apenas ligeiramente aflorado em O 

Ego e o Id, e de descerrar novos problemas em vinculação com sentimentos de culpa e o 

funcionamento da consciência”.503 

Na leitura de Mezan sobre o masoquismo moral, ele entende que: 

 

 “O masoquismo moral é o desejo de sofrer por sofrer, tal como ilustra 
a reação terapêutica negativa, sem que este sofrimento provenha dos 
golpes de objeto sexual [...]. Em síntese, o masoquismo moral pode ser 
visto como uma tentativa desvairada do ego de desfazer a desfusão 
pulsional, ligando novamente o Eros e a pulsão de morte; mas ao invés 
de predominar a libido, vence a tendência a autodestruição, dada a 
constelação pulsional específica do indivíduo. Este resultado se 
aproxima da neurose, de sorte que não é surpreendente encontrá-lo em 
formações patológicas de tipo obsessivo [...]. Freud conclui este artigo 
com uma observação que conduz diretamente ao tema de O Mal Estar 
na Cultura: a consciência moral se torna tanto mais rígida quanto mais 
o sujeito reprime sua agressividade contra os outros”.504 

 

Entre a publicação do Problema Econômico do Masoquismo e o Mal Estar na 

Civilização, Freud retoma brevemente o foco sobre o sentimento de culpa em dois textos 

que considero fundamentais para a compreensão do sentimento inconsciente de culpa. 

Estes seriam Inibições, Sintomas e Ansiedade (publicado em 1926) e Dostoievski e o 

Parricídio (publicado em 1928). 

 Ao redigir Inibições, Sintomas e Ansiedade, Freud destaca que “existem 

neuroses obsessivas nas quais nenhum sentimento de culpa se acha presente. Neles, até 

onde se possa observar, o ego evitou tornar-se cônscio desse sentimento instituindo um 
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novo conjunto de sintomas, penitencias ou restrições de natureza autopunitiva”.505 Esses 

sintomas alimentam, simbolicamente, o sentimento de culpa, representando, ao mesmo 

tempo, uma satisfação de impulsos masoquistas que, por sua vez, são reforçados pela 

regressão da libido à fase anal-sádica. Assim, devido ao comportamento rígido do 

superego, uma das resistências aos progressos da análise é o sentimento de culpa, 

momento este no qual o superego sádico se confronta com um ego masoquista, punindo 

esta instância a fim de satisfazer os próprios sintomas obsessivos. 

Ao retomar a discussão sobre este sentimento em Dostoievski e o Parricídio, 

Freud reitera os desejos recalcados edipianos na etiologia deste sentimento, retomando a 

relação entre o superego sádico e o ego masoquista, como declara: “[...] pelo temor à 

castração, [o menino] abandona o desejo de possuir a mãe e livrar-se do pai. Na medida 

em que esse desejo permanece no inconsciente, constitui a base do sentimento de 

culpa”.506 Ao abordar a dupla atitude no complexo edipiano, o mestre ressalta a atitude 

feminina do menino em relação ao pai em sua tenra infância, destacando que a atitude 

passiva, feminina, pode vir a ser assumida pelo ego masoquista, passivo, na fase adulta. 

Isto significa que, caso o sujeito venha a ter um pai duro, cruel e violento, estas 

características serão assumidas pelo seu superego sádico, que irá nutrir relações 

masoquistas em relação ao ego, restabelecendo a antiga relação de passividade que este 

menino nutria em relação ao seu pai e que foi recalcado devido ao temor da castração.  

 

3.2.2- O superego tirânico e a consciência moral. 
 

É no artigo intitulado O Mal Estar na Civilização que Freud aprofunda as suas 

discussões sobre este sentimento. Se, de um lado, ele explora novamente a etiologia 

deste sentimento, de outro, ele retoma a relação com o superego sádico, entrelaçando-o 

com a pulsão de morte, fato este não abordado profundamente nos textos anteriores.  

Ao ressaltar os meios que os indivíduos utilizam para tornar inócua a sua 

agressividade, Freud assegura que esta “é introjetada, internalizada; ela é, na realidade, 

enviada de volta para o lugar de onde proveio, isto é, dirigida no sentido de seu próprio 

ego”.507 Esta agressividade vem a ser assumida por uma parte do ego, que se dispõe 

contra o resto do ego como superego. Esta instância, sob a forma de consciência moral, 
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506 FREUD, Sigmund (1928 [1927]). Dostoievski e o Parricídio. ESB, vol. XXI, p. 189. 
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está apta para colocar contra o ego a mesma agressividade rude que o ego teria desejado 

de satisfazer sobre outros indivíduos. Como conseqüência da tensão entre o severo 

superego e o ego que a ele se encontra subordinado surge o sentimento de culpa como 

uma necessidade de punição, já que por intermédio da ação do superego, o neurótico 

domina o seu perigoso desejo de agressão, desarmando-o. 

A psicanalista Michèle Porte, em sua compreensão sobre a tensão entre o 

superego e o ego neste momento da obra freudiana, aponta: 

 

 “A tese principal é a seguinte: a civilização em que se insere a 
religião do Pai cria um funcionamento particular do Superego que 
retorna a agressão contra o Ego e se exprime, entre outras formas, no 
sentimento de culpa. Esse processo não tem como ser regulado: uma 
vez iniciado, acentua-se e agrava-se continuamente, esgotando não só 
as pulsões de agressão, mas também as pulsões sexuais”.508 

 

Para Freud, “quanto à origem do sentimento de culpa, as opiniões do analista 

diferem das dos outros psicólogos”.509 Para explicar a origem da culpa, ele retoma a 

concepção de realidade psíquica. Nesta, o neurótico identifica em si uma intenção de 

fazer um ato mal, mas não o pratica. Assim, neste caso, a intenção torna-se equivalente 

ao ato. 

Mas o que seria este ato mal? Para explicá-lo, Freud recorre ao desamparo, 

declarando: “mal é tudo aquilo que, com a perda do amor, nos faz sentir ameaçados”. 510 

Os sentimentos bons ou ruins podem ser encontrados no desamparo e na dependência da 

criança em relação às pessoas que a cercam. Estes sentimentos estão atrelados ao medo 

da perda do amor de quem é dependente, já que o seu ego estaria desprotegido de uma 

série de perigos, ficando exposto ao perigo de que uma pessoa mais forte venha  

demonstrar a sua superioridade sob a forma de punição. Assim, mal é tudo aquilo que, 

com a perda do amor,  faz o sujeito se sentir ameaçado, independente dele ter cometido 

este ato mal ou somente pensando nele. 

Para Freud, “a distinção entre fazer algo mal e desejar fazê-lo desaparece 

inteiramente, já que nada pode ser escondido do superego, sequer os pensamentos”.511 A 

criança, ao internalizar a autoridade dos pais através do estabelecimento do superego, 

vem a ser atormentada por sua severidade. Isto ocasiona ao pobre ego um sentimento de 
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ansiedade, ficando a espreita de ser punido pelo mundo externo por intermédio de seu 

superego severo. Assim, neste momento tensional, os fenômenos da consciência 

alcançam um nível mais elevado denominado como sentimento de culpa.  

Neste elevado grau da consciência, “quanto mais virtuoso um homem é, mais 

severo e desconfiado é o seu comportamento, de maneira que, em última análise, são 

precisamente as pessoas que levaram mais longe a santidade as que se censuram da pior 

pecaminosidade”.512 Segundo Freud, nesta etapa, a consciência torna-se mais estrita e 

vigilante, constituindo a marca distintiva de um homem moral. Caso venha ocorrer uma 

frustração externa, esta acentua o poder de consciência no superego. Por outro lado, as 

penitências a que os neuróticos se submetem são frutos da elevada exigência de sua 

própria consciência moral, advindo como castigos e alimentando seu sentimento de 

culpa. 

Melman, em sua interpretação sobre a moralidade na neurose obsessiva, 

assegura: 

 

“O obsessivo [...] é alguém [...] que tem, com frequência, grande senso 
moral. Primeiramente, ele é, com frequência, uma pessoa religiosa, que 
respeita a religião [...]. Ele é cheio de pudores; tem escrúpulos morais 
[...]. Sacrifica o seu próprio desejo pelo bem estar dos outros. E, quero 
dizer que o obsessivo tem uma alma de funcionário público, mas 
também na família; ele é o funcionário do pai [...]. Quanto mais tentam 
ser morais, tanto mais são parasitados por pensamentos obscenos e 
escondem sua doença [...]. A neurose obsessiva tem sempre uma 
relação íntima com essa exigência moral que constitui a religião 
[...]”.513 

 

Para Freud “há duas origens do sentimento de culpa: uma que surge do medo de 

uma autoridade, e outra, posterior, que surge do medo do superego”.514 O sentimento de 

culpa proveniente do medo da autoridade provém da renúncia às satisfações instintivas; 

já o sentimento proveniente do medo do superego, ao mesmo tempo em que renuncia aos 

instintos, exige punição, uma vez que a continuação dos desejos recalcados não pode ser 

ocultada da severidade do superego. Esta renúncia pode ser considerada como o 

resultado ao medo de uma autoridade externa, para não perder o amor dos pais. 

Ao efetuar essa renúncia, a criança “ficava-se, por assim dizer, quite com a 

autoridade e nenhum sentimento de culpa permaneceria. Quanto ao medo do superego, 
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porém, o caso é diferente. Aqui, a renúncia instintiva não basta, pois o desejo persiste e 

não pode ser escondido do superego”.515 Para Freud, embora renunciando aos instintos, 

os impulsos e desejos inconscientes não passam despercebidos ao superego. Aqui eu 

gostaria de ressaltar a relevância do verbo quitar que o mestre aponta na citação acima. 

Este verbo remete a idéia de dívida, ou seja, a dívida do filho em relação ao pai que se 

manifesta no sentimento de culpa. Assim, por mais que a criança renuncie aos seus 

instintos, a culpa cobra o seu preço devido a influência do superego. 

Contardo Calligaris, em seu artigo Dívida e Culpa, tece uma sutil crítica a 

questão da dívida entrelaçada com a culpa na neurose obsessiva, apontando:  

 

“A culpa é o que faz existir o fiscal, ela serve para fazer existir e 
manter um fiscal [...]. Trata-se [...] mais propriamente de convocar um 
credor que verifique que a dívida está sendo paga (o estudo é devido 
ao pai) e receba uma homenagem carnal à sua superioridade”.516 
 

 
Estas idéias de superioridade e de fiscal (citada por Calligaris) remetem a figura 

das autoridades. Lembremos que, para Freud, “em primeiro lugar, vem a renúncia ao 

instinto, devido ao medo da agressão por parte da autoridade externa [...]. Depois, vem a 

organização de uma autoridade interna e a renúncia ao instinto devido ao medo dela, ou 

seja, devido ao medo da consciência”.517 O medo de ser punido pela autoridade paterna 

devido aos desejos incestuosos e parricidas leva o sujeito a dar as costas a estes instintos 

e como resultado há a instauração da autoridade interna, ou seja, o superego. 

Para Freud, o sentimento de culpa “existe antes do superego e, portanto, antes da 

consciência também”.518 Este sentimento foi, primeiramente, a expressão imediata do 

medo da autoridade externa – do agente paterno – expressando simbolicamente a tensão 

entre o ego e esta autoridade. Assim, este medo é anterior a instauração do superego. 

Entretanto, quando o superego é instaurado, “as más intenções são igualadas às 

más ações e daí surgem sentimento de culpa e necessidade de punição”.519 Neste 

momento, a agressividade do superego (ou da consciência) continua a agressividade da 

autoridade internalizada.  
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Esta agressividade do superego “surge através da repressão de um impulso 

agressivo, sendo subseqüentemente reforçado por novas repressões do mesmo tipo”.520 

Toda e qualquer renúncia instintual torna-se fonte dinâmica da estruturação do superego, 

sendo que a cada nova renúncia, a severidade desta instância é aumentada, reforçando a 

sua tensão contra o ego. E ao se deparar com as privações de seus instintos, a criança é 

obrigada a renunciar as satisfações destes e de sua agressividade vingativa contra a 

autoridade paterna. Conseqüentemente, através da identificação, o menino incorpora esta 

autoridade inatacável, transformando-se em seu superego e entrando na posse de toda a 

agressividade que ele gostaria de exercer contra o seu pai. 

Freud declara que “[...] o sentimento de culpa era a consequência dos atos de 

agressão de que alguém se abstivera [...]. A instituição da autoridade interna, o superego, 

alterou radicalmente a situação”.521 Antes de se instalar, o sentimento de culpa coincidia 

com o remorso que surgiu após a morte do pai primevo. Com o surgimento do superego, 

este sentimento não foi mais consumado por um ato de violência realmente executado e 

sim por um ato pretendido. Conseqüentemente, a ambivalência presente neste sentimento 

torna-se fruto do conflito entre o amor e ódio, entre Eros e Tânatos. 

Mezan, em sua leitura sobre estes dois momentos do sentimento inconsciente de 

culpa, traz uma interpretação singular desta passagem, como diz: 

 

“O primeiro momento da consciência moral é [...] o medo de ser 
descoberto pelo outro se for praticado um ato reprovável; mas ainda 
não se divisa o superego [...]. Esta internalização da autoridade 
equivale à identificação com a instância parental, com as proibições e 
interdições dela provenientes. Com isto, está dada a possibilidade do 
sentimento de culpa, já que, enquanto a proibição se originava no 
exterior, o sujeito podia sentir-se vítima inocente do arbítrio; mas 
quando ela é ditada por um imperativo categórico que nasce da 
consciência moral, a escusa da ignorância ou da negligência não mais 
pode ser invocada [...]. Não basta a renúncia à satisfação das pulsões; 
o superego exige a supressão da própria pulsão, o que é impossível: o 
sentimento de culpa por desejar o impossível se instala 
necessariamente. Freud diz que o indivíduo trocou uma ameaça 
exterior ocasional por uma ‘desgraça interior permanente’: a tensão do 
sentimento de culpa”.522 

 

Roudinesco, em outra leitura da dupla origem do sentimento de culpa e a sua 

intrínseca relação com a agressividade neste contexto da obra freudiana, destaca: 
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“O que acontece com esse sentimento de culpa, que surge com 
tamanha constância, quer o mal tenha sido praticado, quer tenha 
permanecido em estado de intenção? Na verdade, ele tem uma origem 
dupla. Para começar, é produto da angústia sentida pela criança diante 
da autoridade paterna (origem externa): temendo não ser mais amada, 
a criança é levada a renunciar a satisfazer as pulsões [...]. Mas quando 
a autoridade é internalizada no supereu, por intermédio da introjeção 
da agressividade que suscitava, a origem do sentimento de culpa passa 
a ser interna: desse momento em diante, já não é possível mascarar do 
supereu aquilo que persiste no eu do desejo de satisfazer a pulsão”.523 

 

Para uma melhor compreensão desta incorporação da autoridade paterna na 

estruturação do superego e do sentimento inconsciente de culpa, Freud retoma a idéia do 

mito científico da morte do pai totêmico, postulado em Totem e Tabu, afirmando: “não 

podemos afastar a suposição de que o sentimento de culpa do homem se origina do 

complexo edipiano e foi adquirido quando da morte do pai pelos irmãos reunidos em 

bando”.524 Se, no passado, um ato de agressão foi executado contra o pai primevo, no 

presente, este ato, devido ao recalcamento, torna-se a fonte do sentimento de culpa 

devido à agressividade recalcada e internalizada pelo superego.  

E ao associar as pulsões agressivas internalizadas pelo superego, Freud declara 

que: 

“ [...] a prevenção de uma satisfação erótica exige uma agressividade 
contra a pessoa que interferiu na satisfação, e que essa própria 
agressividade, por sua vez, tem de ser recalcada. Se as coisas se 
passam assim, é em suma, apenas a agressividade que é transformada 
em sentimento de culpa, por ter sido recalcada e transmitida para o 
superego. Estou convencido de que muitos processos admitirão 
exposição mais simples e mais clara, se as descobertas da psicanálise 
sobre a derivação do sentimento de culpa forem restringidas aos 
instintos agressivos”.525 
 
 

Como os sintomas neuróticos podem ser considerados satisfações substitutivas 

para desejos sexuais recalcados, estes sintomas podem ser fortificados pelo sentimento 

de culpa que faz uso destes sintomas como punição. Assim, no momento em que uma 

tendência instintiva se defronta com a repressão, seus elementos libidinais são 

modificados em sintomas e seus componentes agressivos transformados em sentimento 

de culpa. 
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Se, de um lado, Freud destaca a agressividade recalcada como fonte deste 

sentimento, por outro, ao explorar a etiologia deste sentimento, Freud também recorre à 

origem do superego, afirmando: “deu a esse agente o poder paterno, como uma punição 

pelo ato de agressão [...]”.526 Lembremos que, na horda primeva, quando o ódio foi 

satisfeito pelo ato de agressão, o amor veio para o primeiro plano, surgindo o remorso 

como fruto da ambivalência primordial de sentimentos em relação ao pai. Neste 

momento, instaura-se o superego pela identificação ao pai, restando ao mesmo o poder 

paterno como punição pelo ato de agressão cometido, criando as restrições morais e 

éticas. Por outro lado, como a inclinação à agressividade contra o pai se repete nas 

gerações posteriores, o sentimento de culpa persiste cada vez mais fortalecido por cada 

parcela da agressividade que era recalcada e transferida para o superego ao longo das 

demais gerações. 

Charles Melman, ao abordar o sentimento de culpa presente ao longo das 

gerações, recorre a concepção do pai morto, interpretando que: 

 

“ [...] muito freqüentemente que sintamos culpa com relação a este pai 
morto como se fossemos nós que o tivéssemos matado, como se 
fossemos responsáveis por sua morte. Mas, o que quer dizer [...] o pai 
morto? [...] Primeiramente, acho que podemos notar que cada um de 
nós autoriza sua existência pelo fato de que, na geração precedente, 
houve um pai que pertence a esta geração, e que morreu. Cada um de 
nós quer inscrever-se numa linhagem de ancestrais que são pais 
mortos [...]. Enquanto não temos uma linhagem que nos procede, não 
autorizamos necessariamente nossa existência”.527 
 
  

Além da agressividade recalcada como um fator primordial na etiologia do 

sentimento inconsciente de culpa, não podemos esquecer que, para Freud, “o sentimento 

de culpa é expressão tanto do conflito devido a ambivalência, quanto da eterna luta entre 

Eros e o instinto de destruição ou morte”.528 Este conflito surgiu quando os homens 

começaram a viver em grupos, em hordas, mas Freud logo ressalta: “enquanto a 

comunidade não assume outra forma que não seja a da família, o conflito está fadado a 

se expressar no complexo edipiano [...] e a criar o primeiro sentimento de culpa”.529 Isto 

significa que esse sentimento foi posto em ação, primeiramente, quando os homens 

                                                 
526 Idem, p. 135. 
527 MELMAN, Charles. A Neurose Obsessiva. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2004, p.28-29. 
528 FREUD, Sigmund (1930 [1929]). O Mal Estar na Civilização. ESB, vol. XXI, p. 135. 
529 Idem, ibidem. 
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começaram a viver em família, sendo que este sentimento era proveniente da resolução 

do complexo de Édipo de cada um de seus membros. 

Segundo Freud, “quando se faz uma tentativa para ampliar a comunidade, o 

mesmo conflito continua sob formas que dependem do passado; é fortalecido e resulta 

numa intensificação adicional do sentimento de culpa”.530 É através do fortalecimento do 

sentimento de culpa que a civilização é conduzida a alcançar seus objetivos em comum. 

Como a civilização constitui o caminho obrigatório do desenvolvimento da família e da 

humanidade em geral, então o conflito entre o amor e ódio, entre as pulsões de vida e de 

morte estão diretamente relacionadas ao aumento do sentimento de culpa das pessoas 

como um todo. Assim, o sentimento de culpa é inerente ao desenvolvimento das 

civilizações, representando a luta entre Eros e Tânatos no decorrer de seus progressos. 

De acordo com Freud, o sentimento de culpa seria “o mais importante problema 

no desenvolvimento da civilização e [...] que o preço que pagamos por nosso avanço em 

termos de civilização é uma perda de felicidade pela intensificação do sentimento de 

culpa”.531 Se considerarmos a relação que o sentimento de culpa mantém com a 

consciência, chegamos ao remorso, quando este sentimento torna-se perceptível para a 

consciência. 

Por outro lado, Freud ressalta que “é bastante concebível que [...] o sentimento de 

culpa produzido pela civilização [...] em grande parte permaneça inconsciente, ou 

apareça como uma espécie de mal-estar, uma insatisfação, para a qual as pessoas buscam 

outras motivações”.532 Este sentimento de culpa gerado pela cultura (devido ao 

recalcamento da agressividade) permanece predominantemente inconsciente, sendo 

vivido sob a forma de um mal-estar e fortalecendo a consciência moral dos indivíduos. 

Isto também ocorre em alguns casos de neurose obsessiva nos quais há pacientes que não 

se dão conta deste sentimento de culpa “ [...] ou que apenas o sentem como um mal-estar 

atormentador [...]”.533 

Na leitura de Elisabeth Roudisnesco e Michel Plón sobre este mal-estar 

mencionado por Freud, eles compreendem: “ trata-se de analisar a natureza do ‘mal-estar’ 

com a ajuda da dualidade pulsional forjada alguns anos antes, [...], a dualidade que opõe 
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amor e ódio, Eros e morte. Esses confrontos pulsionais imperam tanto na vida 

inconsciente do indivíduo quanto em sua vida social [...]”.534  

A questão da moralidade vinculada ao sentimento inconsciente de culpa é 

retomada nas Novas Conferências Introdutórias à Psicanálise, quando Freud diz que “o 

sentimento moral da culpa é a expressão entre o ego e o superego”.535 O superego 

representa as exigências da moralidade do ambiente no qual o sujeito está inserido, mas 

ao redigir a Conferência intitulada Ansiedade e Vida Instintual, Freud retoma as pulsões 

agressivas atreladas à moralidade dos neuróticos, como diz: “[...] parece necessário que 

destruamos alguma coisa ou pessoa, a fim de não nos destruirmos a nós mesmos [...]. 

Realmente, uma triste descoberta para o moralista”.536 Ao retomar a moralidade 

entrelaçada com o sentimento de culpa, Freud traz novamente a discussão sobre as 

pulsões agressivas presentes neste sentimento. Compreende que no sadismo, a pulsão de 

morte é dirigida para o exterior através da agressividade, embora convenha lembrar que, 

na remota infância, a agressividade infantil direcionada aos pais é internalizada pelo 

superego, evitando assim que a criança atue esta agressividade. Conseqüentemente, a 

rigidez do superego (presente nos sujeitos cuja culpa é inconsciente) não está atrelada à 

criação severa que este indivíduo teve em sua remota infância e sim aos impulsos 

agressivos que ele dirigiu ao seu pai em suas fantasias, sendo estes absolvidos no 

momento da instituição do superego. 

Contardo Calligaris, em sua leitura sobre o sentimento inconsciente de culpa na 

neurose obsessiva, tece uma sutil crítica a presença da culpabilidade, como diz:  

 

“[...] Freud retoma e critica a própria expressão ‘sentimento de 
culpabilidade’, indicando que se trataria da expressão de uma 
‘necessidade de punição pela mão dos pais’. Ou seja, ele nos adverte 
que a culpabilidade não deve ser considerada enquanto afeto subjetivo 
vivido, mas enquanto fator estrutural [...]. Freud chama a nossa 
atenção para o fato de que o sujeito com o qual lidamos em psicanálise 
não é o sujeito psicológico da eventual culpabilidade, mas o sujeito do 
inconsciente como efeito de uma determinação estrutural [...]. O afeto 
da culpabilidade [...] talvez não seja necessariamente nem mesmo 
privilegiadamente relativo à culpa [...]. A culpa é que faz existir o 
fiscal [...]. A culpa é necessária à neurose, ela é um motor estrutural da 
neurose [...]. O sujeito da culpabilidade é o sujeito com o qual não se 
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vol. XXII, p. 66. 
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trata de trabalhar. Trata-se de trabalhar, eventualmente, com o sujeito 
da culpa [...]”.537 
 
 

Em minha compreensão desta citação de Calligaris, o papel deste fiscal seria 

realizado pelo superego rígido do obsessivo. Enquanto que o sentimento de culpabilidade 

seria de ordem consciente, na qual a criança espera ser punida por alguma atitude errada 

que cometeu, o sujeito da culpa seria o objeto de estudo da psicanálise; uma vez que é a 

presença do superego, enquanto fiscal interno, que propulsiona todo o sentimento 

inconsciente de culpa nesta neurose. 

 

3.2.3- A íntima relação entre a culpa e as resistências. 

 
Além da presença deste superego rígido enquanto fiscal interno, na década de 30 

Freud também retoma a concepção do sentimento inconsciente de culpa como uma arma 

da resistência do paciente, como diz: “as pessoas, nas quais esse sentimento inconsciente 

de culpa é excessivamente forte, manifestam-se no tratamento analítico pela reação 

terapêutica negativa, que é tão desagradável do ponto de vista prognóstico”.538 O 

analista, ao proporcionar a solução de um sintoma, pode conduzir o paciente a apresentar 

uma acentuação de seu sintoma neurótico. Por detrás deste agravamento há uma 

manifestação do sentimento inconsciente de culpa, para o qual estar doente, com seus 

sofrimentos e limitações, é exatamente o que o paciente deseja. Assim, em certos casos 

de neurose obsessiva, o sentimento inconsciente de culpa apresenta uma íntima relação 

com a moralidade e com o agravamento de seu sintoma. 

Em relação a reação terapêutica negativa, Freud afirma: 

  

 “se uma análise é dominada por poderosos fatores que impõem uma 
reação terapêutica negativa, tais como sentimento de culpa [...], o 
comportamento do paciente, depois que lhe foi oferecido uma 
construção, freqüentemente torna bastante fácil para [...] que 
cheguemos à decisão  que estamos procurando”.539  
 

 

                                                 
537 CALLIGARIS, Contardo. Dívida e Culpa. In: A Cura. Associação Psicanalítica de Porto Alegre, nº 5, 
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111. 
539 FREUD, Sigmund (1937). Construções em Análise. ESB, vol. XXIII, p. 283. 
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Isto significa que, caso a construção dos fatores internos que desencadearam este 

sentimento de culpa estejam errados, não ocorrerá nenhuma mudança nas resistências do 

paciente; mas caso o analista forneça uma aproximação da verdade, este irá reagir a ela 

com um inequívoco agravamento de seus sintomas e de seu estado geral. 

Caso o paciente apresente resistências em seu quadro “pode existir uma força que 

está se defendendo por todos os meios possíveis contra o restabelecimento e que está 

absolutamente decidida a apegar-se à doença e ao sofrimento”.540 Esta força é 

proveniente das pulsões da morte, agressivas, do paciente. O analista deve considerar 

como que esta pulsão se encontra, tal como a sua distribuição e sua desfusão no aparelho 

psíquico, sendo uma grande parcela desta pulsão internalizada pelo superego e que, em 

sua relação com o ego, propicia o aparecimento deste sentimento. 

Freud declara que o sentimento inconsciente de culpa pode ser considerado como 

resistência “devido a contribuição de um superego particularmente severo e cruel”.541 Ou 

seja, a necessidade de estar doente e de não apresentar melhoras no progresso terapêutico 

também está associado à rigidez superegoica. Para amenizar estas resistências, cabe ao 

analista torná-las conscientes, promovendo a lenta demolição do superego hostil. 

Sobre as resistências causadas pelo sentimento de culpa, o psicanalista León 

Grinberg compreende que: 

 

“tentar ajudar essas pessoas a adquirir consciência de sua culpa 
inconsciente pode envolver algumas características particulares. 
Esbarra-se frequentemente numa sólida recusa em adquirir 
consciência dessa culpa e até mesmo em crer na sua existência [...]. 
Uma intensa batalha visa manter a culpa inconsciente na obscuridade, 
silenciosa e escondida”.542  
 
 

Na compreensão de Grinberg, para aceder ao reconhecimento da culpa, a análise 

de sonhos seria um instrumento útil, embora a origem, a natureza e o modo como o 

sentimento de culpa inconsciente se manifesta sobre a evolução psíquica são problemas 

que ainda não foram resolvidos, segundo a visão deste psicanalista. 

Se, de um lado, Grinberg destaca esta crítica sobre as conseqüências da culpa na 

evolução psíquica, por outro, acredito encontrar, em minha singular leitura do artigo 

sobre Moisés e o Monoteísmo, uma possível resposta as conseqüências da manifestação 
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deste sentimento ao longo do desenvolvimento psíquico. Assim, reitero que um olhar 

peculiar sobre este texto de 1939 vem a me auxiliar na possível compreensão da 

problemática identificatória do caso clínico de Paulo. 

 

3.2.4 – O assassinato de Moisés: a culpa e o retorno do recalcado. 
 

 
Além das resistências ocasionadas por este sentimento que necessariamente 

devem ser trabalhadas durante o processo de psicoterapia com pacientes obsessivos, 

Freud também ressalta o sentimento de culpa ao publicar o livro Moisés e o Monoteísmo 

em 1939.  Este livro é considerado “uma das obras mais audaciosas de Sigmund Freud, 

uma das mais comentadas e também a que suscitou, ao lado de Totem e Tabu, da qual é a 

consequência lógica, as maiores polêmicas entre os especialistas”.543 Neste livro, o 

personagem central é Moisés que, ao promover o êxodo do Egito para a terra prometida, 

teria imposto aos hebreus544 uma legislação de conteúdo monoteísta.  

Freud, ao abordar a suposta morte de Moisés, aponta que “parece como se um 

crescente sentimento de culpa se tivesse apoderado do povo judeu, ou, talvez, de todo o 

mundo civilizado da época, como um precursor do retorno do material reprimido”.545 

Isto significa que, no antigo Egito, a morte do pai primevo não era mais recordada, mas 

em seu lugar existiu uma fantasia de redenção, no qual um filho de Deus (no caso, 

Moisés) se permitiu ser morto. Assim, a partir da hipótese do parricídio de Moisés, surge 

um sentimento inconsciente de culpa que domina todo o povo judeu. 

Para Freud “é plausível conjecturar que o remorso pelo assassinato de Moisés 

forneceu o estímulo para a fantasia de desejo de Messias [...]. Se Moisés foi o primeiro 

Messias, Cristo tornou-se seu substituto e sucessor”.546 Após a morte do faraó Amenotep 

IV, Moisés escolheu o exílio e a criação de um povo – os judeus – ao qual impôs suas 

crenças religiosas, oferecendo a ideia de um deus único e universal. Devido ao fato de 

impor a religião de uma forma tirânica e dominadora ao seu povo, instituindo as normas 

e as leis, Moisés teria sido assassinado durante uma revolta do seu próprio povo. Assim, 

o fato de os hebreus não terem admitido essa legislação, colocando-se a idolatria de 
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outros deuses, leva Freud a supor, com base nos dados do investigador bíblico Edward 

Sellin, que Moisés teria sido assassinado durante uma dessas revoltas. 

Ao abordar o assassinato de Moisés, Freud retoma a concepção da morte do pai 

primevo, associando com o retorno do recalcado e com o sintoma neurótico, como diz: 

 

“Desde aquela época [de Totem e Tabu] nunca duvidei de que os 
fenômenos religiosos só podem ser compreendidos segundo o padrão 
de sintomas neuróticos individuais que nos são familiares – como o 
retorno de acontecimentos importantes, há muito tempo esquecidos, na 
história primeva da família humana – e de que eles têm de agradecer 
exatamente a essa origem por seu caráter compulsivo [...]. A meu 
senso crítico, este livro, que tem sua origem no homem Moisés, 
assemelha-se a uma dançarina a equilibrar-se na ponta de um dedo do 
pé. Se não tivesse podido encontrar apoio numa interpretação analítica 
do mito [...], tudo teria tido de permanecer sem ser escrito.”547 

 

 Ao abordar o assassinato de Moisés, Freud compreende a religião como um 

retorno do reprimido, ou seja, o que fora recalcado – o assassinato do pai primevo – 

retorna, repetindo-se em outras civilizações. No caso de Moisés, o mestre supõe que os 

hebreus mataram o homem que se dizia profeta, recalcando esta lembrança do 

assassinato e que, posteriormente, retornaria com o cristianismo. Assim, Freud 

compreende o judaísmo como uma religião do pai (de Deus) e o cristianismo como uma 

religião do filho (de Cristo), pois como Moisés era o representante deste pai, ele acabou 

pagando com a sua própria vida, surgindo o sentimento de culpa decorrente deste 

parricídio. 

Na religião de Moisés, “o retorno do reprimido realizou-se de modo lento e 

decerto não espontâneo, mas sob a influência de todas as mudanças em condições de 

vida que preenchem a história da civilização humana”.548 Este retorno está associado ao 

lugar ocupado pelo pai na horda primeva. Com a sua morte, o animal totêmico foi 

substituído por um deus. Entre este animal totêmico e o deus, surge um herói, no caso 

Moisés, que liberta seu povo da escravidão no Egito, impondo a sua religião. Esta 

escravidão era cercada por um temor respeitoso, sendo marcada por uma ambivalência 

de sentimentos deste povo em relação a este herói. 

Em relação a ambivalência, Freud também diz que “não havia lugar, na estrutura 

da religião de Moisés, para uma expressão direta do ódio assassino pelo pai”.549 O 
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sentimento de culpa seria uma reação poderosa contra este ódio, essa hostilidade. Como 

era difícil manter a ilusão de que os judeus eram o povo escolhido por Deus devido às 

condições precárias em que se encontravam, uma renúncia a este lugar almejado 

acarretaria um sentimento de culpa devido à sua própria pecaminosidade, sendo punidos 

por Deus por não ter obedecido aos seus mandamentos. Este sentimento de culpa 

fortaleceria assim as ideias éticas, sendo estas caracterizadas por formações reativas 

obsessivas que serviram aos propósitos de punição deste povo. 

Segundo Freud “o pecado original e a redenção pelo sacrifício de uma vítima [ no 

caso, Moisés] tornaram-se as pedras fundamentais da nova religião fundada por 

Paulo”.550 Esta nova religião seria o cristianismo. Também foi Paulo de Tarso que 

reconheceu o parricídio de Moisés e não o povo judeu, onde este parricídio não é 

reconhecido, mas reaparece no sentimento de culpa deste povo. Graças à ideia da 

redenção, Paulo conseguiu convocar o espectro da culpa humana, como também 

abandonar  a ideia de que o povo judeu era o povo eleito por Deus, renunciando ao sinal 

visível dessa eleição: a circuncisão. Conseqüentemente, o cristianismo tornou uma 

religião universal, dirigindo-se a todos os homens, embora, ao surgir de uma religião 

paterna, não escapa ao destino de ter de livrar-se do pai. 

Na compreensão de Roudinesco e Plón sobre o sentimento de culpa neste texto 

freudiano, eles interpretam: 

 

“Se a sociedade fora realmente gerada por um crime cometido contra 
o pai, pondo fim ao reino despótico da horda selvagem, e pela 
instauração de uma lei em que a figura simbólica do pai fora 
revalorizada, isso queria dizer que o judaísmo obedecia a um mesmo 
roteiro. Após o assassinato de Moisés, ele havia gerado o cristianismo, 
baseado no reconhecimento da culpa: o monoteísmo, portanto, era a 
história interminável da instauração da lei do pai, sobre a qual Freud 
erigiu toda a sua doutrina de proibição do incesto e do Édipo [...]”.551 
 
 

Na compreensão destes psicanalistas, o artigo Moisés e o Monoteísmo enaltece a 

religião do pai e a sua lei. Neste contexto, a doutrina cristã representaria simbolicamente 

o reconhecimento da culpa pelo povo judeu, tornando esta religião um exemplo do 

retorno do recalcado, momento este em que o ato primordial não poderia ser mais 

repetido, mas simbolizado pela culpa. 
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Abro um breve parêntese. No caso clínico desta tese, Paulo tornou-se um devoto 

‘fervoroso’ do catolicismo a partir dos seus 06 e 07 anos, época esta do aparecimento dos 

seus primeiros sintomas obsessivos. Olhando este fato por outro ângulo, notei que a sua 

intensa devoção católica ‘resguardava’ dados de sua história libidinal e identificatória, 

apontando para sua problemática identificatória. Assim, para uma melhor compreensão 

desta problemática, reservo um tópico, no quinto capítulo, intitulado “devoção religiosa: 

o retorno do reprimido cobra o seu preço” para abordar esta temática. Entretanto, antes 

de fechar este parêntese, ressalto que foi nesta mesma idade que ele apresentou os seus 

primeiros mecanismos de defesa obsessivos. Assim, para uma melhor compreensão 

destes mecanismos, gostaria de caminhar para o próximo tópico. Fecho parêntese. 

 

3.3- Os mecanismos de defesa presentes na neurose obsessiva. 

 

Para Freud, a neurose obsessiva apresenta quatro mecanismos de defesa 

fundamentais: a formação reativa, o isolamento, a anulação e o deslocamento.  

Segundo Freud “durante o período que vai do final do quinto ano às primeiras 

manifestações da puberdade [...] criam-se na mente formações reativas [...]”.552 Devido à 

falha do recalcamento, surgem as formações reativas como uma maneira de impedir o 

retorno do recalcado. Segundo o psicanalista Sergio Franco, em sua interpretação deste 

mecanismo, expõe que “a neurose obsessiva nada mais é do que uma formação psíquica 

reativa, uma defesa contra o impulso preso no inconsciente”553. 

Além do mecanismo da formação reativa, um segundo mecanismo seria o 

deslocamento. Em 1894, Freud já destacava que um dos mecanismos nas obsessões é “o 

deslocamento do afeto”.554 Ele compreende, durante a vigência da teoria traumática das 

neuroses, que o afeto presente nas obsessões se caracteriza como desalojado ou 

transposto (deslocado). Assim, a defesa visaria separar a idéia incompatível do afeto. 

Conseqüentemente, a idéia permaneceria enfraquecida na consciência, mas isolada do 

afeto. 
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Após abandonar a teoria traumática das neuroses em 1897, Freud retoma o estudo 

do mecanismo do deslocamento na neurose obsessiva, em 1907, em Atos Obsessivos e 

Práticas Religiosas. Sobre este mecanismo, Freud recorre aos cerimoniais obsessivos em 

um primeiro momento, asseverando que: 

Os cerimoniais [obsessivos] se prendem aos atos menores da vida 
cotidiana e se expressam através de restrições e regulamentações tolas 
em conexão com eles. Só compreendemos esse singular aspecto do 
quadro clínico quando percebemos que os mecanismos do 
deslocamento psíquico […] domina os processos mentais da neurose 
obsessiva […]. Os simbolismos desses […] atos resultam de um 
deslocamento, da substituição do elemento real e importante por um 
trivial555.  
 

 Pertence à etiologia da neurose obsessiva realizar a mais plena utilização 

possível do mecanismo do deslocamento, pois o simbolismo presente em certos atos 

cerimoniais são resultados do deslocamento, da substituição de um elemento importante 

por um elemento banal, corriqueiro. Conseqüentemente, essa tendência para o 

deslocamento transforma um ato extremamente banal em algo da maior urgência e 

importância. Assim, devido a esta religião individual, rodeada por normas e regras 

tácitas atreladas ao desejo individual de cada neurótico, Freud considera a neurose 

obsessiva uma caricatura de uma religião individual: nesta, devido ao uso do 

deslocamento, os motivos e idéias banais são expressos em atos corriqueiros destes 

pacientes. 

Em 1913, ao retomar as proibições impostas a estes neuróticos, Freud afirma que 

“as proibições obsessivas estão extremamente sujeitas ao deslocamento”.556 Tal como 

nos tabus dos povos primitivos, os obsessivos comportam-se como se certos objetos ou 

sujeitos fossem portadores de uma perigosa infecção onde um simples contato, um 

simples toque, poderia contaminar todos os objetos e pessoas ao seu redor. Assim, 

devido ao mecanismo do deslocamento, estas proibições são deslocadas para objetos e 

pessoas substitutivas, surgindo, devido a estes deslocamentos, o ‘objeto-tabu’. 

Mezan, ao se referir ao mecanismo do deslocamento nos tabus primitivos, 

ressalta que este “permite incluir, por similitude ou contigüidade, um grande número de 

                                                 
555 FREUD, Sigmund (1907). Atos Obsessivos e Práticas Religiosas . ESB, vol. XIX, p.116. 
556 FREUD, Sigmund (1913). Totem e Tabu. ESB, vol. XIII, 1996, p. 45. 
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ações sob a proibição, inicialmente localizada, e as medidas de precaução tomadas para 

evitar a realização do ato tabu”.557 

Ao publicar as Conferências Introdutórias, em 1917, Freud ressalta que “existe 

uma coisa apenas, que ela [a neurose obsessiva] pode fazer: realizar deslocamentos, 

trocas, pode substituir uma idéia absurda por outra um pouco mais atenuada, em vez de 

um cerimonial pode realizar um outro. Pode deslocar a obsessão, mas não removê-la.”558 

A possibilidade de deslocar o sintoma obsessivo para algo muito distante de sua 

conformação original é uma das principais características da neurose obsessiva. A 

obsessão consiste em deslocamentos para pequenos detalhes ou minúcias, momento este 

em que o neurótico obsessivo se preocupa com fatos aparentemente insignificantes.  

Green, ao associar o deslocamento com o sintoma obsessivo, ressalta que “o 

sintoma obsessivo é um conteúdo inconsciente deformado pelo deslocamento do 

conteúdo primitivo [...]”.559  

Além do deslocamento, a anulação também é outro mecanismo presente na 

neurose obsessiva. Segundo Freud: 

 “atos compulsivos [...] em dois estádios sucessivos, quando o 
segundo neutraliza o primeiro, constituem uma típica ocorrência nas 
neuroses obsessivas. Naturalmente a consciência do paciente 
interpreta-os mal e formula um conjunto de motivações secundárias 
que os explica – em suma, que os racionaliza [...]”.560  

Estes atos são representações simbólicas do conflito entre dois impulsos opostos: 

o amor e o ódio, sendo ambos de forças aproximadamente iguais.  

Freud define o mecanismo da anulação ou a técnica de desfazer como uma 

“mágica negativa e que se esforça por meio do simbolismo motor por ‘dissipar com um 

sopro’ [...] o próprio evento [...]. A finalidade de desfazer é o segundo motivo subjacente 

dos cerimoniais obsessivos, sendo o primeiro tomar precauções a fim de impedir a 

ocorrência ou recorrência de algum evento específico”.561 Nesta neurose, as duas partes 

do sintoma geralmente encontram-se separadas. Conseqüentemente, o sintoma torna-se 

                                                 
557 MEZAN, Renato (1985). Freud, Pensador da Cultura. 7º edição. São Paulo: Companhia das Letras, 
2006, p. 363. 
558 FREUD, Sigmund (1917[1916-1917]). Op. cit. ESB, vol.XVI, 1996, p.267. 
559 GREEN, André (1964). Neurose obsessiva e histeria: suas relações em Freud e a partir de Freud. In: 
Berlinck, Manoel Tosta. Obsessiva  Neurose. São Paulo: Escuta, 2005, p. 177. 
560 FREUD, Sigmund (1909). Notas Sobre um Caso de Neurose Obsessiva. ESB, vol. X, 1996, p. 169. 
561 FREUD, Sigmund (1926 [1925]). Inibições, Sintoma e Ansiedade. ESB, vol. XX, 1996, p. 120. 



 177 

bifásico, ou seja, divide-se em dois estádios. Essa divisão em estádios consiste em duas 

ações, uma depois da outra, as quais se anulam reciprocamente. Assim, neste 

mecanismo, uma ação é cancelada por uma segunda, de modo que é como se nenhuma 

ação tivesse ocorrido, ao passo que, na realidade, ambas ocorreram. 

Na compreensão de Laplanche e Pontalis, a anulação é: 

 “o mecanismo psicológico pelo qual o sujeito se esforça por fazer 
com que pensamentos, palavras, gestos e atos passados não tenham 
acontecido: utiliza para isso um pensamento ou um comportamento 
com uma significação oposta. Trata-se aqui de uma compulsão de tipo 
‘mágico’, particularmente característica da neurose obsessiva”562. 

Além da anulação, o último mecanismo de defesa ressaltado por Freud na 

neurose obsessiva é o isolamento. Lembremos que a questão do isolamento na neurose 

obsessiva é mencionada, pela primeira vez, durante a primeira teoria da ansiedade, 

especificamente no texto Recordar, Repetir e Elaborar (1914), quando Freud afirma que 

“nas muitas formas diferentes da neurose obsessiva, em particular, o esquecer restringe-

se principalmente à dissolução das vinculações de pensamentos, ao deixar de tirar as 

conclusões corretas e isolar lembranças”.563  

Freud retoma este mecanismo, em Inibições, Sintomas e Ansiedade (1926 

[1925]), postulando que: 

“O efeito desse isolamento é o mesmo que o efeito da repressão com 
amnésia e o isolamento recebe reforço motor para finalidades mágicas 
[...]. Enquanto o neurótico está empenhado em pensar, seu ego tem de 
manter muita coisa afastada - a intrusão de fantasias inconscientes e a 
manifestação de tendências ambivalentes [...]”.564 

 

 O isolamento, tal como a anulação, também ocorre na esfera motora. Neste 

mecanismo, a experiência é separada do seu afeto e suas conexões associativas são 

supridas, permanecendo isoladas, não sendo reproduzidas nos pensamentos obsessivos. 

O ego, cuja função é orientar a corrente do pensamento, realiza isolamentos nos 

pensamentos obsessivos devido ao alto grau de tensão existente entre o superego, que na 

neurose obsessiva torna-se cruel e rígido, e o id, pólo das pulsões destrutivas.  

Neste mesmo texto de 1925/1926, Freud destaca que a técnica do isolamento é 

reproduzida na neurose obsessiva “recebendo ao mesmo tempo reforço motor para 

                                                 
562 LAPLANCHE, J. & PONTALIS, J-B. (1967). Vocabulário de Psicanálise. São Paulo: Martins Fontes, 
2001, p. 27. 
563 FREUD, Sigmund (1914). Op. cit. ESB, vol. XII, 1996, p. 120. 
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finalidades mágicas já que o isolamento motor destina-se a assegurar uma interrupção da 

ligação no pensamento”.565 Não devemos esquecer que o ego do obsessivo tem grande 

dose de trabalho de isolamento a executar em sua função de orientar a corrente do 

pensamento. Quando um neurótico isola uma impressão ou uma atividade, ele está 

deixando que se compreenda simbolicamente que ele não permitirá que seus 

pensamentos sobre aquela impressão ou atividade entrem em contato associativo com 

outros pensamentos.  

Freud entende que “nesse esforço para impedir associações e ligações de 

pensamento, o ego está obedecendo a uma das ordens mais antigas e fundamentais da 

neurose obsessiva, o tabu de tocar”.566 Quando um neurótico isola uma impressão, um 

pensamento ou uma atividade, este sujeito está permitindo que se compreenda 

simbolicamente que o mesmo não tolera que seus pensamentos sobre uma determinada 

impressão ou atividade estabeleça uma associação com outros pensamentos. Assim, o 

processo de pensar torna-se hipercatexizado e erotizado na neurose obsessiva. 

 Em seu artigo “Mecanismos de Defesa na Neurose Obsessiva”, ao abordar o 

mecanismo do isolamento, Telles interpreta que: 

 “a obsessão deve ficar separada do desejo, assim como o sujeito de 
suas fezes. Daí no pensamento, desejo (obsessão ou fezes) não pode 
encontrar-se com o objeto (realização do desejo) [...]. Mas não é o 
isolamento que explica a desconexão; ele apenas a possibilita e 
mantém. O isolamento é a conseqüência da necessidade prévia de 
impedir a junção. Desse modo, tais mecanismos de defesa (a anulação 
e o isolamento) representam e realizam as duas faces contraditórias do 
problema: mantém a proibição, e no mesmo ato, são sua 
realização.”567 

 

Na visão de Telles, o isolamento seria a conseqüência da necessidade prévia de 

impedir a junção entre os pensamentos ‘sujos’ dos obsessivos e os seus desejos, criando-

se um hiato onde a pulsão de morte exerceria sua própria forma separadora. 

Se, de um lado, segundo Telles, a pulsão de morte vem a desempenhar um papel 

de extrema relevância no hiato proporcionado pelo isolamento, por outro, Aulagnier a 

associa com o sofrimento nesta neurose, ocasionando uma ‘lacuna’ neste estudo que 

procuro retomar no próximo capítulo. 

                                                 
565 Idem, p. 122. 
566 Idem, ibidem. 
567 TELLES, Vera S. (1979). Mecanismos de defesa na neurose obsessiva. In: Berlinck, Manoel Tosta. 
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Capítulo 4 - As contribuições de Piera Aulagnier à psicopatologia 
freudiana. 

 
Neste capítulo, pretendo realizar uma revisão bibliográfica das contribuições 

psicopatológicas de Piera Aulagnier para a clínica das neuroses. Se, de um lado, em 

minha compreensão, ela reitera alguns pressupostos freudianos sobre as psiconeuroses, 

por outro, ela acrescenta uma visão peculiar à psicopatologia das obsessões, a partir da 

sua vivência clínica entrelaçada com a elaboração de sua teoria do edifício identificatório 

para a constituição do Eu. Em minha concepção, esta revisão é de extrema relevância 

para a compreensão da problemática identificatória de Paulo, já que tanto as suas dúvidas 

obsedantes quanto a sua culpa inconsciente refletem o “encaixe” destes pilares 

identificatórios, norteando a dívida que tanto se exalta em seus cerimoniais.  

  Assim, ressalto que, embora Aulagnier tenha poucas contribuições ao campo 

das obsessões, gostaria de apresentar suas compreensões sobre esta psicopatologia, 

dando ênfase especial às manifestações sintomáticas da dúvida e da culpa. Para tal, inicio 

esta discussão com o seu conceito de potencialidade neurótica. 

 

4.1-O conceito de potencialidade neurótica. 
 
 

A partir de sua prática clínica, Piera Aulagnier desenvolve o conceito de 

potencialidade para substituir o termo “estrutura” proposto por Jacques Lacan. Ao 

publicar A Violência da Interpretação (1975), ela diz: “a potencialidade psicótica trata 

[...] de uma organização da psique que pode não produzir sintomas manifestos”.568 Antes 

de publicar esta obra, ela publicava artigos sobre a estrutura maníaco-depressiva, a 

estrutura psicótica e a estrutura perversa. Neste momento, ela compreende que o conceito 

de potencialidade está atrelado a algo virtual, em potencial, devido a uma disposição 

psíquica determinada na infância. 

Em O Aprendiz de Historiador e o Mestre Feiticeiro, em 1984, Aulagnier assim  

define o conceito de potencialidade: “engloba os ‘possíveis’ do funcionamento do eu e 

de suas posições identificatórias, uma vez terminada a infância”.569 Aulagnier 

compreende o conceito de potencialidade como a posição identificatória que o Eu vai 

                                                 
568 AULAGNIER, Piera (1975).  A Violência da Interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução de 
Maria Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979, p. 177. 
569 AULAGNIER, Piera (1984). Op. cit. São Paulo: Escuta, 1989,  p. 228. 
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assumir ao final da infância e, conseqüentemente, seu modo de funcionamento psíquico 

para lidar com seus conflitos identificatórios. Assim, no momento do tempo de concluir, 

com a assunção (ou não, ou parcial) da castração é que a potencialidade neurótica, 

psicótica ou polimorfa instala-se em definitivo, ao menos que o autismo ou uma psicose 

ecloda na infância.  

Violante, ao redigir sobre o conceito de potencialidade, compreende que “a 

potencialidade consiste numa disposição psíquica – que pode atualizar-se ou manter-se 

em potencial -, decorrente da posição identificatória assumida pelo Eu, ao terminar a 

infância, e consequente modo deste Eu funcionar”.570 

Para Aulagnier “a totalidade dos fenômenos psicopatológicos, que encontramos na 

prática clínica sob variadas formas, são a conseqüência e a manifestação mais ou menos 

disfarçada de um conflito operando ao nível dos investimentos do Eu e, portanto, em sua 

economia identificatória”.571 Aulagnier compreende a potencialidade como conflitos 

identificatórios, comparando o edifício identificatório com um quebra-cabeça. Isto 

significa que ao lançar mão de uma metáfora, Aulagnier aponta que os encaixes deste 

quebra-cabeça devem constituir pontos de certeza nos quais o Eu da criança irá se 

organizar. Caso este conflito ocorra entre o primeiro agrupamento e as peças 

acrescentadas que desvelam o que o Eu está se tornando ou se tornou, temos aqui a 

potencialidade neurótica, momento este em que o conflito ocorrerá entre o Eu e os seus 

Ideais. 

Sobre o conflito neurótico, Aulagnier diz: 

 

“Enquanto o conflito respeita a unidade identificante-identificado para 
opor o Eu a seus ideais, suas consequências serão menos dramáticas. 
O conflito, neste caso, será a coexistência de aspirações 
identificatórias, contraditórias, isto é, a contradição entre o Eu atual e 
o que ele deseja ou proíbe tornar-se: este conflito é a neurose”.572 
 
 

Aulagnier, ao postular que na potencialidade neurótica há um conflito entre o Eu e 

seus Ideais, ela não exclui o conflito entre instâncias, nem o conflito pulsional, conforme 

é descrito por Freud, mas ressalta que é a cronicidade e a intensidade deste conflito que 

especifica o compromisso neurótico. Assim, ao longo de sua obra, ao concordar com a 
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concepção de Freud sobre as neuroses, suas reflexões metodológicas e técnicas tomam 

mais como referência a clínica das psicoses, embora não deixe de prestar contribuições 

às demais psicopatologias, inclusive as neuroses e polimorfismos. 

Aulagnier acrescenta que, na potencialidade neurótica, “o conflito concerne aos 

investimentos entre o Eu e os objetos aos quais pede um ‘a-mais’ de prazer”.573 Isto 

significa que o investimento nos ideais não é uma exigência vital, mas é necessário para 

que o Eu escolha viver. 

Sobre as neuroses, ela afirma: 

 

“Toda neurose apresenta sua forma manifesta no momento em que o 
complexo de Édipo deveria dissolver-se, momento em que o 
investimento dirigido aos Eus parentais não deve desaparecer mas 
modificar-se através de uma decantação das demandas a eles dirigidas 
e através do desejo de encontrar novos destinatários para as demandas 
que não podem mais ser dirigidas aos pais. Recalque que permite ao 
Eu esquecer que esperava dos pais um prazer sexual, quando na 
realidade preserva este mesmo desejo graças à fixação que se opera 
[...]”.574 
 
 

Na neurose, há um investimento libidinal do Eu em uma realidade ampliada, 

representada por um espaço que ultrapassa o espaço familiar. O investimento em um 

novo objeto, em um outro Eu, só poderá se concretizar, sem um conflito maior, se o Eu 

se sentir seguro de uma concordância entre este outro Eu e as representações ideativas já 

investidas no seu passado e que este não pode abandonar ou modificar. Isto significa que, 

nesta realidade ampliada, no campo das neuroses, podemos encontrar a antiga demanda 

que era dirigida aos pais, sendo então destinadas a novas pessoas, embora exista uma 

ignorância do Eu do neurótico do componente sexual incluída nesta demanda aos 

substitutos dos afetos edipianos.  

Em relação a esta resposta destinada a outras pessoas, Aulagnier também recorre à 

falha do recalcamento, declarando: 

 

 “A sintomatologia neurótica desabrocha quando o Eu investiu o Eu de 
um outro porque pensava assim satisfazer a sua demanda infantil, o 
que prova que ele mudou apenas de destinatário sem por isso 
modificar o que esperava em resposta as suas primeiras demandas: ser 
amado, ser protegido, como queria ser amado e protegido pelos pais e, 
mais ainda, que se lhe dê prazer sexual”.575 
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Na neurose, a demanda dirigida a um outro torna-se utópica, pois o outro não 

pode ser, ao mesmo tempo, a mãe e parceira sexual, tal como o pai não pode se tornar o 

seu amante e o filho (ou filha) o seu objeto de prazer. Tudo isso ocorre graças ao efeito 

do recalcamento. Assim, a sintomatologia neurótica virá a se manifestar quando o Eu 

investir em um outro Eu porque procurava ser amado e protegido, pensando em 

satisfazer a sua antiga demanda infantil, mas graças ao efeito do recalcamento, o prazer 

sexual torna-se impossível. 

Para Aulagnier “pelo lado da neurose, T2 coincide com a assunção pelo eu de uma 

posição simbólica que poderá preservar e respeitar”.576 Neste momento, o conflito 

neurótico encontra-se no registro do imaginário. Isto significa que o neurótico continua a 

projetar sobre seus sucessivos identificados a sombra daquele que supostamente é o 

único a poder atrair em seu proveito um amor que poderia repetir aquele mesmo amor 

esperado e exigido em sua remota infância, mas devido ao recalcamento (secundário), tal 

fato não pode ser concebido. 

Para esta psicanalista, a meta do recalcamento secundário é “excluir do espaço do 

eu certas representações pulsionais cuja realização é incompatível com exigências 

culturais que não podem ser transgredidas, e com posições identificatórias que são as 

únicas que podem permitir ao eu realizar uma parte de seus desejos, de suas demandas, 

de suas metas”.577 Este recalcamento secundário decorre do interdito do incesto e do 

parricídio. Isto significa que as interdições pronunciadas pela instância parental tornam-

se porta-vozes das exigências culturais. Esses interditos já estão presentes no recalcado 

dos pais, ou seja, no desejo aos quais eles renunciaram em suas remotas infâncias. 

Aulagnier ressalta que “no registro da neurose, o sofrimento tem como causa 

essencial a presença de um desejo que não podemos ou que nos interditamos realizar, ao 

mesmo tempo em que nos recusamos renunciar a ele”.578 Na neurose, como o desejo diz 

respeito ao objeto edípico, sua renúncia é percebida pelo neurótico como o eventual 

desaparecimento de todo desejo. Consequentemente, o neurótico transformou em causa 

de sofrimento um investimento infantil que foi e ainda permanece como fonte de prazer. 

Assim, preservando o investimento em outras pessoas, o neurótico cria a falsa ilusão de 

desaparecer o seu sofrimento. 
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Este sofrimento, para Aulagnier, “protege o sujeito de uma relação 

persecutória”.579 É próprio do sistema e do compromisso neurótico dotar o sofrimento de 

uma função relacional no qual encontramos sua não-partilhabilidade, impondo ao 

neurótico o que a autora chama de “experiência da solidão absoluta”.580 É nesta 

experiência de solidão que muitos neuróticos obsessivos guardam os seus pensamentos 

obsessivos, os seus rituais secretos e outros sintomas, a sete chaves. 

 

4.2- O sintoma neurótico. 
 

Mas afinal de contas, como esta ilustre psicanalista compreende o sintoma 

neurótico? Aulagnier define sintoma neurótico como “um compromisso entre o reprimir 

e a ação repressora do Eu que, depois de um primeiro fracasso, tenta controlar o que 

retorna, e refazer a barreira que o protegia contra esta irrupção”.581 Isto significa que a 

formação sintomática neurótica remete ao conflito identificatório existente no espaço 

entre o Eu e os seus ideais. Assim, é a cronicidade deste conflito, presente no sintoma 

neurótico, que especificará a intensidade da neurose. 

Segundo Aulagnier “qualquer que seja a sintomatologia neurótica, seu núcleo 

revela sempre um conflito identificatório. É próprio do Eu neurótico ser tomado por uma 

dúvida insustentável respeitante à sua verdade e seus afetos”.582 Ao postular que, em 

todo núcleo sintomático neurótico, há um conflito identificatório, Aulagnier ressalta a 

intrínseca relação entre a formação sintomática e a problemática identificatória. Além 

disso, destaco aqui a importância dada à dúvida na sintomatologia neurótica, uma vez 

que o Eu está condenado a duvidar para, segundo Violante, “não cair no abismo da 

quiescência da certeza – própria do originário e presente na psicose”.583 

Se a capacidade de duvidar está atrelada à atividade do pensar, Aulagnier destaca 

que o neurótico “pode [...] preservar o funcionamento do pensamento, preservar a 

criatividade e os prazeres que dela resultam, e, muitas vezes, superinvestir este 

prazer”.584 Nas patologias (incluindo-se nesta as obsessões), as funções de pensar e 
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investir encontram-se comprometidas, sendo que o direito de escolher os pensamentos 

que se comunica e aqueles dos quais se guarda segredo é uma condição vital para o bom 

funcionamento do Eu. 

Na neurose, “ter que pensar, ter que duvidar do  pensamento, ter que verificá-lo: 

estas são as exigências às quais o Eu não pode se esquivar, o preço pelo qual paga seu 

direito de cidadania no campo social e sua participação na aventura cultural”.585 O Eu 

aprendeu rapidamente que o pensar é um trabalho necessário e que comporta muitas 

provas, causando prazer e desprazer. Assim, pensar e investir designam as duas funções 

sem as quais o Eu não poderia advir, nem preservar o seu espaço na cena psíquica; o 

sofrimento, o desprazer, é o preço que ele deverá pagar pela sua existência. 

Para Aulagnier, “o neurótico terá de fato tendência, durante a sessão, a investir 

sobretudo ‘pensamentos transferenciais’, raramente lhe ocorrerá pensar numa ‘nuvem 

rosa’ pelo único prazer de ter esse pensamento”.586 O Eu do sujeito neurótico deve poder 

opor a inalienabilidade de seu direito de prazer ou desprazer sobre certos pensamentos, 

decretando seu direito de pensar secretamente e de experimentar prazer ou desprazer 

com isso. Recordemos que uma condição necessária ao funcionamento do Eu está 

presente no fato dele poder exercer seu direito de pensar e gozar sobre a sua própria 

atividade de pensamento. Na neurose, ainda que a liberdade de pensar não seja ilimitada, 

todas as suas formas caracterizam-se por determinar uma perda parcial dessa liberdade 

de pensamento devido à ação do recalque. Consequentemente, a exclusão de uma série 

de pensamentos torna-se possível à custa de um empobrecimento da atividade de 

pensamento do Eu, de uma perda de poder pensar “sem travas”. Assim, encontramos 

aqui uma das razões do sofrimento neurótico: a inibição intelectual. 

Além da inibição intelectual, na neurose, o sujeito pode: 

 

 “Preservar o funcionamento do pensamento, preservar a criatividade e 
os prazeres que dela resultam, e, muitas vezes, superinvestir este 
prazer [...]; sabemos que pode conservar relações de amizade e 
profissionais e só entrar em conflito na relação com o amado, com 
aquele que ele queria amar ou com aquele cujo amor não é conforme 
ao que ele mesmo define por este termo”. 587 
 

                                                 
585 AULAGNIER, Piera (1986). Um Intérprete em Busca de Sentido-I. Tradução de Regina Steffen. São 
Paulo: Escuta, 1990, p.271. 
586 Idem, p. 277. 
587 AULAGNIER, Piera (1979). Os Destinos do Prazer. Rio de Janeiro: Imago, 1985, p. 161 – 162. 
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É neste conflito que o prazer torna-se aleatório ou impossível. Devido a esta 

impossibilidade, uma parte da agressividade se desprende do sexual e procura sua 

realização no ambiente externo, seja através de uma conduta agressiva para com o outro, 

seja através da auto-agressividade. Assim, esta agressividade advém da recusa do outro 

ao prazer que se esperava. 

Em relação a esta agressividade, Aulagnier acrescenta que “na neurose a pulsão de 

morte só pode triunfar porque o Eu recusa o sofrimento causado pela ausência de um 

prazer ao qual ele não quer renunciar, embora a eventual realização de um tal prazer 

implique a culpabilidade de se ter transgredido a interdição do incesto”.588 Na neurose, a 

implicação pulsional só se torna possível se Eros, a pulsão de vida, encontra objetos que 

possam ser investidos. Por outro lado, a resposta agressiva que o neurótico dirige ao 

outro ou a si mesmo é, em última instância, decorrente da impossibilidade de, ao mesmo 

tempo, realizar o incesto e renunciar ao desejo incestuoso, sendo a culpa uma 

consequência desta impossibilidade. 

Aulagnier associa o sentimento inconsciente de culpa ao conflito pulsional, como 

diz:  

“todo ato de desinvestimento bem sucedido e definitivo não deixa 
nenhum traço, nenhum sinal que testemunharia que ‘algo’ fora 
investido, sinal que pode às vezes permitir reencontrá-lo. Se Eros não 
consegue se opor a uma realização total de uma tal meta, nenhum 
sentimento de culpa, de nostalgia, poderá nos assinalar que um objeto 
de desejo ocupava este ponto que se tornou vazio”589. 
 
 

Recordemos que a pulsão de morte, o desejo do não desejo, e a pulsão de vida, “o 

desejo de prazer”590 estão presentes desde o início da vida. Caso a pulsão de vida, Eros, 

não venha a se colocar contra o ato de total desinvestimento do objeto amado - que um 

dia fora amado e investido na remota infância - nenhum sentimento de culpa irá surgir 

como consequência do desinvestimento deste objeto de desejo. Assim, a culpa remete 

aos objetos de desejo que foram investidos libidinalmente na remota infância. 

Além dos desejos incestuosos, Aulagnier também associa a culpa com o desejo 

parricida, afirmando: “constatamos [...] na interpretação corrente da culpabilidade 

                                                 
588 Idem, pg. 162. 
589 AULAGNIER, Piera (1986).Um Intérprete em Busca de Sentido-I. Tradução de Regina Steffen. São 
Paulo: Escuta, 1990, p.271. 
590 Idem, ibidem. 
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inconsciente, o lugar atribuído ao desejo de morte em relação ao pai”.591 O desejo de 

morte em relação ao pai é a forma secundária do desejo parricida, pois antes de ocupar o 

lugar de rival edipiano, este pai já se apresenta à psique como a causa da impotência 

infantil em preservar um estado de prazer, permitindo que a pulsão de morte se 

manifeste, para o menino, como razão do desprazer vivenciado. 

A psicanalista francesa Micheline Enriquez (pertencente ao Quatrième Groupe), 

em sua singular interpretação sobre o sentimento de culpa, destaca: 

 

“A patologia da culpa refere-se ao que Freud denominou de 
sentimento de culpa inconsciente [...]. Sentimento e culpabilidade 
pertencem ao registro secundário do que ao primário [...]. Uma 
terceira forma de discurso ‘isso não é comigo, não é minha culpa’ 
refere-se a uma posição característica da neurose, com o que denota  
nos termos da fantasia, a repressão e, especialmente, a negação que ela 
– a culpa – a provoca”.592 
 
 

Segundo esta psicanalista francesa, a culpa é centrada sobre o interdito, herdeiro do 

complexo de Édipo e indicativa da articulação estrutural entre o desejo e sua convicção. 

 Neste momento, finalizo este capítulo, ressaltando que todo o arcabouço teórico 

desenvolvido ao longo deste, e dos demais capítulos anteriores, será de extrema relevância para a 

compreensão da análise do caso clínico de Paulo, conduzindo-me ao postulado desta tese em que 

procuro ressaltar que o estudo sobre a problemática identificatória torna-se o eixo norteador para 

compreensão do sentimento inconsciente de culpa e da dúvida nos casos de neurose obsessiva. 

Assim, vamos ao caso clínico... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
591 AULAGNIER, Piera (1975). A Violência da Interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução de 
Maria Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979, p. 141. 
592 ENRIQUEZ, Micheline. As formas clínicas da relação causual: teste de causalidade e culpabilidade. In:  
Aulagnier, Piera (org). Topique: Revue freudienne nº 22.Tradução livre.Paris: EPI, 1978, p.89-9 
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Capítulo 5- Apresentação e análise do caso clínico. 
 

Antes de iniciar a apresentação do caso clínico de Paulo, que suponho ser 

neurótico obsessivo, gostaria de relembrar ao leitor que pretendo postular, por meio deste 

estudo, que a problemática identificatória é o eixo norteador para a compreensão do 

sentimento inconsciente de culpa e da dúvida na neurose obsessiva. Para tal, recorro às 

construções clínicas do caso clínico de Paulo; pois a partir da compreensão da sua 

história libidinal e identificatória, encontro suporte para realizar tal afirmação. 

 A partir das construções feitas no setting clínico foi possível elaborar a história 

libidinal e identificatória deste paciente, compreendendo o seu edifício identificatório. 

Mas o que seriam essas construções? Freud, em seu artigo Construções em Análise, diz 

que a tarefa do analista “é a de completar aquilo que foi esquecido a partir dos traços que 

deixou atrás de si ou, mais corretamente, construí-lo”.593 Para Freud, a ocasião e o modo 

como o analista transmite suas construções ao analisando, bem como as explicações com 

que as faz acompanhar, constituem o vínculo entre as duas partes do trabalho de análise. 

Assim, a partir dos fragmentos de lembranças, dos sonhos e das associações de Paulo, foi 

possível reconstruir o seu suposto edifício identificatório. 

Aulagnier, ao retomar o postulado das construções freudianas em seu artigo Um 

Problema Atual: As Construções Psicanalíticas, complementa que “se todo analista se 

proíbe de construir a priori a história de um sujeito, se conhece o perigo que haveria em 

reduzir a singularidade de uma história aos elementos de uma história universal”594. Isto 

significa que, no registro da neurose, cabe ao analista construir com o seu paciente sua 

suposta história libidinal e identificatória. Assim, estas construções objetivam, então, 

oferecer ao paciente uma possível “verdade” da história de seus desejos e de suas 

identificações e que, no caso de Paulo, possibilitaram-me compreendê-la a partir de sua 

realidade histórica. 

 Segundo Aulagnier, a realidade histórica pode ser considerada “o relato, feito 

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

acontecimentos que, efetivamente, marcaram a infância do sujeito”.595 Esta psicanalista 

atribui o mesmo peso aos acontecimentos que foram vividos pelo sujeito durante a sua 

                                                 
593 FREUD, Sigmund (1937). Construções em Análise. ESB, vol. XXIII, 1996, p. 276. 
594 AULAGNIER, Piera (1970). Um Intérprete em Busca de Sentido – I. São Paulo: Escuta, 1990, p. 113. 
595 AULAGNIER, Piera (1975). A Violência da Interpretação – do pictograma ao enunciado. Rio de 
Janeiro: Imago, 1979, p. 216. 
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infância, tal como o discurso e as injunções que lhes foram ditas ao longo da sua 

constituição psíquica.  

Assim, para redigir sobre a realidade histórica de Paulo, realizo um recorte nos 

quatro primeiro anos de psicoterapia, pois encontro, neste recorte, dados abundantes para 

afirmar que a problemática identificatória é o eixo norteador para a compreensão do 

sentimento inconsciente de culpa e da dúvida nos casos de neurose obsessiva. Tal 

postulado respalda-se na metapsicologia e psicopatologia legada por Freud e nas sábias 

contribuições psicanalíticas de Aulagnier ao legado freudiano, tal como nas 

contribuições de Andre Green e de Silvia Bleichmar à neurose obsessiva. 

Ao longo da apresentação deste caso, ressalto trechos de sua realidade histórica 

que permitem compreender, em um primeiro momento, dois pontos fundamentais que 

devem ser relevados para a compreensão da problemática a que se propõe este estudo. 

Estes dois pilares são: a resolução edipiana dos pais de Paulo (incluindo-se aqui o 

recalcado materno) e a história libidinal e identificatória deste paciente596. Esses dois 

pilares, tal como a identificação ao superego e a incorporação do pênis sádico paterno, 

que serão abordados em um segundo momento, permitem uma melhor compreensão de 

como a dúvida e a culpa se manifestam no contexto do setting terapêutico e como estas 

estão voltadas a problemática identificatória deste paciente. Assim, com base nas 

construções realizadas no setting terapêutico, inicio a apresentação deste caso, a partir da 

sua realidade histórica. 

 

5.1-O caso clínico Paulo. 
 

Atualmente, Paulo tem 48 anos. Em sua estrutura familiar, Paulo é o quarto filho. 

Sua mãe, Ângela, ainda é viva e tem 82 anos. Já seu pai, Claudio, faleceu há 07 anos, 

com 77 anos. Seus pais casaram-se muito cedo: seu pai tinha 23 anos e sua mãe, 21 anos, 

ou seja, seu pai tinha dois anos a mais que sua mãe. Ambos os pais trabalhavam e se 

dedicavam à criação dos filhos. 

Paulo relata que tem três irmãos mais velhos do que ele: uma irmã - Ana - de 61 

anos (casada), um irmão - Igor - de 58 anos (casado) e uma irmã - Beatriz - de 53 anos. 

Esta é casada e é seis anos mais velha do que Paulo.  

                                                 
596 Reservo o segundo tópico deste subcapítulo para abordar três sessões que denotam, simbolicamente, a 
incorporação do pênis sádico paterno e a identificação ao superego neste caso clínico. 
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Paulo casa-se aos 25 anos. Tem a primeira filha, Carla, aos 26 anos, um ano após 

o seu casamento; e o segundo filho, Rodrigo, aos 28 anos. Hoje, seus filhos têm 22 e 20 

anos, respectivamente. Sua filha Carla foi casada, morou em uma cidade próxima de 

Mato Grosso e, devido à morte de seu marido, voltou a morar com Paulo e sua esposa.  

O seu filho, Rodrigo, está casado e mora em uma casa próxima ao pai.  

 Paulo torna-se avô em 2010: da união de seu filho nasce um neto e da sua filha, 

que é viúva devido à morte precoce do marido, nasce uma neta.   

Em sua vida profissional, Paulo foi representante comercial de uma empresa e, tal 

como o seu pai, ele é, atualmente, comerciante autônomo. Além de Paulo, seu filho 

Rodrigo é representante comercial. Paulo nunca apresentou nenhum surto psicótico ou 

passagem por tratamentos psiquiátricos.  

Este paciente mora em uma casa própria, ao lado da casa de sua mãe e, do outro 

lado, mora o seu irmão mais velho. O terreno da sua atual casa foi dado de presente por 

seu pai. Nesta cidade, após a consumação do casamento, é muito comum os filhos 

morarem próximos à casa dos pais, fortalecendo a força da família e do seu 

sobrenome597.  

5.1.1-Início da psicoterapia. 

 

Paulo procura psicoterapia em abril de 2005, no posto de saúde pública 

municipal598 de seu município. Nesta época, ele tinha 41 anos e já era casado há mais de 

dezessete anos. Em nosso primeiro contato, sua queixa é em relação aos pensamentos 

ruminantes de morte, dizendo: “quando eu vejo alguma ambulância ou funeral, vem esse 

pensamento de morte [...]. Quando tenho essa dor no peito, eu penso que posso morrer 

[...]”. Ao longo das primeiras associações, ele fala: “[...] só eu que corria com o meu pai; 

mas eu não imaginava que ele fosse morrer. Tinha muitos irmãos, mas ninguém queria 

saber de ajudar [...]. Após a morte dele, fui em vários médicos. Tinha dor aqui, dor ali. 

Pensava que ia enfartar [...]. Cheguei a tomar remédio para ansiedade, que um médico 

                                                 
597Como esta cidade surgiu com a imigração européia, o relacionamento dos descendentes de europeus 
com os imigrantes do norte e do nordeste não é bem aceito; já que isso, segundo os valores locais, 
enfraquece os valores de cada família de descendência européia. No caso clínico relatado acima, tanto 
Paulo como sua esposa são descendentes de europeus. 
598  Paulo ficou cerca de 7 anos em psicoterapia. Esta foi interrompida devido a motivos profissionais do 
próprio paciente, mas os ganhos deste longo percurso serão destacados na análise do caso clínico. Além 
disso, ressalto que, embora os atendimentos fossem realizados em um posto de saúde pública, estes 
ocorriam em uma pequena sala com boas condições de infra-estrutura.  
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me indicou. Nada disso adiantou. Até que um clínico geral me recomendou fazer terapia 

[...]”. 

Ao término do nosso primeiro encontro, acertamos que a psicoterapia iria ocorrer 

uma vez por semana, com duração de 30 minutos. Paulo aceitou o contrato, tornando-se 

pontual em relação ao horário estipulado. 

No decorrer das sessões, qualquer assunto trágico que ocorria em seu ambiente já 

leva-o ao pensamento de morte, como por exemplo, sobre a morte de Bussunda (em 

junho de 2006), ele diz: “ontem tive um princípio de recaída. Vi o Bussunda que  morreu 

na Alemanha. [...]. Tenho medo de enfarte. A idéia de enfarte vem na minha cabeça e 

depois eu paro e penso o porque que o meu pai morreu de enfarte [...]”. Ele também 

relata o seu medo de eventos trágicos. Acredita que, a qualquer atraso do seu segundo 

filho, que na época tinha 16 anos, uma tragédia poderia ter ocorrido, como 

atropelamentos e seqüestros.   

Assim, estes pensamentos de morte foram muito frequentes, causando-lhe 

ansiedade, tal como disse: “doutor, veio uma leve pontada de morte. Veio na cabeça que 

eu tivesse morrido. Foi muito suavemente. Foram umas três vezes e depois passou. 

Estava assistindo Hércules e veio esse pensamento na metade do filme [...]. Assistindo 

este filme, eu me lembrei de homem forte, de ficção. Sei que existe homem forte de 

coração. Uma vez meu pai falou que não há tamanho, nem grandeza, já que qualquer 

homem pode ser derrubado [...]. Ele falou isso desde quando eu era pequeno até a minha 

adolescência [...]”. 

 Além da queixa citada acima, ao longo das demais sessões, eu também fui 

coletando os seus dados pessoais e familiares pertinentes a sua realidade histórica. 

Acredito que somente a partir desta coleta será possível supor a sua história libidinal e 

identificatória. Assim, abaixo, ressalto os principais dados familiares e pessoais deste 

paciente. 

5.1.2-Pai de Paulo. 
 

Seu pai, Claudio, era pedreiro. Ele pouco fazia referência ao avô paterno de 

Paulo, como disse: “nem sei o nome dos pais dos meus pais. Mal conheci os meus tios 

paternos. Raramente meu pai ia visitá-los [...]. Conheci pouco os meus tios e os meus 

avós paternos.” Embora pouco relatasse sobre os parentes, Claudio era muito apegado ao 

irmão de sua mãe – seu tio materno, Antenor. O pai de Paulo é relatado como um 

homem muito trabalhador e pontual no cumprimento do horário de trabalho. Nunca 
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perdia um dia de serviço. Ele trabalhava com construção, usando sempre um chapéu e 

uma camisa laranja, de acordo com suas associações. Nos últimos anos de vida, seu pai 

passou a executar a função de chefe de construção. 

Paulo recorda-se que seu pai tinha um hábito de frequentar cemitério, indo visitar 

o túmulo de seu tio materno, Antenor, que ficava em uma cidade próxima. Este hábito já 

existia antes do nascimento deste paciente. Em uma sessão, a partir de suas associações, 

ele disse que acompanhava o pai neste cemitério, quando tinha 06 anos de idade.   

Seu pai tinha pavor de dívida: não ficava sem dever nenhum centavo para o 

banco. Ele não gostava de jogos de sorte, mas adorava um baralho. Ele tinha um senso 

de justiça muito aguçado. Era um homem muito religioso: era católico praticante.  

Respeitava o dia de Todos os Santos (finados), como também o dia de Nossa Senhora. 

Além disso, sempre foi supersticioso: acreditava em assombrações, vultos e lobisomens, 

demonstrando seu pensamento anímico. Assim, o relato a respeito deste pai traz também 

várias crendices e superstições do micro meio familiar onde estava inserido, 

demonstrando como Claudio era muito supersticioso. 

Ao me contar estas crendices, Paulo também traz estes valores para a 

contemporaneidade e relata um objeto tabu de sua casa: um violão que se encontra no 

quarto de seu filho. Em seu relato, ele me diz que este violão foi achado em um lixo pelo 

seu pai, reformado e dado para Rodrigo, seu filho, quando este era pequeno, pois o avô 

almejava que Rodrigo tocasse violão, tal como ele (o avô) tocava cavaquinho. Ninguém 

‘tocou’ neste violão, principalmente após a morte de seu pai. Certo dia, ‘estourou’ a 

corda do violão e Paulo me disse que o violão ficou só com uma corda, já que as demais 

já haviam estourado. Mesmo com as cordas estouradas, ninguém de sua casa ousou tocar 

neste objeto, pois a alma do pai poderia ficar muito magoada. Sobre isto, ele 

complementa: “eu acredito em assombração do bem e não do mal. Se estourou a corda 

do violão é que o espírito do meu pai nos protegeu de algum mal olhado. Este violão está 

lá para trazer sorte para a família e espantar coisas ruins. Sempre ficou pendurado no 

quarto de meu filho [...]”.  

Além disso, ele relata que o pai apresentava firmeza em suas palavras, como diz: 

“meu pai era de uma época que o homem tinha que cumprir com suas palavras. Ele teve 

sua missão cumprida. Casou todos os filhos. Para pai a gente deve obrigação e carinho. 

Hoje ele já se foi [...]. Ele sempre me ajudou, mesmo quando casado, ele esteve presente. 

O ciclo dele, ele fechou, mas acho que comecei o meu [...]. O que ele ensinou, 

permanece em mim. Os valores dele continuam vivos dentro de mim, mas não sonho 
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mais com ele [...]. Eu não lembro dele falecido no caixão. Lembro do jeito que ele 

falava, do jeito que ele se comportava. Quando meu pai faleceu, eu ia a cada 40 dias no 

cemitério. Hoje eu não vou mais. Quero lembrar do meu pai vivo.” 

5.1.3-Mãe de Paulo. 
 

Em relação a sua mãe, Ângela, Paulo diz: “mãe vai ser sempre mãe [...] Hoje ela 

está com idade e é difícil de lidar.” Ela sempre foi uma mãe protetora e sempre destinou 

bons sentimentos aos seus parentes e ao meu pai. Na criação dos quatro filhos, sempre 

destacou o ‘lugar do pai’, como disse Paulo.  

Ângela teve um bom relacionamento com seus pais e avós, tanto maternos como 

paternos, como relata o paciente: “a família de minha mãe já era mais unida [...]. A 

família da minha mãe é muito mais unida do que a família do meu pai. De vez em 

quando, aparece um tio dela lá. O tio que eu mais gosto é irmão dela599 [...]. Hoje vai até 

neto vagabundo comer na casa dela e ela dá guarda. Isso está errado, mas ela sempre foi 

atenciosa, mas eu acho errado [...].”  

 Em sua infância, sua mãe era doméstica e realizava alguns serviços extras para 

ajudar nas despesas familiares. Ele me traz a idéia de uma mãe que não abria espaço para 

acobertar as artes dele, dizendo: “minha mãe sempre foi mãe. Batia quando precisava e 

ficava brava quando precisava. Ela repreendia e escondia quando precisava para o pai 

não dar uma pisa de couro, mas nunca ela escondeu nada. Ela era bem enérgica. Só uma 

vez que eu perdi hora para a escola e ela não contou para o meu pai, mas me colocou de 

castigo no quarto [...]. Até hoje, ela não esquece o dia dos pais, o dia do aniversário do 

meu pai [...]”.  

Quando questiono sobre esta mãe, ele me diz que ela foi uma ‘mãe que fez o 

papel de mãe’, mas Paulo não aceita que sua mãe sempre trate bem todo mundo. Ele 

relata: “ela foi brava e boa. Brava no sentido de xingar e ficar zangada [...] e boa quando 

a gente fazia alguma arte de criança, ela poderia até acobertar em raras ocasiões para a 

gente não apanhar do pai, mas ela colocava-nos de castigo [...]. Hoje eu não acho justo 

aqueles netos errados irem almoçar lá. Tem um que usa até maconha. Esse neto é pau 

torto. Pau que nasce torto, morre torto e até a cinza não queima. Para mim, gente errada 

merece castigo, tem que ficar preso. Eu escutei os conselhos do meu pai e de minha mãe, 

mas a gente ama ela, cuida dela e estes netos maloqueiros vão lá usufruir da boa bondade 

                                                 
599 Tal como o pai Claudio que apresentava um respeito ao tio materno, Paulo também devota uma enorme 
admiração ao seu tio materno. 
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dela e ela não fala nada. Ela sempre ajudou os outros e não vê maldade nos outros [...]. 

Por isso que eu fico só de olho, só olhando [...].”  

Atualmente, todos os fatos que acontecem com Paulo ou com seus filhos, sua 

mãe relaciona à figura paterna. Segundo Paulo, sua mãe sempre acreditou em 

assombrações e vultos, denotando também o animismo de seu pensamento. Ele declara: 

“ela viu um vulto. Será que é o meu pai? Meu pai acreditava em assombração, em 

lobisomem. Eu acho que não é ele não. Até agora não vi nenhum vulto. Só acredito 

vendo [...]. Meu pai está lá no cemitério”.  

Reitero que, na família de Paulo, não há histórico de nenhum caso de surto 

psicótico que envolva estes membros. Há sim formas arcaicas de pensamento animistas, 

como por exemplo, na casa de seus pais era costume colocar um pote de sal atrás da 

porta para receber as visitas. Caso este começasse a verter água, nesta família de 

visitantes poderia haver algum ‘lobisomem’.  

5.1.4- A realidade histórica de Paulo. 
 

Ao longo das sessões, Paulo foi trazendo vários dados relevantes de sua história 

de vida. Tal como referido, ele é o filho mais novo. Em relação ao seu nascimento, ele 

fala que sua mãe teve uma gravidez tranquila, mas que, na hora do parto, ocorreu uma 

complicação e o médico foi até o seu pai e disse-lhe que deveria optar entre a esposa e o 

filho, pois, se o filho nascesse, a esposa morreria, só havendo condição para salvar um. 

Isto significa que ele deveria optar pela vida de um dos dois e o seu pai respondeu que 

queria os dois vivos. Sobre isso, Paulo afirma: “[...] meu pai contava que ele nem pensou 

para responder. Meu pai brigou e disse que queria os dois. Ele disse que queria os dois 

vivos ou nada [...]”. Assim, Paulo e a mãe sobreviveram. 

Além disso, Paulo relata que seus pais esperavam que viesse um filho homem, 

pois como já tinham duas filhas, o casal ‘torcia’ para nascer o segundo filho do sexo 

masculino. Por isso, o seu nascimento foi tão aguardado. 

Paulo foi criado em um ambiente familiar muito tradicional. Sobre isto, diz: “na 

minha infância e juventude, não tinha tanto diálogo sobre sexo em casa e não tinha tanta 

doença. Não existia motel. Eu namorava na sala. Hoje, namoro é 90% quarto e só sexo, 

sexo, sexo. Na minha família, nunca tiveram conversas de sexo e como se prevenir de 

doenças [...]”. 

Ao abordar a relação com os pais na infância, Paulo manifesta uma expressão 

bem interessante de como se estrutura a relação com as figuras parentais, dizendo: “meus 
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irmãos foram embora e sobrou para mim [...]”. E, quando questiono sobre este “sobrar”, 

ele traz toda a história dos irmãos e como esta se relaciona com a figura paterna.  

Enquanto o pai ficou mais próximo dos filhos, a mãe ficou mais próxima das filhas.  

Dos três irmãos, a irmã mais velha, Ana, casou-se quando Paulo tinha 06 anos de 

idade. Ele disse: “tá vendo, ao invés de estudar, ela foi atrás de namorar. Hoje, o marido 

cata lixo na rua e não fala coisa com coisa [...]”. Segundo o irmão, seu pai era contra este 

casamento. 

O segundo irmão, Igor, também casou-se, mas Paulo não se recorda a idade que 

tinha na época. Ele nunca foi muito ‘próximo’ deste irmão, pois, segundo ele, “nem para 

gostar de pesca como o meu pai gostava, ele gostou. Só eu gostei [...]. Este irmão só me 

procura quando tem algum interesse e isso eu não aceito. Nem dou bola [...]. Meu pai 

ajudou este irmão a comprar um carro. Quando chegou a minha vez, eu tive que 

trabalhar para pagar. Meu pai não me ajudou a pagar nada [...]”. A única lembrança deste 

irmão é que ele brigava muito com Paulo, como disse: “ele acha que mandava e o duro 

que acabava sobrando para o mais novo. Convivi com ele até aos 15 anos [...]”. 

A relação com este irmão é marcada por certos atritos: ele se lembra de, uma vez, 

ter marcado uma pesca com Igor e este nem respondeu ao convite. Paulo também diz que 

os parentes próximos relatam que ele era muito briguento com este irmão. Em suas 

lembranças atuais, ele diz: “a primeira lembrança dele me vem quanto eu tinha o time de 

futebol e ele estava jogando lá [...]. A única lembrança que eu tenho é de meu irmão 

brigando comigo, me ofendendo. [...]. Apesar dele ser distante, enquanto cristão, eu 

reconheço ele como irmão.”  

Em relação à terceira irmã, Beatriz, ele diz: “ela é uma irmã biológica, somente 

isso. Ela me levava quando ia namorar lá no horto. Isso eu lembro [...]. Não tenho afeto 

por ela. Eu não fui criado nos tapas. Fui criado dando amor e atenção para quem me deu 

amor e atenção [...]”. Quando Paulo tinha 09 anos, esta irmã casou-se. Ele diz: “ela casou 

nova. Eu era muito pequeno. Estava no quarto ano da escola. Ela fez certas coisas que 

acabou magoando meu pai [...]. No meu interior, meu pai morreu magoado com ela. Esta 

é uma irmã injusta, egoísta, que poderia ter dado carinho para o meu pai. Pai foi o meu 

pai e ela não reconheceu o carinho do pai depois que ele morreu [...]”.  

Paulo não fala com esta irmã desde os seus 13-14 anos de idade; ainda que esta 

terceira irmã desempenhe um papel importante em sua tenra infância, pois nesta época, 

ela o levava em seus namoros, como diz: “a única lembrança que eu tenho desta irmã é 

dela abraçada com um namorado lá perto do horto e eu olhando [...]. Na infância, fiquei 
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mais próximo do meu pai [...]”. Em relação a esta irmã, ele apresenta certa amnésia, 

como disse: “essa irmã apaguei da minha vida. Nem lembro que eu tenho [...]”. Assim, 

segundo os relatos de familiares próximos, como a mãe de Paulo trabalhava e ele não 

poderia ficar em casa sozinho, as duas irmãs - Ana e Beatriz - levavam-no em seus 

namoros. Em seus relatos, ele se lembra mais dos namoros da irmã mais velha, Ana. 

  Sobre sua infância com os irmãos, ele também conta: “tive mais contato com 

minha mãe e com meu pai que trabalhava do que com meus irmãos. Meu irmão mais 

velho nunca trabalhou com ele, mas é comerciante hoje também. Não tive muito contato 

com meus irmãos e o pouco que me contam é que eu brigava muito com meus irmãos 

quando era pequeno [...]”. 

 As poucas lembranças que Paulo tem acerca da infância vai dos seus 06 anos até 

os 10 anos. Nesta época, as crianças do colégio chamavam-no de ‘pato gordo’. Sobre 

isto, ele fala: “essa frase ‘pato gordo’ ficou na minha cabeça. Todo mundo começou a 

me xingar de pato porque eu era gordinho. Deu vontade de bater nos alunos e na 

professora. Eu não tava fazendo nada de errado. Nunca fui agressivo [...], briguei uma 

vez só na escola”. 

De seus relatos, a primeira lembrança da infância data dos seus 06 anos, quando 

acompanhava o pai em suas visitas ao cemitério. Nesta idade, Paulo lembra que voltava 

de Campinas de trem com o pai. Segundo suas lembranças, o seu pai lhe disse que ele o 

deixaria sozinho na estação.  

Em relação aos seis anos, ele também diz: “no primeiro ano de escola, meus pais 

me levaram na escola uma vez só. Desde pequeno, aprendi a fazer tudo sozinho. Minha 

mãe ia na casa da minha irmã e me apeguei ao que estava mais próximo [...]”. Questionei 

o que estaria mais próximo e ele trouxe, em suas associações, a religião e o pai, como 

declara: “na minha primeira comunhão, eu estive lá sozinho. Não tenho uma foto da 

primeira comunhão. Eu acho que a religião é fundamental e ela preserva valores. Meu 

pai escreveu isso dentro de mim. Devo a ele”. Isto significa que, aos 06 anos, Paulo 

iniciou a sua devoção ao catolicismo, religião esta de seus pais.  Nesta mesma idade, ele 

também tinha um cofre de porquinho, onde adorava guardar as suas moedas.  

Aos 07 anos, ele frequentava diariamente a escola e lembra-se dos namoros da 

terceira irmã. Naquela época, entre os 07 e 08 anos de idade, surgem as dúvidas 

compulsivas em pleno ambiente escolar. Segundo Paulo: “eu não era mal aluno. Nesta 

época, eu não entendia português. Fiquei de segunda época. Tinha um professor que 

escrevia com as duas mãos. Eu tinha uma professora de português chamada Sandra que 
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me marcou. Ela era muito brava. Eu tremia na frente dela.” Em suas associações, Paulo 

fala sobre esta professora: “ligar ela com a minha terceira irmã? Eu acho que são 

situações diferentes. Eu tinha medo dela. Ela mandava eu procurar no dicionário e eu era 

o primeiro, mas nunca entendi essas proparoxítonas [...]. Devido as minhas dúvidas, eu 

misturava tudo. Não entrava na cabeça as proparoxítonas. Na matemática, eu era 

excelente. No português, eu me esforcei e ela não me passou. Essa professora batia tanto 

na tecla das proparoxítonas que até hoje eu não entendo. Eu fiz dois anos a quinta série. 

Depois disto, eu sempre fui o melhor aluno [...]. Tudo o que eu fiz na minha vida inteira 

foi com dúvida. Sempre tive um pé atrás. Fazia as coisas com dúvida e não dava certo 

[...].” 

Aos oito anos, além das inúmeras dúvidas, a pesca foi uma atividade introduzida 

pelo seu pai e que Paulo sempre adotou em seus finais de semana. Em uma sessão, ele 

traz uma associação desta época: “todo domingo cedo eu arrancava minhoca para a gente 

ir pescar. Quando tinha 08 anos, eu arrancava minhoca e meu pai não me levava pescar 

[...]. Até dois anos atrás, eu arrancava minhoca com meu filho e meu filho não ia pescar 

comigo. Hoje, estou arrancando sozinho [...] e estou indo pescar sozinho [...]. Fica eu e 

Deus”. 

Desde o término da infância e início da adolescência, Paulo apresenta muitas 

dores intestinais e problemas com gases intestinais (que se intensificam aos 17 anos).  

Desde essa época, ele apresenta “gases constipados que só se aliviaram ao longo da 

terapia”, conforme relata. 

 Em relação ao início da adolescência, ele diz: “quando cheguei na 8º série, eu 

desisti dos estudos. Eu trabalhava com o meu pai. Saía às 05 horas e às 09 horas da noite, 

eu ficava dormindo em plena aula. A aula terminava às 11 horas e eu acordava às 05 

horas. Eu trabalhava em Piracicaba. Eu ia e vinha de bicicleta. Era muito para uma carga 

pesada. Era só eu de moleque com 12 anos e três homens mais velhos. Meu único 

divertimento era pescar. Tentei voltar aos estudos; mas começou a época dos meus 

namoros. Eu ia na porta da escola paquerar. Com os meus 16 anos, comecei a enxergar 

as meninas como sexo feminino, como mulher. Eu admirava as mulheres pelo rosto e 

não pelo traseiro. Eu conhecia as mulheres pelo rosto. Sempre tive obsessão pelo rosto. 

Eu conseguia ver quando a mulher estava feliz, quando ela não estava feliz, quando ela 

estava contente [...]”. 

Ao longo da adolescência, Paulo trabalhou com o seu pai na construção. Sobre 

isto, relatou: “eu não queria aquilo para mim. Não via a hora de dar 05 horas. Trabalhei 
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com ele até os 17 anos [...]. Trabalhei dos 12 até os 17 anos. Eu saí debaixo das asas do 

meu pai aos 18 anos. Aos 25 anos, eu me casei600. Eu nunca quis ser pedreiro, mas eu 

trabalhava forçado. Depois, eu segui a minha vida [...]. Quando precisei comprar um 

carro, meu pai nem me ajudou e tive que comprar com o meu dinheiro. É uma mágoa 

que tenho até hoje; mas quando meu irmão precisou de ajuda financeira, ele abriu mão 

[...].”  

Assim, aos 14 anos, ele só vivia para a casa e para o trabalho. Sobre isto, ele 

também falou: “fui um adolescente caseiro. Nunca gostei de carnaval. Não gostava muito 

de festa não. Eu jogava bola com os amigos [...]. Hoje eu sou o juiz do time do meu 

bairro [...]. Só comecei a sair de casa aos 17 anos [...]”. Desde essa época, ele tinha muita 

cobrança interna, como disse: “minha palavra vale mais que o dinheiro. Quando eu falo 

algo, eu cumpro; mas nem todos os vendedores são assim. Na minha vida nada é tão bom 

que não possa ser melhorado [...].” 

Concomitantemente a esta cobrança interna, há o senso de justiça que sempre 

esteve presente em seus relatos, como diz: “tenho anseio por justiça. Não gosto de ver 

coisas erradas. Cada um tem o seu limite. O meu limite vai até aonde começa o limite do 

próximo [...]. Meu pai deixou o senso de justiça, o de limite. Isso eu devo ao meu pai 

[...]. Essa dívida, esse comércio, eu construí para eles, para os meus filhos [...]. Nunca 

gostei de coisas erradas. Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas. Na minha casa, 

nem meu pai, nem minha mãe e irmãos bebem. Meu cunhado bebe. Ele sempre foi 

bocudo e ofende as pessoas. Isso não é certo. Quem bebe não merece o respeito; mas 

pareço um ímã de bêbado. É só passar perto de um bar que vem um bêbado para o meu 

lado [...]”. 

Esse anseio por justiça está presente desde a adolescência. Atualmente, este 

anseio também está ligado a sua organização e limpeza, como disse: “a vizinha de cima 

lavou a casa e o barro parou em frente a minha casa. Eu peguei uma pá e joguei todo o 

barro em frente à casa dela.  Não vem sujar a frente da minha casa. Cada um tem o seu 

limite e o meu limite vai aonde começa o limite do próximo [...].” 

Ao final de sua adolescência, as dores abdominais se intensificaram, perpetuando 

até os dias atuais. Durante várias sessões, esta é uma queixa muito presente, como relata: 

                                                 
600 Casou-se com a primeira namorada, como disse: “tive muitas paqueras. Saia e voltava antes das 11 
horas da noite, mas a primeira mulher que eu amei é minha atual esposa [...]”. 
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“estou, às vezes, com gastrite. Sempre me dá gastrite601. Isto começou antes de procurar 

tratamento”; e abordando a gastrite, logo associa com a empresa, dizendo: “lá a empresa 

passou por mudanças; mas eu não mudei com a empresa. Meu salário caiu muito. De 7 

mil veio para 1200 reais. Não é certo o que fizeram comigo. Deixaram eu para atender 

padaria e pegaram minha freguesia e entregaram para um jovem. Não foi justo [...].”  

 Como já citado, Paulo casou-se aos 25 anos. Sua esposa Marta é referida como 

uma pessoa muito ordeira e que solicita a presença de Paulo para a tomada de decisões. 

E o fato dela exigir uma resposta dele o atormentava, pois isto alimentava as suas 

dúvidas, uma vez que ele não conseguia chegar a uma decisão pessoal. Assim, para 

resolver os problemas familiares e esclarecer qual resposta seria a correta, ele 

‘convocava uma reunião de negócios’ com os filhos e a esposa. Essa ‘reunião de 

negócios’ demonstrava claramente a questão do controle de Paulo. E isto alimentava as 

suas queixas, pois seus filhos seguiram caminhos próprios, singulares, nunca esperados 

por ele.  

Atualmente, Paulo apresenta uma dívida com o banco. Já fez dois empréstimos 

para pagá-la, mas não conseguiu. A dívida bancária é um tema que sempre está presente 

em seus pensamentos. Sobre isto, ele aponta: “eu devo ao banco. Fiz um empréstimo em 

cima do outro; mas não tenho como quitar. Vou fazer uma proposta. Se o banco quiser 

aceitar, tudo bem. O banco não tem pressa para receber e eu não tenho pressa para 

pagar.” 

Esta relação ‘ambivalente’ com o dinheiro já está presente na história de seu pai, 

Claudio. Apesar de ter sido econômico, o pai de Paulo fazia pequenas apostas 

‘simbólicas’ em truco. Atualmente, Paulo tem o hábito de ir a pequenas máquinas de 

caça níqueis, quando está com o tempo vago, e gastar as moedas que ele guarda ao longo 

do mês. Em relação a isto, diz: “máquina de apostar dinheiro me relaxa [...]”. 

A dinâmica da família de Paulo é muito parecida com a dinâmica da família de 

seus pais. Segundo Paulo, nunca sua mãe chegou a criticar o seu pai e sempre foi o seu 

braço direito. Ambos tinham um respeito mútuo. Além dos pais, cada filho seguiu a sua 

trajetória, mas o filho mais próximo do pai foi Paulo. Essa relação pai-filho se repete, de 

uma maneira um pouco diferente, com o seu filho caçula, Rodrigo. 

                                                 
601  Em março de 2006, me lembro que ele trouxe a idéia de uma recaída momentânea. Esta recaída seria 
várias dores que refletiam no peito devido ao acúmulo de gases; como disse: “pensava que estava mal, mas 
eram gases. Quanto estou mal, estas dores aumentam [...]”. 
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Em seus relatos, a questão deste filho é muito frequente. Ele não consegue 

compreender porque ele resolveu seguir um caminho diferente daquele que ele lhe tinha 

planejado. Ao longo das sessões, a dúvida dominava este paciente em relação ao seu 

filho, pois gostaria de saber qual atitude que ele deveria tomar em relação a este; uma 

vez que o mesmo escolheu trilhar um caminho paralelo ao do pai: trabalhar em cerâmica 

(sendo que nesta mesma idade, este paciente trabalhava em construção com o seu pai e 

largou esta profissão para ser vendedor e representante comercial). Tal como este 

paciente trabalhou com o pai e largou a vida de pedreiro para seguir o seu próprio 

caminho aos 17 anos, seu filho (com 17 anos também) deixou de trabalhar com ele e foi 

procurar novos rumos. Este filho trabalhou como assistente de gerente de um posto de 

gasolina e atualmente trabalha em uma cerâmica como vendedor, profissão esta de seu 

pai Paulo. Assim, não trilhou o caminho tão esperado pelo seu pai, pois construiu um 

comércio para ambos os filhos e nenhum almejou tocá-lo. 

 Em relação aos filhos, Paulo também disse: “eu construí a minha vida, alicercei 

ela e quero que eles sigam. Eu acho que tudo tem que ser perfeito, não pode ter erros. 

Qualquer erro é prejuízo na certa. Eu fico lá em cima, olhando. Meu filho adora coisas 

de pesca, ele adora pescar. Já a minha filha puxou a mãe. Não tem muito dom para o 

comércio. Eu quero que eles aprendam o trabalho que eu deixei. A única coisa que o meu 

pai deixou foi a profissão de pedreiro [...]”. Atualmente, o fato de não se queixar deste 

filho ocorre justamente após o fato de ter se tornado avô: seu filho tornou-se pai e sua 

filha tornou-se mãe. Sobre isto, ele diz: “minha missão aqui na terra eu acho que já 

cumpri. Passei meus valores aos meus filhos e hoje eles já são pai e mãe. Se eu morrer, 

eu morro tranquilo [...]. Me queixava de meu filho, mas sabe, lá no fundo, ele era como 

eu quando me casei: inexperiente”. 

Além de ser avô, Paulo torna-se vendedor autônomo de artigos de pesca. Após 

perder o emprego de representante comercial, o antigo hobby de pescar com o pai vira a 

sua atual profissão. Ele abriu uma loja de pesca, como disse: “atualmente, eu vendo 

artigos de pescas e estou indo pescar. Se o meu filho quiser ir ou não, eu vou 

independente dele [...]. Vou lá, sento e seguro a vara. Fico segurando a vara para pegar 

tilápia [...]. Meu filho vai pescar, mas ele pega lambari. É gostoso ficar com os colegas 

pescando, mas prefiro ir sozinho [...]. Quando vou com os colegas, eu faço o favor de 

colocar o peixe na grelha para todos comerem, mas quem parte o primeiro pedaço sou eu 

[...]. Meu prazer é pescaria. Eu ia pescar com o meu pai, hoje eu vou com ou sem meu 

filho, com ou sem amigos [...]. Meu prazer virou profissão. Lá na minha loja eu vendo 
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este tipo de material [...]. Hoje o que me dá mais prazer é fazer montinho de húmus com 

isca de minhoca para vender para pescador. Eu fico fazendo uns montinhos de húmus, eu 

ensaco eles e vendo. Nossa doutor, estou tendo muita freguesia. É um monte de 

montinho que está dando muito dinheiro. Faço vários para vender [...].” 

Na maioria das vezes em que relata a pescaria, ele traz a questão do pai e da 

religião para a sessão, afirmando: “doutor, em minha loja de pesca, tento ser flexível, 

diferente do meu pai. Meu pai começava a trabalhar às sete e terminava às cinco em 

ponto. Não podia ser um minuto a mais. Ele era inflexível. Hoje, se não der para abrir a 

loja às oito, abro às oito e meia. Tento ser flexível com o horário, coisa que meu pai não 

era; mas preciso vender, ter lucro. Estou com uma dívida enorme no banco. Como vou 

pagar aqueles trinta mil que só aumenta [...]. Antes pensava muito no meu pai, mas 

agora, não. Quando vim aqui pela primeira vez, eu sofria  pela morte dele. Eu ia a cada 

40 dias no cemitério visitar o túmulo dele. Hoje não vou mais, só quando eu sonho com 

água, pois a alma dele pode estar suja [...] Mandei até fazer uma Nossa Senhora de 

bronze e coloquei sobre o túmulo dele, pois acredito que isto trará sorte para a alma 

dele602. Sempre fui muito apegado a isto. Acredito em olho gordo, inveja. Por isso que 

me apego à religião e rezo sempre. Só acredito na fé católica e por isso que uso este 

crucifixo aqui no meu peito. Ele representa minha fé em Deus e tira esses maus 

olhados”. 

Além da pesca, desde a adolescência, Paulo sempre teve medo de velório. Após 

ter ido a um velório e tocado no defunto, este pavor passou, como diz: “era um defunto 

homem e o medo de velório foi embora [...]”.  

O tema da morte sempre esteve presente em seus relatos. Durante o velório do 

seu genro, ele ficou próximo ao caixão, rezando por sua alma e, segundo ele, “passando 

boa energia para a alma dele [...]. Eu gostava dele. Era um bom rapaz, mas alma que vai 

embora cedo merece muitas orações”. Uma afirmação que este paciente trouxe e que 

vem auxiliar na compreensão da afirmação anterior é a seguinte: “eu valorizo as pessoas 

enquanto estão vivas. Por que eu vou cultivá-las depois de mortas? [...]. Se um dia eu 

morrer, jogue as minhas cinzas na beira do rio. Levo um amigo junto: levo o meu pai 

[...]. Ontem senti muito a falta do meu pai. Passou o dia dos pais e não fui ao cemitério. 

Eu me lembro do que ele deixou de bom para mim e não o que ele deixou de mal [...]. 

Ele está vivo dentro de mim. Não sonho mais com o meu pai; mas eu me lembro do 

                                                 
602  Desde a infância, uma outra característica animista deste paciente é a crença em extra-terrestres que é 
cultuada pelo enorme prazer que o mesmo tem em filmes de ficção científica.  
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sonho da estação603. Esse não esqueço [...]. Eu encaro a morte como o momento de 

chegar a minha hora. Hoje eu falo que a minha hora está chegando. Aprendi a conviver 

com os pensamentos de morte, mas hoje eles estão bem menos frequentes. Antigamente 

eu não conseguia não [...]”. 

5.2-A problemática identificatória no setting terapêutico. 
 

 Além da realidade histórica citada anteriormente, neste segundo momento, faço 

um recorte em três sessões clínicas. Como, segundo Pontalis, “o essencial de um 

tratamento é justamente a transferência, os momentos transferências [...]”604, destaco, 

através destas sessões, os sonhos, os sintomas e o conflito relatados por Paulo que 

demonstram a sua problemática identificatória e a sua relação transferencial. 

Ainda, para Pontalis, “o verdadeiro conteúdo de um sonho, ou de uma sessão, é o 

movimento transferencial e não vejo como os fragmentos, e ainda menos uma narração 

histórica, podem restituí-lo”.605 Para Pontalis, o analista deve explorar a essência 

transferencial de cada sessão em sua singularidade, evitando vinhetas clínicas.  

A partir desta citação, ressalto, nas três sessões abaixo, as associações de Paulo 

que julgo fundamentais para compreender a sua cena primária, a sua relação 

transferencial e a íntima relação entre a dúvida e a culpa com a sua problemática 

identificatória. Assim, encontro, nestas sessões, dados clínicos que, além da realidade 

histórica já mencionada, sustentam as minhas teorizações flutuantes de que a 

problemática identificatória é o eixo norteador para a compreensão do sentimento de 

culpa e da dúvida na neurose obsessiva.  

Se, em um primeiro momento, trago dados da história edipiana dos pais de Paulo, 

como também da história libidinal e identificatória deste paciente (fundamentais para as 

minhas teorizações flutuantes), neste segundo momento, nas sessões citadas a seguir, 

encontro dois outros eixos fundamentais da problemática identificatória de Paulo: a 

incorporação fantasmática do pênis paterno e a identificação ao superego, que será 

abordada na análise deste caso. Assim, estes quatro pilares são fundamentais para 

compreender a problemática identificatória obsessiva e que, neste caso clínico, está 

presente em seu sintoma da dúvida, como também em seu sentimento inconsciente de 

culpa. 
                                                 
603 Neste sonho, Paulo relata que o  pai deixa-o sozinho na estação, causando-lhe muito medo e ansiedade. 
604 MARQUES, M. Entrevista Com J.-B. Pontalis. In: Jornal de Psicanálise. Instituto de Psicanálise – 
SBPSP. Volume 35, 2002, p. 31. 
605 Idem, p. 41. 
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5.2.1-A cena primária. 

 

Uma sessão, ele traz um sonho606 que evidencia nitidamente a sua cena primária. 

Este envolve dois jipes, como diz: “teve um sonho que eu estendia a mão. Tinha um jipe 

inteiro que me puxava de um lado e outro amassado que me puxava para o outro. Eu 

fiquei segurando o amassado [...]”. 

Ao relatar novamente este sonho, ele traz um trator e não mais um jipe, como 

fala: “sonhei que estava subindo por uma parede de concreto e, quando cheguei lá em 

cima, existiam dois tratores. Eu segurei os dois tratores: um de um lado e outro de outro 

lado, mas um era bem mais forte que o outro e eu não consegui segurar e soltei [o mais 

forte]. Este trator caiu, não amassou e fiquei segurando o amassado. Gostei de ficar 

olhando este amassado. Era prazeroso segurar esse amassado, mas eu tinha que salvar 

um. Não dava para eu segurar os dois. Eu tinha que salvar só um. Salvei o amassado, 

mas o outro, mesmo caindo, não amassava de jeito nenhum. O amassado era mais leve e 

gostoso de segurar [...]. Daí eu vi que aquele trator começou a subir a parede 

rapidamente e começou a me dar desespero. Parecia que ele - o trator - ia passar em cima 

de mim. Este veio e se colocou sobre o outro [...]. Eu acordei e não lembro mais o resto 

do sonho [...]. Acordei apavorado. Neste sonho, o amassado estava atrás e o da frente, 

inteiro, sumiu. Caiu do muro. Eu era como uma corda, eu segurava os dois, mas tive que 

optar pelo mais bonito. Gozado que era o amassado e não o inteiro. Neste sonho, eu era 

uma pequena criança, muito pequeno mesmo. Eu ficava olhando o trator amassado, 

idolatrando-o [...]”. 

Nas associações do sonho do jipe e trator, ele traz a lembrança de dois caminhões 

de sua infância. Um caminhão era amarelo607 e o outro branco. Segundo ele, este 

caminhão que caiu do muro é o amarelo. Ele diz: “o amarelo lembra o caminhão que eu 

trabalhei com o meu pai quando eu era pequeno. Já o caminhão branco me lembra a 

parte do baú. O baú era branco e ficava sob o caminhão amarelo [...]. O jipe que eu 

segurava, no sonho, era branco, mas o amarelo subia rapidamente e fica em cima dele. O 

amarelo era mais forte que o branco [...]. Minha mãe usava muito roupa branca quando 

era criança, mas não consigo fazer nenhuma associação”.  

 

                                                 
606 O relato deste sonho ocorreu em um momento em que Paulo se queixava da maneira autocrática do seu 
atual patrão. 
607 Em uma associação mais recente, ele diz: “meu pai usava camisa amarela, quando trabalhava em 
construção. Só era amarelo”. 
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5.2.2- As dúvidas, as dívidas e a transferência. 

 

Nesta outra sessão, ele se queixa da desobediência dos filhos e do autoritarismo 

do seu atual chefe. Esta sessão traz dados abundantes sobre os atuais referenciais 

identificatórios de Paulo, sua transferência no setting terapêutico e a manifestação de 

suas dúvidas. Assim, abaixo, segue a sua breve transcrição. 

Paciente: “boa tarde”. 

Psicoterapeuta: “boa tarde,  vamos iniciar a sessão”. 

Paciente: “teoricamente estou bem [...]”. 

Psicoterapeuta: “e aqui seu Moreira” [...]. 

Paciente: “mais ou menos doutor608. Estou com medo de perder a paciência. 

Meus filhos não me respeitam. Eles só respondem para mim. Fui criado em um meio que 

era para ter educação. Hoje eu falo com eles e parece que eles não me escutam. Me 

respondem ao pé da letra. Chego do serviço e ainda tudo eu tenho que resolver em casa. 

Eu tenho a mercearia. Mandei a minha filha colocar um cartaz e ela perguntou o porquê. 

Nossa, eu não gosto quando eu mando fazer as coisas e alguém pergunta o porquê. Estou 

pensando em fazer uma reunião em casa. Sentar com todos eles e vê o que está 

acontecendo [...]. Doutor, quando eu tinha 13 até 17 anos, eu trabalhei forçado com meu 

pai. Nesta época, eu não sabia perguntar o porquê. Depois dessa idade, eu fui ver a 

minha vida. Meu pai não gostava que eu perguntasse muito. Ele era bem sistemático. 

Quinze horas são quinze horas e não são quinze horas e um minuto. Para meu pai, tudo 

tinha que ser na hora, nem um minuto a mais e nem um minuto a menos. Antes eu era 

assim, fui perdendo um pouco deste autoritarismo; mas meu filho está crescendo e a 

gente não tem que dar brecha não. Tem que colocar limites. O limite é um respeito. Eu 

tenho os meus limites e o seu senhor tem os seus [...]”.  

Psicoterapeuta: “seu Moreira, ao longo das nossas sessões, noto que você se 

dirige a mim não pelo meu nome, mas sim, pelos pronomes de tratamento, como 

“senhor” e “doutor”.  

Paciente: “senhor e doutor é uma forma de educação. Senhor me lembra pai. 

Sempre falei senhor para pessoas mais velhas e educadas, como o meu pai e para meus 

                                                 
608 Em várias sessões, ele iniciava a sessão falando que estava mais ou menos. Além disso, notava que, ao 
longo da sua transferência, ao me chamar de ‘doutor’, parecia que ele evocava a lei do pai, suscitando, 
contratransferencialmente,  a minha lei paterna. Assim, os aspectos desta transferência serão enfocados ao 
longo da análise deste caso clínico. 
 



 204 

parentes mais velhos. A palavra senhor também me lembra patrão. É aquela frase ‘sim 

senhor’, ‘sim pai’ e estes filhos não respondem ao que eu pergunto. Sempre tive respeito 

com o meu pai. Se eu saia tal hora, eu sempre voltava na hora certa. Meu pai foi o 

primeiro patrão e patrão para mim é chefe. Hoje eu tenho chefe. Respeito ele, mas 

consigo, às vezes, argumentar com ele. Eu prefiro chefe mais sargentão. Só funciono 

com chefe assim [...]609. Senhor também me lembra padre. Na igreja, quando eu ia, 

sempre falava ‘sim senhor’ para o padre. Ele é uma figura de respeito, de autoridade, 

como o delegado. Eu falava ‘sim senhor’ para o padre, para o meu pai. Senhor é uma 

palavra de respeito e é uma palavra religiosa. Lembra a figura de padre também [...]. 

Senhor é alguém a quem devemos ter respeito e submissão610. Os meus filhos não falam 

mais senhor, ainda mais o menino. Que pai será que sou? O que você acha que devo 

fazer com o meu filho? Meus filhos não estão me respeitando mais  [...]. Ele não faz o 

que eu mando e até responde e me encara, vê se pode, me encara. O que eu devo fazer? 

Eu já falei ‘menino, olha, não deixa o teu pai nervoso’. A minha esposa não faz nada. 

Não toma providência e vem me procurar. Eu vejo eles olhando para ela e saindo de 

perto [...]. Meu pai sempre foi rígido. Eu sempre tive respeito pelo meu pai. Nunca falei 

‘não’ para ele e meus filhos estão falando ‘não’ para mim. O pai, acima de tudo, tem que 

ser a autoridade. Eu sempre respeitei os mais velhos, como o meu avô materno e o meu 

pai. O respeito faz parte da vida. Respeitei o meu pai, os professores, os meus chefes e 

tudo mais. Sempre falei ‘sim senhor [...] sim, pai, eu faço [...]’. Meus filhos agora fazem 

algo que eu nunca esperava. Falam ‘não’ quando eu mando [...]. Aqui você me chama de 

Moreira e quase ninguém me chama assim [...]. Moreira quem falava era meu pai. Os 

outros me chamam de Paulo, principalmente os amigos [...]. Doutor, a semana passada 

consegui sonhar, mesmo com as dívida com o banco [...]. 

Psicoterapeuta: “ relate um pouco deste sonho, seu Moreira”. 

Paciente: “eu estava entre as nuvens. Estas eram brancas, mas estas se tornaram 

sujas, com uma imagem borrada e parecia uma tinta rocha [...]. Desses dias para cá, eu 

tive muitos gases. Não consegui exalar por baixo, mas sim por cima. Se exalo por baixo, 

me alivio rapidamente, mas por cima não me alivio. Após ter soltado o vulcão aqui na 

sessão e colocado tudo para fora, as dúvidas começaram a desaparecer, mas agora tem as 

                                                 
609 Nos três primeiros anos de psicoterapia, Paulo sempre se dirigia a este chefe autoritário, pois ele tinha 
que cumprir metas e todas eram cumpridas, mas quando ocorreu a troca deste chefe por um jovem ‘mais 
humano’, Paulo foi perdendo o prazer pelo trabalho de representante comercial. 
610 Esta ideia de submissão pode estar relacionada com os seus impulsos masoquistas que o movem em 
suas dúvidas, trazendo simbolicamente o ‘(des)prazer’ de ser cobrado por homens que representam a lei 
paterna. Assim, esta ideia será retomada ao longo da análise deste caso. 
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dívidas com o banco [...]. Como será que devo pagá-las? Olha, acabei de soltar um [gás 

pela boca]”.  

Neste momento, ele deu um pequeno arroto involuntário e pediu desculpas, mas 

logo em seguida, vários outros arrotos vieram espontaneamente. Foram cerca de 28 

arrotos e eu questionei: 

Psicoterapeuta: “o que está passando em sua cabeça neste momento?” 

Paciente: “Eu tenho que soltar estes gases senão a dor vem no peito não mais com 

a ideia de enfarte, mas agora com o pensamento de dívida também [...]. Eu sei que são 

gases. Essa dor não dá em qualquer lugar. Quanto mais nervoso eu fico, mais gases eu 

começo a soltar. E quando vem pela boca, eu fico rotando a horas. Quando eu solto pelo 

ânus, não vem dor. Vai embora e pronto. Penso em dívida, ela fica parada dentro de mim 

e surge estes arrotos [...]. Eu tenho esses gases. Meu pai também tinha [...]. Minha mãe 

conta que meu pai tinha um corpo gelado que parecia sorvete [...]. Meu pai tinha mania 

de economia. Gastava o mínimo e só pensava em guardar dinheiro. Ele gostava de 

guardar dinheiro [...]. Estou preocupado com o meu filho de tanto que ele gasta. Está 

gastando mais do que ganha. Eu, na idade dele, nunca tive conta em banco. Na minha 

juventude, eu gastava todo o meu dinheiro [...]. Ele ganha 700 reais, gasta tudo e não 

paga o dinheiro que me empresta [...]. Eu também adoro gastar [...]. Doutor, por que toda 

vez que eu vou ao banheiro vem esses pensamentos de dívida? É só eu sentar na privada 

que vem pensamento de dívida”611. 

 

5.2.3- O sentimento inconsciente de culpa: o ritual do cemitério. 
 

Nesta sessão612, após ter se ausentado 15 dias da terapia (e em cuja última sessão 

aconteceram vários arrotos involuntários), ele inicia esta pedindo desculpas pelo fato de 

não ter comparecido na sessão anterior, como diz: 

Paciente: “Doutor, me desculpa pelo atraso e pelo equivoco na última sessão [...]. 

Depois que eu comecei a verbalizar sobre o meu vulcão, até as minhas dúvidas 

melhoraram [...]. Essa noite sonhei com o meu pai. Eu tenho vários sonhos, mas quando 

eu me levanto, eu me esqueço. Pela primeira vez, eu recordo que sonhei com o meu pai e 
                                                 
611 Como este paciente apresenta uma dívida ‘impagável’ com o banco (cerca de 30.000 mil reais), o banco 
liga constantemente cobrando o pagamento da mesma. Esta cobrança externa fez com que esta temática 
estivesse presente em várias sessões. Por exemplo, em uma sessão, ele teve a associação dos pensamentos 
de dívidas com os seus gases constipados, como disse: “esses pensamentos de dívidas me corroem [...]. Só 
quando eu vou ao banheiro, parece que fico um pouco aliviado desses pensamentos”. 
612 Esta sessão sucedeu a sessão anterior. 
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minha mãe juntos. Eu acho que quando eu sonho com água, eu estou sonhando com o 

meu pai, mas neste sonho não tinha água. Minha mãe conversava com o meu pai, o meu 

pai conversava com a minha mãe. Estava um diálogo entre os dois, a palavra vinha para 

mim e eu não me lembro. Talvez eu até conversava com meu pai. Eu estava conversando 

com a minha mãe e minha mãe me dirigia a palavra e meu pai estava lá. Eu olhava para 

ela e ela olhava e apontava para o meu pai. O sonho foi indo até que surgiu um tronco. 

Eu lembro que tinha um tronco maior e outro menor. A árvore do tronco menor era de 

uma árvore que estava cortada e do tronco maior era grande, em formato de L. Este 

tronco não estava cortado e sim quebrado. Este tronco maior, em formato de L., apareceu 

do nada. Ele apareceu e veio na minha direção muito rápido. Ele veio no momento que a 

minha mãe me dirigia a palavra e eu acordei, muito mal”613.  

Psicoterapeuta: “Em suas lembranças, onde você estava neste sonho?” 

Paciente: “O local deste sonho possivelmente é o cemitério onde o meu pai está 

enterrado. O tronco em formato de L. pode ser da árvore que está atrás do túmulo do 

meu pai [...]. Doutor, será que a árvore que está sobre o túmulo do meu pai quebrou? 

Preciso ir lá ver isso [...]. Não me lembro a idade que eu tinha no sonho, mas foi como se 

eu estivesse participando junto com eles. Eu era bem criança”. 

Psicoterapeuta: “o tronco em formato de L te faz lembrar o que?” 

Paciente: “L é a letra inicial de todos os homens de minha casa. O nome do meu 

pai começa com Luis, meu nome começa com Luis e de meu filho também [...]. Neste 

sonho não tinha água, mas sempre sonho com água. Acredito que a água esteja ligada ao 

meu pai. Água está ligada a peixe e é o que eu mais gosto de fazer é pescar. Mas se 

sonho várias vezes com água, eu penso que meu pai está pedindo para eu lavar o túmulo 

dele. Daí eu falo com minha esposa e ela nem questiona. Ela era pegada com a avó dela e 

quando ela sonha com a avó, ela vai lá no túmulo da avó também [...]. Quando sonho 

com água, eu vou lá no cemitério, vou no túmulo do meu pai, sempre está sujo e eu lavo. 

Eu faço uma oração na chegada e na saída. Sempre falo ‘tchau pai, fica com Deus’ toda 

vez que vou embora [...]. Quando eu sonho com água duas ou três vezes, o túmulo do 

meu pai pode estar sujo e eu tenho a obrigação de limpá-lo; pois a alma do meu pai pode 

estar suja”. 

                                                 
613 Este sonho é de extrema relevância para a compreensão da incorporação do pênis sádico paterno. A 
análise deste sonho será feita nas próximas páginas. 
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Assim, a partir dos relatos destas três sessões clínicas, tal como da realidade 

histórica de Paulo, encerro a apresentação deste caso e caminho para a análise de seus 

dados clínicos. 

5.3- Análise do Caso Clínico. 
 

Para iniciar este subcapítulo, gostaria de relembrar ao leitor que pretendo ressaltar 

que um estudo minucioso da problemática identificatória torna-se o eixo norteador para a 

compreensão do sintoma da dúvida e da culpa (inconsciente) nos casos de neurose 

obsessiva. Este é o postulado que pretendo defender com este meu estudo, que se 

respalda em minha vivência clínica com pacientes obsessivos e que encontro na análise 

da história libidinal e identificatória do paciente Paulo dados clínicos suficientes para 

assegurar tal afirmação. Para tal, ao analisar estes dados, darei enfoque aos quatro pilares 

que julgo fundamentais para compreender a sua problemática identificatória: o primeiro 

é a história edipiana dos pais (ressaltando-se aqui o recalcado materno de Ângela), o 

segundo é a constituição psíquica de Paulo, destacando a sua história libidinal e 

identificatória, o terceiro é a internalização do pênis sádico paterno (que será discutido 

no sonho do cemitério) e o quarto é a identificação ao superego (que será discutido ao 

longo dos valores morais e da busca da perfeição, tão comum no discurso deste 

paciente). Esses quatro pilares são fundamentais para compreender a problemática 

identificatória que subjaz por detrás da culpa e das dúvidas de Paulo. 

Convém lembrar que, segundo Freud, o “trabalho de construção, ou, se preferir, 

de reconstrução, assemelha-se muito à escavação [...]. O único curso que se lhe acha 

aberto é o da reconstrução que, por essa razão, com freqüência só pode atingir um certo 

grau de probabilidade”.614 Isto significa que, neste subcapítulo, o ato de me respaldar na 

realidade histórica de Paulo, em suas associações e lembranças encobridoras, me 

possibilitam elaborar as minhas construções teóricas que, nas sábias palavras de Freud, 

“constitui apenas um trabalho preliminar”.615 

É neste trabalho preliminar que acredito ser possível desenvolver as minhas 

teorizações flutuantes, já que, segundo Aulagnier, “a prática analítica torna-se [...] a 

prova de uma impossível aliança entre o pensamento teórico e o ato prático”.616 Neste 

                                                 
614 FREUD, Sigmund (1937). Construções em Análise. ESB, vol. XXIII, 1996, p. 277. 
615  Idem, p. 278. 
616 AULAGNIER, Piera (1989). Introdução. In: O Aprendiz de Historiador e o Mestre-Feiticeiro: do 
discurso identificante ao discurso delirante. São Paulo: Escuta, p.16. 
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segundo momento, Paulo transforma-se em abstração teórica no qual procuro, a partir da 

escuta propiciada no setting terapêutico, realizar uma construção metapsicológica a partir 

dos dados clínicos fornecidos por este paciente. Assim, este caso vem a servir como um 

suporte para as minhas teorizações flutuantes, no qual encontro em sua problemática 

identificatória, o eixo norteador para a compreensão de sua culpa inconsciente e de seus 

sintomas de dúvida. Para tal, escolhi os dados de sua realidade histórica mais 

importantes que me respaldam para se chegar a tal conclusão, embora gostaria de 

ressaltar que a atividade clínica, seja com paciente obsessivos ou não, sempre fica a 

frente de qualquer esforço de teorização, pois o ato de escrever a clínica, como diz Gori, 

“opera uma transformação qualitativa entre a história vivida na relação com o paciente e 

a história escrita após esta vivência”.617  

Para iniciar essas teorizações, gostaria de ressaltar que, se em um primeiro 

momento, eu ‘suspendi’ toda a teorização possível deste caso clínico, é que eu procurei 

escutar Paulo em sua singularidade. Conseqüentemente, neste segundo momento, a 

história de Paulo se torna uma abstração teórica que me norteia para fundamentar esta 

tese. 

 Compreendo que este paciente, que chega atormentado por seus pensamentos 

ruminantes de morte, é movido à psicoterapia por uma culpa inconsciente a qual ele 

sempre negou, como dizia: “culpado, eu, do que? Não sinto culpa nenhuma”. 

Saliento a importância de destacar esta queixa para a compreensão das obsessões 

deste paciente, tal como Freud já ressaltava em uma nota de rodapé no caso clínico do 

Homem dos Ratos, sublinhando a importância das “primeiras comunicações feitas por 

pacientes".618 São nestas primeiras comunicações que Paulo relata o medo, o horror 

mediante o seu desejo parricida e aos seus impulsos agressivos inconscientes.  

E como o pensamento na neurose obsessiva constitui o substituto completo, 

simbólico, do ato primordial, tal como ressaltado por Freud em Totem e Tabu, 

compreendo que Paulo procura a psicoterapia movido por uma culpa inconsciente o qual 

paralisava o seu modo de interagir com o mundo externo, tal como diz em suas primeiras 

associações: “só eu que corria com o meu pai, mas eu não imaginava que ele fosse 

morrer. Hoje , eu estou aqui, sem ação [...]”. 

                                                 
617 GORI, Claudia. Histeria Feminina: a problemática identificatória. São Paulo: Via Lettera; FAPESP, 
2007, p. 73. 
618 FREUD, Sigmund (1909). Notas Sobre Um Caso de Neurose Obsessiva. ESB, vol. X, 1996, p. 145. 
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Assim, a partir destas primeiras associações, eu me interrogava o porquê destes 

pensamentos ruminantes e o que se escondia por detrás deles, que neste caso, seriam as 

suas dúvidas, a sua culpa e as dívidas financeiras. Mas até se chegar a estas dúvidas 

ruminantes e aos pensamentos de dívidas, as suas associações e lembranças foram dando 

espaço à história com o seu pai, como disse em sua queixa: “tinha muitos irmãos, mas 

ninguém queria saber de ajudar o meu pai [...]. Só eu que corri”. E aqui ele traz uma 

associação que começa a demonstrar toda a sua identificação com o pai. Tal como o pai 

que morreu de enfarte, ele desenvolve pensamentos obsessivos nos quais os seus 

referencias identificatórios estão voltados a pessoas que também morreram de enfarte, tal 

como o Bussunda. 

Neste momento, me veio à cabeça o texto redigido por Freud em 1921, intitulado 

Psicologia de Grupo e a Análise do Ego, no qual ele postula três modalidades de 

identificação. Destas três modalidades já mencionadas no capítulo 01, percebia que esta 

queixa de Paulo transparecia a segunda modalidade, ou seja, o seu ego tinha adquirido as 

características do objeto amado (e odiado ao mesmo tempo).  

Assim, a questão da problemática identificatória, neste caso clínico, aguçou as 

minhas pulsões epistemofílicas já neste primeiro encontro, reforçando ainda mais o meu 

interesse no desenvolvimento desta tese. E ao ler o texto de Green intitulado 

Metapsicologia da Neurose Obsessiva em que ele ressalta que Freud jamais se limitou ao 

papel da identificação no obsessivo, me questionei como será que teria ocorrido a 

história libidinal e identificatória do paciente Paulo com seu pai e sua mãe, ainda mais 

após uma associação do personagem Hércules com homem forte, dizendo: “uma vez 

meu pai falou que não há tamanho, nem grandeza, já que qualquer homem pode ser 

derrubado”. 

Foi a partir desta idéia de invencibilidade, desta rigidez superegoica demonstrada 

por Paulo, que fui conduzindo as sessões para alcançar o diagnóstico clínico de neurose 

obsessiva, momento este em que a sua relação transferencial demonstrou nitidamente o 

complexo paterno que estava em jogo. Isto significa que, ao longo destas sessões, os 

pensamentos obsessivos foram cedendo espaço para a história com o seu pai, como 

disse: “só eu que corria com o meu pai, mas nunca imaginei a sua morte”. Esse ‘nunca’, 

esse ‘não’ vem a exemplificar o mecanismo da negação muito presente em seus relatos, 

principalmente após as minhas intervenções. Em minhas teorizações, acredito que o pai 

ainda viva no imaginário deste paciente, como disse durante uma sessão: “o meu pai 

ainda vive dentro de mim”. Assim, por detrás deste pensamento obsessivo, percebi que 



 210 

existia uma história muito singular deste paciente com o seu pai, uma história que 

necessitava ser ouvida, compreendida e interpretada. 

Nesta escuta, sempre tive cuidado para não alvoroçar seu superego ao longo das 

sessões, pois em muitas intervenções, notava que as racionalizações era um mecanismo 

de defesa que persistia por trás de seus inúmeros isolamentos ao longo de suas 

associações. Como era difícil esse paciente associar!!!!!! E um dado que necessito 

ressaltar para iniciar as minhas teorizações flutuantes é que eu sempre procurava 

observar o funcionamento superegoico deste paciente, sessão por sessão.  

Isto significa que eu fui lapidando este superego ao longo das sessões. Um 

exemplo que menciono é que ele nunca chegava atrasado nas sessões, demonstrando 

uma rigidez em relação ao tempo, tal como o seu pai. Aos poucos, fui apontando, por 

exemplo, que eu não iria puni-lo por chegar atrasado, tal como o seu pai poderia fazer 

em sua remota infância, quando ambos trabalhavam juntos na construção civil. 

Ao longo da psicoterapia, ao lapidar essa rigidez supergoica, este paciente foi 

transparecendo todo o seu movimento ambivalente nas sessões, trazendo seus conteúdos 

anais em suas verbalizações, ‘murchando’ assim os seus intestinos e repetindo, no setting 

clínico, todo o conflito infantil com o seu pai. Conseqüentemente, todo o ódio e a 

agressividade inconsciente direcionado a este pai foram surgindo no setting através do 

seu sentimento inconsciente de culpa e que, ao lado das dúvidas, tornaram-se os 

principais aliados de suas resistências.  

E para compreender como todo este ódio e toda esta agressividade transparecem 

em seu sintoma da dúvida e em seu sentimento inconsciente de culpa, gostaria de 

recorrer, em um primeiro momento, a resolução edipiana dos pais deste paciente, para 

que, em um segundo momento, eu possa teorizar sobre a constituição psíquica de 

Paulo619.  

Assim, antes de me aprofundar na questão da vivência de satisfação, da 

identificação primária e dos modos de funcionamento psíquico (o originário, primário e 

secundário), que acredito ser fundamental para a compreensão da cena primária e do 

advento do Eu de Paulo, ressalto que Paulo nasce imerso na história edipiana de seus 

pais Claudio e Ângela. E como ambos desejaram este filho, me questionei se, na história 

edipiana destes pais, eu poderia encontrar alguns dados relevantes para a compreensão 

                                                 
619 Destaco que a partir da análise da história libidinal e identificatória deste paciente é possível 
compreender como que a culpa e a dúvida se estruturaram em sua problemática identificatória. 
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da problemática identificatória de Paulo, que se manifesta em suas atuais dúvidas e 

culpas.  

Foi na história edipiana de seu pai Claudio que, em minhas teorizações flutuantes, 

encontro dados que apontam para um conflito identificatório entre este pai Claudio e o 

seu avô paterno. E para compreender como o pequeno Paulo nasce imerso neste conflito 

- que lança luzes sobre a futura problemática identificatória deste paciente - gostaria de 

realizar uma pequena digressão e trazer alguns dados da resolução edipiana dos pais de 

Paulo. 

5.3.1-A história edipiana dos pais de Paulo. 
 

Paulo me relata que seu pai nunca fez referências ao seu avô paterno, pai de 

Claudio. Quando ele falava isso, minha escuta clínica ficava muito aguçada, pois me 

questionava se existia algo ‘mal resolvido’ nesta história de Claudio, pai de Paulo, com o 

seu avô paterno. 

Sobre isto, Paulo me diz que seu pai nunca falou de seu pai, muito menos em 

relação aos parentes paternos, os quais Claudio não nutria bons sentimentos. Por outro 

lado, seu pai sempre fazia menção a um tio materno. Seu pai, após a morte deste tio que 

nomeio de Antenor, visitava constantemente o seu túmulo. 

 Paulo se lembra que, aos seis anos, ele ia junto com o seu pai visitar este túmulo, 

mas Paulo me disse que seu pai já apresentava o hábito de freqüentar cemitério desde 

antes do seu nascimento. Em minhas teorizações flutuantes, acredito que o ódio de 

Claudio resguardado ao seu pai vem a transparecer, através do deslocamento, no silêncio 

destinado aos seus parentes paternos, enquanto que o tio materno Antenor vem a 

funcionar como um referencial identificatório masculino colocado no lugar deste pai. 

Assim, o fato de não fazer referências ao pai, eu interpreto como uma falta, um silêncio, 

que simbolicamente se expressa no ritual de ir ao cemitério para visitar o túmulo do tio, 

denotando toda a sua agressividade, o seu ódio, destinado ao pai, mas que ao longo do 

ritual, vem a ser representado pela figura do tio. 

Por outro lado, o fato de Claudio não mencionar a história que viveu com o seu 

pai me traz a idéia de um possível conflito não verbalizado, que paira no silêncio da 

memória de Paulo, denotando toda a sua culpa e que vem a ser alimentado pela presença 

de um fiscal que o pune e vigia: o seu superego.  

E ao buscar o túmulo de um referencial masculino, compreendo que, 

simbolicamente, Claudio está autorizando a presença de um ‘pai morto’, tal como 
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apontado por Melman. Este ritual inscreve-o em uma linhagem de um pai que pertenceu 

a uma geração que o procedeu, mas que morreu, permanecendo ainda vivo no imaginário 

de Claudio durante os seus rituais. 

 Um outro dado me chama a atenção nos relatos de Paulo: a rigidez superegoica 

de seu pai, como Paulo diz: “meu pai não perdoava nem o horário. Ele era inflexível. 

Cinco horas eram cinco horas e não cinco horas e um minuto [...]. Ele tinha um ideal de 

justiça muito forte”. Como o superego, segundo Freud, é o herdeiro do complexo de 

Édipo e neste há valores e julgamentos transmitidos de geração para geração, 

compreendo que Claudio, pai do paciente Paulo, herde esses valores ‘rígidos’ de sua 

resolução edipiana, fortalecendo as normas e os valores morais já presentes no micro 

meio familiar onde estava inserido. Isso justifica o senso de justiça tão forte neste pai, 

que também está presente em Paulo. Acredito que esteja aqui, na raiz deste superego 

rígido, a causa que move Claudio em seus rituais de ir ao cemitério e visitar o túmulo do 

tio Antenor, expressando toda a sua culpa inconsciente em relação ao avô de Paulo. 

Assim, encontro na história edipiana do pai de Paulo, conflitos identificatórios que, em 

meu entendimento, transparecem o seu sentimento inconsciente de culpa620.  

Esta questão de culpa, em meu parecer, é o que também movia este pai a ser tão 

religioso. Ele respeitava todos os feriados santos, denotando, por detrás do fato de ser  

um católico praticante, todos os impulsos ambivalentes que nutria em relação ao seu pai. 

E quando Paulo relata que o pai apresentava uma firmeza em suas palavras, sendo que 

esta deveria ser cumprida e nunca questionada, compreendo que estas palavras tornam-se 

significantes que representam a lei do seu micro meio familiar. Assim, ao reconhecer que 

as normas e valores atribuídos pelo seu meio sociocultural estão em consonância com os 

valores internalizados ao longo da sua constituição psíquica, Claudio reconhece a função 

paterna, sendo esta transmitida para seus quatro filhos, inclusive Paulo. 

Antes de prosseguir para a história edipiana da mãe, acredito que ainda há um 

ponto fundamental na história edipiana de Claudio, pai de Paulo: o fato deste pai nunca 

fazer alusão ao nome do seu pai, como diz Paulo: “nunca me lembro dele falando o 

nome do meu avô”. Em minha compreensão, parece que, simbolicamente, Claudio faz 

alusão ao “pai-morto”, cujo ato primordial - a morte do pai totêmico - não pode ser 

repetido, mas cuja presença persiste em seu complexo ambivalente pai-filho. Isto 

                                                 
620 Tal como o pai, Paulo também transparece essa problemática identificatória em seus rituais, que 
denotam o seu sentimento inconsciente de culpa. 
 



 213 

significa que, este pai, embora não seja verbalizado, torna-se um mito: embora morto, 

persiste no imaginário de Claudio, sendo o apego a religião católica uma forma de se 

aliviar desse sentimento de culpa filial, tornando a moralidade, tão marcante na vida 

deste pai, uma forma de penitência demandada pelo seu sentimento de culpa. Isto fica 

evidente quando Paulo diz: “ele nunca bebeu, nunca fumou. Sempre foi religioso. [...] 

Sempre foi correto, mas me lembro que ele sempre ia ao cemitério visitar o túmulo do 

tio”. 

Assim, se de um lado, o ritual do cemitério remete a sua culpa, por outro, dois 

detalhes também me chamaram a atenção no relato deste pai: o primeiro seria em relação 

a sua rigidez, como diz Paulo: “meu pai era inflexível em relação ao horário [...]. Ele era 

rígido, duro com os seus empregados [...]”. Tais características, além de denotar a 

presença de um superego rígido, sádico, demonstra também a agressividade que foi 

direcionada por Claudio, em suas fantasias infantis, ao pai ‘não verbalizado’ de sua 

remota infância. Mediante o seu reconhecimento da castração, acredito que toda esta 

agressividade direcionada ao seu pai ‘não verbalizado’ foi internalizada em seu 

superego, tornando-o rígido, inflexível, sádico, e fortalecendo, assim, a sua culpa. 

O segundo detalhe remete a três características provenientes de suas fontes anais-

eróticas. Claudio tinha um apego ao horário e era muito avarento em relação a dinheiro: 

ele nunca fez dívidas, pois tinha pavor da mesma. O apego ao dinheiro e o tempo provém 

das sublimações anais-eróticas de Claudio, mas o horror a dívida remete ao pai, pois 

acredito que, em seus pensamentos, nada poderia ser feito que o remetesse a presença de 

um pai cuja dívida já estava instalada: o silêncio em relação ao seu nome. E através dos 

seus pensamentos anímicos – crenças em assombrações e vultos – Claudio foi 

ludibriando o seu próprio desejo parricida, deslocando os seus impulsos agressivos para 

pensamentos que fortaleciam as crendices locais. Assim, ao buscar a religião e as 

crendices locais, Claudio busca reparar a culpa através da reconciliação com o pai, 

embora o ritual do cemitério cobre o seu devido preço devido à presença de um fiscal: o 

seu superego cruel. 

Ao contrário da história edipiana do pai, a mãe de Paulo, Ângela, teve um bom 

relacionamento com os seus pais e avós, tanto maternos quanto paternos. Esta família 

valoriza muito os vínculos afetivos, demonstrando uma família cercada de amor e 

carinho. Em meu parecer, devido a um bom relacionamento com o seu pai, Ângela 

mantém um bom relacionamento com os referenciais masculinos na atualidade, inclusive 

com o seu marido Claudio, tal como Paulo diz: “[...] ela ajuda todo mundo, até sobrinho 
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vagabundo, isso não é certo. Ela sempre respeitou as palavras do meu pai [...]. Até hoje, 

ela lembra dele [...]. Não esquece o dia dos pais e nem o dia do aniversário do meu pai”. 

Suponho que, devido a uma relação positiva com o seu pai em sua remota infância, isto 

permitiu que Ângela nutrisse uma relação positiva com o seu atual marido, reconhecendo 

a função paterna neste. Isto significa que, ao reconhecer a autoridade do pai de Paulo, 

Claudio, em seu contexto familiar, esta mãe repete, na fase adulta, as boas vivências que 

esta teve com os representantes masculinos em sua remota infância, reconhecendo e 

exercendo a função paterna em relação aos seus filhos, como Paulo diz: “quando era 

preciso, ela chegava mesmo e colocava ordem em tudo, mesmo meu pai não estando 

presente. Ela não escondia nada dele [...]”. Assim, ao mostrar a presença paterna para 

seus quatro filhos, fazendo alusões para o mesmo até os dias atuais, suponho que estas 

referencias demonstrem a legalidade da função paterna nesta mãe, uma vez que 

reconhece o marido como o legítimo representante da lei, outorgando a ele uma função 

internalizada de seu próprio pai, em sua remota infância e reconhecendo Claudio como o 

legítimo representante da lei. 

Abro um parêntese. Ressalto que o discurso voltado à presença materna foi 

aparecendo aos poucos, ao longo das verbalizações de Paulo, durante a psicoterapia. 

Sobre a mãe do obsessivo, Kristeva diz: “a evitação da figura materna é constante no 

discurso do paciente [...]. A mãe do obsessivo é uma morta, anônima, deprimida ou a de 

um outro” 621. Assim, esta mãe foi saindo do anonimato ao longo das sessões, momento 

este em que eu observava como que a função paterna se fazia presente no discurso de 

Ângela, denotando a lei do pai em seu recalcado, embora ela tivesse sempre que recorrer 

à presença de Claudio, em “carne e osso”, para se fazer ‘valer’ esta função. Fecho 

parêntese. 

Se, por um lado, a convivência com os representantes masculinos, inclusive o 

marido, foi marcada por um reconhecimento da função paterna, por outro, as vivências 

com as representantes do sexo feminino são marcadas por conflitos intensos, denotando 

a rivalidade que Ângela possivelmente teve com a sua mãe em sua remota infância e 

cujos vestígios são manifestados, de uma forma distorcida, nas relações atuais com as 

mulheres. Sobre isto, Paulo me disse: “uma vez, ela foi lá na casa da minha irmã e brigou 

com a mãe e a irmã do meu cunhado [...]. Nunca mais elas se falaram [...]”. Assim, 

acredito que essa rivalidade com o mesmo sexo provém de sua resolução edipiana, pois 

                                                 
621 KRISTEVA, Julia. As Novas Doenças da Alma. Tradução de Joana Angélica D’Avila Melo. Rio de 
Janeiro: Rocco, 2002, p.62. 
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qualquer mulher, com a mesma idade ou idade muito próxima, que venha a se colocar 

nos vínculos de amizades sustentados por suas filhas, era passível de uma pequena 

discussão no micro meio familiar onde Paulo nasceu e foi criado.  

Destaco que todos os seus quatro filhos foram criados em sua casa, denotando que 

Ângela não postergou a função materna a terceiros, embora, algumas vezes, Paulo ficou 

com as irmãs quando Ângela saia para trabalhar. Tanto Ângela como Claudio estiveram 

presentes na criação destes quatro filhos. Isto me remete a resolução edipiana de Ângela 

e de Claudio, pois ao mostrar os limites e reconhecer a função paterna, este casal denota 

formas lícitas de amor e de proibições aos seus filhos, com o intuito de resguardar a 

repressão de ambos. E ao criar os seus quatro filhos de uma forma singular e autônoma, 

acredito que, ao longo da constituição psíquica de Ângela, ocorreu o reconhecimento da 

sua castração, denotando que o antigo desejo de ter um filho de seu próprio pai foi bem 

recalcado, transmitindo o desejo de ter filhos para Claudio e aos seus três irmãos. Hoje 

Ângela é bisavó: tem 5 netos e 03 netas. 

Após demonstrar brevemente a resolução edipiana dos pais de Paulo, gostaria de 

relembrar que, segundo Aulagnier, o Eu nasce mergulhado na história edipiana dos pais. 

Deste modo, para compreender a história libidinal e identificatória deste paciente, é 

necessário reconhecer que quando Paulo estava prestes a nascer, ele se depara com um 

pai cuja história está cercada de rituais que demonstram os seus desejos parricidas e 

impulsos agressivos, alimentados por uma possível culpa inconsciente, como também 

uma mãe cuja história edipiana demonstra uma sexualidade infantil bem recalcada, 

reconhecendo a lei do pai, embora as suas vivências com outras mulheres sejam cercadas 

de certos tons de rivalidade. 

 

5.3.2-A história libidinal e identificatória de Paulo. 
 

 Para entendermos o advento do Eu de Paulo, durante a sua identificação 

imaginária, e a sua identificação simbólica (que culmina em sua identificação ao projeto 

identificatório), que traduz toda a sua problemática identificatória, é necessário ressaltar 

que, antes do Eu de Paulo surgir, outros modos de funcionamento psíquico entraram em 

cena, como o originário, primário e o secundário – modo de funcionamento do Eu. 

Assim, para compreender estes três modos, gostaria de recorrer aos principais dados de 

sua realidade histórica, enfocando o seu contexto familiar e o seu nascimento.  
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Em seu micro meio familiar, no momento de seu nascimento, já existiam três 

irmãos mais velhos: Ana, de treze anos, Igor, de dez anos e Beatriz, de seis anos. Como 

seus pais se casaram relativamente cedo - seu pai Claudio, com 23 anos, e sua Ângela, 

com 21 anos, -  Paulo é o caçula destes quatro irmãos. 

Assim, gostaria de iniciar estas minhas teorizações com uma lembrança relatada 

por seu pai para este paciente. Em uma sessão, Paulo diz que seu pai contou que sua mãe 

Ângela teve uma quarta gravidez muito tranqüila, mas que devido a complicações ao 

longo do parto, o médico disse-lhe que era necessário optar entre a mãe e o filho, pois 

somente um dos dois poderia sobreviver. Sobre isto, Paulo aponta: “meu pai nem pensou 

para responder. Ele queria os dois vivos ou nada [...]. Era tudo ou nada [...]. Eles já 

esperavam que viesse um filho homem”.  

A partir deste relato de Paulo, destaco a importância do desejo paterno e materno 

em relação ao nascimento deste filho, tal como os bons sentimentos destinados deste pai 

em relação a esta mãe e vice-versa, pois até hoje, esta mãe refere-se a este pai com boas 

lembranças. O nascimento de Paulo foi aguardado e desejado por este casal, sendo as 

palavras deste pai impregnadas de um valor simbólico que marca a sua presença desde o 

início da sua constituição psíquica, sendo Paulo pré-investido pelo discurso deste casal. 

Assim, o pequeno Paulo nascido está e desejado foi. 

Embora esta mãe tenha apresentado complicações orgânicas durante parto, 

nenhuma outra complicação durante a gestação de Paulo foi relatada por seu pai. E logo 

após o seu nascimento, acredito que vivência de satisfação proporcionou muito prazer ao 

pequeno Paulo, instaurando o desejo e, através do bom contato com a sua mãe, as suas 

pulsões sexuais. 

O leitor deve estar se indagando da onde que retirei tal suposição. Assim, recorro 

aos adjetivos que ele destina a sua mãe, já que diz que ela é atenciosa e afetuosa com 

todo mundo, como declara: “até com neto vagabundo, ela tem paciência”. A partir destes 

adjetivos, penso que esta mãe conseguiu investir libidinalmente este filho, destinando 

amor e atenção a ele enquanto um sujeito singular e autônomo. 

 Além disso, um dado clínico que observo nos sonhos deste paciente e que remete 

a situações prazerosas, sensoriais, de sua remota infância é o prazer escópico de observar 

o rosto da mãe. Nos sonhos, ele sempre se relata como uma pequena criança que observa 

os olhos da mãe, o rosto da mãe. Em minhas teorizações, observo que esta experiência 

foi tão impregnada de prazer que influenciou até as suas primeiras escolhas amorosas, 

pois ele, na juventude, observava os rostos das mulheres para se sentir atraído.  Ressalto 



 217 

que como a escolha objetal anaclítica, segundo a teoria freudiana, tem como base a 

experiência da mulher que alimentou e protegeu a criança na remota infância, suponho 

que as primeiras experiências entre Paulo e sua mãe, após a vivência de satisfação, foram 

rodeadas de prazer, auxiliando no alivio das tensões internas e impregnando as suas 

escolhas objetais na fase adulta. 

 Ao aliviar a fome e o desamparo do pequeno Paulo, Ângela propicia a violência 

primária, decodificando e amparando a ansiedade do seu pequeno filho. Assim, Paulo 

nasce em um micro meio familiar cercado pelos desejos dos pais, no qual existia um 

respeito recíproco entre ambos e rodeado por valores rígidos, tanto no contexto desta 

família como no grupo o qual pertenciam.  

Um exemplo destes valores rígidos, na comunidade onde Paulo nasceu, está 

presente nos valores familiares desta pequena cidade, pois existe uma lei tácita na qual o 

casamento, para ser abençoado pelo pai, deve ocorrer entre os descendentes de europeus, 

tal como ocorreu com os pais de Paulo. Este é um pilar fundamental para que este seja 

aceito pela comunidade local dos descendentes de italianos. E como Paulo traz boas 

referências do grupo no qual está inserido, tal como no ambiente em que foi criado, 

entendo que não ocorreu nenhuma quebra do contrato narcisista do grupo em relação a 

este paciente ao longo do seu crescimento, demonstrando assim um investimento 

libidinal não só dos pais deste paciente por este, mas também do grupo no qual estava 

inserido. Tal interpretação é decorrente dos valores morais e sociais, tão fortes e nítidos 

na fala de Paulo, que perpetuam os valores locais desta cidade.  

Um outro dado que vem a corroborar tal afirmação, denotando o investimento do 

grupo por Paulo, ocorre no bairro onde vive: atualmente, ele é o líder comunitário do 

bairro onde mora, uma vez que os próprios membros o elegeram como representante 

desta comunidade. Assim, Paulo, em seu discurso, perpetua os valores morais tão 

marcantes em seu micro meio familiar. 

 Um exemplo destes valores seria o tabu de que o casamento para ser ‘eterno’ tem 

que ser abençoado pelo pai da noiva ou do noivo. No caso dos pais de Paulo, a benção 

provém do pai da noiva, pois este casamento reproduzia os valores locais.   

 Quando Paulo me relatava esta união e as recordações da mãe sobre a mesma, 

observo que tanto o seu pai Claudio como sua mãe Ângela nutriam bons sentimentos 

entre si e boas lembranças deste casamento. E como a chegada deste segundo filho 

homem era tão aguardada por ambos os pais, acredito que Paulo nasça em um espaço 
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familiar rodeado por valores rígidos, ‘congelados no tempo’ e que impregnaram os seus 

julgamentos morais na vida adulta. 

O nascimento de Paulo, como era tão aguardado - pois seria o segundo filho 

homem deste casal, no qual já existiam duas mulheres - foi rodeado de prazer e alegria, 

propiciando uma revivecência do antigo narcisismo dos pais. Enfatizo bem aqui os pais, 

pois ambos investiram no futuro Eu de Paulo que ainda estava por advir. 

Como Paulo não relata nenhuma vivência depressiva anterior de sua mãe e sim de 

uma mãe que esteve sempre ao lado de seu marido Claudio e de seus filhos, 

principalmente as filhas, acredito que esta mãe foi capaz de investir libidinalmente cada 

filho de uma forma autônoma e singular, apontando sempre os limites e respeitando o 

espaço ocupado por seu marido, denotando que respeitava a função paterna, reconhecida, 

neste momento, em seu marido. Assim, acredito que, pelos relatos de Claudio, esta mãe 

apresenta a sua antiga sexualidade infantil bem recalcada. 

 Ao nascer, o futuro Eu de Paulo já se depara com um espaço onde a lei do pai 

predominava, sendo o discurso de ambos os pais voltados ao bem estar destes quatro 

filhos, embora acredito, em minhas teorizações, que Paulo já era aguardado por um 

discurso já presente na sombra falada desta mãe, não ocorrendo nenhuma ruptura na 

imagem identificatória pré-existente no momento de seu nascimento, como disse em uma 

sessão: “como nasceu uma mulher primeiro, depois um filho homem e a terceira filha 

mulher, meus pais já esperavam fechar o ciclo com um outro filho homem [...]”. 

Como, segundo Aulagnier, a sombra falada é a herdeira da história edipiana da 

mãe, antecipando o próprio recalcado de seu filho, eu gostaria de trazer um pouco mais 

sobre a realidade histórica da mãe deste paciente, pois encontro nestes relatos dados 

pertinentes para a compreensão da sua sombra falada. 

Sobre sua mãe, Paulo diz: “mãe vai ser sempre mãe [...]. Ela sempre respeitou o 

meu pai e os seus parentes. Cuidou de todos os filhos. Meu pai ia trabalhar e ela ficava 

lá, cuidando de nós [...]". Como Ângela cuidou de cada filho, suponho, em minhas 

teorizações, que esta mãe tenha recalcado a inveja do pênis proveniente do seu complexo 

edipiano, tal como o desejo de ter um filho de seu próprio pai, pois cuidou de seus 

quatros filhos dentro da sua própria casa, não destinando os cuidados maternais a 

terceiros. Assim, o desejo de dar um filho ao pai estava bem recalcado, pois tanto Ângela 

como Claudio não destinaram os cuidados maternos e paternos a outras pessoas. 

 Além disso, o fato dela ser atenciosa representa bem estes cuidados maternais, 

esta função materna, de investir e acolher a demanda de cada filho. Ressalto que todos os 
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seus filhos, na fase adulta, seguiram caminhos independentes: todos estão casados, 

trabalham e hoje são pais de família, inclusive três, dos seus quatro filhos, são avós. 

Nenhum de seus filhos apresentou episódio de surto psicótico, denotando que a função 

materna, de acolher e amparar a demanda destes filhos, esteve presente em seus cuidados 

maternais. 

Em relação à gravidez e ao seu nascimento, ele também declara: “segundo o meu 

pai, com exceção do parto, foi uma gravidez tranqüila [...]. Minha mãe teve quatro filhos 

e todos nasceram saudáveis [...]. Me contaram que ela sempre foi enérgica, mesmo 

quando estava grávida e os meus irmãos eram bem pequenos [...]. Nunca adoeceu por 

causa da gravidez [...]. Se a gente fazia arte, ela sempre falava que ia chamar meu pai ou 

coloca a gente de castigo [...]. Até depois de morto, ela ainda associa alguns eventos com 

o meu pai [...]. Ela sempre respeitou o meu pai e até hoje ela fala muito bem dele”. Esta 

afirmação me remeteu, primeiramente, ao conceito da sombra falada. Compreendo que a 

sombra falada presente no momento do nascimento de Paulo contém o recalcado da 

sexualidade infantil de sua mãe e que, ao desempenhar a função de porta-voz, inserindo 

Paulo no discurso do meio, Ângela destina ao pai de Paulo significantes rodeados de 

bons sentimentos. Assim, no nascimento de Paulo, acredito que o encontro entre a boca 

(de um bebê tão desejado por este casal) e o seio (de uma mãe com sua sexualidade 

infantil bem recalcada e com nenhuma vivência depressiva anterior) proporcionou muito 

prazer para ambos os lados, não ocorrendo nenhum ponto de ruptura entre o que era 

aguardado por este casal e o corpo real, visto, do pequeno Paulo. 

Paulo relata que sua mãe amamentou todos os filhos e nunca teve problemas com 

a amamentação. Relembrando que, como a chegada deste segundo filho era tão 

aguardada, este encontro boca (do pequeno Paulo) e o seio (de sua mãe) deve ter 

proporcionado um mínimo de prazer, coincidindo o desejo materno de que o pequeno 

Paulo demandasse o seio desta mãe e a demanda do pequeno Paulo de que esta mãe 

Ângela o desejasse, resultando em sua identificação primária. Assim, o pequeno Paulo, 

além de ingerir o leite materno, acredito que tenha ingerido libido. E ao incorporar, 

ingerir, este leite tão investido de libido, o seio desta mãe veio a funcionar como o 

protótipo das primeiras identificações para Paulo. 

A compreensão desta identificação primária é de suma importância para a 

interpretação de sua cena primária, pois ao se alienar no desejo de sua mãe através da 

incorporação do seio materno, Paulo inicia a projeção de sua agressividade para o seu 

ambiente externo. Esta agressividade irá transparecer em seus sonhos através da 
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representação de objetos agressivos que, em meu entendimento, remetem à figura sádica 

paterna, tal como o jipe e o trator, denotando que o seu pai pode ter sido introjetado de 

uma forma agressiva, sádica e ameaçadora no início de sua constituição psíquica. 

Mas o leitor deve estar se indagando porque é necessário explorar as primeiras 

vivências do pequeno Paulo, ressaltando os modos de funcionamento psíquico, tais como 

o originário neste momento. Assim, gostaria de responder que desde o início da 

constituição psíquica de Paulo, encontro uma mãe que, ao longo de sua amamentação, 

propiciou uma experiência sensorial prazerosa ao seu filho, conduzindo a fusão da boca 

do pequeno Paulo com o seu seio, ocasionando, no originário deste filho, a 

indissociabilidade da boca-seio. E como Paulo nunca apresentou nenhum surto psicótico 

ao longo de sua organização genital adulta, acredito que nenhuma experiência de 

rejeição, de desfusão, possa ter vindo a ocorrer neste momento inicial de sua vida. 

Assim, ao acariciar o pequeno Paulo ainda no hospital, esta mãe foi despertando a sua 

sexualidade infantil em seus primeiros cuidados, estimulando os seus lábios e 

proporcionando um prazer proveniente desta ingestão de leite. 

 Tais interpretações provém dos relatos de Paulo no setting clínico, pois ele 

sempre relatava uma mãe cuidadosa, afetuosa no cuidado com as pessoas que estavam ao 

seu redor. Esta mãe, cuja falicidade veio a desmoronar com o reconhecimento da  

castração de Paulo, também foi representada em seus sonhos através de um jipe 

amassado, um trator amassado, no qual ele ficava olhando e idolatrando. Esse idolatrar, 

esse olhar, a perfeição de um objeto que, segundo ele, era lindo e fascinante, me remete a 

idéia de como esta mãe foi marcante para este filho. Assim, através destes sonhos, 

compreendia que o sensorial estava totalmente voltado a sua figura materna, embora o 

jipe possa ser também, em minha interpretação, um objeto que venha a representar uma 

mãe intocável, sendo esta um objeto de desejo já presente no início da vida deste 

paciente. 

Por outro lado, ao dar carinho e amor a Paulo, compreendo que não só a sua mãe 

possibilitou a transformação do seu corpo biológico em um corpo psíquico, como 

também o seu pai. Ao relatar que o seu pai também tinha um corpo gelado, tal como 

Paulo, compreendo que este comentário possa resguardar a identificação mais remota 

com a sua figura paterna e em cuja essência me trouxe a questão da sensorialidade com 

este pai, embora ressalte que a identificação primária com a mãe seja predominante neste 

momento de sua vida. Suponho que nesta sensorialidade exista os primeiros vestígios da 

passividade em relação a figura paterna e que serão fundamentais para compreender a 
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sua cena primária e os fantasmas da homossexualidade presentes em sua problemática 

identificatória devido a incorporação do pênis sádico paterno, simbolicamente expresso 

em seu sonho do cemitério. 

E como já menciono a presença do pai desde o início da constituição psíquica 

deste paciente, gostaria de realizar uma breve pausa e relembrar que a problemática 

identificatória é o eixo norteador para a compreensão do sentimento da culpa e da dúvida 

na neurose obsessiva. E até o devido momento, neste caso clínico, vimos que Paulo 

nasce mergulhado na culpa de seu pai e que tanto Claudio como Ângela estavam ao lado 

de seu filho desde o início de sua constituição psíquica. 

  Antes de continuar com a apresentação deste caso clínico, gostaria de relembrar 

que, segundo Aulagnier, para dar conta da ausência e do retorno da mãe, entra em cena o 

processo primário. Ressalto que a compreensão deste processo é de suma importância 

para a interpretação da cena primária de Paulo. E para uma melhor compreensão deste 

processo, julgo necessário apresentar, em um primeiro momento, os primeiros impulsos 

ambivalentes de Paulo, para que, em um segundo momento, eu apresente a sua cena 

primária, uma vez que, nesta cena, tais movimentos ficam nítidos. 

Para uma melhor compreensão destes impulsos ambivalentes, é necessário um 

enfoque em sua organização oral. Como encontro, no início desta organização, a 

incorporação de um seio que amparou as ansiedades do pequeno Paulo, proporcionando 

a identificação primária com a sua mãe Ângela, acredito encontrar, neste primeiro 

momento, impulsos ambivalentes em relação à esta figura materna. 

Isto significa que, neste momento, o seio foi assimilado, incorporado ao ego do 

pequeno Paulo, proporcionando uma continência as suas ansiedades infantis. E como ele 

relata uma mãe que esteve sempre presente, acolhendo os filhos, colocando ordem e 

escutando o pai e os seus filhos, suponho que esta mãe conseguiu conter e decodificar 

cada demanda de seus filhos, interpretando estas de acordo com o desejo que estava em 

jogo e acolhendo os impulsos ambivalentes – de amor e ódio – deste paciente. Além 

disso, compreendo que os primeiros impulsos ambivalentes são decorrentes desta 

identificação com sua mãe, demonstrando os primeiros impulsos agressivos em relação 

ao corpo materno. 

Retiro tal interpretação do sonho que asseguro ser proveniente de sua cena 

primária. Neste sonho, Paulo segura o jipe mais fraco e solta o mais forte, o 

‘indestrutível’ como ele mesmo disse, mas relata também que ficou observando o mais 

fraco, que em suas palavras, “era o mais lindo, mas era amassado [...]. Eu era como uma 
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corda. Eu segurava os dois, mas tive que soltar um [...]. O gozado que fiquei segurando o 

amassado, que era o mais lindo [...]”. 

Ao dizer que era como uma corda, acredito que esta afirmação simbolicamente 

representa a identificação com a sua mãe, pois denota que ambos estavam ligados. Tal 

interpretação encontra respaldo em suas associações sobre este jipe, como disse: “o jipe 

que eu segurava era branco [...]. Minha mãe usava muito roupa branca quando era 

criança, mas não consigo fazer nenhuma associação [...]”. Assim, a partir de suas 

associações, acredito que este objeto - o jipe -  estaria representando simbolicamente  a 

sua mãe, embora certos comentários sobre este objeto expressam uma certa ambivalência 

presente já em seu ego, na identificação com este objeto, como afirma: “fiquei segurando 

o mais amassado, o mais bonito [...]. O amassado era mais leve e gostoso de segurar. 

Tinha que salvar um só. Salvei o amassado. Gozado que era o amassado e não inteiro”. 

A partir deste trecho retirado da sessão citada no início deste capítulo, compreendo que 

já estejam presentes, ao longo da sua organização oral, impulsos ambivalentes ao objeto 

identificado, tal quando diz que segurou o jipe mais bonito, porém amassado. 

Assim, durante esta organização, compreendo que a incorporação do seio 

propiciou o suporte libidinal identificatório para Paulo, sendo esta identificação cercada 

de impulsos ambivalentes devido a identificação primária com a mãe. E para uma melhor 

compreensão destes impulsos ambivalentes, recorro à cena primária de Paulo. 

 

5.3.2.1- A cena primária. 
 

Paulo, ao me relatar o sonho com o jipe, dois dados me chamaram a atenção: o 

primeiro seria um sonho a três, o pequeno Paulo e mais dois objetos, sendo estes dois 

observados por este paciente. O segundo dado seria o fato do segundo jipe se colocar 

sobre o primeiro, em uma posição de dominação, sádica, de ‘cópula’. O que me 

intrigava, neste sonho, era que esta ‘cópula’ não era de animais ou pessoas, mas sim de 

‘dois veículos’, ‘dois objetos’. Paulo estava parado, tal como o jipe amassado, enquanto 

que o outro, ao ser solto, se deslocava rapidamente, subindo a parede e se colocando 

sobre o outro jipe amassado. 

O que me fascinou no relato deste sonho foram as associações de Paulo, no 

momento em que traz a lembrança de dois caminhões de sua infância, como diz: 

“amarelo lembra o caminhão que eu trabalhei com o meu pai [...]. Meu pai usava camisa 

amarela quando trabalhava em construção. Só usava amarelo [...]. Já o caminhão branco 
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me lembra a parte do baú que ficava sob a parte amarela [...]. Minha mãe usava muita 

roupa branca [...]”. . 

Acredito que, a partir das associações de Paulo, ele me relata uma fantasia de 

cópula entre os pais, no qual temos o pai representado por um objeto dominador, sádico, 

que, através dos inúmeros deslocamentos e metonímias, não amassa, não morre; como 

também temos um objeto dominado, amassado, que é segurado por Paulo e que 

representaria a sua mãe. Ao dizer que ele segurava o jipe branco, acredito que nesta 

afirmação resida a identificação com sua mãe, neste momento de sua constituição 

psíquica. Assim, a partir deste sonho e respeitando os mecanismos das condensações e 

dos deslocamentos, as minhas teorizações flutuantes me permitiram realizar a construção 

desta cena primária a partir do conjunto de associações deste paciente.  

Neste sonho figuram três elementos chaves: o jipe maior, indestrutível, que sobe a 

parede e domina o jipe amassado, mais belo, como também o pequeno Paulo, que assiste 

a tudo muito paralisado. Em minha interpretação, o jipe amassado seria o representante 

materno, o jipe não amassado seria o paterno no qual há uma relação de dominação do 

pai em relação à mãe, representando, por intermédio desta fantasia, o coito anal de 

Claudio sobre Ângela. Assim, esta cena primária representa uma fantasia de ‘coitus a 

tergo’ entre os pais, sendo esta indissociável das teorias sexuais infantis de Paulo, que 

esteve presente em sua remota infância.  

E a partir das contribuições de Aulagnier ao legado da cena primária, acredito que 

este ato de união entre os pais representaria um ato de amor, de fusão entre o pai e a mãe 

através da penetração, da dominação de um objeto em relação ao outro, e não um ato de 

ódio que visaria a desfusão, o desprazer. Assim,  neste sonho há uma figuração entre o 

bebê Paulo e este casal, sendo esta união uma manifestação de fusão e de prazer, 

proveniente da herança herdada do originário de Paulo. 

Mas algo me chamou a atenção neste sonho e que durante a ‘construção’ desta 

cena, me remeteu a problemática identificatória com o pai deste paciente. Se, de um 

lado, temos o processo de incorporação do seio materno propiciando a identificação com  

sua mãe, embora esta identificação esteja cercada de impulsos de ambivalentes na fase 

oral-sádica, de outro, temos o pai, o objeto de desejo desta mãe, sendo representado de 

uma forma agressiva, sádica que não deixava espaço para a fusão do desejo do pequeno  

Paulo com esta mãe, rompendo com esta relação, tal como Paulo relata: “eu soltei o mais 

forte, mas ele voltou rapidamente e se colocou sobre o jipe amassado [...]. Eu acordei 

muito mal, assustado [...]”.  A partir das contribuições de Aulagnier, acredito que nesta 
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cena primária, o pai Claudio, o outro sem seio, é o responsável por organizar, neste 

momento da constituição psíquica de Paulo, toda a infra-estrutura de sua fantasia, já que, 

se este pai é investido pela mãe na cena do real em uma relação de domínio, de controle, 

de união, este objeto se torna um estranho para Paulo devido a sua fusão no imaginário 

materno neste momento de sua vida. Assim, acredito que, esta cena, simbolicamente, 

vem apontar para os primeiros movimentos de ódio de Paulo em relação a este objeto 

estranho, a este outro-sem-seio, movimentos que serão intensificados em sua fase anal-

sádica e que serão primordiais para a compreensão das suas dúvidas e de sua culpa. 

Por outro lado, em minhas teorizações flutuantes, se este pai, neste sonho, era 

representado por objeto sádico, acredito que restaria ao sonho do cemitério a 

incorporação anal de toda a agressividade que este pai poderia apresentar622.  

E ao observar a cena do coito durante o sonho, esta observação suscitou os 

impulsos passivos de Paulo. Se esta observação foi prazerososa durante o sonho, esta 

proporcionou o medo, o horror, ao acordar. O pai, este objeto de desejo neste momento, 

estaria despertando os impulsos masoquistas, prazerosos, do pequeno Paulo, pois ao 

relatar a sobreposição de um jipe sobre o outro, acredito que exista um desejo de Paulo  

de ser dominado, copulado, (projetado sobre a sua mãe) já presente ao final de sua 

organização oral. Assim, nesta cena primária, que antecede o Édipo do pequeno Paulo, 

os primeiros movimentos de passividade, homossexuais, masoquistas, se expressam 

devido à identificação com a sua mãe Ângela. 

Por outro lado, se existe um desejo projetado na mãe, é que existe um protótipo 

identificatório, no qual esse precursor passivo, masoquista, é fruto do desejo passivo 

projetado sobre o jipe amassado, ou seja, sobre a sua mãe Ângela e no qual há uma 

introjeção de um coito como prova desta união prazerosa. Assim, por intermédio desta 

dialética pulsional entre a projeção de fantasias no corpo materno e a introjeção de uma 

união, representada de uma forma sádica, Paulo identifica-se com a resposta ao desejo de 

sua mãe Ângela. 

5.3.2.2- Os protótipos do secundário. 

 

Gostaria de relembrar ao leitor que, como estou abordando o modo primário de 

funcionamento psíquico, Aulagnier ressalta que, neste modo, são introduzidos os quatro 

modos de funcionamento prototípico do secundário. Como eu já mencionei o protótipo 

                                                 
622 O sonho do cemitério será relatado durante a organização genital infantil deste paciente. 
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identificatório (citado na página anterior), gostaria de recorrer aos três modos faltantes:  

o da realidade, o protótipo do Édipo e o de castração.  

Para abordar o protótipo relacionado à realidade, eu gostaria de iniciar a partir de 

uma observação dos relatos dos sonhos deste paciente. Encontro nestes a questão do 

olhar. Tanto no sonho do jipe, como no sonho do cemitério e no sonho da estação de 

trem - ambos ainda serão discutidos - Paulo sempre está olhando para mãe ou para algum 

objeto que venha a representá-la. Este prazer escópico, de olhar, possibilita o seu jogo 

pulsional através da não similaridade dos olhares, já que ao olhar para a mãe e esta 

mostrar que responde ao desejo de um outro, que neste momento pode ser considerado 

como um objeto agressivo, esta mãe evita a redução da diferença entre os olhares  - que o 

levaria, no caso, a uma psicose - e assinala que existe um objeto do desejo em cena: o 

seu pai. Assim, ao possibilitar a diferença entre o desejo materno e o desejo do pequeno 

Paulo, surge o olhar que possibilita o jogo pulsional, embora não podemos esquecer que 

no primário há uma relação de causalidade atribuída ao desejo do outro, que no caso de 

Paulo, seria sua mãe. 

Por outro lado, se o olhar deste paciente remete ao seu jogo pulsional entre os 

dois objetos de prazer, também não podemos esquecer que a cena primária do jipe pode 

ser considerada como o protótipo do complexo de Édipo no primário de Paulo, sendo 

que esta cena é formado pelos resquícios do complexo de Édipo de Claudio e Ângela. 

Isto significa que, além do protótipo identificatório marcado pelo olhar de Paulo, temos 

que relevar os resquícios do complexo Édipo parental na compreensão desta cena, já que 

ao relatar a presença de um jipe que, mesmo soltando, não quebra, acredito que ele esteja 

se referindo a presença da agressividade deste ‘outro-sem-seio’ e como esta foi cercada 

de ódio e desprazer. 

E para retomar esta questão do Édipo parental, gostaria de iniciar ressaltando que 

o antigo desejo de ter um filho da própria mãe, e posteriormente do próprio pai, foi bem 

recalcado em Ângela, sendo Paulo o sucessor de uma criança que outrora esta mãe 

desejou ter na remota infância. Assim, devido ao recalcamento da antiga sexualidade 

infantil desta mãe, o desejo de ter filhos foi  muito bem repassado a este paciente e deste 

para os seus dois filhos, pois Paulo já é avô de dois netos: um menino proveniente da 

união de seu filho e uma menina proveniente da união de sua filha. 

Além disso, ressalto que, na resolução edipiana do seu pai, algo me chamava a  

atenção: o fato dele não fazer alusão ao seu pai, o avô paterno de Paulo, embora, desde o 

nascimento de Paulo, Claudio já tinha o hábito de ir visitar o túmulo de um tio materno. 
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E para teorizar sobre este nome ao qual não se faz alusão, gostaria de abrir um pequeno 

parêntese na discussão sobre o protótipo do Édipo já presente no processo primário de 

Paulo e introduzir a intrínseca relação entre o pai e a questão da morte, elaborada por 

Lacan, na década de 50, época esta em que Aulagnier ainda frequentava os seus 

seminários. Assim, ele diz: 

 

 “o personagem fraterno introduz a relação mortal de modo simbólico e 
ao mesmo tempo a encarna de um modo real. Muito frequentemente 
[...] trata-se  de um amigo, como no ‘Homem dos Ratos’, o amigo 
desconhecido e nunca reencontrado que desempenha um papel tão 
essencial na lenda familiar. Tudo isso desemboca no quatuour mítico. 
Ele é reintegrável  na história do sujeito e desconhecê-lo é desconhecer 
o elemento mais importante da própria análise [de obsessivos]. Qual é 
esse quarto elemento? Pois bem, vou designá-lo que é a morte”623. 
 
 

Acredito que no contexto desta família, o fato de Claudio não citar o nome do seu 

próprio pai ao seu filho Paulo não demonstra que ele não reconheça a lei paterna, mas, 

pelo contrário, isto denota que essa lei deve ser obedecida e não questionada, 

alimentando a falta, a culpa, em relação ao pai.  

Ressalto que, de acordo com as lembranças de Paulo, foi seu pai quem o levava 

ao túmulo de um tio desde os seus seis anos de idade. Este pai ocupou simbolicamente o 

espaço do personagem fraterno, introduzindo a questão da morte - o quarto elemento ao 

qual Lacan se refere - na história de Paulo, cujo avô ainda é um desconhecido em seu 

imaginário. Esse avô é alguém que ele não se lembra, em momento algum, de seu pai ter 

mencionado, deixando uma lacuna, em aberto, no mito, na história deste neurótico em 

relação ao seu avô paterno. Assim, compreendo que, ao não pronunciar o nome de seu 

pai desde o nascimento de Paulo, este ‘amigo desconhecido e nunca reencontrado’, que 

Lacan aponta na citação acima, vem a desempenhar um papel primordial na história de 

Claudio, sendo a ausência de um significante que o nomeie, presente, desde sempre, no 

drama edípico deste paciente. Fecho parêntese e retorno para as minhas teorizações sobre 

o protótipo do complexo de Édipo no processo primário. 

Com base nas contribuições de Aulagnier à metapsicologia freudiana, em minha 

interpretação do protótipo de Édipo na cena primária, acredito que, se a presença da mãe 

foi desejada por Paulo, sendo esta presença cercada de prazer e impulsos ambivalentes, a 

presença deste pai, cujo nome do seu avô paterno nunca foi mencionado para Paulo, não 

                                                 
623 LACAN, Jacques. O mito individual do neurótico. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008, p. 42. 
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foi prazeroso, pois o reconhecimento deste pai tiraria Paulo de seu estado jubiloso de 

prazer. Assim, neste momento, ao reconhecer o desejo de sua mãe Ângela por um outro 

espaço diferente daquele que Paulo tinha imaginado, acredito que este encontro com o 

desejo deste outro-sem-seio foi cercado de muito ódio e agressividade. 

Isto significa que a triangulação presente no sonho do jipe leva Paulo a direcionar 

o seu olhar, com prazer, ao objeto desejado - o jipe amassado - que se torna o 

representante do desejo atribuído a sua mãe, ao passo que o jipe inteiro, que caiu do 

muro e voltou rapidamente, torna-se representante de um atributo paterno, desprazeroso 

a Paulo e que, ao longo da sua organização genital infantil, será o responsável pela sua 

castração. 

Acredito que seja nos significantes proferidos por esta mãe em direção a presença 

do seu pai Claudio que Paulo começa a se deparar com a lei presente no discurso desta 

mãe. Ressalto que Ângela sempre respeitou o marido e vice-versa, fazendo das palavras 

deste as suas palavras, propiciando o reconhecimento da função paterna em seu discurso. 

Compreendo que, desde o nascimento de Paulo, foi sua mãe que, a partir da boa vivência 

com o seu pai, introduziu a lei que perpetua as normas e os valores do contexto onde 

Paulo está inserido, não conduzindo a nenhum movimento de cumplicidade que poderia 

desencadear a sua perversão na idade adulta. Assim, é a partir da presença desta mãe que 

Paulo se depara com o desejo de seu pai por ele, não obstaculizando o futuro advento do 

seu Eu, tal como o seu acesso ao simbólico. 

Em relação à função paterna presente no discurso desta mãe, Paulo também diz: 

“ela fez o papel de mãe [...]. Ela foi brava e boa. Brava no sentido de xingar e boa no 

sentido de cuidar da gente [...]. Esses dias, ela disse que viu um vulto. Ela acha que é o 

meu pai que está protegendo a casa”. Ou seja, todos os fatos que ainda acontecem com 

seus filhos, ela associa com a figura paterna, inclusive vulto, denotando todo o animismo 

que norteia as atuais associações desta mãe com a função paterna. Em minhas 

teorizações, acredito que devido ao recalcamento da antiga sexualidade infantil desta 

mãe, como também o reconhecimento do seu marido como o representante de uma lei 

que não deveria ser interrogada – lembremos que Paulo diz que seu pai não gostava de 

ser questionado – esta transmitiu a função paterna, investindo Paulo como o legítimo 

herdeiro desta função, respeitando assim a função paterna de seu marido, como também  

a função paterna que foi transmitida por seu pai em sua remota infância. 

Por outro lado, se suponho que Ângela teve um bom relacionamento com o seu 

pai, é porque encontro relatos do reconhecimento da legitimidade da lei do pai desta mãe 
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nos discursos de Paulo, sendo que esta mãe pode ter sido escolhida por Claudio devido 

ao reconhecimento que permitiria a ele perpetuar sua função enquanto pai. 

Existe um dado muito interessante referente a esta função paterna. Em uma 

associação, Paulo me fala: “todos os nomes de casa tem a letra L”. Isto significa que 

tanto o primeiro nome de seu pai, como o dele e de seu filho começam com a letra L624, 

como por exemplo, Luis Claudio, Luis Paulo e Luis Rodrigo, sendo que o seu neto se 

chama Luis Roberto.  

A partir desta associação, suponho que a função paterna esteja presente, pelo 

menos, nas três gerações, permeando toda a problemática identificatória de Paulo em 

relação ao seu pai. Retiro esta interpretação de dois trechos clínicos. No primeiro, que 

ocorreu no segundo ano de psicoterapia, Paulo diz: “meu pai teve a missão cumprida. 

Casou todos os filhos. Para pai a gente deve obrigação e carinho. Ele sempre me ajudou, 

mesmo quando casado, ele esteve presente. O ciclo dele ele fechou, mas acho que 

comecei o meu. Os valores dele continuam vivos dentro de mim, permanecem em mim”. 

Ao apontar que o ciclo dele se fechou, mas que os valores permanecem dentro de Paulo, 

interpreto como a transmissão da função paterna contribuiu com a sua problemática 

identificatória, pois ao apontar a ideia de ciclo que se fecha e outro que se abre, isto me 

trouxe a ideia de uma dívida simbólica em relação ao pai. 

Destaco que ao longo da psicoterapia, Paulo se queixava muito do seu filho, como 

que se existisse uma cobrança interna e um questionamento sobre a sua função paterna, 

que veio a se dissipar no quarto ano de psicoterapia, quando disse: “hoje eu já sou avô. 

Tenho a missão cumprida e não tenho mais medo de morrer. Já cumpri a minha missão, 

tal como o meu pai. Hoje tenho dois netos lindos em casa [...]”. Quando ele fala de uma 

missão cumprida, senti como se a dívida, citada no parágrafo anterior, tivesse sido 

quitada em relação ao pai Claudio, mas, infelizmente, não foi. Aqui, a culpa ainda cobra 

o seu preço. 

A partir deste contexto da paternidade, e me respaldando nas contribuições de 

Aulagnier à metapsicologia freudiana, gostaria de salientar que  a presença do desejo do 

pai de Claudio por Paulo, e a sua especificidade, somente será compreendido se ocorrer 

uma melhor compreensão desta questão da paternidade, que lança luzes sobre a 

problemática identificatória de Paulo. Isto significa que, se de um lado, o bebê Paulo 

começou a reconhecer a função paterna no discurso materno de Ângela, de outro, o seu 

                                                 
624 Esta associação será fundamental para compreender o sonho do cemitério em que Paulo associa a letra 
L com o tronco da árvore que o esmaga, ou seja, que simbolicamente penetra-o analmente. 
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pai Claudio, ao alcançar a paternidade novamente, depara-se com o desejo de Paulo por 

ele e dele por Paulo. A compreensão deste encontro é de suma importância para 

compreender a historia libidinal e identificatória de Paulo em relação ao seu pai, 

lembrando que este é o segundo filho tão esperado e que ficaria ao lado deste pai ao 

longo da infância, pois os seus outros irmãos foram seguindo rumos próprios. 

Ao nascer este segundo filho homem, Paulo vem a reiterar a certeza do papel 

procriador de Claudio, destinando Paulo a ser mais um herdeiro da sua lei, fortalecendo 

novamente a função paterna no registro de sistema de parentesco de seu contexto 

familiar, tornando este filho o sinal e prova da função fálica do próprio pênis paterno.  

Mas de onde provém esta dívida de Paulo? Vamos voltar ao nascimento de Paulo 

e aos seus primeiros meses de vida, durante o funcionamento do seu originário – 

primário. Sua mãe, ao dar a luz, demonstra o seu próprio desejo da transmissão paterna, 

possibilitando que o seu marido Claudio quitasse a sua antiga dívida voltada a 

transmissão da função paterna, tal como o desejo de morte em relação ao seu pai. Agora 

é Paulo, que ao nascer, herda essa dívida, permitindo a permanência da lei do pai. 

Assim, ao tornar-se pai, Claudio coloca o seu filho Paulo no que entreviu Laio: 

aquele que deseja a sua própria morte, tema este, presente desde sempre, na história 

deste paciente obsessivo. Se o pai de Claudio, cujo nome não é citado, é aquele que ele 

desejou inconscientemente matar, neste momento, desde o nascimento de Paulo, é este 

filho quem deseja matá-lo. Assim, ao dizer que o ciclo do pai se fechou, se cumpriu, 

compreendo que exista uma ligação entre a morte deste pai e o reconhecimento da 

sucessão da função paterna que possibilitou a transmissão da lei em seu micro meio 

familiar. 

E ao transmitir a lei, Claudio abre uma nova problemática na história desta 

família: será Paulo, este quarto filho que vem a ocupar um lugar entre este pai e o seu 

desejo de morte, que irá pagar, em partes, a dívida com Claudio ao tornar-se avô, 

também transmitindo a sua função paterna e a lei. Aqui encontro as raízes que deixavam 

Paulo tão apavorado no início da psicoterapia: se a morte era algo que tanto o assustava, 

isto ocorria porque a única maneira dele quitar totalmente a sua dívida seria pagando 

com a sua própria vida. Por isso que, em minha compreensão, a ideia de ‘ciclo aberto’ o 

deixava tão angustiado. 

Foi esta dívida, esses pensamentos de morte em relação ao pai, que permeou as 

sessões durante meses, até quando Paulo disse: “hoje eu posso morrer tranqüilo. O meu 

ciclo já se fechou”. Este filho, que seguiu os passos do pai, foi quitando as dívidas, aos 
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poucos, ao longo das sessões, principalmente quando reconheceu que Rodrigo, seu filho, 

lhe deu um lindo neto homem. Sobre isto, disse: “eu me queixava de Rodrigo, mas ele 

era como eu nos meus 18 anos. Era muito inexperiente”. A partir desta fala, acredito que 

ele reconheça Rodrigo como o seu legitimo sucessor, mas é interessante ressaltar que, ao 

tornar-se avô, seus rituais de ir ao cemitério diminuíram de frequência e, poucas vezes, 

relatou que tinha sonhado com o seu pai. Interpreto que, ao tornar-se avô, a dívida com o 

seu pai Claudio foi aliviada, mas não eliminada, já que esta ainda alimenta a sua culpa. 

Esta culpa provém de sua problemática identificatória no qual encontro as suas 

raízes desde o nascimento de Paulo, ao longo do seu modo de funcionamento 

originário/primário. Se ele nasce mergulhado na culpa do seu pai Claudio, acredito que o 

encontro com o desejo deste pai e o fato deste reconhecê-lo como o tão aguardado filho, 

pois os outros já estavam seguindo caminhos próprios, veio a reforçar o poder paterno 

deste pai e o seu poder de filiação no seu sistema de parentesco, embora compreendo que 

a incerteza quanto o papel procriador de seu filho só veio a se dissipar com a chegada de 

Rodrigo, filho de Paulo e neto de Claudio. Assim, foi em meio as dúvidas, as dividas e 

incertezas que o desejo deste pai Claudio encontrou o desejo do filho Paulo por ele e 

vice-versa. 

Além do encontro do desejo deste pai por este filho, gostaria de recorrer ao último 

protótipo presente no funcionamento primário: o protótipo da castração. Para tal, recorro 

novamente à cena primária deste paciente. 

Ao olhar, observar a cena primária dos jipes, o pequeno Paulo encontra-se em 

uma posição unificada, pois ao imputar o seu desejo em direção ao jipe amassado, 

compreendo que essa projeção proporcionou-lhe uma experiência de prazer, unificadora. 

Neste momento, o olhar do pequeno Paulo vem a imputar o desejo onipotente em relação 

a sua mãe. Assim, esse olhar, cercado de prazer, alimenta a sua passividade, não lhe 

garantindo, ainda, a onipotência do seu desejo. 

E como no primário já ocorre a participação do princípio da realidade, os quatro 

protótipos citados anteriormente serão herdados pelo secundário de Paulo, sendo estes 

presentes em outros sonhos, tal como no do cemitério e no da estação de trem. Todo o 

ódio, o desprazer causado pela presença paterna já apresentam suas raízes nestes 

primeiros momentos de vida de Paulo, sendo que a compreensão tanto deste ódio, como 

deste desprazer, são fundamentais para o entendimento do sintoma da dúvida e o 

sentimento inconsciente de culpa deste paciente, denotando como a culpa e a dúvida  de 

Paulo apontam para a sua problemática identificatória. 
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 E ao relatar que foi uma criança astuta e observadora, interpreto que estes 

adjetivos proferidos por Paulo apontam como ele pode ter metabolizado os ruídos e os 

sons que cercavam o seu meio familiar, durante a sua remota infância. Acredito que foi a 

partir destas observações que os seus primeiros balbucios, os primeiros sons de sua 

linguagem, foram organizados como um sistema de significação voltada à oferta de sua 

mãe de dar - ou não - prazer, embora a presença de seu pai, deste outro sem seio, 

permaneça estranha e desprazerosa ao pequeno Paulo. Assim, encontro aqui as origens 

do amor (à mãe) e do ódio (ao pai), ou seja, da ambivalência, que será intensificada em 

sua identificação imaginária, especialmente ao longo da sua fase anal-sádica. 

 

5.3.2.3-O modo secundário: o advento do Eu. 

 
Lembremos que, segundo Aulagnier, a entrada em cena do modo secundário 

coincide com o advento do Eu (que na metapsicologia freudiana corresponde a 

emergência do ego ideal). No caso clínico de Paulo, o advento deste Eu ocorre 

justamente com os movimentos ambivalentes de amor e ódio que impregnaram sua 

remota infância e que, ao longo da psicoterapia, estarão presentes em suas inúmeras 

dúvidas, como também em seu processo transferencial. 

Como Paulo foi criado em um ambiente em que os seus pais sempre estavam 

presentes, cuja presença deste filho sempre foi desejada e investida libidinalmente por 

ambos e que nenhuma doença orgânica foi relatada, denotando que Paulo apresentou 

uma boa saúde em sua infância, suponho que o seu Eu tenha encontrado condições 

necessárias para que o mesmo emergisse. E a partir da análise dos seus sonhos, tal como 

o do cemitério, acredito que o seu pai serviu de apoio aos seus investimentos libidinais, 

alimentando suas fantasias de passividade mediante este representante ‘irredutível, 

inflexível’, embora, durante a identificação imaginária, em um primeiro momento, o Eu 

de Paulo ainda estaria ligado, numa relação especular, ao Eu de Ângela. 

Quando Paulo me relata os seus sonhos em que denoto que a pulsão escópica 

possa ter impregnado sua infância, eu acredito que exista, neste relato, duas riquezas 

inestimáveis para a sua constituição psíquica: primeiramente, encontro dados sobre a sua 

possível identificação imaginária, e, em um segundo plano, suponho existir, neste relato, 

as raízes das suas curiosidades sexuais infantis, no qual a presença de suas duas irmãs 

apresenta uma grande relevância para a compreensão das suas possíveis fantasias de 
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castração, e que, juntamente com a presença do seu irmão, serão abordados durante o 

tempo de compreender  (durante a identificação simbólica). 

Quando Paulo diz que sempre reconhece as mulheres pelo jeito que elas olham, 

tal quando relata que o olhar feminino sempre o fascinou, acredito que, além de existir 

um prazer pulsional, penso que estas afirmações remetam, simbolicamente, ao seu jogo 

especular, no qual Paulo nunca mais poderá encontrar o testemunho do olhar materno, 

pois se é a mãe que ele tanto deseja neste momento, esta mesma mãe sempre atendeu ao 

desejo do pai. Tal interpretação fica explicita no sonho do cemitério: ao olhar para a 

mãe, ela remeteu o seu olhar em direção a figura do seu pai. Isto significa que, sua mãe, 

ao mostrar seu pai como um objeto desejado, ela também aponta que está subordinada a 

sua lei, conduzindo Paulo ao reconhecimento do caráter não absoluto do seu poder 

materno e que a mesma está subordinada ao lei do pai. 

 Por isso acredito que, durante a sua identificação especular, se em um primeiro 

momento, a junção entre uma imagem de uma criança narcisicamente investido pelos 

pais e as possíveis palavras carinhosas proferidas por sua mãe “atenciosa, sempre 

presente” possa ter levado à assunção jubilosa de Paulo, em um segundo momento, ao se 

descobrir diferente de Ângela, tal percepção desencadeou a agressividade dada pela 

separação de sua mãe, sendo que as fezes, este objeto de brilho fálico destinado a sua 

mãe, veio a assegurar uma diferenciação entre Paulo, demandante, e Ângela, 

respondente, impedindo a alienação de Paulo no imaginário materno e propiciando uma 

diferenciação em relação ao Eu de sua mãe.  

 Compreendo que as fezes vem a desempenhar uma função primordial neste 

momento de sua constituição psíquica, remetendo o pequeno Paulo a trocas simbólicas 

com o meio externo, denotando os movimentos ambivalentes que intensificaram a 

agressividade e o ódio presentes em sua remota infância, ainda mais quando Claudio, seu 

pai, veio a funcionar como um suporte de apoio aos investimentos de Paulo. Assim, se de 

um lado, encontro impulsos amorosos à mãe (e que, em sua organização genital adulta, 

fica claro nas boas relações que ele nutre com os representantes femininos), encontro o 

ódio, a agressividade destinado ao pai “inflexível, rígido” e cujo ódio, agora recalcado, 

ainda persiste nos conflitos que Paulo apresenta com os representantes masculinos, tal 

como seu chefe linha dura625. 

                                                 
625  Também observava este conflito ao longo da transferência, denotando a sua rivalidade com homens 
mais novos. 
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 Por outro lado, em minhas teorizações flutuantes, acredito que, durante a 

identificação especular, este pai rude, inflexível, veio a fortalecer a imago de um pai 

rígido, tornando o mesmo um objeto a odiar, cujo ódio, ainda persiste, em suas culpas, 

dúvidas e rituais. E quando Paulo se queixa da presença de um chefe rígido, que o 

mesmo não pode ceder e escutar as suas opiniões, encontro, nesta queixa, a raiz de uma 

imago paterna que se recusou a “ornar” suas fezes, denotando como o ódio, em relação 

ao pai, impregnou as suas relações na vida adulta, estando este presente em suas culpas e 

dúvidas. 

Mas aqui existe um ponto crucial para a problemática identificatória de Paulo: se 

o ódio é anterior ao amor, suponho que existiu um investimento libidinal de Paulo em 

relação ao pai, tornando este pai um objeto a seduzir, em um primeiro momento. Isto 

significa que, devido à identificação com a mãe, Claudio tornou-se um objeto a ser 

desejado e a ser seduzido, no qual o ser como a mãe, neste momento, não remeteria a 

fantasia de perda do seu pênis, mas sim colocaria Paulo no lugar do que este pai deseja 

em sua mãe. Como este pai, devido ao recalcamento da sua antiga sexualidade infantil, 

não respondeu as seduções deste filho, acredito que o amor destinado a este pai, presente 

nesta sedução, veio a dar espaço ao ódio, fortalecendo ainda mais os impulsos agressivos 

de Paulo. Assim, interpreto que, durante a sua identificação especular, o ódio e a sedução 

direcionado ao pai ocorreram anteriormente a sua rivalidade edípica, sendo a 

identificação com a sua mãe Ângela prevalente neste momento. 

Como julgo que os movimentos de passividade e ódio frente ao pai tornaram-se 

mais intensos em sua identificação especular, remetendo, respectivamente, aos possíveis 

traços do seu erotismo anal e do seu sadismo, acredito que um enfoque minucioso sobre 

a fase anal-sádica, neste momento, será primordial para compreender toda a intrínseca 

relação da culpa e da dúvida com a problemática identificatória deste paciente, presente 

em sua atual organização genital adulta. 

 

5.3.2.4- A fase anal-sádica. 

 
Para uma melhor compreensão da problemática identificatória de Paulo, como 

também dos movimentos ambivalentes presentes em seu imaginário, gostaria de trazer 

alguns dados de sua realidade histórica que apontam para sua fase anal-sádica. 
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Paulo sempre teve um anseio por organização e limpeza. Ainda tem o hábito de ir 

a pequenas máquinas de caça níqueis e gastar moedas que ele guarda ao longo do mês, 

como diz: “máquina de apostar dinheiro me relaxa”. Ele também apresenta uma dívida 

‘impagável’ com o banco, como fala: “o banco não tem pressa para receber e eu não 

tenho pressa para pagar”. Esta dívida ficava ‘martelando’ em sua cabeça, como afirma: 

“já diz dois empréstimos para pagá-las, mas não consegui [...]. Eu devo ao banco, fiz um 

empréstimo em cima do outro, mas não tenho como quitar. Vou fazer uma proposta. Se o 

banco quiser aceitar, tudo bem [...]”. Atualmente, ele é vendedor e revende, de acordo 

com suas palavras, “montinho de húmus com isca de minhoca para pescador”626. Sobre 

isto, também diz: “eu fico fazendo uns montinhos de húmus, eu ensaco e vendo [...]. 

Sabe doutor, esses montinhos estão dando muito dinheiro. Faço vários para vender [...]”. 

Como encontro a questão do dinheiro sempre presente em sua fala, suponho que 

as relações simbólicas impregnadas pelas fezes estiveram presente em sua remota 

infância, denotando que o antigo interesse pelas fezes transformou-se, ao longo da 

organização genital adulta, no grande apego ao dinheiro e no (des) controle presente em 

seu manuseio. 

Assim, este apego ao dinheiro, a presença de dívidas e os seus inúmeros 

empréstimos remetem, em minha interpretação, para as vivências mais primitivas de sua 

fase anal-sádica. Penso que esta fase foi vivida tão intensamente que impregnou os seus 

movimentos ambivalentes: os movimentos de dar as fezes, nesta fase, denotavam a sua 

passividade entrelaçada com o seu erotismo anal; já os movimentos de reter as fezes 

demonstravam o seu sadismo e o controle com as pessoas que pertenciam ao seu micro-

meio familiar.  

Estes movimentos ambivalentes ainda estão presentes em sua dinâmica psíquica, 

apontando para uma possível fixação libidinal nesta fase. Retiro tal afirmação das 

vivências clínicas com este paciente a partir da relação transferencial, como por 

exemplo, quando Paulo se queixava do seu chefe, notava que as suas associações se 

tornavam impossíveis, como se os pensamentos não pudessem entrar em contato com o 

ódio inconsciente que envolvia a sua imago paterna, isolando o seu pensamento de seus 

próprios desejos627. 

                                                 
626 Esta expressão será retomada na positividade sintomática deste paciente. 
627 Em contrapartida, em minha contratransferência, eu questionava sobre as resistências deste paciente e 
como estas causavam certas angústias pessoais, uma vez que as racionalizações de Paulo frustravam as 
minhas expectativas dos avanços desta psicoterapia. Assim, para amenizar estas angústias e 
questionamentos, eu procurava trabalhá-las em minha análise. 
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 A fixação nesta fase também impregnou até o relato simbólico de seus sonhos. 

Como por exemplo, na sessão em que me atacou com arrotos,  ele estava verbalizando 

sobre o sonho em que as nuvens brancas se tornaram sujas, com pintas borradas. A partir 

deste relato, associou o vulcão com sua agressividade, questionando como deveria pagar 

as suas dívidas, como disse: “doutor, por que toda vez que eu vou ao banheiro vem esses 

pensamentos de dívida? É só sentar que vem esses pensamentos!!!”. 

Assim, em minhas teorizações flutuantes, destaco que, ao relatar sobre dívidas e 

arrotar, Paulo denotou todo o movimento ambivalente ao pai, revivendo o antigo conflito 

infantil com o terapeuta. E ao mesmo tempo que demonstrava como a analidade ainda 

persiste em suas queixas, principalmente nos meandros da dúvida e de seus sonhos, a 

agressividade emerge nos meandros da sua fala, sendo a reparação, na sessão posterior, 

seguida por várias (des)culpas. Tais movimentos trazem uma grande riqueza que 

explicitam o conflito com o pai: toda vez em que sonha três vezes com ele, Paulo 

acredita que a sua alma pode estar suja. Ai ele começa o seu ritual da purificação, 

denotando a ambivalência deste paciente em relação ao objeto identificado.  

Além disso, há dois dados em sua realidade histórica que necessitam ser 

ressaltados e que enriquecem a compreensão de sua fase anal-sádica: o primeiro é o fato 

de que, toda vez em que sonha com representantes masculinos, ele acorda com as 

bexigas ‘travadas’ e com os intestinos presos. Isso me remete aos impulsos de ódio 

presentes ao longo da sua fase anal-sádica. Em meu entendimento, ao acordar com as 

bexigas e os intestinos presos, suponho que estes ‘excrementos’ o remetem aos seus 

impulsos agressivos, denotando todo o seu ódio e o sadismo que ainda vive em seu 

imaginário e que são revividos, em seus sonhos e em suas associações, com os 

representantes masculinos que vem a servir como um referencial para a sua problemática 

identificatória. Um exemplo que vem a reiterar este ódio e a ambivalência ocorreu em 

uma sessão em que ele atrasou cinco minutos devido ao fato de ter uma forte dor de 

barriga. Sobre isto, ele disse: “estava vindo para cá, pensei em dívida e me deu uma dor 

de barriga muito forte; mas mesmo assim, eu vim porque não é correto deixar você 

esperando”. 

Um segundo dado de sua realidade histórica que vem a complementar os dados 

citados acima são os relatos de suas prisões de ventre, ou seja, Paulo sempre sofreu de 

‘prisão de gases’ desde a infância e que se intensificaram ao longo de sua vida adulta. 

Segundo Paulo, estes gases “só se aliviaram com a terapia”. Este alívio ocorria quando 

eu conseguia abrandar seu superego, acolhendo os seus medos infantis e interpretando 
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seus movimentos ambivalentes ao longo das sessões. E ao acolhê-lo, Paulo foi 

verbalizando sobre seus gases, associando estes com as suas dívidas financeiras, ficando 

“menos contido”; ou seja, “mais solto”, em suas associações.  

Assim, acredito que estes sintomas intestinais provém de sua neurose infantil, 

sendo que as suas perturbações intestinais podem ser consideradas como um pequeno 

traço característico da histeria presente em sua neurose obsessiva.  

Esse traço também me remetia à passividade deste paciente presente em seu 

erotismo anal e que ainda manifesta os seus resquícios ao longo da sua organização 

genital adulta, apesar das inúmeras sublimações628. E para uma melhor compreensão 

desta passividade, gostaria de retomar uma observação singular, proveniente de minhas 

teorizações flutuantes, presente em sua remota infância. 

Acredito que certos impulsos de amor à mãe e ódio ao pai tornaram-se tão 

intensos que os resquícios deste ódio foram repetidos, e acolhidos, no setting terapêutico, 

levando Paulo a soltar “o vulcão”, segundo as suas próprias palavras, ao longo das 

sessões. Este “soltar o vulcão” envolvia as suas dívidas, o (des)controle sobre o seu filho, 

a sua falta de dinheiro com o banco, os conflitos com o chefe devido a redução de 

salário; ou seja, tais queixas envolviam dinheiro e as figuras masculinas.  

Em relação à maioria das figuras femininas, tal como a esposa, Paulo sempre 

preservou uma boa relação. Nunca negou ajuda financeira para esta. Isto pode 

demonstrar o possível amor de Paulo em relação às figuras femininas presentes em sua 

tenra infância, demonstrando simbolicamente o amor destinado à mãe ao longo da sua 

fase anal-sádica; mas, em relação as figuras masculinas, o fato de negar a aceitar a 

redução de salário e os conflitos com o chefe apontam para o ódio, que ainda persiste em 

sua dinâmica psíquica. 

Atualmente, a sua dívida bancária e o fato de se recusar a associar ‘livremente’ 

(devido ao isolamento de suas ideias) denotam como as significações simbólicas ligadas 

as fezes ainda estão presentes em sua organização genital adulta, explicitando como a 

agressividade e o ódio é revivido com os referenciais masculinos que o remetem a sua 

problemática identificatória em relação ao seu pai. Assim, em sua organização genital 

adulta, o ato de dar ou não dinheiro e a ambivalência no setting remetem às relações de 

sua fase anal-sádica e que, em meu entendimento, estão impregnadas de significações 

simbólicas ligadas às fezes. 

                                                 
628 Estas sublimações serão abordadas ao longo da sua fase de latência e organização genital adulta. 
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Isto significa que, se de um lado, o ato de fornecer dinheiro às mulheres pode ser 

interpretado como um ato de amor em que Paulo, ao longo da sua fase anal-sádica, 

procurava ganhar a atenção de sua mãe dando as suas fezes, marcando a sua transição de 

uma atitude narcísica para uma atitude de amor objetal, por outro, o fato de recusar a 

pagar as suas contas, no qual há figuras masculinas envolvidas, representa 

simbolicamente o ódio, a agressividade mediante os referenciais masculinos que o 

remetem a figura do seu pai. 

Porém, como o ódio é mais antigo que o amor, acredito que Paulo também possa 

ter destinado sentimentos de ódio e agressividade à mãe quando esta não estava em casa. 

Neste contexto, as suas irmãs, principalmente a mais nova, não conseguiu acolhê-lo em 

suas ansiedades. Isto significa que, em uma outra ótica especular, se a mãe foi o objeto 

de amor e esta, quando não estava em casa, proporcionou movimentos de ódio e 

agressividade em Paulo, o seu pai Paulo também pode ter sido alvo de seus impulsos 

amorosos, tornando assim um objeto a seduzir e não somente a odiar, tal como postula 

Aulagnier.  

Assim, neste momento de sua constituição psíquica, há uma corrente ativa (do 

amor em relação à mãe e ódio em relação ao pai)  e uma passiva (de ódio em relação à 

mãe e amor em relação ao pai) que caminham lado a lado, mas antes da convergência 

destas duas correntes que culminará no complexo de Édipo de Paulo, gostaria de 

salientar  a corrente passiva, pois esta é de suma importância para a compreensão da 

culpa e das demais sublimações de Paulo durante a sua fase de latência e organização 

genital adulta. 

 

5.3.2.5- O erotismo anal. 

 

 Devido às duas correntes citadas acima, compreendo que o erotismo anal de 

Paulo esteja voltado a sua corrente passiva, ou seja,  aos impulsos amorosos destinados 

ao pai. Estes impulsos amorosos provém da fortificação do seu erotismo anal e que 

estavam presente em sua remota infância. 

Tal suposição surge dos seus próprios relatos, uma vez que, em uma sessão, me 

disse que aos 12 anos trabalhava com o pai, ‘ornando’ as massas para que Claudio 

rebocasse o muro da construção civil. A partir disso, acredito que o fato de ornar massas 

para o pai explicite, simbolicamente, a sua posição passiva frente a Claudio ao longo da 
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sua fase anal-sádica. E devido ao efeito do recalcamento, esta posição passiva629 ficou 

impregnada em seu ego ao longo da sua organização genital adulta, sendo esta de suma 

importância para a compreensão do seu sentimento inconsciente de culpa e da 

problemática identificatória deste paciente. 

Também encontro as raízes da passividade em relação ao pai em outros relatos. 

Como os seus parentes relatam que ele foi uma criança muito briguenta e que brigava 

muito com o irmão mais velho, acredito encontrar nas raízes deste adjetivo “briguento” 

os impulsos sádicos proporcionados pela retenção das fezes que propiciava a fortificação 

do seu erotismo anal e, conseqüentemente, de sua passividade mediante aos outros 

homens. Acredito que, ao brigar com o irmão ou com outros homens, o pequeno Paulo 

venha a demonstrar os primórdios do seu sadismo, no qual a corrente ativa – sádica – se 

sobrepunha a passiva do seu erotismo anal, na qual encontro os primórdios dos impulsos 

homossexuais frente ao seu pai. 

Além disso, ao longo da sua organização genital adulta, o ato de dar ou não 

dinheiro ao banco, o fato de recusar a pagar empréstimos, me remete, como já 

anteriormente citado, a idéia de dar ou não as fezes, movimento que pode ter estimulado 

a membrana mucosa do seu intestino através do bastão das fezes, uma vez que estas 

representariam o ‘pênis anal’, proporcionando muito prazer, neste momento, para Paulo. 

Devido ao efeito do recalcamento, tal prazer vem a ser relatado com um desprazer 

quando direciona as suas queixas aos seus gases constipados, embora os jogos que 

envolvam pequenas quantias de dinheiro ainda lhe proporcionam relaxamento.  

É nesta idéia de relaxamento que também encontro o antigo prazer narcísico 

infantil de reter as suas fezes, remetendo-me aos resquícios da fixação anal que tanto 

causa-lhe (des)prazer durante as sessões, uma vez que os movimentos ambivalentes de 

amor e ódio, do prazer e do desprazer (proporcionado, respectivamente, pela retenção e 

expulsão das fezes) propiciaram uma fixação libidinal ao longo da sua vivência nesta 

fase. 

A compreensão desta fixação é de suma importância para o estudo da 

problemática identificatória de Paulo que subjaz por detrás da culpa e das dúvidas deste 

paciente. Como fezes, bebê e pênis são equivalentes simbólicos, a compreensão desta 

                                                 
629 Esta posição será fundamental para compreender o sentimento de culpa de Paulo, uma vez que, a partir 
da assunção da castração, toda essa passividade será internalizada pelo seu ego. E devido à introjeção da 
agressividade em seu superego, este irá ‘esmagar’ o seu o ego, proporcionando o sentimento inconsciente 
de culpa de Paulo e fortificando a reação terapêutica negativa através da acentuação do sintoma da dúvida 
no setting terapêutico. 
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equação simbólica lança novos olhares para os impulsos ambivalentes presentes nos 

sintomas da dúvida e do sentimento inconsciente de culpa de Paulo.  

Neste momento, o leitor deve estar se indagando como esta fase lança novos 

olhares para a problemática identificatória de Paulo. Assim, a partir dos dados expostos 

anteriormente, compreendo que, devido a fixação libidinal nesta fase, a ambivalência 

voltada aos pais subjaz por detrás das dúvidas ruminantes que Paulo repete no setting 

clínico. Estas incertezas se acentuaram, ao longo das sessões, como uma forma de 

resistência e que foram diminuindo de intensidade quando abri a minha escuta a suas 

dores intestinais. Assim, todo o ódio que alimentava o seu sadismo se repetia, na 

transferência, ao longo das sessões, não só por detrás das dúvidas, mas também através 

dos relatos de controle que Paulo exercia em relação às pessoas, como os seus filhos.  

 Lembremos que esta tendência a controlar as pessoas e o tempo, tal como o seu 

pai Claudio também fazia, reflete, usando uma expressão de Abraham, todo o seu caráter 

anal. Se alguém de sua casa saísse de seu controle, ele marcava ‘uma reunião de 

negócios’ com todos os membros de sua família, denotando como a questão do 

controle630 impregnava suas atitudes. Quando estas o questionavam sobre as suas 

atitudes, isto aguçava as suas dúvidas, denotando como o ódio cerceava o seu controle e 

era alimentado por suas ambivalências. 

 Se, de um lado, atualmente, encontro os resquícios do ódio por detrás das 

dúvidas, por outro, encontro os resquícios da corrente passiva, fruto do seu erotismo 

anal, em seu ego, uma vez que suponho que a passividade mediante ao pai foi 

internalizado por esta instância, ocasionando intensos conflitos com o seu severo 

superego, proporcionando a culpa inconsciente que tanto move este paciente em seus 

rituais, mas que o paralisa mediante a presença de suas resistências internas e de um 

superego severo e agressivo. 

E para uma melhor compreensão desta agressividade internalizada por Paulo, 

gostaria de recorrer ao terceiro tempo da dialética identificatória: a identificação 

simbólica. 

 

                                                 
630 Acredito que o controle do tempo também possa ser considerado um equivalente inconsciente do 
produto excretório, fruto das várias sublimações do seu erotismo anal, durante a organização genital 
adulta. 
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5.3.2.6- A Identificação Simbólica. 

 

Gostaria de relembrar ao leitor que a identificação simbólica abarca dois tempos: 

o primeiro seria o tempo de compreender – que vai do estádio do espelho, durante o 

advento do Eu, até a assunção da castração – e o segundo seria o tempo de concluir – que 

vai da assunção da castração até a identificação ao projeto identificatório 

(correspondente ao ideal de ego na teoria freudiana).  

 Como nesta tese eu postulo que a problemática identificatória é o eixo norteador 

para a compreensão do sentimento inconsciente de culpa e da dúvida nos casos de 

neurose obsessiva, encontro, neste momento da dialética identificatória de Paulo, dois 

outros pilares fundamentais para a compreensão desta problemática. 

O primeiro pilar, neste momento, seria a internalização do pênis sádico paterno 

representado simbolicamente pelo sonho do cemitério, propiciando toda identificação ao 

pai e, conseqüentemente, a culpa inconsciente ao mesmo631.  

O outro pilar, e último, para a compreensão da problemática identificatória deste 

paciente seria a identificação de Paulo ao seu superego, perpetuando os valores morais 

tão presentes em suas verbalizações. É nesta identificação ao superego que também 

encontro as raízes da sua culpa, uma vez que, ‘por detrás’ desta identificação, reside toda 

a hostilidade, o ódio ao pai e que, devido a regressão libidinal à fase anal-sádica, vem a 

fortalecer as ambivalências que persistem em suas dúvidas. Assim, para uma melhor 

compreensão destes dois tempos, gostaria de recorrer, primeiramente, ao tempo de 

compreender. 

 

5.3.2.7- Tempo de compreender: o sonho do cemitério e a origem da culpa. 

 
 

Para uma melhor compreensão deste momento, primeiramente eu gostaria de 

recorrer às possíveis vivências turbulentas de Paulo com os seus três irmãos, relatadas 

através de suas lembranças encobridoras que resguardam alguns indícios de suas 

curiosidades sexuais infantis. 

                                                 
631 Este sonho será descrito durante o tempo de compreender.  
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Paulo tinha um irmão e duas irmãs mais velhas: Ana, Igor e Beatriz eram, 

respectivamente, 13, 10 e 06 anos mais velhos em relação a Paulo. Como ele era o quarto 

filho, em seus relatos ele diz que ficou mais próximo dos pais, mas em suas poucas 

lembranças das irmãs, especialmente de Beatriz, ele relata que se lembra delas 

namorando. Penso que a convivência com estas irmãs possa ter despertado as fantasias 

provenientes das suas curiosidades sexuais infantis, uma vez que estas fantasias são 

fundamentais para a compreensão do complexo de castração presente no sonho do 

cemitério.   

Quando Paulo se reportava a estas duas irmãs, especialmente Beatriz, eu notava 

que ele sempre relatava as lembranças dos namoros das irmãs, como diz: “a única 

lembrança que eu tenho desta irmã, a Beatriz, é dela abraçada com um namorado lá perto 

do horto e eu olhando [...]. Esta é uma irmã injusta”. Suponho que, dentre as 

curiosidades sexuais infantis de Paulo, as pulsões escópicas - do olhar - e as pulsões 

epistemofílicas - do conhecimento - desempenharam um papel fundamental para 

alavancar as suas fantasias de castração, uma vez que, ao longo da sua remota infância, 

durante as suas curiosidades sexuais infantis, tais pulsões se intensificaram, 

principalmente ao se deparar com os namoros das irmãs. Assim, durante a sua 

organização genital infantil, nesta fase da primazia do falo, estas curiosidades do 

pequeno Paulo foram fundamentais para entender a lógica de quem tem o órgão genital 

masculino (o falo) ou de quem não tem (é castrado), pois acredito que ao deparar que as 

suas irmãs não tinham ‘um pipi’, como ele poderia imaginar, tal fato possa ter suscitado 

muito ódio em Paulo, intensificando os impulsos ambivalentes (de amor e ódio) 

provenientes de sua fase anal-sádica. 

E ao relatar as lembranças dos namoros das irmãs, algo a mais me chamava a 

atenção. Como a irmã Ana era treze anos mais velha e a irmã Beatriz era seis anos mais 

velha, eu notava que os seus relatos de Beatriz eram cercados de raiva, como disse: “esta 

é uma irmã injusta, egoísta, que poderia ter dado carinho ao meu pai [...]. Essa irmã eu 

apaguei da minha vida. Nem lembro que eu tenho”. Ao afirmar que ‘nem se lembra’ 

desta irmã, encontro mais um dado que vem a dar suporte para as minhas teorizações 

flutuantes de que esta irmã veio a desempenhar um papel fundamental ao longo das suas 

curiosidades sexuais infantis, aguçando as suas fantasias sexuais de quem teria o ‘pipi ou 

não’, pois acredito que os namoros de Ana e, principalmente de Beatriz, vieram  

alimentar as fantasias de castração de Paulo, sendo a diferença anatômica entre os sexos 

uma conseqüência ocasionada pelas suas pulsões escópícas e epistemofílicas. Isto 
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significa que os namoros das irmãs fizeram com que Paulo possivelmente observasse a 

lógica de quem tem o órgão sexual masculino ou não, sendo esta diferenciação um pilar 

fundamental para a futura compreensão do seu complexo de castração entrelaçado ao seu 

destino edipiano. 

Este momento resguarda um dado fundamental para a sua problemática 

identificatória: ao se deparar com o fato de que nem todo mundo tem o pênis, a lógica 

fálica, principalmente da mãe fálica, começa, aos poucos, desmoronar. Esta mãe, que foi 

objeto de suas identificações até o devido momento, começa a demonstrar que ela não 

resguarda toda a perfeição narcísica que Paulo antes poderia imaginar, uma vez que o 

desejo desta mãe estaria voltado à outra pessoa: ao seu pai. 

Além destas curiosidades sexuais que possam ter despertado as suas fantasias 

sexuais sobre a posse do pênis, um outro ponto ainda necessita ser destacado: a 

masturbação infantil do pequeno Paulo. Devido aos rituais de ir ao cemitério quando 

Paulo sonha três vezes com água, suponho que, na etiologia destes rituais, o que pode 

estar em jogado é a antiga masturbação infantil deste paciente, sendo esta direcionada ao 

pai. Ou seja, a antiga corrente passiva presente em seu erotismo anal intensificou-se ao 

longo da fase fálica, sendo a possível masturbação, durante esta fase, alimentada pelas 

suas fantasias passivas mediante o pai. Se o ritual de ir ao cemitério é um cerimonial ao 

pai, este ato torna-se, simbolicamente, um ritual masturbatório direcionado à este 

representante, alimentando as suas culpas e as suas dúvidas devido a fortificação das 

ambivalências provenientes de sua fase anal-sádica. 

Assim, durante a fase fálica, a masturbação pode ter sido uma atividade praticada 

com muito prazer por parte de Paulo, alimentando as suas fantasias passivas, mas ao se 

deparar com a diferenciação anatômica propiciada pela fantasias sexuais suscitadas pelos 

namoros das irmãs, acredito que Paulo não falseou tal percepção, sendo esta percepção 

fundamental para entender o seu complexo de castração. Neste momento da constituição 

psíquica de Paulo, a antítese torna-se entre ter o falo - possuir o órgão sexual masculino - 

ou ser castrado.   

E para abordar esta antítese que traz dados sobre a futura problemática 

identificatória de Paulo que transparece em suas culpas e dúvidas, gostaria de recorrer ao 

sonho do cemitério, pois neste encontro dados para as minhas teorizações flutuantes 

sobre o complexo de Édipo entrelaçado com o seu complexo de castração. 

Este sonho ocorreu após Paulo ter se ausentado durante duas semanas da 

psicoterapia, sendo que na última sessão ele apresentou os arrotos involuntários (tal 
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como já descrito). Ele iniciou o relato deste sonho após ter se desculpado inúmeras 

vezes. Em um primeiro momento, diz que, neste sonho, a mãe lhe dirigia a palavra e 

quando olhava, ela apontava para a presença do pai, mas não se lembra se este 

conversava com a sua mãe. 

Em minhas teorizações, esse sonho ‘a três’ denota simbolicamente como que 

estruturou o complexo de Édipo de Paulo. A partir deste relato, observo como que esta 

mãe respeitava o pai, a sua lei e a sua presença. Neste momento de sua constituição 

psíquica, por mais que o pequeno Paulo buscasse a completude de seus desejos 

incestuosos, este desejo nunca poderia ser correspondido, pois era o pai o objeto de 

desejo de sua mãe. Se, de um lado, a mãe aponta o pai como objeto de desejo, por outro 

isto também remete ao recalcamento da antiga sexualidade infantil desta mãe, pois ao 

evitar a sedução e os desejos incestuosos de Paulo, ignorando a demanda de amor que o 

seu filho lhe dirigia, Ângela denota que o seu desejo estava voltado ao pai, interditando 

qualquer possibilidade de resposta ao seu filho. Assim, ao apontar a presença de Claudio, 

a sua mãe demonstra o seu próprio limite, confrontando Paulo com a castração materna e 

denotando a sujeição desta mãe à lei deste pai. 

Neste momento do complexo de Édipo há o ápice da sexualidade infantil de 

Paulo, pois as duas atitudes ambivalentes – ativa e passiva – se convergem, dando início 

ao mesmo. E para abordar a corrente ativa, gostaria de explorar um pouco mais a 

primeira etapa do sonho citado acima, que denota o seu complexo de Édipo positivo. 

 Quando Paulo relata que olha para mãe e este aponta ao pai, acredito que toda a 

relação especular com esta mãe se fragmente, suscitando muita raiva e ódio em Paulo, 

pois o objeto amado não poderia ser dominado. Neste momento, o seu instinto sádico, 

(proveniente de sua fase anal-sádica e que pode ter ser intensificado neste momento) não 

encontra o objeto de domínio, pois ao relatar que sua mãe virava o olho para uma 

terceira pessoa, que no caso, seria o seu pai, suponho que a antiga pulsão escópica do 

pequeno Paulo depara-se com o detentor da lei, ou seja, seu pai Claudio. Deste modo, 

este sonho denota, de uma forma clara, o amor à mãe e a hostilidade ao pai, pois este pai 

tornou-se um obstáculo para a realização dos seus desejos infantis. 

Como o complexo de Édipo completo origina-se da convergência das correntes 

ativas e passivas, onde encontraria os resquícios da passividade frente ao pai, 

provenientes do seu complexo de Édipo negativo, que sucumbiu ao longo do 

recalcamento? Encontro os resquícios deste Édipo negativo nas queixas provenientes de 

suas dores intestinais. Como estas remetem ao substrato da histeria presente em seus 
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sintomas obsessivos, acredito que estas também resguardem o antigo desejo de ser 

penetrado e copulado pelo pai. Quando Paulo relatava que os gases causavam desprazer, 

compreendia que ele se referia ao antigo prazer infantil proporcionado pelo bastão de 

fezes durante o seu erotismo anal, ocasionando as suas fantasias de passividade que 

foram fortificadas durante a sua fase fálica, devido à convergência das correntes ativas e 

passivas. Assim, como fezes, bebê e pênis formam uma equação simbólica, as fantasias 

de ser copulado pelo pai e de lhe dar um bebê permearam a sua corrente passiva, mas 

que, devido ao efeito ‘futuro’ do recalcamento, estas fantasias irão sucumbir ao ‘limbo’ 

do seu inconsciente, deixando os vestígios nas dores e gases intestinais. 

Assim, neste momento de sua constituição psíquica, Paulo apresentava duas 

possibilidades de satisfação: a ativa, sádica, na qual ansiava pelo domínio da mãe e a 

morte do pai; e a passiva, onde encontro vestígios de seu masoquismo e de uma catexia 

erótica voltado ao pai. Acredito que a compreensão deste masoquismo, presente no fato 

de ser copulado pelo pai (por intermédio do seu pênis sádico), é de extrema relevância 

para a compreensão das suas resistências632 e da sua reação terapêutica negativa ao longo 

das sessões, uma vez que, após o recalcamento, ambos estiveram presentes na etiologia 

da sua culpa inconsciente. 

E para uma melhor compreensão da resolução edipiana de Paulo, articulado com 

o seu complexo de castração, gostaria de dar continuidade ao sonho relatado 

anteriormente. 

Ao continuar relatando sobre este sonho do cemitério, Paulo diz: “[...] pela 

primeira vez, recordo que sonhei com meu pai e minha mãe juntos [...]. Eu acho que 

quando eu sonho com água633, eu sonho com o meu pai, mas neste sonho não tinha água. 

Estava um diálogo entre os dois. Eu olhava para ela e ela apontava o meu pai. O sonho 

foi indo até que surgiu um tronco. Tinha um tronco maior e outro menor. A árvore do 

tronco menor era de uma árvore que estava cortada e do tronco maior era grande, em 

formato de L. Este tronco não estava cortado e sim quebrado. O tronco em formato de L. 

apareceu do nada [...]. Veio em minha direção muito rápido, na direção do abdômen [...].  

Veio no momento em que a minha mãe me dirigia a palavra [...]. O local deste sonho 

possivelmente é o cemitério onde o meu pai está enterrado e o tronco em formato de L. 

                                                 
632 Devido a fortificação destas resistências, as dúvidas também tornaram-se freqüentes ao longo das 
sessões. Em minha compreensão, parecia que estas dúvidas, junto com a culpa, eram as barreiras da 
resistência deste paciente que se erguiam contra o seu próprio progresso terapêutico. 
633  Gostaria de lembrar que, durante as suas pescas, a água é  um objeto intocável, como diz: “ eu fico lá 
com a vara, mas nunca entrei na água. Nem toco nela”. 
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pode ser da árvore que está atrás do túmulo do meu pai [...]. L é a letra inicial de todos os 

homens de minha casa. O nome do pai começa com L, meu nome também e do meu 

filho também [...]”. 

A partir do relato e das associações de Paulo, neste sonho há dados abundantes 

que apontam para o seu complexo de castração. A fantasia de castração, oriunda das suas 

pulsões escópicas e epistemofílicas das suas curiosidades sexuais infantis, ganha força 

neste sonho, ao ressaltar que o ‘tronco menor de uma arvore que estava cortada’. Este 

tronco se remete, simbolicamente, a castração materna, enquanto que o tronco maior, 

‘em formato de L’, remete a figura paterna e ao seu pênis sádico, agressivo. 

Em minhas interpretações, o pai, neste sonho, vem a representar a interdição do 

desejo incestuoso de Paulo, impondo barreiras a consumação deste desejo, fortalecendo 

assim o seu desejo parricida. Este pai, que é representado pelo tronco em formato de L, 

ao aparecer do nada, rompe com a ilusão narcísica de que Paulo era exclusivamente fruto 

do desejo materno, ressaltando que, neste vínculo entre mãe e Paulo, sua mãe obedece à 

outra ordem: a lei do pai, que deve ser respeitada. Assim, este pai vem interditar a mãe 

Ângela como primeiro objeto de desejo, sendo a lei, o nome do pai, o responsável por 

inserir Paulo no simbólico, ocasionando a internalização dos valores morais do seu micro 

meio familiar tão presentes em seu superego. 

 Por outro lado, a mãe, ao olhar para o pai e ser correspondida, leva-me também a 

teorizar também sobre a lei de filiação proposta por Aulagnier. Paulo, ao se reconhecer 

como conseqüência de um desejo parental, ele se depara com a lei, com o nome do pai, 

presente tanto em sua mãe como em seu pai, propiciando uma diferenciação entre o 

pênis - como a sua função de reprodução – e o falo – o emblema do poder paterno, sendo 

este representante da lei.  Assim, neste momento, o falo, representado através do poder 

paterno, ganha destaque na constituição psíquica de Paulo, sendo este o emblema da lei e 

significante de desejo. 

É a introjeção desta lei de extrema importância para a compreensão do 

sentimento inconsciente de culpa, pois desejar a mãe foi erro e continuá-la desejando, 

constitui um grande equívoco. Assim, este desejo cobrará o seu devido preço: a culpa, 

que considero como motor estrutural da neurose deste paciente. Mas como que ocorre a 

introjeção desta lei? 

Esta introjeção dá-se por via anal, uma vez que a internalização do pênis sádico 

paterno é sinalizado por um ato sádico representado, simbolicamente, pela incorporação 

do tronco, em formato de L, de uma árvore que está atrás do túmulo do pai. Se no sonho 
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esta incorporação dá-se de uma maneira rápida, “aparecendo o tronco do nada, na 

direção do abdômen”, como ele próprio disse, compreendo que este tronco em formato 

de L. seria o representante do pênis sádico que vem simbolizar a incorporação da lei do 

pai por via anal, possibilitando o reconhecimento do nome do pai e investindo-o como o 

emblema de poder e da lei. 

Se, de um lado, há a incorporação anal do atributo paterno, de outro, abre-se um 

novo meandro na problemática identificatória de Paulo. Se o tronco em formato de L. 

remete-se ao pênis sádico paterno, o outro tronco menor direciona-se a castração 

materna. Neste momento, ao se deparar com a castração materna, Paulo não pode mais 

assumir o lugar de ser o falo da mãe, pois esta não mais ocupa o antigo lugar destinado à 

mesma, ou seja, estou me referindo à mãe fálica. Assim,  ao se deparar com a castração 

materna, Ângela se apresenta em falta do objeto privilegiado do prazer, sendo esta 

dependente de Claudio para a realização do seu desejo. 

Esta mãe, ao olhar para o pai, demonstra que é a ele que ela destina os seus 

sentimentos e desejos, dotando-o do poder de ser o único capaz de lhe trazer prazer. Em  

uma ótica especular, o pai, ao voltar o olhar para mãe, simbolicamente a investe pelo seu 

desejo, encontrando o seu acesso ao gozo. Deste modo, este sonho sinaliza o desejo 

recíproco neste casal, sendo os dois troncos figuras metonímicas deslocadas dos 

representantes paterno e materno. 

Este sonho também resguarda uma enorme riqueza para compreender como que o 

complexo de castração se articulou com o seu complexo edipiano, dando fim a sua fase 

fálica e levando a uma oscilação na posição identificatória de Paulo. Não há dúvida de 

que a observação dos namoros da irmã tenha suscitado a ameaça de castração, mas 

acredito que a presença de um pai rígido, ao lado de sua mãe ‘atenciosa’, intensificou o 

temor do pequeno Paulo de ser punido - devido aos seus desejos incestuosos e parricidas 

- e, conseqüentemente, a ameaça de perder o seu pênis intensificou-se. Assim, este pai 

veio a ocupar o lugar de um fantasma que colocou em xeque a integridade narcísica da 

posse do pênis do pequeno Paulo, ocasionando a sua angústia de castração. 

Acredito que esta angústia seja simbolicamente representada no sonho pela 

simples expressão “este tronco apareceu do nada e veio em minha direção muito rápido”. 

Isto significa que o pequeno Paulo, ao se ver encurralado com a presença de um pai que 

não abria brechas para a concretização dos seus desejos, não teve outra saída se não a 

incorporação deste pênis sádico paterno, que abriu os meandros da sua futura 

masculinização, mas que o deixou entregue aos fantasmas da passividade mediante o pai. 
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Serão estes fantasmas da passividade, no qual encontro as raízes do masoquismo em seu 

ego, fundamentais para compreender a reação terapêutica negativa proporcionada pelas 

culpas inconscientes deste paciente. 

Por outro lado, acredito que o temor da castração possa ter conduzido a 

sobreposição da corrente ativa sobre a passiva. Isto significa que a corrente ativa - na 

qual Paulo apresentava uma atitude identificatória ambivalente em relação ao pai e uma 

relação objetal afetuosa em relação à mãe – se intensificou em relação a corrente passiva 

-  na qual existia uma atitude afetuosa feminina em relação ao pai e uma hostilidade em 

relação a mãe. Esta intensificação pode ter ocorrido devido ao temor da castração 

proporcionado pela intensificação dos desejos incestuosos voltados à mãe e dos desejos 

parricidas voltados ao pai, uma vez que este pai, presente desde o início da sua 

constituição psíquica, apresentava uma rigidez, uma lei que não poderia ser interrogada, 

mas sim acatada. 

Ao longo desta intensificação, a hostilidade ao pai presente na corrente ativa 

começa a se tornar mais intensa, sádica, agressiva, devido a uma possível regressão da 

libido à fase anterior, anal-sádica. Esta regressão pode ter ocorrido devido às 

turbulências proporcionadas pelas suas curiosidades sexuais infantis, no qual o pequeno 

Paulo deparou-se com a castração feminina, como também devido à presença de um pai 

cuja presença não abria brechas para a consumação de seu desejo incestuoso. Como 

conseqüência desta barreira paternal, as fantasias contendo seus impulsos agressivos634 

voltados ao pai intensificaram-se, sendo estes impulsos agressivos, após o efeito do 

recalcamento e das renuncias instintuais, fundamentais para a compreensão da rigidez do 

superego (e da consciência moral) deste paciente.  

Mas o leitor deve estar se indagando como que, durante a sua organização genital 

infantil, a corrente ativa, que neste momento começa a ganhar uma característica sádica, 

se sobrepõe em relação a passiva, na qual encontro os desejos homossexuais voltados ao 

pai? 

Assim, um dado clínico já mencionado vem a dar sustento a esta sobreposição da 

corrente ativa sobre a passiva. A incorporação do pênis sádico paterno, juntamente com a 

castração materna, possibilitou a passagem da posição passiva – de ser o falo da mãe 

fálica – para a posição ativa, momento este em que Paulo se identifica com o pênis 

sádico paterno através da sua incorporação anal, introjetando toda a agressividade 

                                                 
634 Neste momento de sua constituição psíquica, a agressividade poderia ser considerada uma manifestação 
da pulsão de morte deste paciente. 
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projetada em seu pai, dando início à constituição do seu superego. Neste momento, o ser 

o falo (da mãe) torna-se o ter o falo (do pai), ocasionando a mudança da sua posição 

identificatória e possibilitando a Paulo incorporação da lei paterna, embora os resquícios 

desta incorporação anal se arrastariam ao longo de sua vida635. 

Para uma melhor compreensão de como incidiu a castração neste paciente, 

gostaria de me aprofundar um pouco mais na dialética de ter (e não de ser) o falo. 

Observo, não só em Paulo, mas como também em outros pacientes obsessivos, que é 

nesta dialética que encontro as justificativas para as inúmeras ‘dívidas’ que tentam ser 

‘pagas’ através de um consumo desenfreado.  

Para dar conta da fenda, da falta, que se abre devido à sua castração, Paulo 

sempre procurou ter o melhor carro, ter a melhor loja e ter a melhor roupa. Na procura 

deste ter, surgem as dívidas “impagáveis” que se remetem as figuras masculinas, tais 

como as dívidas com o banco (na qual o gerente liga e ele não quer atender o telefone), a 

queda nas vendas, levando-o a ficar em falta, em dívida, com o chefe “autoritário e linha 

dura”.  

Acredito que estas dívidas possam ser consideradas como uma maneira de tentar 

ludibriar a falta ocasionada pela castração, mas que não cala o seu desejo, que não para 

de pulsar, uma vez que o fato de dever ao banco, ressaltando que ‘o banco não tem 

pressa para receber e que ele não tem pressa para pagar’, remete, em minha 

compreensão, a remota dívida infantil em relação ao pai. Assim, acredito que é nesta 

falta, propiciada pela castração, que encontro os indícios de uma dívida simbólica 

impagável com o pai, alimentando as suas ambivalências no setting terapêutico através 

das suas dúvidas, fortalecendo, conseqüentemente, as suas culpas inconscientes.  

Estas dívidas também transpareciam no setting terapêutico por intermédio de suas 

ausências, uma vez que, ao se ausentar devido as suas pescarias, ele afirmava que tal 

atividade o aliviava de suas dúvidas e das tensões do dia a dia. Suas ausências eram 

sempre justificadas e quando retornava, nas sessões seguintes, sempre se (des)culpava, 

como seu eu fosse repreendê-lo636. Em minhas teorizações, essas ausências colocavam 

em evidência a dívida, a falta com o pai propiciada pela castração, que era revivida, neste 

momento, com o psicoterapeuta e com todos os representantes masculinos que se 

                                                 
635 Estes resquícios se remetem ao fantasma da homossexualidade e do masoquismo infantil, ou seja, o 
medo de ser punido pelo pai, que ficaram nítidos ao longo da psicoterapia. Esses resquícios serão 
abordados  ao longo da sua organização genital adulta. 
636 Neste momento, eu interpretava que ele se comportava como uma criança, esperando que eu fosse puni-
lo por não aparecer na sessão anterior, tal como o seu pai poderia fazer em sua remota infância. 
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colocavam, através de uma relação transferencial, no lugar deste pai duro, cruel e 

castrador. Eram nos meandros destas ausências e das inúmeras (des) culpas presentes nas 

sessões que eu observava, por intermédio de sua transferência, o complexo ambivalente 

paterno que o movia Paulo em suas dúvidas, dívidas e culpas. 

Assim, a dívida de Paulo é uma dívida da ordem do desejo; já que esta nunca será 

paga por desejar o que, um dia, ele desejou: a própria mãe. Aqui, a culpa cobra o seu 

devido preço, alimentada pelos impulsos hostis destinados ao pai devido à barreira que 

este propiciou aos remotos desejos infantis de Paulo, ‘castrando-o’.  

Ao término da fase fálica, a força motriz que possivelmente causava ansiedade 

em Paulo seria o medo da castração. Neste momento, o Eu de Paulo (que na teoria 

freudiana corresponde ao ego ideal), com o objetivo de preservar o seu órgão sexual 

devido a esta fantasia de castração, renuncia os seus desejos infantis devido ao temor do 

fantasma da castração que poderia vir a ser concretizado, caso ele permaneça desejando 

o que não poderia ser desejado: o amor a mãe e o ódio parricida ao pai. Assim,  ao 

assumir a castração, Paulo vem a ocupar um lugar jamais esperado anteriormente, 

‘recalcando’ toda a sua sexualidade infantil. Esta castração vem a romper a ilusão 

narcísica de que Paulo era a resposta ao desejo materno, rompendo com o ego ideal e 

todo o narcisismo que o rodeava. Neste momento, aparentemente, ocorre uma destruição 

do intenso complexo edipiano deste paciente, instaurando a função da lei do pai que 

tanto estará presente em seus valores morais como em seu senso crítico. 

Neste momento, o leitor deve estar se questionando sobre as conseqüências desta 

‘demolição’ do complexo edipiano ocasionada pela angústia de castração. Assim, para 

abordar as identificações provenientes do seu complexo edipiano, tal como a instauração 

do superego, gostaria de recorrer ao segundo tempo da sua identificação simbólica: o 

tempo de concluir. 

 

5.3.2.8- Tempo de concluir: a identificação ao superego e a origem da consciência 
moral. 

 
Esse segundo tempo resguarda um pilar fundamental para a compreensão da 

problemática identificatória deste paciente; uma vez que, neste momento, suponho que 

ocorra a identificação ao projeto identificatório proposto por Aulagnier. Embora ela não 

fale em identificação ao superego, o projeto identificatório vem a ocupar esta função 

crítica. 
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Esta identificação ao projeto vem de encontro ao quarto pilar proposto por esta 

tese para compreender a problemática identificatória destes neuróticos: este pilar seria a 

identificação ao superego, proposto por Green, nos casos de neurose obsessiva. Ou seja, 

embora Aulagnier tenha escrito muito pouco sobre as neuroses, este segundo tempo da 

identificação simbólica, que culmina com a identificação ao projeto identificatório, vem 

a fortalecer o postulado de Andre Green, no qual ressalta a identificação ao superego 

como um eixo central para a compreensão da problemática identificatória nos casos de 

neurose obsessiva. 

Assim, para uma melhor compreensão da concretização da identificação paterna 

em Paulo e como esta está entrelaçada com o seu superego, consumando a identificação 

ao superego, gostaria de retomar a angústia de castração. 

Devido à castração, Paulo renuncia a mãe enquanto objeto de gozo, tornando-a, 

eternamente, um objeto de desejo cujo (des) prazer irá alimentar a sua culpa e a dívida 

com o seu pai. Assim, desejá-la foi um erro e, continuar desejando-a, seria impossível. 

Neste momento, O Eu de Paulo, ao reconhecer a castração, conduz a uma queda 

de seu antigo narcisismo infantil. Conseqüentemente, o antigo ego ideal, presente nas 

demandas pré-genitais de amor e carinho voltadas à mãe, adquire uma nova posição a 

partir das demandas pós-edípicas, no qual ‘o ter’ dá espaço para ‘o ser’, levando-o a 

busca de uma perfeição nunca alcançada, no qual há uma cobrança, em seu ideal de ego, 

para ser o melhor filho, o melhor pai e o melhor vendedor. Assim, era nesta ‘falta’, nesta 

‘fenda’ aberta pela angústia de castração, que eu gostaria de me debruçar um pouco 

mais. 

A angústia de castração, neste caso, põe fim ao seu complexo edipiano, 

conduzindo o seu Eu a investir em um tempo futuro, no qual ele procura ser sempre o 

melhor, como anteriormente citado. Neste momento, o seu pai vem a desempenhar um 

papel fundamental, propiciando a identificação masculina por intermédio da 

incorporação do seu pênis. Isto significa que a posição identificatória de Paulo oscilou, 

uma vez que a internalização deste pênis sádico possibilitou a passagem de uma posição 

passiva para uma posição ativa.  

E devido ao efeito da castração, o recalcamento incidiu sobre os seus desejos 

infantis, ocasionando o abandono da antiga catexia paterna, sendo o seu lugar preenchido 

por uma intensificação da identificação com a figura paterna, preservando a relação 

afetuosa com a mãe, através da escolha objetal anaclítica.  
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Assim, a incorporação do pênis sádico paterno, atrelado ao efeito da castração, 

possibilitou a intensificação da identificação de Paulo ao seu pai Claudio, substituindo o 

ter o pai (como objeto de desejo) pelo ser como o pai quando crescer. 

Ao longo do processo desta identificação ao pai há algo a mais que me chamava a 

atenção: como castração e identificação são duas faces da mesma moeda, Paulo, ao 

assumir a castração, identifica-se ao pai, resguardando toda a hostilidade inconsciente ao 

mesmo. Isto significa que, neste caso clínico, ‘por detrás’ da identificação paterna subjaz 

a antiga hostilidade infantil ao pai que veio a ser reforçada devido à regressão libidinal à 

fase anal-sádica, sendo esta hostilidade, este ódio, fundamentais para a compreensão das 

suas dúvidas e de suas culpas, denotando a problemática identificatória deste paciente. 

Assim, ao assumir a castração, a intensificação da identificação paterna se concretizou, 

recalcando o seu ódio infantil direcionado ao pai, embora este ficasse atrelado à raiz de 

sua identificação paterna, tornando-se o principal fator de suas culpas inconscientes. 

Retiro tal afirmação do contexto do sonho do cemitério, pois em suas 

associações, este local seria o cemitério onde o pai estava enterrado, sendo que Paulo 

estava de frente ao túmulo deste pai. Em minhas teorizações, ao ser encurralado pelo 

tronco que representaria o pênis paterno, não restou a Paulo outra saída se não a 

identificação ao pai, mas ao se identificar com o representante de sua castração, o ódio e 

a hostilidade iriam permear esta relação identificatória. E a partir do momento em que se 

concretiza esta identificação, Paulo estaria entregue eternamente a sua culpa 

inconsciente, permeando até a primeira lembrança encobridora de sua infância, como 

disse: “me lembro de meu pai me levando para visitar um túmulo, no cemitério, de um 

tio dele”. 

Neste momento, gostaria de relembrar ao leitor que o Eu de Paulo, ao nascer 

mergulhado na culpa do pai, também irá cobrar a sua culpa em dobro, pois são nas 

lembranças da sua infância que Paulo irá recorrer ao pai do pai, que ele não sabe o nome, 

a dívida que propulsiona as suas culpas, inscrevendo-o no que Melman define como 

“linhagem de ancestrais que são pais mortos”637. Mas o que seria este pai morto? 

Segundo Melman“ é o pai que renunciou ao pai. É sempre o pai mas é o pai 

morto porque renunciou ao sexo [....]. Quer dizer que, se respeito o pai morto, posso 

apenas me utilizar das palavras consagradas e estabelecidas de uma vez por todas. É a 

                                                 
637 MELMAN, Charles. A Neurose Obsessiva. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2004, p. 29. 
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oração; são igualmente os atos dos rituais”638. Ao se remeter a lembrança de que o pai 

não citava o nome de seu avô paterno e que ele era uma pessoa muito religiosa, cercado 

por rituais, acredito que Paulo esteja apontando que seu pai pertenceu a esta linhagem de 

“pais mortos”. Por outro lado, ao respeitar a figura paterna e os valores internalizados do 

seu micro meio familiar, Paulo denota que reconhece a diferença entre gerações, 

inserindo-o também nesta geração de ‘pais mortos’, como diz: “o meu ciclo hoje eu 

fechei: sou avô. Posso morrer tranqüilo”; mas ao se inserir nesta linhagem, a dívida, a 

falta, com o pai vem a ser fortalecida por seus rituais de culto ao pai em pleno cemitério. 

Esta dívida, próprio de sua estrutura obsessiva, remete as identificações mais 

remotas em relação ao pai. Lembremos que, no estádio do espelho, Paulo precisou de um 

outro Eu, além do seu Eu materno, para solidificar as suas futuras identificações e que, 

com a chegada do complexo edipiano, ambas as identificações (com o pai e com a mãe) 

estiveram presentes lado a lado, sendo a neurose a saída escolhida por Paulo, 

consumando a identificação ao pai (existente desde o momento pré-edipiano) e 

preservando a relação objetal com a mãe. Assim, esta identificação ao pai que irá 

permear toda a problemática identificatória ao longo da sua organização genital adulta, 

sendo este conflito revivido com os referenciais identificatórios masculinos que o 

remetiam a esta imago paterna, tal como o seu chefe ‘autoritário e linha dura’. 

Por outro lado, a identificação de Paulo ao seu pai fica evidente ao relatar alguns 

dados de sua realidade histórica, como afirma: “meu pai era muito autoritário. Não 

gostava que a gente perguntasse muito. Não gostava de ser interrogado [...]. Eu não gosto 

quando os meus filhos perguntam o porquê das minhas ordens [...]. Não gosto de tomar 

decisões. Eu marco uma reunião de negócios para decidir uma saída”. Este trecho reflete 

a identificação de Paulo ao seu pai e como ele repete esta com os seus filhos, embora o 

questionamento de seus filhos desencadeie ‘surtos’ de dúvidas. Compreendo que, ao 

repetir a história do pai, Paulo denota a sua própria ambivalência que subjaz na raiz de 

sua identificação paterna, cujo ódio vem alimentar as suas dúvidas e culpas. Neste 

momento, o ego de Paulo vem a se comportar como o ego de seu pai, que foi assimilado 

dentro de si, denotando a sua vinculação ao mesmo. 

Além desta identificação, acredito que, após o efeito do recalcamento, a antiga 

corrente passiva deixou os seus resquícios em seu ego, justificando assim os intensos 

conflitos com o seu superego‘sádico’, alimentando a sua culpa inconsciente que servia 

                                                 
638  Idem, p. 30-31. 
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de enorme resistência aos progressos de sua terapia, fortalecendo a sua consciência 

moral presente deste o término de sua fase fálica. 

Aqui abre-se uma nova problemática: se o ego assume uma posição passiva 

frente ao superego, de onde promana esse sadismo, presente no núcleo de seu superego? 

Possivelmente, esta rigidez está atrelada a própria severidade do ambiente em que Paulo 

foi criado, como também da projeção de fantasias agressivas direcionadas ao seu pai, 

momento este em que esperava ser punido pela figura paterna devido aos seus desejos 

incestuosos e parricidas. Na constituição deste superego, esta agressividade se volta 

contra este ego através do seu sentimento inconsciente de culpa, uma vez que este 

superego ocupa o lugar da instância parental, observando e tratando-o o seu ego tal como 

os seus pais o trataram em sua remota infância, encarnando a lei e proibindo transgressão 

dos seus valores do seu micro meio familiar. Assim, neste caso, devido ao efeito do 

recalcamento, toda esta agressividade foi introjetada no núcleo de seu superego, 

tornando-o sádico e severo. 

E como este superego torna-se sádico, severo, isto me remete, em minhas 

teorizações, a relação do pai Claudio com este filho, uma vez que, se a relação do 

superego com o ego vem representar a relação que os pais tiveram com os seus filhos na 

remota infância, eu acredito que, se de um lado, a severidade do superego remete aos 

valores tradicionais do micro meio familiar de Paulo, por outro, o sadismo presente em 

seu superego também pode ser fruto da incorporação do pênis sádico paterno, momento 

este em que, ao se identificar ao pai, Paulo resguarda os seus impulsos sádicos no núcleo 

desta instância devido a sua identificação em relação a este representante. 

Ao longo das sessões, era este superego rígido que eu tentava ‘lapidar’. 

Compreendia que ‘por detrás’ desta rigidez existia toda a agressividade direcionada ao 

pai, em seus impulsos ambivalentes, e que o paralisava em suas atitudes, dando suporte 

para as suas culpas (que intensificava o conflito com o seu pobre ego), alimentando as 

suas incertezas e a sua consciência moral. 

Este superego rígido esteve presente em vários relatos durante as sessões, como 

disse: “eu não acho justo netos errados irem almoçar lá na casa dela. Tem um que usa até 

maconha. Esse neto é torto. Pau que nasce torto, morre torto e até a cinza não queima. 

Para mim, gente errada merece castigo, tem que ficar preso. Eu escutei os conselhos do 

meu pai e da minha mãe [...], mas estes netos maloqueiros vão lá usufruir da boa vontade 

da minha mãe [...]. Por isso que eu fico só de olho, só de olho [...]. Fui criado em um 

ambiente muito tradicional [...]. Nunca tiveram conversas de sexo e como se prevenir de 
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doenças”. Este trecho clínico demonstra a rigidez dos valores familiares que foram 

internalizados em seu superego, dando suporte para a sua consciência moral presente em 

seus julgamentos críticos, vigiando e punindo os fatos que ocorrem próximo ao seu 

ambiente familiar. 

Ao reproduzir os valores repassados ao longo da geração da sua família, Paulo 

demonstra a sua rigidez superegoica que o remete a identificação com a sua instância 

parental, no qual há, possivelmente, valores e julgamentos rígidos que também foram 

transmitidos entre as gerações de seus pais. Assim, esta transmissão remete as normas, 

valores e julgamentos provenientes da resolução edipiana dos seus pais, apontando para 

uma possível transmissão do recalcado paterno - de Claudio - e materno - de Ângela, 

denotando, consequentemente, a identificação de Paulo ao seu superego proveniente do 

superego de seus pais. 

Encontro suporte para realizar tal afirmação em suas verbalizações sobre os seus 

valores familiares, como por exemplo, quando diz: “nunca gostei de coisas erradas. 

Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas. Na minha casa, nem meu pai, nem minha 

mãe e irmãos bebem [...]. Meu cunhado bebe [...]. Isso não é certo. Quem bebe não 

merece o respeito [...]. Tenho anseio por justiça. Não gosto de ver coisas erradas. Cada 

um tem o seu limite. O meu limite vai até aonde começa o limite do próximo. Meu pai 

deixou o senso de justiça, o senso de limite”. Ao apontar a questão do limite, Paulo 

transparece como a castração persiste em suas falas e como esta está entrelaçada com a 

presença do seu superego. E quando diz que foi seu pai que deixou a questão do limite e 

da justiça, isso denota como Claudio tinha um superego rígido, possivelmente herdado 

de ‘um pai cujo nome ele não poderia citar’. Assim, Paulo, ao repetir o senso de justiça 

de seu próprio pai, transparece toda a sua identificação ao seu superego, denotando os 

valores presentes em sua consciência moral desde o término de sua infância. 

São nestes valores rígidos de seu superego que encontro o seu ideal de ego, no 

qual Paulo busca ser sempre o melhor, como diz “nada não é tão bom que não possa ser 

melhorado”. Isto denota como o seu superego realizava a manutenção deste ideal. 

Se, de um lado, há a busca da perfeição neste ideal, de outro, encontro, neste 

ideal, os aspectos sociais do grupo familiar onde Paulo estava inserido, como diz: “o 

ciclo de vida meu pai fechou, mas eu ainda não fechei o meu com os meus filhos [...]. 

Depois que me tornei avô, eu acho que já cumpri o meu papel aqui na terra. Posso 

morrer tranquilo [...]. A religião foi algo que o meu pai me deixou. Sempre fui católico e 

bem devoto [...]”. Assim, encontro, em seu ideal de ego, os valores morais que foram 
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internalizados desde a sua tenra infância, sendo a religião católica uma herança que 

remete ao seu complexo paterno, norteando a sua consciência moral dos fatos externos, 

como afirma: “eu acho que a religião é fundamental e preserva valores. Meu pai 

escreveu isso dentro de mim. Devo a ele [...]”. Esta afirmação transparece como a 

religião se torna uma dívida que deve ser paga ao pai, pois ao afirmar que ‘deve ao seu 

pai’, a religião também vem alimentar a culpa presente em seus rituais, uma vez que toda 

vez que sonha três vezes com o pai, a sua alma pode estar suja. Conseqüentemente, ele 

vai ao cemitério, lava o túmulo e reza a nossa senhora para ele. 

Neste momento há um ponto que deve ser ressaltado: o ideal de justiça presente 

em suas falas, a religião católica ‘herdada’ de seu pai e a busca de ser ‘sempre o melhor’ 

apontam para a sua identificação ao superego, resplandecendo toda a sua consciência 

moral, principalmente através dos seus ideais religiosos inseridos em sua infância pelo 

seu próprio pai, uma vez que foi este quem o apresentou a religião católica. Assim, 

encontro nesta identificação ao superego um dos pilares fundamentais para compreender 

a culpa inconsciente deste paciente, pois esta identificação alimenta a ‘dívida’ com o pai 

que tenta ser paga através de uma devoção calorosa dos valores católicos, denotando a 

sua culpa. 

Tal interpretação vem de encontro com o que Melman compreende da 

consciência moral e religião na neurose obsessiva, como diz:  

 

“o obsessivo [...] é alguém [...] que tem, com frequência, grande senso 
moral. Primeiramente, ele é, com frequência, uma pessoa religiosa, que 
respeita a religião; se não for religioso, vai respeitar bastante a 
racionalidade [...]. E, quanto mais tentam ser melhores, mais eles 
sofrem. Quanto mais tentam ser morais, tanto mais são parasitados por 
pensamentos obscenos e escondem a sua doença [...]. A neurose 
obsessiva tem sempre uma relação íntima com essa exigência moral 
que constitui a religião [...]”639. 
 

No caso de Paulo, se a consciência moral remete aos valores internalizados em 

seu superego, os seus ideais religiosos - de ser um católico praticante e de respeitar o 

padre - apontam para a autoridade paterna e como esta se apresenta em seus atuais 

referenciais identificatórios, como diz: “padre e delegado são pessoas que merecem o 

meu respeito”. Deste modo, estes referenciais remetem a lei do pai, denotando como o 

‘nome do pai’, a lei paterna, é respeitada em seu dia a dia através de sua moralidade. E 
                                                 
639 MELMAN, Charles. A Neurose Obsessiva. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2004, p. 14-26. 
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para uma melhor compreensão desta moralidade religiosa, gostaria de retornar ao 

término dos seus cinco anos. 

Nesta idade, ao término de sua fase fálica, o recalcamento conduziu todos os seus 

impulsos agressivos para o interior do seu superego, constituindo o núcleo sádico do 

mesmo. No conflito deste superego tirânico com o seu ego, a culpa inconsciente foi uma 

saída encontrada, sendo a mesma alimentada, desde esta época, pela sua intensa devoção 

a fé católica.  Assim, o culto devoto ao catolicismo, a religião do pai, demonstra como a 

identificação ao pai - e à religião do pai – alimenta a dívida de Paulo em relação a 

Claudio através de suas culpas. 

Esta culpa, esta dívida em relação ao pai, está presente nas primeiras lembranças 

encobridoras de sua infância, como diz: “eu me lembro de ir à igreja sozinho, fazendo a 

primeira comunhão sozinho. Ninguém de minha casa, nem meu pai, me acompanhou 

[...]”. Paulo, ao apresentar uma identificação ao pai e aos seus valores morais, fortalece a 

sua consciência moral, demonstrando que, ao término de sua fase fálica e início do seu 

período de latência, ele já estava imerso em sua culpa inconsciente devido a sua 

identificação ao superego que possibilitou toda a sua consciência moral religiosa. E 

devido ao efeito do recalcamento, as suas primeiras lembranças iniciaram a partir dos 

seus 06 anos, data esta do seu período de latência. 

 

5.3.3- Período de latência: o sentimento de culpa e o início das dúvidas. 
 
 

Antes de trazer os dados clínicos referentes ao período de latência do paciente 

Paulo, gostaria de relembrar ao leitor que esta tese postula que a problemática 

identificatória é o eixo norteador para a compreensão da culpa e da dúvida nos casos de 

neurose obsessiva. E para o entendimento desta problemática em cada caso clínico, julgo 

de extrema relevância a análise de quatro pilares: a resolução edipiana dos pais destes 

pacientes, a singular história libidinal e identificatória destes neuróticos obsessivos, a 

incorporação do pênis sádico e a identificação ao superego. Assim, acredito que um 

estudo destes quatro pilares possibilita uma melhor clareza de como que a culpa e a 

dúvida se manifestam no setting clínico e que, no caso clínico desta tese, conduz a uma 

melhor compreensão de sua manifestação sintomática. 

Devido ao efeito do recalcamento que fez sucumbir toda a sua sexualidade 

infantil, as primeiras lembranças de Paulo são de seu sexto ano de vida, como disse: “em 
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meus seis anos, eu me lembro que voltava com o meu pai de trem de Campinas. Eu era 

bem pequeno e, um dia, ele me disse que ia me deixar sozinho na estação [...]. Na vida, 

eu aprendi a fazer tudo sozinho. Nos meus seis anos e sete anos, eu me apeguei ao meu 

pai e a religião católica. Fiz a minha primeira comunhão sozinho [...]. Em meus seis 

anos, eu tinha um cofrinho onde guardava as minhas moedas [...]. Nesta época, os meus 

amigos me chamavam de pato gordo porque eu era gordinho e sem ação. Deu vontade de 

bater nos alunos e na professora. Eu não estava fazendo nada de errado. Nunca fui 

agressivo”.  

Esta afirmação de Paulo traz dois dados importantes para a compreensão de suas 

dúvidas e de suas diversas obsessões. O primeiro dado estaria atrelado ao efeito do 

recalcamento: este isolou a agressividade de seus atos, levando-o a uma paralisia de suas 

atitudes, como disse: “em meus seis anos, eu era sem ação”. Ou seja, o fato de ser ‘sem 

ação’ remete as ambivalências já presentes em seu sexto ano de vida, denotando uma 

pré-disposição para a emergência de suas dúvidas (fato este que ocorreria em seus oito 

anos de idade). Assim, esta ‘inação’ fortaleceu a inibição em sua extremidade motora, 

ocasionando o fortalecimento de seus pensamentos mágicos, anímicos, tal como de suas 

incertezas.  

 Além desta ‘inação’, compreendo que este recalcamento não demoraria em 

sucumbir ao recalcado. E devido à sua falha, ocorre um fortalecimento de sua 

consciência moral, religiosa, formando uma consciência especial cercada de julgamentos 

morais, funcionando como uma formação reativa contra os seus impulsos anais, 

agressivos e sujos. Por isso que a fé católica e os julgamentos morais tanto o atraia, como 

se estes fossem purificá-lo de seus desejos sexuais mais primitivos. 

Aos seis anos, concomitantemente a agressividade ‘recalcada', a presença de seu 

superego rígido também paralisava-o frente aos seus colegas, intensificando o conflito 

com o seu pobre ego, já rodeado por suas culpas inconscientes. Como ele se cobrava 

para ser sempre o melhor desde a infância, acredito encontrar suporte, nesta fase, para 

apontar um possível conflito entre o Eu de Paulo e seus ideais, transparecendo uma 

possível potencialidade neurótica presente já em sua fase de latência. Este conflito fica 

nítido na cobrança para ser o melhor filho (para o pai) e que, na fase adulta, explicita-se 

nos conflitos de ser o melhor pai (para o filho) e o melhor funcionário para o patrão. 

Assim, é a cronicidade a intensidade deste conflito, tão claros no setting clínico, que 

especifica o compromisso neurótico de Paulo, sendo o investimento libidinal na busca de 

perfeição uma exigência necessária para a sobrevivência do seu Eu. 
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Um segundo dado presente na recordação dos seis anos provém da lembrança 

encobridora da estação na qual temia ficar sozinho, desamparado pelo pai. Ao analisar 

esta lembrança, primeiramente, acredito encontrar a fantasia da dor causada pela possível 

perda do objeto amado. Esta perda seria fruto dos ataques agressivos ao pai, este objeto 

‘amado’ e incorporado em sua remota infância. Conseqüentemente, no plano consciente, 

isto leva ao medo da sua perda. 

Em minha compreensão, este medo nada mais era do que a própria manifestação 

do seu desejo parricida, cuja morte, em seu imaginário, poderia desampará-lo, causando-

o muita angústia. 

Para aliviá-lo desta angústia que o remetia ao seu temor infantil, sempre 

procurava acolhê-lo, ‘acalmando’ o seu superego, uma vez que, em minhas teorizações, 

na raiz destas fantasias que o remetem ao seu desamparo, há o temor ao seu superego, 

que alimenta as suas culpas presentes em outras lembranças infantis, tais como a de sua 

primeira comunhão, como ele disse; “a religião eu devo ao meu pai, mas na primeira 

comunhão, eu estive lá sozinho [...]”. Assim, ‘por detrás’ destas lembranças - que 

denotam a sua culpa - há também a dívida que alimenta a sua estrutura obsessiva, uma 

vez que o pai nunca respondeu ao que era desejado por Paulo.  

Essa relação com o pai também me remete aos seus destinos pulsionais durante o 

seu período de latência. E para abordar este tema, gostaria de recorrer a sua pulsão 

epistemofílica, ou seja, a pulsão do conhecimento. Para tal, relembro que, em 1913, 

Freud já declarava que: 

 

“[...] o instinto do conhecimento pode realmente tomar o lugar do 
sadismo no mecanismo da neurose obsessiva. Na verdade, ele é, no 
fundo, uma ramificação sublimada do instinto de domínio, exaltado 
em algo intelectual, e seu repúdio sob a forma de dúvida desempenha 
grande papel no quadro da neurose obsessiva”640. 
 

 

 A partir dos relatos do seu gosto pelo estudo, encontro vestígios da sublimação 

do antigo sadismo de Paulo. Isto significa que a antiga pulsão de domínio, presente em 

sua sexualidade infantil, manifesta-se, de uma forma sublimada, pela busca e pela ânsia 

do saber em seu contexto escolar; uma vez que Paulo, ao ser barrado pelo pai, constitui 

como um ser desejante, rodeado pela falta que não cessava de indagá-lo. Por isso que ele 

                                                 
640 FREUD, Sigmund (1913).  A Disposição à Neurose Obsessiva – Uma Contribuição ao Problema da 
Escolha da Neurose. ESB, vol. XII, 1996, p. 348. 
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tentou ser sempre o melhor na escola, até os seus oito anos de idade, como ele disse: “a 

professora mandava eu pesquisar e eu sempre consultava os livros. Tentava ser sempre o 

primeiro, até o dia que as dúvidas me tomaram [...]”.  

Assim, a sublimação do seu antigo sadismo, presente em sua pulsão 

epistemofílica, esteve presente entre o seu sexto e oitavo ano de vida, idade esta em que 

as dúvidas emergiram em um contexto no qual a sua história libidinal e identificatória 

estava muito próxima a história de seu pai: uma história marcada pela culpa e pelas suas 

dúvidas, sintoma este que denota um possível repúdio ao mecanismo sublimatório do seu 

antigo sadismo, ocasionando a sua inibição neurótica. 

Lembro que, para Freud, a inibição neurótica, ao lado da compulsão e da 

sublimação, são os três destinos possíveis das pulsões sexuais. Esta inibição neurótica é 

de suma importância para compreender o término deste período de latência, já que Paulo, 

aos oito anos, foi tomado por dúvidas compulsivas, ocasionando uma inibição em sua 

liberdade intelectual.  

Mas antes de explorar a etiologia destas dúvidas, gostaria de ressaltar que, entre 

os seus seis e oito anos, além da sublimação do seu sadismo (representado pela pulsão 

epistemofílica e das dúvidas que denotariam o repúdio a este mecanismo de defesa), há 

também a possível sublimação do seu erotismo anal. 

Esta sublimação está presente na avareza que Paulo já apresenta aos seis anos, 

pois era um exímio colecionador de moedas, como também apresentava o hábito de 

trabalhar com massas de construção para o pai641. Este fato denota a possível ramificação 

do antigo erotismo anal, no qual, neste momento, apresenta-se de uma forma sublimada. 

Assim, a antiga corrente passiva homoerótica, presente em sua fase anal-sádica, 

encontrou, através da sublimação, uma maneira de se manifestar em sua fase de latência. 

 

5.3.4 - A culpa. 

 
Além da sublimação do seu antigo erotismo anal, neste período de latência há um 

entrelaçamento entre a culpa e as dúvidas do pequeno Paulo, marcando a singularidade 

de sua história. Mas como as dúvidas emergem paralelamente a sua culpa? Para 

responder a este questionamento, gostaria de retomar a pulsão do saber, pois é na história 

do aprendizado com o pai que encontro, primeiramente, os vestígios de sua culpa que, 

                                                 
641 O manuseio com as massas de construção ocorreu ao término dos oito anos.  
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paralelamente as dúvidas, apontam para o ódio e para a agressividade recalcada de sua 

remota infância. 

Aos oito anos, Paulo estava marcado pelo desejo do saber. Isto significa que o 

aprender a orar, a pescar, o arrancar minhoca, a mexer massas na construção sempre 

esteve voltado a um pai cuja história com o seu filho Paulo remete a histórias paralelas 

que se completam, mas não se fundem devido a castração que incidiu em ambos: 

Claudio não poderia atender ao desejo de Paulo, uma vez que este já estava pré-

destinado a seguir um caminho paralelo ao do pai, embora as fantasias de desamparo 

ainda cobram o devido preço em seu imaginário. 

Tal como o pai Claudio seguiu um caminho paralelo ao pai ‘cujo nome não pode 

citar’, Paulo repete a história do pai com o seu filho, como disse: “todo domingo cedo, 

em meus 08 anos, eu arrancava minhoca para eu ir pescar com o meu pai. Eu arrancava a 

minhoca e, muitas vezes, meu pai não me levava pescar. Até dois anos atrás, eu 

arrancava a minhoca com o meu filho e meu filho não ia pescar comigo. Hoje, eu estou 

arrancando sozinho. Fica eu e Deus”. Relembro que, dos filhos homens, Paulo foi o 

único que seguiu a pescaria. Esta ainda é uma atividade que remete simbolicamente a 

identificação paterna, na qual o ato de “segurar a vara”, como ele próprio nomeia, remete 

a incorporação do pênis sádico paterno, alimentando a sua identificação paterna e 

denotando que ‘por detrás’ desta atividade, que o remete a história com o seu pai, 

persistem a culpa e os movimentos ambivalentes que o paralisavam em frente ao lago na 

busca da isca preferida: uma tilápia, peixe este que, quando vai pescar com os amigos, 

Paulo faz a questão de cortar e oferecer para todos, como se estive em um banquete 

totêmico642.  

Se, de um lado, a culpa era compartilhada com os amigos por intermédio da 

refeição sacrificatória simbolizado pela tilápia, de outro, Paulo se queixava que tanto o 

filho como o pai não o acompanharam em suas pescarias. Em minhas interpretações, ao 

se queixar do seu desamparo, Paulo se remetia a singularidade da sua culpa presente em 

sua história libidinal e identificatória, culpa esta que não poderia ser compartilhada 

devido ao limite imposto pela castração e pelo recalcamento dos desejos infantis, 

colocando o pai, o filho e o neto em histórias paralelas, no qual cada culpa seria 

vivenciada por uma intensidade diferente. Assim, a demanda de Paulo, no setting clínico, 

foi cercada por um sentimento inconsciente de culpa, mas que, devido ao efeito do 

                                                 
642 Esta idéia do banquete totêmico será retomada em sua organização genital adulta, quando for abordar 
os seus rituais do cemitério e o seu hábito de pesca. 
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recalcamento dos seus desejos infantis, nunca poderia ser sentida conscientemente. Era 

esta culpa que alimentava as suas resistências aos progressos da psicoterapia, mas que, 

ao longo da mesma, procurei captá-la pela transferência e torná-la consciente para Paulo. 

E para exemplificar este movimento, gostaria de trazer as suas ausências no setting 

clínico. 

 Isto significa que, no terceiro ano de psicoterapia, Paulo começou a se ausentar 

das sessões para realizar a atividade que tanto almejava com o seu pai: a pesca. Ele me 

avisava, com antecedência, toda sessão que ele iria se ausentar devido a esta atividade, 

até que, em duas sessões, ele me convidou para acompanhá-lo, mas recusei tal convite e 

procurei captar, pela transferência, o movimento que isso poderia desencadear. Assim, 

após as ausências, ele vinha até a psicoterapia sempre se ‘des’culpando. Para quebrar a 

repetição da história com o pai, que denotava toda uma culpa infantil, procurei realizar 

algumas intervenções, nas quais muitas não eram aceitas, mas uma surtiu um efeito que o 

fez refletir (e muito).  

Nesta, eu apontei que, ao se ausentar, ele se comportava como o pequeno Paulo, 

lá com os seus sete anos de idade, retornando as sessões, após as pescarias, esperando 

que eu fosse puni-lo pela ausência, como o seu pai Claudio teria feito643. Por isso que ele 

repetia tanto a palavra ‘des’culpa. Neste momento, apontei a culpa infantil que ele 

carregava ao longo da sua história, trazendo a questão da pesca para o contexto clínico e 

ressaltando como esta transparecia a relação de falta com o pai, alimentando as suas 

atuais relações com os referencias identificatórios masculinos e o seu sentimento de 

desamparo, uma vez que, ao recusar o seu convite, até o psicoterapeuta poderia ficar ‘em 

falta’ com ele, levando-o a se sentir desamparado.   

Após ouvir esta intervenção, Paulo ficou alguns segundos calados, consentindo a 

intervenção. Ele não a negou, como era de práxis, mas notei que esta intervenção rompeu 

todas as racionalizações possíveis em seu ego. 

A partir desta intervenção que remeteu Paulo ao início da pescaria com o seu pai, 

gostaria de realizar uma breve digressão sobre a sua culpa. O leitor deve estar se 

indagando o porquê que a culpa deste paciente, presente nitidamente desde a sua fase de 

                                                 
643 Se, de um lado, a transferência remetia a idéia de punição devido a sua ausência, de outro, na 
contratransferência, eu procurava trabalhar com os possíveis sentimentos de hostilidade que a ausência 
deste paciente poderia causar em mim. Ao contrário do que poderia ser esperado nas fantasias de Paulo, eu 
procurava acolhê-lo e escutá-lo após as suas ausências, embora não posso negar que as resistências e 
ausências de Paulo, tal como a de outros pacientes obsessivos, causavam certas angústias e 
questionamentos em mim, as quais eu procurava trabalhá-las em minha análise de orientação freudiana. 
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latência, pertence a uma estrutura obsessiva e não a uma estrutura melancólica. Assim, 

para dar suporte a esta afirmação, retorno as lembranças do início da sua fase de latência.  

A história deste paciente remete a história com o seu pai, no qual toda a 

agressividade internalizada do próprio pai através da incorporação anal do pênis sádico, 

juntamente com as fantasias agressivas destinadas a este representante, sucumbiram ao 

recalcamento e foram internalizados pelo superego sádico. No conflito entre este 

superego e o ego, a culpa inconsciente foi uma saída que o paralisava em seu dia a dia, 

sendo as incertezas e as dúvidas, que também se iniciaram na fase de latência, reflexos 

das ambivalências, denotando uma possível fixação libidinal em sua fase anal-sádica. 

Esta ambivalência também fica nítida na relação transferencial deste paciente, 

transparecendo como o complexo paterno movia-o em suas dúvidas e compulsões, 

sempre me questionando se as suas atitudes estavam corretas incessantemente ao término 

das sessões. 

E aproveitando o momento em que me refiro as suas ambivalências que denotam 

a sua fixação anal-sádica, gostaria de abordar o início das suas dúvidas, que ocorreram 

em seu contexto escolar.  

 

5.3.5- As dúvidas. 

 

As dúvidas, essa formação sintomática que remete ao retorno do seu recalcado, 

surgiram em pleno contexto escolar, como ele aponta: “[...] eu não era um mau aluno. É 

que eu não entendia o português, as proparoxítonas [...]. Eu tinha uma professora de 

português chamada Sandra que me marcou. Ela era muito brava. Chegava a tremer na 

frente dela. Tinha medo dela [...]. Ligar ela com minha terceira irmã são situações 

diferentes. Ela mandava eu procurar no dicionário e eu era o primeiro aluno a procurar, 

mas nunca entendi as proparoxítonas. Devido as minhas dúvidas, eu misturava tudo. 

Essas proparoxítonas não entravam em minha cabeça [...]. No português, eu me esforcei 

e não passei [...]. Depois disto, fui o melhor aluno. Tudo o que eu fiz na minha vida teve 

muita incerteza e muita dúvida, mas me cobrava para ser o melhor [...]. Sempre tive um 

pé atrás. Fazia as coisas com dúvida e não dava certo”. 

Para realizar uma interpretação do trecho citado acima, gostaria de retomar os 

quatro eixos fundamentais para a compreensão de sua problemática identificatória e que 

transparece neste sintoma. 
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O primeiro está voltado a sua história libidinal e identificatória. Como, segundo 

Freud, todo sintoma apresenta determinada conexão com a experiência do paciente, 

compreendo que as suas incertezas e dúvidas demonstrem o retorno do seu recalcado, 

apontando para as ambivalências presentes em sua fase anal-sádica. Um dado 

interessante é que este sintoma emergiu frente a um referencial identificatório feminino: 

a professora Sandra. Assim, se voltarmos em sua história libidinal e identificatória, 

veremos que não só o ódio esteve voltado ao pai em sua remota infância, mas este 

também esteve voltado à mãe. Neste momento, esta professora vem a servir como um 

suporte para a imago materna, transparecendo que, no retorno do recalcado do pequeno 

Paulo, há uma formação de compromisso entre a instância crítica e rígida – seu superego 

sádico – e os impulsos ambivalentes de sua fase anal-sádica, presentes em seu recalcado, 

provenientes de seu id. Ou seja, paralelamente a formação deste sintoma, que denotava a 

própria neurose obsessiva deste paciente aos 08 anos de idade, há a presença de um 

superego rígido, denotando que a identificação ao superego, além de preservar os valores 

morais, também fortalecia o conflito com o seu ego, dando suporte ao seu conflito 

neurótico e que, nas sábias contribuições de Aulagnier ao legado freudiano, considero 

como a manifestação da sua potencialidade neurótica.  

Além da possível ambivalência na história libidinal e identificatória de Paulo, o 

segundo eixo para entender a problemática identificatória deste paciente (e que 

transparece neste sintoma) seria a identificação ao superego (proposto por Green). 

Esse conflito fica claro quando Paulo diz que, mesmo esbaldado entre as suas 

incertezas sobre as proparoxítonas, ele se cobrava para ser o primeiro aluno da sala.  

Atualmente, embora ainda apresente muitas incertezas, há uma cobrança interna para ser 

sempre o melhor. Isto transparece a ação do seu superego rígido que, por intermédio das 

sublimações das pulsões agressivas, vem a reforçar os seus julgamentos morais. Assim, 

em seus oito anos, as dúvidas representam uma conciliação entre as forças antagônicas 

do psiquismo de Paulo, apontando para um conflito entre o seu rígido superego e os 

impulsos e instintos recalcados presentes em seu id, tornando-se fonte de (des) prazer 

para o mesmo e alimentando os seus julgamentos morais. 

Neste momento em que seu superego demonstra o seu poder sádico e cruel,  

compreendo que, ao afirmar que foi tomado por dúvidas compulsivas, este sintoma pode 

demonstrar que, devido a regressão libidinal à fase anal-sádica, o seu ego está tomando 

as devidas precauções na luta defensiva entre o seu severo superego e as pulsões 

agressivas que promanam do seu id, ocasionando o desvio das tendências do complexo 
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edipiano, produzindo o que o próprio paciente nomeou de “pé atrás. Sempre fazia as 

coisas com dúvidas e não dava certo”. E na condenação de prolongar com a possível 

masturbação infantil, as dúvidas compulsivas e  as incertezas ‘avassaladoras’ se 

aproximam do antigo (des) prazer proporcionada pelo ato maturbatório, levando a 

distorção dos seus impulsos pervertidos através desta formação de compromisso. Assim, 

neste sintoma da dúvida estão os seus impulsos perversos, ambivalentes, provenientes de 

sua fase anal-sádica. 

 Por outro lado, essa ambivalência também remete ao seu próprio amor pela 

pessoa identificada, uma vez que, para Freud, na neurose obsessiva, há uma 

“identificação com a pessoa amada”644. Isto significa que o amor de Paulo ao seu pai 

resguarda o ódio de mesma intensidade, sendo este ódio a mola propulsora de suas 

incertezas. Assim, neste momento, nos meandros da identificação com Claudio, há a 

atitude ambivalente de Paulo para com este, sendo o ódio, presente na raiz desta 

identificação, de extrema relevância para a compreensão de suas dúvidas. 

Este ódio que subjaz “por detrás” da identificação ao pai vem a ser fortalecido 

pela regressão libidinal à fase anal-sádica e que, devido aos mecanismos do isolamento, 

transparecem na hipercatexia de seus pensamentos, isolando a agressividade e o ódio dos 

seus pensamentos compulsivos. 

Tanto o ódio quanto a agressividade internalizada remetem também ao terceiro 

pilar da sua problemática identificatória: a incorporação do pênis sádico paterno 

(proposto por Bleichmar). Em minhas interpretações, essa incorporação permitiu o 

acesso a sua masculinidade e, conseqüentemente, a identificação paterna, deixando-o 

entregue aos fantasmas da passividade, da homossexualidade, frente ao pai. Como a 

incorporação anal possibilitou a desilusão do narcisismo infantil do pequeno Paulo, 

ocasionando a ruptura do seu ego ideal e promovendo a identificação ao pai, suponho 

que tal incorporação, ao proporcionar a desilusão narcísica, proporcionou muito ódio a 

Paulo, uma vez que ele deparou que o desejo de sua mãe atendia ao desejo de um Outro 

e não somente ao seu desejo. Assim, este ódio, ao final de sua fase fálica, veio a 

fortificar o sadismo em sua corrente ativa, sendo este ‘recalcado’ devido à assunção da 

castração. Entretanto, este ódio infantil não hesitou em retornar, através da formação de 

compromisso, por meio de suas dúvidas e rituais, denotando a identificação ao seu pai.  

                                                 
644 FREUD, Sigmund (1913).  A Disposição à Neurose Obsessiva – Uma Contribuição ao Problema da 
Escolha da Neurose. ESB, vol. XII, 1996, p. 339. 
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E para uma melhor compreensão do sintoma da dúvida, gostaria de recorrer ao 

quarto e último eixo para a compreensão da sua problemática identificatória: a resolução 

edipiana dos pais de Claudio, enfocando, especificamente, a história libidinal e 

identificatória do seu pai Claudio. 

De acordo com as lembranças de Paulo, como já citado, seu pai Claudio 

apresentava rituais de ir ao cemitério e verificar o túmulo de um tio. Tal como o pai, 

Paulo também apresenta este ritual. Assim, se o ritual de Paulo de ir ao cemitério e 

verificar se o túmulo do pai está limpo aponta para uma possível hostilidade inconsciente 

à Claudio, denotando a sua possível identificação paterna (e o ódio que subjaz na raiz 

desta), penso que o sintoma da dúvida também pode denotar a identificação ao pai, pois 

“por detrás” tanto da dúvida quanto destes rituais estão presentes os movimentos 

ambivalentes (de amor e ódio) a pessoa identificada. Assim, tal como o pai, Paulo 

também apresenta movimentos ambivalentes, sendo o ódio recalcado a Claudio a mola 

propulsora de suas dúvidas e inúmeras incertezas. 

Atualmente, este ódio, presente na raiz do seu sadismo, se manifesta na questão 

do controle. Acredito que o controle foi uma maneira encontrada por Paulo para se 

aliviar de suas dúvidas. Retiro esta observação do setting clínico, uma vez que Paulo 

sempre se queixava da sua esposa, pois esta só tomava decisões a partir do seu parecer, 

como disse: “o fato dela me consultar para tomar atitude me deixa muito bravo. Ela 

espera a minha aprovação e isso me atormenta, me enche de dúvidas. Ela não consegue 

chegar a uma decisão pessoal. Para resolver isso, eu convoco uma ‘reunião de negócios’ 

com os meus dois filhos e a minha esposa para a gente chegar em um consenso”. E ao 

convocar uma reunião de negócios, as suas dúvidas se aliviam, diminuindo brevemente o 

seu desprazer, ao mesmo tempo em que estas vem a funcionar como o vai e vem das 

fezes nos meandros do seu intestino, remetendo ao (des) prazer da incorporação do pênis 

sádico paterno e ao antigo prazer infantil da continência fecal. Assim, como a equação 

simbólica ‘fezes, bebê e pênis’ demonstram elementos intercambiáveis na formação dos 

sintomas obsessivos, acredito que no ‘núcleo’ de suas dúvidas resida o antigo ódio 

proporcionado pela identificação paterna (devido a incorporação do pênis paterno)645.  

E como, segundo Aulagnier, castração e identificação são as duas faces da 

mesma moeda, gostaria de compartilhar uma observação clínica, singular, que elucida a 

sua problemática identificatória, presente em suas dúvidas.  

                                                 
645 Ressalto que o alívio destas dúvidas ocorreu por intermédio das verbalizações da sua própria 
agressividade, que estava ‘guardada’ em seus intestinos desde a sua infância. 
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Ao longo do segundo ano de psicoterapia, observei que as dúvidas se 

intensificavam quando a sessão se aproximava do seu término. Paulo sempre me 

questionava o que ele deveria fazer em relação ao seu filho, se as suas atitudes estavam 

corretas, como dizia: “doutor, eu faço isso ou não?”. Ressalto que nunca respondi a este 

questionamento, uma vez que, respondendo, quebraria a demanda de análise. 

Conseqüentemente, eu sempre retornava o questionamento: “Paulo, o que você 

faria?” e ele respondia: “eu não sei, preciso pensar sozinho”. Este direito de resguardar 

os seus pensamentos através das incertezas pode ser considerado um método, um 

manejo, de sua neurose com o objetivo de atrair Paulo para fora de sua realidade, 

isolando-o em seus pensamentos e dúvidas ruminantes. Por isso que o direito a pensar, 

ainda que estivesse prejudicado, lhe causava tanto (des)prazer. Assim, eram nos relatos 

destes pensamentos e das suas dúvidas que a transferência se fazia presente, por 

intermédio de suas ambivalências. 

 

5.3.5.1- Transferência e contratransferência:  um enfoque sobre as resistências e os 
manejos da ambivalência no setting clínico. 

 

  Ao analisar a transferência durante o relato destas dúvidas, eu captava que estas  

incertezas apontavam para o complexo paterno e para toda a ambivalência presente em 

sua dinâmica psíquica. Se, de um lado, a transferência remetia a sua ambivalência, por 

outro, o término da sessão remetia, simbolicamente, a sua castração, suscitando muito 

ódio em Paulo devido a este corte. Observava que, antes deste corte, desta ruptura, as 

suas dúvidas tornavam-se mais intensas, remetendo ao ódio recalcado em relação ao pai. 

Por isso que as dúvidas se intensificavam, levando Paulo a ser invadido por várias 

incertezas, denotando como que, na etiologia do seu controle, persistiam os seus 

impulsos ambivalentes anais. 

 Encontro respaldo para realizar tal afirmação a partir de minhas observações 

clínicas de Paulo e de seus movimentos ao longo do setting clínico. Lembro-me de uma 

ocasião em que, ao chegar próximo ao término da sessão, ele foi invadido por vários 

questionamentos e incertezas. Eu apontei que iria finalizar a sessão, mas ele respondeu: 

“eu tenho mais um minuto, então vou continuar e é direito meu”. Assim, continuei mais 

um minuto, ouvindo-o, mas captei que era por intermédio da quebra deste controle que 

eu poderia ter acesso aos seus impulsos ambivalentes, uma vez que observava que este 

controle estava diretamente associado ao seu superego. E para ‘quebrá-lo’, era necessário 
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escutá-lo, acolhendo-o e apontando que eu não estava lá para julgá-lo, como ele poderia 

esperar. Assim, fui observando o movimento desta instância crítica. 

Esta instância crítica de Paulo também suscitava os meus movimentos 

contratransferências646. Ou seja, os julgamentos críticos de Paulo e as suas cobranças 

superegoicas suscitavam sentimentos ambivalentes em minha pessoa, clamando pela 

presença do meu superego, tal como pela minha lei. Apontava que eu não estava lá para 

julgá-lo, como ele esperava - uma vez que ele fazia isso com as outras pessoas - mas sim 

para compreendê-lo e acolhê-lo. Assim, realizava a função de continência a sua 

agressividade e ao seu ódio infantil, acolhendo-os e, ao mesmo tempo, interpretando-os. 

Em contrapartida, na contratransferência, notava que, ao assumir um lado mais 

‘maternal’, constantemente ele evocava a minha lei. Aqui estava o seu ‘gozo’; ou seja, o 

seu prazer. 

 Neste meandro, como eu sempre procurava acolhê-lo, aliviando-o de suas 

críticas rígidas, eu apontava que não iria abandoná-lo, como os seus sonhos infantis 

suscitavam transferencialmente, mas contratransferencialmente, as suas ausências – 

quando não eram avisadas - suscitavam algumas angústias pessoais. Captava que, 

inconscientemente, Paulo esperava que fosse puni-lo nestas ocasiões: ele assumiria, 

assim, um lado masoquista e, em contrapartida, eu assumiria um lado paternal, sádico. 

Assim, quando comparecia nas sessões seguintes, eu procurava quebrar esta dinâmica: 

escutava-o, acolhia-o e, em minhas intervenções, procurava ser o mais brando possível. 

Tudo para não ‘aquecer’ o seu superego, embora constantemente, em minha 

contratransferência, eu notava que ele evocava a presença desta minha instância crítica. 

Esta ‘reivindicação’ nada mais era do que uma maneira de intensificar a sua culpa 

mediante o pai (ou a falta que ainda move esta relação), enaltecendo o seu superego 

sádico e os seus movimentos ambivalentes. Neste momento, apontava como ele assumia 

o papel daquela criança de 08 anos, esperando pela repreensão paterna e pelo 

acolhimento materno. Muitas vezes, devido a sua rigidez superegoica, Paulo não 

‘aceitava’ estas intervenções. 

                                                 
646 Freud, em 1910, ao redigir o artigo As Perspectivas Futuras da Terapêutica Psicanalítica, compreende 
a contratransferência como “resultado da influência do paciente sobre os [...] sentimentos inconscientes 
[do analista]. Nenhum psicanalista avança além do quanto permitem seus próprios complexos e 
resistências internas [...]” (ESB, vol. XI, p. 150). Assim, ao longo de minha análise de orientação 
freudiana, eu procurava verbalizar os aspectos contratransferências suscitados ao longo das sessões com 
Paulo. No começo dos atendimentos deste paciente, me sentia um pouco ‘paralisado’ mediante a sua 
‘inação’, mas no decorrer de minha análise e da supervisão deste caso, esta inação foi dando espaço para 
os progressos terapêuticos que serão relatados no subitem voltado a positividade sintomática de Paulo. 
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Isto significa que, quando esta instância estava bem rígida, a ambivalência 

tornava-se mais freqüente e era impossível Paulo captar as minhas intervenções, pois ele 

sempre negava-as, recusando qualquer tipo de incorporação, mas, em algumas sessões, 

eu notava que ele estava mais receptivo, com o seu superego  mais brando. Neste 

momento, ele era capaz de verbalizar sobre as suas incertezas e seus sonhos. Para tal, fui 

‘tricotando’ as sessões: por isso que as observações iniciais eram de extrema relevância 

para o manejo destas sessões. Assim, ao escutar as suas dúvidas, fui acolhendo a sua 

demanda infantil de desamparo, as suas incertezas, os seus pensamentos de morte e as 

suas superstições. 

Um movimento que quebrou as suas resistências, dando voz as suas 

incontinências e aliviando as suas dúvidas, foram os arrotos espontâneos. Quando dei 

voz e escuta aos seus movimentos anais, que consistiam em dores abdominais, gases 

constipados desde o término da fase de latência e início da organização genital adulta, 

notei que as suas dúvidas foram murchando ao longo das sessões e toda o sofrimento 

causado pelas mesmas foram se aliviando. Isto significa que, nos meandros do ato de 

duvidar, estavam presentes impulsos anais que careciam de verbalização, como ele 

próprio disse: “quando eu vim aqui e coloquei o meu vulcão para fora, as dúvidas 

começaram a parar de me atormentar”. 

Ao ‘esvaziar’ os intestinos, Paulo foi verbalizando sobre as suas dívidas 

financeiras, mostrando a clara relação entre os seus impulsos ambivalentes anais, agora 

não mais com as fezes, e sim com o dinheiro, como disse: “agora não vem mais a idéia 

de enfarte, de morte, como eu tinha no início da terapia, mas vem a idéia de dívida 

financeira[...]. Quanto mais nervoso eu fico, mais em dinheiro eu começo a pensar e 

mais gases eu solto[...]”. Assim, após verbalizar sobre os seus gases constipados 

(presentes desde a tenra infância e ao longo de sua adolescência), o pensamento 

ruminante de dívida financeira ocupou um grande espaço das sessões durante o terceiro 

ano de psicoterapia. 

Ao longo destes relatos surge uma lembrança da dívida com o pai, como disse: 

“quando precisei comprar um carro, meu pai nem me ajudou e tive que comprar com o 

meu dinheiro. É uma mágoa que tenho até hoje, mas quando meu irmão precisou, meu 

pai abriu mão”. Compreendo que ao verbalizar sobre os gases intestinais que deram 

evasão ao seu ódio infantil, a lembrança desta dívida paterna vem alimentar as suas 

culpas, denotando como o ódio infantil ainda está presente em sua problemática 

identificatória através destas dívidas que não conseguem calar a falta: uma falta dada 
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pela sua própria castração, cujo mentor - seu pai - ainda norteia os seus impulsos 

ambivalentes em sua estrutura obsessiva. Assim, a imago paterna impregnou os seus 

movimentos ambivalentes, alimentando o ódio que esteve presente na raiz de suas 

incertezas. 

 E ao aliviar as suas dúvidas, que denotavam os impulsos anais na etiologia dos 

seus gases constipados, a psicoterapia deu um ‘pequeno’ progresso: se, de um lado, as 

dúvidas não se tornaram mais uma arma aliada para a sua resistência, por outro, os 

relatos sobre este sintoma começaram a dar espaço para as minhas observações clínicas 

sobre o seu sentimento inconsciente de culpa, denotando a transferência do seu 

complexo paterno.  

Assim, entre o alívio das dúvidas e as observações sobre o seu sentimento 

inconsciente de culpa, comecei a observar que a quebra de suas resistências alojadas no 

interior de suas dúvidas foram fundamentais para o progresso da sua psicoterapia. Mas 

como estas resistências se manifestaram ao longo da psicoterapia? 

Ao longo dos dois primeiros anos de psicoterapia, acredito que o fato dele negar 

várias intervenções, apontando que estas ‘não tinham nada a ver’, também está associado 

à presença das resistências em seu psiquismo. Isto significa que esta negação seria a 

manifestação da resistência que se refugiou dentro da dúvida, ocasionando a repetição de 

impulsos emocionais referentes à sua infância (e não a sua elaboração). E ao negar, 

Paulo se comportava como aquela criança que ficava sozinho, aos oito anos, tirando 

minhoca para pescar e esperando fisgar o peixe. Ao contrário da sua infância, neste 

momento, eu procurava acolhê-lo, ajudando-o no processo de converter a sua isca em 

insights e associações que pudessem libertá-lo de suas dúvidas e  de seus medos infantis. 

 Era muito comum, nos primeiros anos de psicoterapia, Paulo sempre questionar 

as minhas intervenções, negando-as, como disse uma vez: “será doutor? Não consigo 

associar com nada. Eu acho que não. Isso não tem nada a ver”.  

E ao lado de suas negações, o mecanismo do isolamento também era outro aliado 

de suas resistências. Em muitas sessões, Paulo não conseguia associar os fatos e as 

lembranças. Quando isso acontecia, a dúvida sempre emergia, como disse: “associar a 

minha terceira irmã com a professora Sandra, eu acho que não. Será doutor?”. Assim, o 

fato de duvidar de suas associações está ligado a dissolução das vinculações de seu 

pensamento, que isolava as suas lembranças infantis, não permitindo-o tirar conclusões 

corretas de seus pensamentos.  
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Neste momento, eu também acreditava que o isolamento fosse um grande aliado 

das defesas do seu ego, não possibilitando a manifestação de suas tendências 

ambivalentes e ocasionando certas racionalizações de seus pensamentos. Isto significa 

que, devido ao isolamento de suas lembranças, as conexões de suas associações foram 

suprimidas, permanecendo isoladas em seus relatos, não permitindo que certas 

lembranças infantis - com as fantasias e desejos presentes no interior destas - 

‘adentrassem’ em seu ego. Por isso que certas associações, devido as suas defesas, não 

permitiam a compreensão de suas dúvidas. 

Por outro lado, como eu nunca respondi a nenhuma dúvida que era dirigida 

transferencialmente à minha pessoa, eu notava que, em certos momentos, ele ficava com 

muita raiva, ou em outros, ele sempre respondia: “isso eu deixo para pensar depois”. 

Assim, uma maneira encontrada para quebrar as suas resistências foi aliviar o seu 

superego, acolhendo este paciente e apontando como ele repetia certos comportamentos 

provenientes de sua infância; tal como o duvidar. Ressaltei como as suas negações 

denotavam como a sua ambivalência, principalmente o ódio e a raiva, destruíam 

qualquer tipo de intervenção, evitando o seu crescimento interno. 

Entretanto, das manifestações deste ódio recalcado, três pontos se destacaram: os 

seus pensamentos anímicos, as suas compulsões e a sua inação. Assim, a partir do 

subitem a seguir, irei me debruçar nestes três tópicos. 

 

5.3.5.2- As manifestações da ambivalência. 
 

Na história de Paulo, não só a ambivalência movia as suas dúvidas e, 

conseqüentemente as suas resistências, paralisando-o, mas como também toda a sua 

forma animista de pensamento, denotando a sobreposição do amor em relação ao ódio e 

a hipercatexização dos seus pensamentos. Como conseqüência de suas incertezas e 

dúvidas obsedantes, os pensamentos de Paulo se voltaram ao tema da morte, sendo este 

fruto de sua defesa contra os seus desejos parricidas recalcados, como disse: “[...] sempre 

tive medo de velório. Só depois de ter ido esses dias atrás no velório e tocado no defunto 

homem, o meu medo passou [...]. Durante o velório do meu genro, fiquei próximo ao 

caixão, rezando por sua alma e passando boa energia para ele. Alma que vai embora 

cedo merece muitas orações”. Assim, ao lado de suas dúvidas obsedantes, os 

pensamentos compulsivos de morte e, posteriormente, de dívidas, tornaram-se 

freqüentes.  
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Uma compulsão encontrada para aliviá-lo dos pensamentos de morte foi se 

tornar, o que ele próprio designou, de ‘urubu de cemitério’: ele freqüentava todos os 

velórios, rezando para as almas falecidas e evitando tocar em defuntos homens, ou seja, 

evitando o toque do seu próprio desejo parricida e de suas pulsões autodestrutivas. Isto 

significa que a questão da morte, em seus pensamentos, tornou-se um tabu: era algo que 

não poderia ser tocada, violada, mas o ato em si deveria ser cultivado (lembremos de 

seus rituais fúnebres de lavar o túmulo do pai). Assim, ao final de sua fase de latência, o 

tema da morte já estava presente, sendo que o seu desejo parricida e as suas pulsões 

autodestrutivas marcaram a constituição do seu Eu, ao longo da sua história libidinal e 

identificatória, em relação ao pai Claudio. 

Em minhas interpretações, penso também que o tema da morte venha 

exemplificar a ambivalência de seus pensamentos, uma vez que, devido às dúvidas 

infantis, esta ambivalência se difundiu por todo o seu psiquismo, sendo deslocada para 

temas irrelevantes e sem valor. E devido à inibição do amor pelo seu ódio, a dúvida se 

alastrou por todas as suas atitudes e pensamentos, levando-o a duvidar dos seus atos mais 

banais. 

 Paralelamente as suas dúvidas infantis, há também formas de pensamentos 

animistas arcaicos, denotando a ambivalência não só do psiquismo de Paulo, mas como 

também de todo o seu micro meio familiar, tal como diz: “[...] sempre acreditei em olho 

gordo e sempre adorei filmes de ficção científica. Acredito em vida em outras planetas 

[...]. Sempre fui supersticioso desde os meus oito anos [...]. Meu pai acreditava em 

vultos, lobisomens e assombrações [...]. Na casa dos meus pais, eles colocavam pote de 

sal atrás da porta. Caso vertesse água, nesta família poderia ter algum lobisomem [...]. 

Minha mãe acreditava em vultos e assombrações [...]. Até agora não vi nenhum vulto. Só 

acredito vendo [...]”. Deste modo, na história dos pais de Paulo também está presente a 

questão da ambivalência em seus pensamentos, denotando como a hipercatexização 

destes e as suas formas anímicas eram ‘supervalorizadas’ em seu micro meio familiar. 

Além do animismo presente em seu meio familiar, observei que, a partir dos seus 

relatos, o sintoma da dúvida tornou-se mais freqüente ao longo da sua organização 

genital adulta, principalmente a partir dos seus 18 anos, idade esta em que Paulo seguiu 

um caminho paralelo ao de seu pai, deixando de trabalhar com Claudio na construção e 

seguindo um caminho próprio. Assim, Paulo não ficou preso na sombra do pai, mas os 

fantasmas desta identificação percorreram os seus relatos e a sua vida, influenciando os 

seus valores morais e religiosos. 
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Estes fantasmas que denotavam a sua ambivalência se sobrepuseram no retorno 

do seu recalcado representado pela dúvida, denotando que a natureza singular deste 

sintoma resguardava uma ambivalência de extrema relevância para a compreensão de 

sua infância, uma vez que este sintoma emergiu, como já citado, em seus 08 anos. 

Assim, a dúvida infantil denotava a dúvida do amor de Claudio pelo Outro, seguindo um 

caminho paralelo a sua culpa inconsciente. E para uma melhor compreensão deste 

paralelo entre as dúvidas e a culpa, gostaria de caminhar para o final de sua fase de 

latência, entrelaçando-as com a sua fase adulta. 

Aos 09 anos, as dúvidas aumentaram de intensidade, denotando a relação 

ambivalente com o pai e a sua problemática identificatória. Estas dúvidas estiveram 

presentes na sua primeira profissão: o de pedreiro. Nesta idade, ele aponta que já gostaria 

de seguir um caminho próprio, embora ele deveria trabalhar com homens mais velhos 

para ajudar no sustento da casa. A ambivalência de seguir um caminho próprio ou de 

trabalhar com o pai denota não só a intensificação da dúvida, mas também o início de 

uma possível dívida quando ele pensa em seguir um caminho próprio, alimentando, cada 

vez mais, a sua culpa infantil. 

Pressuponho que nesta idade, os impulsos provenientes do seu erotismo anal 

começam a apresentar certos resquícios de sublimação: Paulo, nesta idade, começa a se 

interessar no manuseio da argila e do cimento para o pai. Assim, a libido depositada nas 

fezes começa a ganhar um novo destino, sendo que os impulsos homossexuais 

recalcados começam a fortalecer os fantasmas homossexuais que permearam a história 

de  Paulo com Claudio, neste momento. 

Uma outra observação clínica que denota como que esses impulsos inconscientes 

se decodificavam na atualidade, remetendo a sua história libidinal e identificatória, 

ocorreu a partir da verbalização das dúvidas e incertezas em relação ao futuro do seu 

filho. Nestas verbalizações, era possível observar como as suas incertezas e a culpa 

inconsciente se deslocavam para o atual herdeiro. Isto significa que, se na infância a 

incerteza rodeava a relação com o pai Claudio, na fase adulta, esta também esteve 

presente nos relatos sobre o seu filho.  

No terceiro ano de psicoterapia, era muito comum ouvi-lo dizer: “doutor, gostaria 

de saber qual atitude que eu devo tomar com o meu filho. Fiz tudo; mas ele seguiu o 

caminho dele. Será que eu errei? Ele tem 17 anos e foi seguir o caminho dele. Foi 

trabalhar em cerâmica [...]. Eu, com os meus 17 anos, trabalhava com o meu pai na 

construção civil e depois também sai e segui um caminho próprio”. Ao se queixar do seu 
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filho e associar com a sua história libidinal e identificatória, Claudio denota como a sua 

problemática identificatória se ‘entrecruza’ com a história do seu filho, sendo as 

ambivalências, presentes nestas dúvidas, um eixo fundamental para a compreensão das 

identificações que permearam estas três gerações, denotando como a mesma conduz a 

uma repetição de duas histórias ligadas a um único representante: ao pai e ao mito que o 

circunda, através da incorporação do pênis sádico, estas duas gerações. Assim, na raiz 

das suas indagações em relação ao seu filho, há os impulsos ambivalentes que o levam a 

um auto-questionamento, alimentando as suas possíveis dúvidas e denotando como a 

culpa subjaz no percurso destas identificações. 

Se, de um lado, a identificação de Paulo ao pai Claudio resguardou todos os seus 

impulsos destrutivos, alimentando as suas dúvidas e culpas, de outro, uma outra 

observação clínica me chamou a atenção: a inação associado as suas dúvidas. Isto 

significa que eu observava que toda vez que Claudio era invadido por incertezas, ele 

ficava paralisado, sem atitudes, como disse: “desde que me lembro, sempre tive isso, 

desde a escola, em meus seis anos”. 

Aos seus seis anos, ele recebeu o apelido de “pato gordo”, como já citado 

anteriormente. Este apelido ainda está presente em suas atuais verbalizações. Em minha 

interpretação, acredito que esta inação era fruto dos seus impulsos agressivos recalcados 

que entravam em conflito com o superego severo, paralisando-o. Observava que esta 

paralisação, presente desde a infância até o setting clínico, precisava de uma escuta 

singular, uma vez que esta se manifestava por intermédio de suas dúvidas e incertezas. 

Em minha compreensão a partir desta escuta, também suponho que o ego de 

Paulo, opondo-se a manifestação consciente de seus impulsos de ódio recalcado, 

desenvolveu várias formações reativas, como a ‘hiperbondade’ e a ‘hipermoralidade’, 

ocultando os seus impulsos anais recalcados, tornando a dúvida uma formação 

sintomática fruto desta paralisia, resultante do conflito entre o amor consciente e o ódio 

inconsciente (voltado aos representantes maternos e paternos), ocasionando o conflito 

que tanto ele se queixava durante as sessões, como disse: “por que tudo o que eu faço 

tenho tanta incerteza? Daí eu penso várias vezes, mas eu não chego a nenhuma 

conclusão. Por isso que venho aqui.” 

Além disso, acredito que o pensamento compulsivo ocasionado pelas dúvidas lhe 

proporcionava altas doses de (des)prazer, tornando o pensar uma tentativa de compensá-

lo das inúmeras incertezas que assolavam o seu psiquismo. Assim, as dúvidas também 
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podem ser consideradas uma descarga da energia represada proveniente das pulsões 

agressivas, tal como também dos seus impulsos de ódio recalcado647. 

Conseqüentemente, uma maneira encontrada por Paulo para se aliviar das suas 

dúvidas e das incertezas era o pensar compulsivamente: pensar sobre os atos dos filhos, 

pensar sobre a certeza dos fatos, pensar e re-elaborar a sua história. E era neste pensar 

sobre a sua própria história que, concomitantemente a sua dúvida, a sua dívida cobrava-

o, como disse ao tornar-se avô: “meu filho hoje é pai e minha filha é mãe. Minha missão 

aqui na terra eu já cumpri. Passei muitos valores aos meus filhos e hoje eles já são pai e 

mãe. Se eu morrer, eu morro tranqüilo”. Esta afirmação de Paulo me remete ao início da 

sua constituição psíquica. Se ao nascer, ele nasce mergulhado na culpa do pai, ao morrer, 

Paulo vê a antiga dívida com o pai possivelmente quitada. Mas por que possivelmente? 

Porque aqui a dívida repassa três gerações: a de Claudio, Paulo e Rodrigo. Se um 

dia, Claudio desejou a morte de um pai cujo nome é desconhecido, criando um mito 

nesta família, Paulo, ao nascer, retoma esse desejo inserido na culpa deste pai. Tal desejo 

é reiterado por seu filho Rodrigo. E aqui a transmissão de um possível recalcado paterno, 

através da internalização do pênis sádico paterno, possibilita a identificação nestas três 

gerações que reacende a dívida com o mito do pai morto, que reina no imaginário destas 

três gerações através dos pensamentos animistas e de objetos tabus: lembremos o violão 

dado por Claudio ao seu neto Rodrigo e que, atualmente, não pode ser tocado, pois está 

no quarto do filho. São estes objetos tabus que perpetuam os valores míticos desta 

família, tornando os pensamentos animistas tão singulares em sua história. 

Além disso, acredito que os valores morais repassados aos filhos denotem 

também a problemática identificatória que subjaz em suas dúvidas. Se ser como o pai 

Claudio lhe custa um alto preço, então são as suas dúvidas e incertezas que cobram este 

preço, permutando a dívida paterna em seus pensamentos. Assim, eram nestes 

pensamentos de morte, de dúvidas, de incertezas e de dívidas, que lhe causavam tanta 

ansiedade, que eu procurava acolhê-lo e escutá-lo, dando voz aos seus desejos que não 

cansavam de pulsar, tornando a compulsão destes uma manifestação de seus desejos 

infantis e das pulsões agressivas represadas. E era neste conflito neurótico, marcado pelo 

                                                 
647 Compreendo que, se as dúvidas lhe geravam tanto (des)prazer, a análise seria o contexto propício onde 
ele poderia verbalizá-las. Por isso que ele tanto valorizava este momento, uma vez que tal movimento 
simbolizava a sua busca pela ‘pulsão de vida’, ou seja, a busca pelo seu crescimento interno, reelaborando 
a sua antiga posição infantil. Notava que a verbalização destas dúvidas trazia-lhe certas doses de 
(des)prazer, como disse: “só aqui eu consigo verbalizá-las, só aqui eu consigo pensar nelas”. E devido a 
estes movimentos ambivalentes presentes em suas formas arcaicas de pensamento, eu trago o prefixo ‘des’ 
antes do prazer para simbolizar as ambivalências expressas por intermédio destes sintomas. 
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sentimento de amor constantemente anulado pelo ódio inconsciente, que a incerteza se 

deslocava para todos os seus atos cotidianos, corriqueiros, deixando-o em um estado de 

paralisia total.  

Se, de um lado, temos a paralisia total dos atos de Paulo, de outro, a acentuação 

exagerada do seu pensar refletia toda a riqueza da sua forma anímica de pensamento, 

denotando como os traços primitivos da civilização humana ainda persistem nas 

manifestações contemporâneas da neurose obsessiva, resplandecendo o congelamento 

desta forma de pensamento.  

Dentro destes traços primitivos, um é primordial para compreender uma outra 

característica presente em sua problemática identificatória: estas crenças remetiam a 

ambivalência com o pai Claudio, uma vez que ele também acreditava nestas crendices. 

Paulo, ao relatar estas superstições, sempre associava com a história do seu pai, como 

disse: “isso sempre esteve presente em minha família. Colocavam até pote de sal atrás da 

porta, mas nunca verteu água [...]”. Assim, tal como nas dúvidas, a ambivalência também 

se faz presente em suas formas arcaicas de pensamento. 

Neste movimento de recorrer à história do pai, me lembro de uma afirmação de 

Green quando afirma que: 

 

 “a dúvida para com o pai, o obsessivo a reitera, esperando anulá-la, 
tomando-a de empréstimo ao próprio pai do pai, esse do qual esse 
último permanece devedor: fazendo isso, esse remontar no curso das 
gerações, esse recurso às gerações ancestrais permite ganhar tempo, 
como aqueles que esperam que com a morte do emprestador, venha a 
se apagar todo o vestígio da dívida que um dia ele contraiu”648. 
 
 

 Ao recorrer ao um avô cujo nome “nunca foi citado”, Paulo tenta anular a sua 

própria dúvida através da dívida do seu pai em relação a este avô. E ao recorrer à história 

deste avô, ele alimenta o mito do pai morto que ainda reina ‘bem vivo’ em seu 

imaginário, pairando em suas fantasias. Tal movimento é um próprio deslize do seu 

inconsciente para manifestar o seu desejo: enganosamente, a busca em seu passado 

apagaria a dívida com o seu pai e, acabaria, assim, com as suas dúvidas ruminantes, 

deixando o caminho livre para o alcance do seu próprio gozo e domínio do objeto 

desejado: a mãe. Conseqüentemente, nos meandros destes deslizes, a culpa emerge. 

                                                 
648 GREEN, Andre. Metapsicologia da Neurose Obsessiva. In: Obsessiva Neurose. Manoel Tosta Berlinck 
(org). São Paulo: Escuta, 2005,  p.227. 
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Assim, é a partir deste gozo nunca alcançado, mas sempre desejado, que a culpa 

inconsciente cobra o seu preço. 

Se, de um lado, a dúvida começou a murchar após eu dar voz aos seus intestinos, 

por outro, a culpa começou a ganhar um primeiro plano quando a dúvida começou a 

diluir e as dívidas começaram a emergir na própria história libidinal deste paciente. Isto 

significa que a culpa inconsciente começou a ganhar um grande espaço nas sessões, 

principalmente no terceiro e quarto ano de psicoterapia649. E para abordar sobre esta 

culpa, eu gostaria de recorrer a sua organização genital adulta. 

 

5.3.6- A Organização Genital Adulta: um enfoque sobre a culpa inconsciente. 
 
 

Para abordar sobre a culpa inconsciente que transparece em seus rituais fúnebres 

e em suas verbalizações, acredito que seja necessário, primeiramente, destacar alguns 

pontos primordiais de sua realidade histórica para uma melhor compreensão desta 

psicopatologia que subjaz toda sua problemática identificatória. 

Dos onze aos dezessete anos, Paulo trabalhou como pedreiro com o pai e com os 

seus ajudantes que, segundo este paciente, “eram três homens mais velhos”. Seu pai era 

o seu chefe, como também destes três funcionários.  

Neste momento, se de um lado, o trabalho resplandecia as sublimações de suas 

pulsões sexuais, de outro, devido à inibição intelectual, a pulsão de morte adentrou em 

sua esfera intelectual, ocasionado a inibição desta atividade. Assim, Paulo largou os 

estudos e ficou trabalhando com o pai, uma vez que não conseguia conciliar trabalho e 

estudo: trabalhar e estudar era, segundo ele, “muita carga pesada para uma pessoa só”. 

Esta ‘carga pesada’ denota como o superego rígido permeava as suas decisões, 

ficando estas, neste momento, atreladas a sua história libidinal e identificatória com o 

seu pai Claudio, o seu primeiro chefe.  

Ao longo da psicoterapia, essa história percorria as suas atuais queixas sobre os 

seus chefes, como disse: “prefiro ter chefe sargentão e não bunda mole [...]. Meu pai era 

rígido também, mas eu não procuro ser como ele”. Nos meandros dessa queixa residia a 

história que repetia o antigo conflito identificatório de Paulo com o seu pai e que se 

                                                 
649 Em meu entendimento, parecia que os impulsos ambivalentes, presentes na raiz de suas incertezas, se 
deslocaram para os movimentos que alimentavam a sua culpa inconsciente, manifestando todas as suas 
resistências no setting clínico. Assim, a partir do terceiro e quarto ano de psicoterapia, as manifestações 
desta culpa ganharam um grande espaço durante as sessões. 
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deslocava para as imagos masculinas que vinham ocupar este lugar, tal como o seu 

último chefe de vendas. Compreendo que devido aos mecanismos de deslocamento, 

embora tentasse, Paulo nunca conseguiria anular o seu desejo: na busca de um chefe 

sargentão, ele sempre procurava cultivar a relação ambivalente que mantinha com o pai, 

sendo esta de extrema relevância para a transferência de sua imago paterna. E ao optar 

por trabalhar e ficar ao lado do pai, a culpa começava a cobrar o seu preço, tornando as 

sublimações das pulsões agressivas de suma relevância para a compreensão dos valores 

morais e familiares que Paulo começa a perpetuar neste momento.  

Esses valores familiares que percorreram o início da sua organização genital 

adulta, quando Paulo trabalhava com o seu pai, também me remetem a uma interpretação 

de Melman, quando diz: 

 

 “quero dizer que o obsessivo tem uma alma de funcionário público, 
mas também na família; ele é o funcionário do pai. Ele faz tudo o que 
é preciso, ele trabalha, se sacrifica para o bem-estar da família e 
sacrifica seu próprio prazer em função dos seus. Portanto ele é sempre, 
um pouco, um funcionário [...]”650. 
 
 

Essa alma de funcionário público está presente desde a sua adolescência, 

alimentando a sua história libidinal e identificatória e movendo, consequentemente, a sua 

culpa por desejar o que não poderia ser desejado: a mãe. 

Neste momento, o leitor deve estar se indagando sobre a influência da imago 

materna, já que é na puberdade que o antigo complexo de Édipo é revivescido no 

inconsciente, manifestando-se em novas modificações. Assim, as influências desta imago 

manifestaram-se no início de sua puberdade, no encontro do objeto amoroso, denotando 

a sua escolha objetal anaclítica, como diz: “aos 12 anos, além de trabalhar, eu também 

comecei a ir na escola namorar. Eu ia no portão da escola ver as garotas. Eu admirava as 

mulheres pelo rosto. Sempre tive obsessão pelo rosto”.  

É neste encontro, ou reencontro do objeto, desejado desde a tenra infância, mas 

retido pelo período de latência, que Paulo volta a vivenciar, de uma maneira singular, a 

partir dos inúmeros deslocamentos, o objeto amoroso, sexual do passado, anteriormente 

interditado. Assim, neste momento, a pulsão sexual encontra o seu objeto sexual, 

                                                 
650 MELMAN, Charles. A Neurose Obsessiva. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 2004, p. 14. 
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colocando-se a serviço da sua função reprodutora, denotando uma escolha objetal 

anaclítica respaldada em suas vivências infantis primitivas.  

E ao afirmar que tinha obsessão pelos rostos femininos, acredito que as pulsões 

sexuais (que cercearam o contato com a mãe, durante o processo originário, o primário e 

a relação especular) denotam que os traços escópicos (desta relação primitiva) foram de 

extrema relevância para consumar este encontro, uma vez que, segundo Paulo, ele 

sempre adivinhava quando a mulher estava bem ou mal simplesmente pelo seu olhar.  

Consequentemente, foi através da busca deste olhar, no qual o desejo incestuoso 

entrelaçava as suas pulsões sexuais, que Paulo encontrou Ângela, sua atual esposa, 

assegurando a sua identidade masculina.  

Segundo Paulo, dentre as suas inúmeras paqueras, Ângela foi a sua primeira 

namorada e a “única mulher” de sua vida.  E ao considerá-la como a sua legítima esposa, 

compreendo que ele reconheceu nela a única que poderia perpetuar a sua função paterna, 

uma vez que ela nunca foi contra a sua palavra, assegurando que esta função poderia ser 

transmitida sem distorções aos seus filhos. 

Uma outra afirmação relacionado a busca do seu objeto amoroso me chamou a 

atenção. Ele disse que reconhecia as mulheres pelo olhar, mas “não pelo traseiro”. Ou 

seja, ao afirmar que não “era o traseiro das mulheres que o atraia”, tal negativa denota as 

defesas contra os desejos e impulsos anais de dominação, apontando como a 

masculinidade apresentava certos traços de inibição desde a sua adolescência. Interpreto 

que estas inibições foram fortificadas pelos seus fantasmas homossexuais devido a 

incorporação do pênis paterno que possibilitou a sua identificação sexuada masculina, 

deixando-o entregue aos fantasmas da homossexualidade ao longo de sua constituição 

psicossexual. Ressalto que, durante as sessões, este paciente nunca tocou no assunto 

sobre a sua sexualidade, como se a vivência desta fosse um tabu, como disse: “este 

assunto resolvo entre as minhas quatro paredes, com a minha esposa”. 

Por outro lado, desde o início da organização genital adulta, Paulo sempre 

demonstrou uma hipermoralidade, ocultando por intermédio desta seus impulsos 

perversos, anais, recalcados que encontraram saída, através das inúmeras formações 

reativas, em seus comportamentos de bondade e de bom marido, como disse: “fui um 

adolescente caseiro. Nunca gostei de carnaval. Não gostava de festa não. Eu jogava bola 

com o meus amigos, mas não era de beber e nem de fumar. Até hoje sou assim. Minha 

vida sempre foi casa e trabalho. Desde a adolescência, eu tinha muita cobrança interna. 

Minha palavra vale mais do que dinheiro. Até hoje, tudo o que falo, eu cumpro, mas nem 
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todos os vendedores são assim[...]. Faço o meu trabalho valer: até húmus me dá 

dinheiro”651.  

A partir da afirmação citada acima, acredito que as sublimações do antigo 

erotismo anal apresentam-se enraizadas em sua atual profissão de vendedor. Tais 

sublimações também depararam-se com as cobranças internas de um superego sádico, 

primitivo, cruel, presente desde o início da sua fase de latência, levando-o a manter e 

honrar as suas palavras, como ele próprio disse: “palavra para mim é dívida e eu cumpro. 

Isso eu aprendi com o meu pai”. 

Ao apontar que a honra de suas palavras deve-se ao fato de não alimentar a dívida 

com outros homens, Paulo se remete a sua própria culpa, alimentando o círculo vicioso 

propiciado pelos seus próprios pensamentos ruminantes de morte que deram espaço ao 

pensamentos de dívida com outros homens. Assim, essa dívida não é a da sua palavra, 

mas sim do seu próprio sintoma e da sua estrutura obsessiva, na qual o desejo parricida 

vem a servir de pilar para os seus pensamentos de morte, alimentando a culpa em seus 

rituais fúnebres. 

Aqui, o quarto elemento fundamental para a análise de obsessivos introduzido 

por Lacan em seu livro O Mito Individual do Neurótico ganha espaço: este quarto 

elemento seria a morte. Lembremos que foi o seu pai quem o introduziu no tema da 

morte e a este os seus pensamentos ruminantes de morte faziam mérito quando iniciou a 

psicoterapia. Atualmente, o desejo de morte da pessoa identificada se desloca, 

inconscientemente, para as inúmeras figuras masculinas que estão ao seu redor e que 

venham a ocupar o lugar do representante paterno, denotando a sua culpa inconsciente. E 

para uma melhor compreensão da culpa que residia por detrás dos pensamentos de 

morte, gostaria de explorar o seu ritual do cemitério. 

 

5.3.7-  O ritual do cemitério. 

 

Para iniciar este tópico, gostaria de esclarecer que a compreensão deste ritual vem 

a fortificar a afirmação de que a problemática identificatória é o eixo norteador para a 

compreensão do sentimento inconsciente de culpa e da dúvida na neurose obsessiva, uma 

                                                 
651 Esta afirmação será retomada no subitem voltado a sua positividade sintomática. 
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vez que encontro neste ritual os quatro pilares fundamentais que norteiam esta tese652. 

Para tal, gostaria de esclarecer um pouco mais sobre este ato cerimonial. 

Durante o terceiro e o quarto ano de psicoterapia, Paulo apresentou uma queixa 

egosintônica muito inusitada: ele abordou o ritual de visitar o túmulo do pai no 

cemitério. E ao relatar este ritual, o mesmo não causava-lhe tanto sofrimento, como eu 

presenciava nas queixas de outros pacientes obsessivos. 

Este ritual iniciava toda vez que ele sonhava com o pai duas ou três vezes, uma 

vez que acreditava que a alma do pai poderia estar suja. Em suas associações, ele trouxe 

o sonho em que era ‘entroncado’ pelo pai, fazendo a seguinte afirmação: “o tronco em 

formato de L me lembra a letra inicial de todos os homens de minha casa. Me lembra o 

nome do meu pai e de meu filho também [...]. Neste novo sonho não tinha água, mas eu 

sempre sonho com água. Acredito que a água esteja ligada ao meu pai. Água está ligada 

a peixe e é o que eu mais gosto de fazer é pescar. Mas se eu sonho, várias vezes, com 

água, eu penso que o meu pai está pedindo para eu lavar o túmulo dele [...]. Daí eu vou lá 

no cemitério, lá no túmulo dele, sempre está sujo e eu lavo. Eu faço uma oração na 

chegada e uma saída. Sempre falo ‘tchau pai, fica com Deus’ toda vez que eu vou 

embora [...]. Quando eu sonho com água duas ou três vezes, o túmulo do meu pai pode 

estar sujo e eu tenho a obrigação de limpá-lo, pois a alma dele pode estar suja”. 

Considero que este ritual ‘clássico’ despoja todos os conteúdos infantis de Paulo, 

alimentando a culpa em direção ao pai e refletindo toda a sua problemática 

identificatória, uma vez que os rituais de ‘purificação’ do túmulo paterno apontam, em 

uma primeira instância, aos seus desejos infantis recalcados.  

Em minha compreensão, existia uma lei tácita que necessitava ser obedecida: se 

Paulo não realizasse este ritual, ele poderia sofrer alguma forma de punição, uma vez que 

a não realização causava-lhe ansiedade, como se ele fosse um mísero pecador. E como 

um ‘bom’ pecador, o ato de orar em frente ao túmulo do pai proporcionava-lhe certas 

doses de alívio em relação a sua culpa, sempre negada pelo mesmo.  

Assim, esta religião individual assemelha-se ao ato devoto de ser um mísero 

pecador, embora o que esteja na raiz deste ato cerimonial seria a renúncia aos seus 

desejos infantis, denotando, através de suas defesas egóicas, os movimentos 

ambivalentes de seu psiquismo.  

                                                 
652 Estes quatro pilares ou eixos convergem à questão paterna, tornando o pai Claudio o eixo norteador 
desta pesquisa, uma vez que este está mais ligado ao ódio inconsciente de Paulo, tal como de suas 
manifestações ambivalentes. 
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Os movimentos ambivalentes criam um novo contorno neste cerimonial: o amor e 

o ódio presente em suas dúvidas dão espaço para a limpeza e a sujeira, resplandecendo 

como a formação reativa tornou-se uma defesa crucial deste paciente. Isto significa que, 

ao entrar em contato com os conteúdos agressivos, anais, sujos, provenientes de sua 

remota infância, Paulo inicia este ritual para se ‘aliviar’ de uma dívida inconsciente 

voltada ao pai Claudio. 

Aqui, novamente, o primeiro eixo para o estudo da problemática identificatória se 

faz presente: a incorporação do pênis sádico paterno. Durante os seus sonhos, 

compreendo que ao entrar em contato com os seus conteúdos agressivos, sujos, 

internalizados durante a incorporação deste atributo paterno, Paulo relata as suas defesas 

egóicas, resplandecendo como a internalização simbólica deste pênis possibilitou a 

identificação com o representante paterno. Ao relatar que, ao sonhar com o pai, a alma 

deste pode estar suja, Paulo demonstra que, ao entrar em contato com a sua própria 

sujeira interna incorporada por intermédio deste pênis “sujo”, ele deve iniciar o ritual 

para se purificar de seus desejos ‘imundos’ e das suas pulsões agressivas, embora a culpa 

inconsciente já se faça presente devido a identificação ao superego, identificação esta 

que se torna o segundo eixo para a compreensão da sua problemática identificatória e 

que fortifica-se mediante os seus valores morais, resplandecendo os seus mecanismos de 

defesa. 

Isto significa que, ao entrar em contato com os seus desejos infantis e com os 

conteúdos anais recalcados, Paulo utiliza do mecanismo do deslocamento, além da 

formação reativa, para tornar seus impulsos anais, destrutivos e parricidas socialmente 

aceitos. Ressalto que ele tornou-se um freqüentador assíduo do velório e do cemitério de 

sua cidade. Segundo Paulo, ele ia aos velórios e ao cemitério para levar ‘bons 

pensamentos’ para os mortos. 

Este cemitério também foi palco de suas associações ao relatar o sonho do tronco, 

tal como descrito anteriormente, assegurando que a culpa norteadora deste ritual já 

estava presente desde a sua remota infância. E encontro aqui a origem dos seus tabus, 

denotando que, ao identificar-se com o pai e aos seus valores, o seu superego sádico veio 

a perpetuar os seus valores morais, sedimentando os tabus provenientes do seu complexo 

de Édipo. 

Um exemplo que vem a fortalecer a afirmação anterior está no medo do toque de 

defuntos homens. Acredito que o tabu de não tocar em homens mortos provém da 
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anulação do seu próprio desejo parricida, uma vez que o medo do toque remeta a este 

antigo desejo, presente desde a origem do ritual do cemitério, alimentando a sua culpa. 

 Se, de um lado, há o medo do toque de defuntos homens, de outro lado, ao 

iniciar o ritual do cemitério, acredito que este ato seja uma forma encontrada por Paulo 

para apaziguar a sua culpabilidade que subjaz na raiz de sua moralidade, tornando os 

seus tabus e os seus rituais uma forma de reconciliação imaginária com a ideia do pai 

morto: neste momento, ao rezar sobre o túmulo do pai, este ato vem amenizar a dívida de 

Claudio653.  

Assim, a identificação ao superego, se de um lado, propiciou a manifestação da 

culpa desde o início deste ritual, por outro, evitou que a repetição do crime originário se 

fizesse presente novamente, criando os tabus e os valores que permeavam o seu contexto 

familiar, tais como o não tocar no violão presenteado por seu pai e o rezar para a alma do 

pai em frente de seu túmulo. 

Ainda neste ritual do cemitério, um dado me chamou a atenção: a água. Paulo 

nunca tocou no espelho de água dos lagos e represas que é costumado a pescar, como 

disse: “quando sonho com água, a alma do meu pai deve estar suja [...]. Acredito que a 

água esteja ligada ao meu pai [...]. Ai vou ao cemitério [...]. Sempre tive medo de água. 

Nunca aprendi a nadar”.  

Penso que esta mesma ‘água’ presente no ritual do cemitério, que isola os seus 

pensamentos de seus conteúdos anais infantis, é a mesma água que o assusta e que o 

conduz ao medo do toque do espelho de água durante a sua pesca, tornando este reflexo 

especular um espelho do seu próprio desejo parricida infantil: tocá-lo seria um crime, 

questioná-lo seria um desafio a sua própria ordem, vivenciá-lo seria a morte (e a 

condenação do micro meio familiar onde estava inserido). Consequentemente, acatá-lo e 

incorporá-lo aos seus tabus foi a saída encontrada por Paulo. 

Por isso que acredito que a água remeta, inconscientemente, aos pensamentos 

sujos, agressivos, destinados ao pai, como também a sujeira internalizada pela 

incorporação do pênis sádico, ‘sujo’, paterno. Através do mecanismo da formação 

reativa, toda esta sujeira não pode ser tocada, uma vez que necessita ser purificada 

através de um outro ato cerimonial: a pesca, tornando-se esta também um atividade de 

alívio para a sua culpa. 

                                                 
653 O ato de orar para o pai resplandece a sua dívida paterna, denotando que, ao rezar a ‘Ave Maria’, 
possivelmente exista uma fantasia de que este pai não esteja ‘descansando’ e venha a cobrá-lo.  
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Compreendo que, tanto na pesca como no cerimonial do cemitério, a mágica da 

anulação também se faz presente. Isto significa que, se o ato de ir ao cemitério ou o de 

pescar torna-se um alivio para a sua culpa, esta mágica negativa não consegue desfazer a 

manifestação do desejo, que necessita de uma ação secundária para anular o ato 

intencional primordial: o desejo de morte do seu próprio pai. Mas tal ato secundário não 

anula o ato primário: pelo contrário, só fortifica a sua culpa. 

 Isto quer dizer que ‘por detrás’ do ato da pesca há também a manifestação 

inconsciente de uma culpa, cujo peso é compartilhado por um ato simbólico: Paulo tinha 

um hábito de chamar os amigos para a pesca, mas ele sempre deveria ser o primeiro a 

cortar a tilápia para iniciar a degustação, uma vez que era acostumado a fazer um 

banquete coletivo com este peixe para os seus amigos654. 

Relembro que, em sua história libidinal e identificatória, foi o seu pai quem o 

iniciou na atividade de pesca, como disse: “eu pego tilápia, como o meu pai pegava [...]. 

Vou lá, sento e seguro a vara. Fico segurando a vara para pegar tilápia [...]. Meu filho vai 

pescar, mas ele pega lambari [...]. Quando vou com os meus colegas, eu faço o favor de 

por o peixe na grelha para todos comerem, mas quem parte o primeiro pedaço sou eu 

[...]. Meu prazer é pescaria”. É este prazer que alimenta o seu banquete ‘totêmico’, uma 

vez que ao ser o primeiro a cortar a tilápia e oferecê-la aos seus amigos, ele se alivia de 

sua culpa, compartilhando-a com os amigos do seu totem, ou seja, de seu grupo familiar.  

E aqui eu gostaria de retomar, respectivamente, o terceiro e o quarto eixo para a 

compreensão de sua problemática identificatória: a resolução edipiana de seu pai Claudio 

e a história libidinal e identificatória deste paciente. Como a culpa - presente nos rituais 

do cemitério e no ato da pescar - remete aos seus desejos recalcados e as suas pulsões 

agressivas, acredito que não podemos nos esquecer que Paulo nasce imerso na culpa do 

seu pai.  

Assim, a resolução edipiana de Claudio aponta para uma história rodeada de 

culpa, uma vez que ele também tinha o hábito de pescar tilápia, tal como Paulo, e de 

freqüentar cemitérios. Neste momento, interpreto que a tilápia pode ser considerada um 

animal que resplandece as relações totêmicas exaltadas neste clã familiar, sendo esta 

direcionada simbolicamente à figura paterna, tornando-se a manifestação concreta da 

                                                 
654 Esta é uma manifestação singular da neurose deste paciente. Este banquete era relatado com muito 
respeito e prazer ao longo das sessões. Ressalto que ele nunca se queixou deste ato. Pelo contrário, sentia-
se honrado em servir os amigos.  
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culpa desta família: uma culpa que deve ser compartilhada com todos, para que o crime 

primordial - o assassinato do pai - não seja cometido novamente. 

Por outro lado, esta culpa também esteve presente em suas associações no setting 

clínico e no ato da pesca, embora notava que existia algo a mais neste banquete que o 

levava a repeti-lo inúmeras vezes: a ausência do irmão mais velho, ausência que 

alimentava as suas queixas e a dívida com o pai, uma vez que ele se culpabilizava pela 

não união com este irmão, até que, com os progressos da psicoterapia, ele próprio se 

aproximou deste irmão, convidando-o para degustar esta tilápia e compartilhar, 

simbolicamente, a sua culpa. Assim, como considero este movimento de extrema 

relevância para a sua problemática identificatória, gostaria de explorar o simbolismo do 

banquete ‘da tilápia’. 

 

5.3.8- O banquete totêmico: a tilápia e o sentimento de culpa. 

 
 

Para uma melhor compreensão da ideia que trago acima, gostaria de mencionar 

um trecho clínico em que Paulo aborda este ‘banquete’ e a ausência do irmão. Assim, ele 

diz: “eu gosto de pescar. Eu gosto de comer o peixe feito na roda, na beira da água e 

junto com o meu pessoal. Eu vou, a gente pega o peixe e come. Lá a gente perde o 

contato com o mundo. Não pega celular e parece que lavo a alma, me desestressa. O meu 

prazer  é pegar o peixe maior, como se ele fosse um troféu. Eu adoro pegar e tirar ele da 

água [...]. O peixe representa um troféu e sinto uma vitória por dentro, um dever 

cumprido. Eu só como o primeiro pedaço. Eu passo a primeira facada, depois a turma 

devora o resto. Já falei, né doutor, quem me iniciou na pesca foi meu pai, mas meus 

irmãos não gostam disso não. Já convidei o mais velho e ele não quis ir”. 

 Para analisar este trecho que lança luzes sobre a ambivalência em sua 

problemática identificatória, gostaria de realizar uma pequena articulação com o texto 

Totem e Tabu, uma vez que, ao relatar o ‘banquete’ com a tilápia, me lembrei do 

banquete totêmico proposto por Freud neste texto de 1913.  

Considero o ato de ‘ser o primeiro a cortar a tilápia e de servir aos amigos’ 

repleto de um rico simbolismo que resplandece a culpa presente em sua problemática 

identificatória. A degustação deste peixe pode ser considerada um substituto do antigo 

banquete totêmico, na qual a culpa possivelmente é compartilhada por todos os amigos 

do seu micro meio familiar que simbolicamente representariam os irmãos do seu clã. 
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 Há um detalhe no relato acima que me chamou a atenção: embora tenha 

convidado, inúmeras vezes,  o seu irmão mais velho para as pescarias, somente no último 

mês de psicoterapia que Igor aceitou tal convite, momento este em que a pescaria não era 

tão verbalizada nas sessões. 

Assim, ao levar o seu irmão mais velho nas últimas pescarias, neste momento 

notei que ambos apresentavam uma certa comunhão, na qual, através da degustação da 

tilápia, estes dois irmãos participavam do ato simbólico substituto da refeição totêmica 

sacrificatória, momento este em que, ao se sentir vitorioso, compreendo que tal 

sentimento poderia representar uma honra ao ato sagrado não violado, mas perpetuado 

simbolicamente com os amigos e, agora, com a família.  

Se, de um lado, através de um deslocamento metonímico, em suas associações, 

este peixe remete a água e a presença do pai Claudio, cujo nome do pai nunca foi 

citado655, por outro, a pesca torna-se uma atividade de compartilhamento da culpa entre 

as duas gerações, tornando a consumação de cada parte deste peixe um ato cerimonial 

em nome do pai que, embora esteja morto, retorna cada vez mais vivo no imaginário 

destes filhos durante a pesca. 

Uma observação clínica é que esta atividade sempre ocorria quando a angústia 

proveniente de sua problemática identificatória emergia no setting clínico: quando as 

dúvidas o dominavam e a culpa o avassalava, a saída era retomar o vínculo 

identificatório com o pai, como ele disse em uma sessão: “vou pescar, doutor. Lá é meu 

espaço. Fica eu, a natureza e Deus, mas quando vou com os meus amigos, cada traíra é 

uma vitória”. Em meu entendimento, ao ser o primeiro a incorporar o pedaço deste 

peixe, o seu Eu reacende a antiga posição identificatória em relação ao pai, alimentando 

as suas dívidas por intermédio da culpa, reassegurando a sua posição identificatória. 

Assim, ao ingerir o primeiro pedaço, Paulo exemplifica a força de sua masculinidade e a 

sua ‘potência’ enquanto pescador, amenizando a sua culpa por intermédio do 

compartilhamento destes pedaços. 

Neste momento, suponho que a incorporação oral (durante este banquete) 

também reacenda a antiga incorporação anal do atributo paterno (do pênis sádico 

paterno), levando-o constantemente a realizar o ato da pesca e do cerimonial do 

cemitério como um ato compensatório para a sua culpa, isolando dos seus pensamentos 

                                                 
655 Em várias sessões, eu tentava fisgar o sentido do silêncio que pairava nesta história. Paulo sempre me 
respondia: “eu não sei[...]. Não me lembro de nada[...]. Meu pai nunca mencionou este nome e eu nunca 
perguntei o porquê”. Assim, o silêncio denotava que existia uma falta que enaltecia uma dívida entre estas 
duas gerações. 
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os seus reais desejos e manifestando, assim, toda a pulsão destrutiva que tanto o 

paralisava, transformando, segundo Aulagnier, em causa do seu sofrimento um 

investimento infantil que ainda permanece como fonte de seu (des) prazer.  

E ao apontar que gosta de ir pescar sozinho, ficando ele e Deus, compreendo que 

neste espaço ocorre simbolicamente o que Aulagnier define como a ‘experiência de 

solidão absoluta’, experiência esta exclusiva da classe das neuroses, momento este que 

Paulo parava para pensar sobre a vida, sobre os filhos e sobre a sua história. Assim, com 

base nas contribuições de Aulagnier à psicopatologia freudiana, compreendo que a 

formação sintomática de Paulo resplandece o seu conflito identificatório em relação ao 

pai, momento este em que o seu Eu, além de ser invadido por inúmeras incertezas 

(evitando que Paulo caia no abismo da certeza, próprio da psicoses), preserva o 

funcionamento do seu pensamento, refletindo a culpa presente em seus pensamentos e 

resguardando o momento correto para comunicá-los. 

Este fato denota uma condição vital para que o desenvolvimento do seu Eu 

preserve duas funções vitais no espaço de sua cena psíquica: as funções de pensar e de 

investir, tornando o desprazer pelos pensamentos obsedantes uma conseqüência nefasta 

de seus investimentos infantis, ocasionando, conseqüentemente, toda a ambivalência em 

seu psiquismo. 

Tal ambivalência provém do seu complexo paterno, sendo o ato da ingestão dos 

pedaços da tilápia um bom exemplo, neste momento. Isto significa que, ao ingerir um 

pedaço da tilápia, Paulo afirma a identidade entre os amigos e a sua identificação com o 

seu pai Claudio, surgindo a culpa que deve ser compartilhada e amenizada pela 

degustação. E ao devorar o pai em cada pesca, este retornava cada vez mais forte, 

tornando a pesca um ato que deve ser respeitado e compulsivamente realizado, 

alimentando a culpa inconsciente presente em seus julgamentos morais e escolhas 

religiosas, uma vez que, em toda refeição, inclusive no banquete da tilápia, ele rezava um 

Pai Nosso e uma Ave Maria com os amigos antes do início da mesma. 

Além disso, também compreendo que a degustação da tilápia vem a satisfazer o 

antigo ódio ao pai, ocultando, nos meandros destas rezas e de seus cerimoniais, os 

impulsos destrutivos sob a forma de uma intensa moralidade religiosa. Relembro que ele 

é um católico praticante, assíduo nas missas e muito próximo a figura do padre, 

representante este que considero como um deslocamento da sua figura paterna.  

Paulo nunca perdeu uma ceia, o dia mais sagrado segundo a sua concepção 

católica, pois o espaço da igreja era um outro lugar em que ele poderia refletir sobre os 
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seus pensamentos trágicos e a sua vida. Interpreto que a degustação da ceia também está 

diretamente relacionado a incorporação do pai, cuja culpa deve ser amenizada por atos 

de penitência, como o orar. Assim, na realidade psíquica deste paciente, o complexo 

ambivalente paterno também se faz presente na devoção católica, denotando a culpa por 

intermédio de suas intermináveis rezas. 

E ao levar pensamentos de morte, pensamentos de ajuda e de conforto para a 

igreja, considero que todos esses pensamentos nada mais são do que meros reflexos da  

sua consciência moral que ocultava os seus impulsos destrutivos, exemplificando as 

intenções do seu psiquismo. Isto significa que o pensamento de morte, que tanto o 

incomodava, nada mais era que um substituto do ato primordial, evitando que os 

resquícios da concretude da morte do pai primevo desaparecesse, mesmo estando há 

milhões de gerações livres deste pai. Por intermédio de um ato simbólico representado 

pelo sacrifício (ilustrado anteriormente pela pesca e, agora, pela ceia), Paulo apaziguava 

a sua dívida, por uma obediência filial ao complexo paterno e a sua lei. Assim, tanto na 

pesca como na ceia, Paulo se livrara, em parte, deste sentimento de culpa, tornando a 

incorporação da hóstia e da tilápia um ato simbólico que o remetia, inconscientemente, 

aos seus impulsos infantis mais primitivos, transformando a culpa em um círculo vicioso 

que era impossível de se esquivar. 

Compreendo que o ato de ser o primeiro a comer a tilápia, o ato de ir ao cemitério  

(e rezar em nome do pai) e o ato de comer a hóstia tornam-se equações simbólicas de um 

mesmo propósito: o compartilhamento da culpa. Estes atos resplandecem o caráter 

primitivo desta neurose, exemplificando toda a sua problemática identificatória: não há 

mais o pai primevo Darwiniano, mas os atos direcionam-se e fazem revalia a um pai 

castrador, cruel, que se desloca, em suas verbalizações, em atos cerimoniais simbólicos, 

ao longo dos anos da sua psicoterapia. 

Tal como o ato cerimonial do cemitério e o ato da pesca, a religião também veio 

para o primeiro plano ao longo do quarto ano de psicoterapia. Ressalto que em seu micro 

meio familiar, Paulo é um devoto fervoroso do catolicismo, realizando e frequentando as 

rezas semanalmente. Ele foi escolhido o líder comunitário do bairro onde mora, uma vez 

que é muito próximo a figura do padre. Ele comanda as procissões e é considerado um 

líder na igreja que frequenta. Tal fato vem reiterar o que eu já postulei no banquete da 

tilápia: penso que o grupo religioso e as amizades religiosas que o cerceiam torna-se uma 

revivescência da antiga horda primeva.  
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Esta posição de liderança me chamou a atenção. O ódio, além de mover as 

ambivalências pelo pai, também move os impulsos inconscientes de seus subordinados, 

inclusive do seu filho, como diz: “quando tem problema lá no bairro, eles me chamam e 

a gente chega numa decisão coletiva [...]. Doutor, o que eu faço com o meu filho que ele 

não recebe ordem. Nunca disse não para o meu pai e o meu filho fala não para mim”. 

Neste momento, se de um lado, a dialética senhor e escravo se faz presente na 

relação com os seus chefes sargentões, de outro, é esse lado sargentão que Paulo 

reassegura com o seu filho e com os moradores do seu bairro, assumindo o lugar de ideal 

de ego dos membros de sua comunidade e de seu grupo familiar, uma vez que é líder 

comunitário. 

 

5.3.9- A devoção religiosa: o retorno do recalcado cobra o seu preço. 
 
 

 A intensa fé demonstrada por este paciente e a função de líder assumida pelo 

mesmo em seu bairro me remete aos propósitos de Freud em seu célebre livro Moisés e o 

Monoteísmo. Essa fé demonstrava o retorno do seu recalcado no qual encontro vestígios 

da sua problemática identificatória: problemática esta rodeada de culpas e de dúvidas. 

E, utilizando de uma metáfora com base neste livro, é necessário realizar um 

êxodo, não do Egito para a terra prometida como fez Moisés, mas sim um êxodo ao 

terreno das religiões deste paciente, uma vez que encontro nesta os vestígios do conflito 

identificatório camuflado em sua transferência ao representante religioso: o padre.  

Paulo seguiu a religião do pai, mas esta não foi imposta de maneira tirânica tal 

como fez Moisés ao seu povo. E ao frequentar a ceia e ingerir a hóstia, este ato 

simbolicamente está direcionado a incorporação deste representante, denotando como 

este ritual aponta para um material reprimido que também detém a ideia do assassinato 

do pai primevo, mas cujo ato não pode ser repetido, evitando assim que a culpa viesse 

para o seu plano consciente, tal como ocorreu com os judeus em relação ao assassinato 

de Moisés. 

Além disso, no setting clínico, notava que nos deslizamentos de suas 

verbalizações, ele sempre usava a palavra senhor para o padre, indicando certa 

submissão e um possível indício do seu masoquismo. Em uma sessão, trouxe uma 

associação de extrema relevância para a sua problemática identificatória: “senhor me 

lembra pai. Sempre falei senhor para as pessoas mais velhas, como o meu pai e para 
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meus parentes mais próximos [...]. Senhor também me lembra padre. Na igreja, em 

minha juventude, sempre falava ‘sim senhor’ para o padre. Ele é uma figura de respeito, 

de autoridade, como o delegado. Senhor é uma palavra religiosa. Senhor é alguém que 

devemos ter respeito e submissão”. Assim, no retorno do recalcado presente em sua 

intensa devoção católica, Paulo demonstra que o seu sentimento de culpa traz novas 

luzes sobre a sua problemática identificatória, uma vez que, como a palavra senhor 

remete a ideia de submissão, é necessário uma atenção especial para as pulsões 

destrutivas que ainda alimentam o seu masoquismo infantil, movimentando as suas 

resistências no setting clínico através de suas negações. 

Notava que a ideia de submissão poderia estar atrelada a uma possível fusão 

pulsional deste paciente. Assim, para uma melhor compreensão desta ideia, gostaria de 

ressaltar uma observação clínica: a passividade com que ele acatava certas ordens656. 

 Ressalto que ele sempre foi muito solícito, educado e bondoso, ressaltando 

sempre a frase “fazer o bem, não olhai a quem”. Assim, ele trazia a ideia de um sacrifício 

do seu próprio desejo em prol de outra pessoa, assegurando a conduta de bom cristão. 

Isto poderia ser traduzido, em outras palavras, na ideia de oblatividade já ressaltado por 

Lacan em seu seminário 08, quando apontou: 

 

“O campo da dialética anal é o verdadeiro campo da oblatividade [...]. 
O próprio terno oblatividade é uma fantasia obsessiva. Tudo para o 
outro, diz o obsessivo, e é isso mesmo o que ele faz, pois, estando na 
pérpetua vertigem da destruição do outro, ele nunca faz o bastante 
para que o outro se mantenha na existência”657. 
 
 

Como um líder comunitário e um devoto religioso, Paulo atendia as necessidades 

dos outros cristãos para não entrar em contato com a necessidade do seu próprio desejo, 

alimentando, assim, a sua própria dívida. Esta foi uma saída encontrada pelas suas 

defesas. Aqui, a ideia de oblatividade658, citada por Lacan, vem como uma luva, uma vez 

que, ao assumir o papel de cristão bondoso, as suas pulsões destrutivas e os seus desejos 

infantis também encontram um meio socialmente aceito de se manifestarem: a intensa 

                                                 
656 Notava que devido aos seus movimentos ambivalentes, esta calmaria dava espaço para movimentos de 
rebeldia sem precedentes, momento este em que a retenção dos objetos internos, tal como a raiva e o ideal 
de  justiça, dava espaço para uma expulsão compulsiva, coordenada pela presença de um superego sádico. 
657 LACAN, Jacques (1960- 61). O seminário, livro 08: a transferência. Revisão de Romildo do Rêgo 
Barros. 2º ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2010. 
658 Segundo o Grande Dicionário Enciclopédico Brasileiro, a palavra oblato significa “leigo que se oferecia 
para o serviço de uma ordem religiosa” (1979, p. 1058). 
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devoção à fé católica. Mas algo nesta fé ecoava de sua problemática identificatória: em 

meu entendimento, seria a pulsão de morte. Assim, para abordar as pulsões destrutivas, 

gostaria de realizar uma articulação com as contribuições de Aulagnier à psicopatologia 

das neuroses, abordando especificamente a manifestação desta pulsão neste caso. 

Acredito que ao pensar sobre a religião e ser um religioso devoto, este fato 

demonstra a dialética pulsional na problemática identificatória de Paulo, ou seja, o 

conflito entre a pulsão de vida e a pulsão de morte. Isto significa que, como o padre vem 

a ser a personificação da função paterna, que um dia fez anteparo aos seus desejos 

incestuosos, sobre este (e a religião que o cerceia) é deslocado os impulsos destrutivos 

que um dia fora destinado ao seu pai. Isto denota que tais impulsos destrutivos se 

desprenderam do sexual, procurando uma outra forma de realização. 

 Através dos atos cerimoniais religiosos, Paulo manifestou uma parte desta 

agressividade, proveniente da recusa do Outro de lhe conceder o prazer que tanto ele 

esperava na infância. Isto ocorreu devido a sua não renúncia ao antigo prazer infantil, 

que o conduziu a esta culpabilidade inconsciente, impelindo-o a se sentir como um 

grande transgressor da barreira do incesto. 

Se uma grande parte da pulsão destrutiva se manifestou na culpa, notava que uma 

outra pequena das pulsões destrutivas, de morte, ficou fusionada a sua pulsão de vida, 

gerando o masoquismo que tanto o paralisava em suas decisões, alimentando as suas 

incertezas. Aqui a problemática identificatória se debruçava sobre estes movimentos 

fusionais e desfusionais de suas pulsões: se, de um lado, a culpa representava uma 

parcela das pulsões destrutivas destinadas ao exterior, a dúvida poderia ser o exemplo 

das fusões pulsionais que permaneciam na raiz de suas paralisações. 

 Relembro que, desde a sua infância, a implicação pulsional (na qual o desejo do 

desejo - a pulsão de vida – se colocava sobre o seu desejo do não desejo – a pulsão de 

morte) levou-o a investir em novas relações objetais, preservando o funcionamento do 

seu Eu, embora a resposta agressiva, norteada pela pulsão de morte, estivesse fadada aos 

seus rituais religiosos na fase adulta, denotando a impossibilidade de consumir o incesto 

e de renunciar ao seu desejo incestuoso, tornando a culpa uma consequência de sua 

demanda de desejo. 

Tal interpretação me remete a célebre afirmação de Aulagnier (1979) de que nas 

neuroses, a pulsão de morte só pode triunfar. E se ela existiu e ainda persiste na história 

de Paulo, algo ou alguém necessitou ser desinvestido: neste momento, acredito que seja a 

sua mãe Ângela, o objeto de desejo que ocupava a sua infância e que cujo espaço se 
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tornou um vazio a ser preenchido pela busca do seu desejo. Era este vazio, esta angústia, 

que constantemente Paulo tentava preencher em suas rezas, ocasionando-lhe as suas 

culpas. 

Neste momento, a religião apresenta os dois lados de uma mesma moeda: se a 

admiração ao padre resplandece todas as pulsões agressivas e homoeróticas sublimadas 

direcionadas ao pai, a devoção à Nossa Senhora pode estar direcionada ao papel 

intocável, de santa, internalizada de sua mãe. Assim, o fato de ser um católico praticante 

extremamente devoto pode estar correlacionado ao deslocamento das antigas admirações 

infantis de seus pais. Neste momento, a religião é uma indicativa da articulação da 

resolução edipiana, na qual a culpa torna-se uma saída encontrada por sua estrutura 

devido a sua castração. 

Entretanto, entre as culpas e dúvidas, a positividade sintomática de Paulo 

apontava que o ódio recalcado ao pai enaltecia características singulares do seu modo de 

pensar e agir. Esta positividade foi impulsionada pelos movimentos de pulsão de vida 

que lentamente foi aparecendo no setting em seu quarto ano de psicoterapia. Tal fato foi 

possível mediante a ‘dissolução’ do ódio infantil que o conduziu a elaboração de seus 

conflitos infantis, trazendo vários progressos em sua psicoterapia que merecem o seu 

devido destaque no próximo subitem que intitulo como ‘a positividade sintomática e os 

progressos da psicoterapia’. 

 

5.4- A positividade sintomática e os progressos da psicoterapia. 
 

                                                                    
 

Ao longo do quarto ano de psicoterapia, após diluir o ódio constipado ao longo 

das sessões anteriores, Paulo começou a apresentar pequenos progressos: a dúvida 

murchou; mas em contrapartida, a culpa tornou-se um motor de suas resistências. 

A quebra destas resistências foi de extrema relevância para o seu progresso. Em 

minhas intervenções, eu posicionava-o em relação a repetição de seus comportamentos 

infantis no setting clínico. Ressaltava como a ‘falta’ o movia na relação com os homens 

que assumiam a sua posição paterna. Em contrapartida, com a esposa, apontava como a 

questão do controle se fazia constantemente presente, denotando como ele necessitava 

deste mecanismo para se precaver do medo da perda do ‘assoalho materno’. Assim, 

mediante estas intervenções, buscava quebrar os seus pensamentos racionais, mecânicos.  
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 Quando as minhas intervenções eram negadas, eu captava que estas alcançavam 

o seu objetivo. E devido as suas ambivalências, comumente respondia: “é mais ou menos 

isso, doutor. Acho que é por ai”. Esse ‘mais ou menos’ denotava a ambivalência que 

exigia uma maior atenção de minhas intervenções, mas quando respondia: “é isso ai, 

doutor. Você tem razão”, eu captava que tinha feito uma má intervenção, não atingindo o 

seu simbólico, mas sim o seu ego ‘racional’. 

Foram nestas idas e vindas, acertos e erros de minhas intervenções que Paulo 

começou a apresentar os seus primeiros progressos no quarto ano de psicoterapia. Notei 

que as suas relações objetais começaram a mudar. O primeiro ponto foi a proximidade 

com o irmão mais velho: anos e anos afastado deste, finalmente Paulo foi atrás de Igor e 

conseguiu levá-lo para a pescaria. Este movimento representa uma reparação de seus 

antigos impulsos, anais, destrutivos, que o paralisavam em seus conflitos infantis. Ao 

elaborar estes impulsos, observava que a pulsão de vida começava a ‘brotar’ ao longo de 

suas relações. E esta observação precisa de uma atenção especial. 

Desde o início da psicoterapia, Paulo sempre manifestou a preocupação com os 

seus amigos, com o bem estar destes e pouco tocava no assunto relacionado aos seus 

irmãos. Sua atenção e cuidados estavam mais voltados aos amigos, filhos e esposa, mas 

quando notei os movimentos reparatórios em relação ao seu irmão mais velho e o 

‘perdão’ concedido para a sua irmã mais nova, Beatriz, captei uma mudança de postura 

no setting respaldado em um movimento reparatório. Esta observação clínica denotava 

que, apesar de suas dúvidas e culpas, o reconhecimento e o cuidado aos seus irmãos, 

amigos e, inclusive, ao terapeuta, resplandeciam o movimento de vida em suas 

verbalizações, como disse: “não é correto deixar você sentado ai, esperando e eu faltar 

[...]. Hoje eu consigo perdoar a minha irmã, antes não. Consigo perdoá-la aqui dentro de 

mim”. 

Se, de um lado, no começo da psicoterapia, as dúvidas demonstraram as suas 

ambivalências e, posteriormente, as culpas apontavam para a sua destrutividade; de 

outro, a sua pulsão de vida começou a ganhar força no setting clínico, conduzindo-o a 

novos rumos e elaborações de seus conflitos infantis.  

Um outro exemplo seria que Paulo não se queixava mais de homens que 

poderiam afrontá-lo. E ao não se queixar da falta de seus chefes durões ou de homens 

que vinham a confrontá-lo, observei este outro ‘progresso’ em relação a posição em que 

Paulo assumia mediante aos representantes masculinos que desempenhavam uma 

posição paterna e que aguçavam o seu conflito neurótico. Se, de um lado, a antiga busca 
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por um chefe sargentão não estava mais presente em seus relatos, de outro, notei que ele 

próprio incorporou e assegurou este pilar mais rude com as pessoas que estavam ao seu 

redor, tornando-se a liderança de sua casa, do seu bairro e assumindo o papel deste pai 

“rude”, tão desejado e odiado, pelos moradores da sua rua. Tal Claudio, tal Paulo; tal pai, 

tal filho. 

Entretanto, ao não se queixar da falta de ‘sargentões’, isto denota que a posição 

passiva frente a Claudio conseguiu ser reelaborada por intermédio da verbalização dos 

seus ‘fantasmas’, levando Paulo a se mover de uma posição passiva, cheia de incertezas 

e dúvidas, para uma posição ativa: ele, agora, seria o pai, o líder de seu bairro e dos seus 

irmãos. Neste meandro, compreendo que a antiga problemática identificatória com os 

representantes masculinos ganhou um novo desfecho: ao dizer que fechou o seu ciclo 

‘enquanto homem’, acredito que Paulo reassegure o seu pilar identificatório, reafirmando 

a identificação ao pai Claudio, enaltecendo a riqueza simbólica de um mito que 

transpareceu a lei nas gerações posteriores desta família. Este seria o mito de um pai 

morto, nunca verbalizado, que ainda reina em seus imaginários, tornando-se mais vivo 

do que nunca. 

Se, um dia, Paulo foi barrado por Claudio, é que este também reconheceu na 

legitimidade do recalcado materno de Ângela a função paterna que impôs o limite a 

Paulo, levando os desejos infantis deste paciente a sucumbir ao recalcamento. Sabemos 

que estes retornaram, posteriormente, em sua manifestação sintomática por intermédio 

da dúvida e da culpa.  

Assim, era nos meandros destes sintomas que observava a riqueza da sua 

singularidade que denotava a função paterna e o limite que a lei do pai impunha em suas 

verbalizações. E aqui mora uma das riquezas da positividade sintomática de Paulo: a 

questão do limite e do respeito ao outro, como dizia: “meu limite vai até quando não 

entro no espaço do outro[...]. Ajudo sim os outros, tal como você me ajudou quando 

cheguei aqui”. Assim, como o ódio recalcado é a mola propulsora para a positividade 

sintomática nesta neurose, percebia que o respeito aos outros seriam uma conseqüência 

de seus valores morais, movido pela sua culpa inconsciente. Já a questão do limite e do 

‘respeito ao outro’ seria uma herança de sua própria castração, cuja fenda, aberta desde a 

remota infância, necessitava de uma escuta, transformando a terapia em um espaço 

singular muito valorizado por Paulo, como disse: “só aqui consegui falar das minhas 

dúvidas. Por isso que vinha aqui”. Em contrapartida, ao acolher as suas ambivalências no 
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último ano de psicoterapia, notava como Paulo recebia as minhas verbalizações, 

tornando-se mais reflexivo em nossos encontros. 

Ressalto que este encontro era feito com muito respeito e pontualidade. Percebia 

como Paulo valorizava cada minuto, cada intervenção, denotando o respeito à 

psicoterapia. Entre as dúvidas e culpas, o seu crescimento interno foi se construindo aos 

poucos nas sessões, momento este em que procurava preservar e respeitar este espaço 

‘do pai’ dentro de seu sintoma. Era aqui que observava mais uma riqueza da sua 

positividade sintomática: é deste ‘pai’ que sinto falta em outros pacientes não neuróticos. 

Atualmente, noto que a clínica ganhou outras faces e dimensões e a neurose 

obsessiva tornou-se, como disse um colega meu, uma “neurose em extinção”. Seria com 

base nos reflexos desta neurose, quase extinta, que a sociedade brasileira ainda clama 

pelos seus valores de justiça, pela lei e pela ordem; mas muitos se esquecem que a lei, 

antes de tudo, é a lei do pai. Por isso que muitos rituais obsessivos, tal como o do 

cemitério, colocam em evidencia este pilar paterno; ou seja, o pai internalizado na 

história destes pacientes, perpetuando a imago paterna nos rituais destes neuróticos e 

enaltecendo os valores morais da nossa sociedade. No caso de Paulo, estes valores 

também eram expressos pelas suas condutas sociais e religiosas, fortificando os valores 

do seu micro meio familiar e refletindo a positividade de seus sintomas.  

Tal positividade também está presente nos valores morais presentes nas 

verbalizações de outros neuróticos obsessivos que ainda estão em psicoterapia comigo. 

Observo que são nos meandros das manifestações desta positividade, singulares em cada 

história verbalizada, que as normas e as regras da sociedade são perpetuadas, mesmo que 

para isso, estes neuróticos paguem um alto preço pelo seu sintoma. Em uma sociedade 

em que o direito cabe aos perversos e os deveres aos neuróticos, a neurose obsessiva 

sobrevive em meio ao um holocausto social. Entretanto, gostaria de retornar ao caso 

clínico desta tese659. 

 Dentre as suas inúmeras riquezas clínicas, as manifestações da neurose de Paulo 

me conduziam a uma reflexão sobre a estruturação da ordem, da lei e das pulsões 

sexuais. Se, de um lado, esta neurose despontava o seu conflito paterno, de outro, era da 

singularidade deste conflito ampliado para uma esfera macro que observava uma dívida 

destes neuróticos em relação aos avanços da civilização. Nesta dívida, a culpa cobrava o 

                                                 
659 Caso o leitor tenha um maior interesse sobre a positividade sintomática nesta neurose, recomendo o 
artigo que escrevi intitulado As Manifestações Contemporâneas da Neurose Obsessiva. Este artigo foi 
publicado pela revista Psico, da editora Mythos, em abril de 2014, especificamente em um número 
exclusivo destinado aos tipos de neuroses. 
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seu preço, propiciando o desenvolvimento dos valores destes pacientes por intermédio 

das sublimações pulsionais. Assim, em minha compreensão, esta sublimação vem a 

organizar a nossa sociedade, estruturando as normas que regem as nossas atividades 

sociais e laborais, inclusive as de Paulo. Por isso que a obsessão é um ‘mal-estar’ muito 

necessário em nossa civilização, incluindo-se aqui o trabalho, atividade esta presente 

principalmente no cotidiano destes neuróticos, movido pela sublimação de suas pulsões 

sexuais. 

E no caso clínico desta tese, como se manifestou esta positividade na vida laboral 

deste paciente? Dentre as suas inúmeras atividades, uma nova e inusitada atividade 

sublimatória ganhou espaço no quarto ano de psicoterapia: a venda de ‘montinho de 

húmus’. Esta atividade, além de denotar as sublimações do seu antigo erotismo anal 

exaltado em um “produto” socialmente aceito, também expressa, simbolicamente, como 

Paulo conseguiu elaborar a sua posição infantil: se antes catava minhoca com o pai, 

agora ele vende húmus com minhoca em montinhos que servem como isca para pescaria. 

Assim, ele deu um novo destino as suas pulsões sexuais, como disse: “cato húmus com 

minhoca, faço um montinho e vendo. Vou ensacando vários montinhos. Pego o meu 

carro e saio vendendo na região”.  

Nesta citação anterior está uma outra riqueza da sua positividade sintomática. Se 

na história do seu erotismo anal encontramos Paulo decodificando as suas fezes, na 

latência elaborando a massa de construção ao pai; agora, na fase adulta, vemos Paulo 

ornando os húmus. Foi este ‘ornamento’ que conduziu Paulo a se desprender das sessões, 

lentamente. Ou seja, nas últimas sessões, Paulo não tinha mais horário para a terapia, 

pois, segundo as suas palavras, ele estava com a agenda cheia de clientes, uma vez que 

os pescadores da região adotaram as suas iscas naturais. Conseqüentemente, sua clientela 

foi aumentando cada vez mais. E como as nossas sessões ocorriam todas as sextas-feiras, 

no período da manhã, Paulo ficou impossibilitado de comparecer, pois era justamente 

neste dia que a sua clientela mais demandava este produto para realizar as pescas aos 

finais de semana. Assim, toda sexta-feira, Paulo pegava o seu carro e levava os seus 

‘montinhos’. Entretanto, notei que Paulo se empenhou ao máximo para não deixar a 

psicoterapia, embora toda ausência sempre era justificada660. 

                                                 
660  Lembro de uma vez que entrei em contato com ele por telefone para verificar se ele continuaria ou não 
em  psicoterapia. Ele, muito bravo, disse: “doutor, preciso de dinheiro, mas não posso ir de sexta-feira, o 
senhor já sabe. É o dia que eu mais trabalho e não posso parar aqui, veja outro dia, por favor [...]”. Assim, 
como um ‘bom’ neurótico, o trabalho veio para um primeiro plano. Mesmo assim, me coloquei a sua 
disposição, caso ele julgasse necessário. 
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 Como não tinha possibilidade de outro horário, a psicoterapia chegou ‘ao fim’. 

Entretanto, nas últimas sessões, compreendo que as justificativas de suas ausências 

exemplificavam a gratidão que Paulo depositou no tratamento, pois não achava certo 

deixar-me sozinho, esperando-o. Compreendo que, se a pulsão de morte, movida pela 

falta, um dia esteve presente no início da psicoterapia, foi o movimento do seu desejo, 

cerceado pela pulsão de vida, que o deslocou para novos destinos, levando-o a buscar 

novos rumos. Assim, ao término do sexto para o sétimo ano de psicoterapia, notava que 

Paulo precisava partir, pois sua história precisava ser contada e relatada.  

Ele encerrou a psicoterapia em 2012, mas como sua partida abriu uma nova fenda 

em sua história, esta ‘fenda’ não seria da falta e sim do seu reconhecimento ao 

tratamento. Isto significa que, se antes a dívida movia a sua culpa, neste momento, esta 

dívida ganhou contornos de gratidão, uma vez que outros pacientes me relataram que 

Paulo ainda comenta com as pessoas desta pequena cidade, como também com os 

‘membros do clã’ do seu bairro, que nenhum medicamento o curou, mas sim a terapia. E 

embora tenha ficado mais de seis anos em psicoterapia, o recorte da sua fala que trago 

abaixo despoja a sua singularidade e o reconhecimento que ele depositou neste 

tratamento, levando-o a reelaborar a sua própria história, como disse: “minha história é 

uma história de um pai com o seu filho, sempre com respeito e dedicação a minha mãe e 

ao meu pai [...]. Confio no senhor [...]. Pode divulgar doutor, pode publicar. Isso servirá 

de exemplos aos mais jovens”. 

 

5.5 – Recapitulação e Problemas. 
 
 

Neste último subitem, pretendo realizar um ‘fechamento’ da problemática deste 

caso clínico. A partir da análise clínica exposta nas páginas anteriores, acredito que os 

quatro pilares para o estudo da problemática identificatória do paciente Paulo venham 

lançar novas luzes para o estudo das problemáticas identificatórias em outros casos de 

obsessões, mas necessito fazer algumas observações. 

A primeira está voltada à articulação teórico-clínica presente na estrutura da 

análise dos dados verbalizados por Paulo na situação analítica. Sobre isto, Mezan diz: 

 

Na situação analítica, a teoria funciona como a estrela polar para o 
navegante: fornece coordenadas para o percurso, permite alguma ideia 
do rumo a tomar, mas não é o alvo que ser quer atingir [...]. Nesse 
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momento, a teoria tem por função vincular a singularidade do 
experimentado à universalidade dos conceitos [...]. O dito pelo 
paciente é considerado como o elo final de um processo, e a 
abordagem teórica consiste em determinar, com um grau razoável de 
probabilidade, o tipo de processos que podem ter estado em jogo para 
produzir tal ou qual fenômeno661. 

 
 

Assim, no caso de Paulo, ao respeitar a singularidade de suas manifestações 

sintomáticas, observei que a metapsicologia e psicopatologia legadas por Freud ao longo 

de sua obra, tais como as contribuições de Aulagnier às mesmas, permitiam uma ampla 

reflexão sobre a problemática identificatória nos casos de neurose obsessiva, uma vez 

que Freud pouco associou a problemática identificatória ao sintoma obsessivo, com 

exceção no caso do pince-nez no Homem dos Ratos e nos rituais religiosos do Homem 

dos Lobos. E embora Aulagnier pouco tenha abordado sobre as neuroses, encontrei em 

sua teoria das identificações e dos modos de funcionamento de psíquico um pilar para 

aprofundar os meus estudos sobre esta temática. 

E ao escutar e analisar a história de Paulo, tal como de outros pacientes 

obsessivos, gostaria de realizar a segunda observação. Esta está voltada ao ponto final 

deste estudo. Ou seja, esta tese postula que a problemática identificatória é o eixo 

norteador para a compreensão do sentimento inconsciente de culpa e da dúvida na 

neurose obsessiva. Tal afirmação provém da escuta da singularidade dos pacientes 

obsessivos que eu já atendi, como também da articulação desta com a leitura dos textos 

freudianos e pós-freudianos que versam sobre a neurose obsessiva, tais como os textos 

de Green, Bleichmar, Lacan e Mellman. 

A partir desta articulação, gostaria de relembrar que, tal como postulado na 

metodologia, esta pesquisa teve como objeto de estudo a realidade psíquica de Paulo e 

todas as manifestações do seu inconsciente. O método utilizado foi a interpretação dos 

dados a partir das suas livres associações, como também das condições de possibilidade 

para a emergência empírica das formações do seu inconsciente.  

Assim, considerando a realidade psíquica deste paciente e me respaldando na 

metodologia proposta por esta pesquisa, certas peças singulares se encaixaram na 

construção do edifício identificatório de Paulo no decorrer da análise dos seus dados 

clínicos, tal como os sonhos do jipe que lançaram uma compreensão singular à sua cena 

                                                 
661 MEZAN, Renato. Que significa “pesquisa” em psicanálise? In: SILVA, Maria Emília Lino da (coord). 
Investigação e Psicanálise. Campinas: Papirus, 1993, p. 180. 
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primária, denotando a fantasia da cópula sádica dos seus pais, e o sonho do cemitério em 

que trouxe a questão da incorporação do pênis sádico, simbolizado pelo tronco em 

formato de L., resplandecendo toda a identificação simbólica ao pai e lançando uma 

compreensão ímpar à sua culpa.  

Entretanto, a compreensão da resolução edipiana dos pais de Paulo e a história 

libidinal e identificatória deste paciente também possibilitaram destacar as ambivalências 

que nortearam as suas dúvidas e os seus rituais, resplandecendo todo o seu jogo pulsional 

e a problemática identificatória que subjaz na raiz de suas identificações. 

Na compreensão de Birman, a investigação do inconsciente respalda-se nas 

inscrições pulsionais, “com seus impasses, impossibilidades e [...] as marcas 

identificantes que caracterizam o percurso pulsional em sua relação com os objetos de 

satisfação e em sua relação com o Outro”662. Se, de um lado, estas marcas identificantes 

com o objeto de satisfação foram de extrema relevância para as pulsões escópicas de 

Paulo, norteando as suas escolhas objetais na fase adulta, de outro, as suas culpas e 

dúvidas denotavam que estas inscrições pulsionais estavam permeadas por uma 

agressividade que o paralisava ao longo da psicoterapia, simbolizando como a 

agressividade latente se fazia presente nos rituais destinados à imago paterna. 

No decorrer da psicoterapia, ao dar voz a esta agressividade e me debruçar sobre 

as manifestações do seu superego sádico, notei que a sua pulsão de vida foi emergindo 

lentamente, dando espaço para as suas novas relações, conduzindo-o a reelaborar  alguns 

dos seus conflitos infantis e a buscar novos contatos e novos amigos. 

Neste meandro, de sua entrada até a sua saída da psicoterapia663, uma outra 

riqueza da sua singularidade nunca será modificada: o respeito a vida e o respeito ao 

próximo, ambos sempre presentes em seus vínculos pessoais e profissionais. Isto 

significa que a intensa bondade e generosidade aos amigos e seus clientes, compradores 

de seus ‘montinhos de húmus’, ainda ofuscam os impulsos de ódio que persistem em seu 

inconsciente, exaltando a riqueza do seu erotismo anal por intermédio de novos 

contornos em sua positividade sintomática. 

Assim, gostaria de encerrar a apresentação deste caso clínico com um último 

apontamento ao um ato que considero clássico em meus pacientes neuróticos obsessivos: 

                                                 
662 BIRMAN, Joel (1993). O objeto teórico da psicanálise e a pesquisa psicanalítica. In: Ensaios de Teoria 
Psicanalítica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, p. 19. 
663 Embora tenha feito um recorte de quatro anos em sua psicoterapia, julgo necessário ressaltar alguns 
dados observáveis presentes ao término desta, uma vez que estes vêm enriquecer a compreensão das 
dinâmicas pulsionais de Paulo. 
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os rituais do cemitério e a questão da morte. No caso de Paulo, era este cerimonial que 

causava-lhe um gozo, um prazer inconsciente, pois, se de um lado, tal ato não conseguia 

anular o ato primordial em si (a morte do pai), por outro, Paulo esbojava a sua culpa 

fazendo uma homenagem a este representante, criando assim um mito presente há, pelo 

menos, duas gerações nesta família: o mito do pai morto, que alimenta os seus tabus e as 

suas fantasias por intermédio destes atos cerimoniais. A partir deste mito, gostaria de 

caminhar para as minhas considerações finais... 
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 Considerações Finais. 
 
 

Nesta última parte deste meu estudo, gostaria de retomar o postulado de que a 

problemática identificatória é o eixo norteador para a compreensão do sentimento 

inconsciente da culpa e da dúvida nos casos de neurose obsessiva. Como este é o ponto 

final desta minha pesquisa, gostaria de retomar os quatro eixos norteadores desta 

problemática, entrelaçando-os com os dados clínicos de Paulo, como também de outros 

casos de neurose obsessiva já atendidos por mim.  

Se, em um primeiro momento, estas considerações podem ser compreendidas 

como o ponto final desta minha pesquisa, em um segundo momento, no decorrer de 

minhas reflexões, pretendo elaborar alguns apontamentos que poderão ser retomados em 

futuras pesquisas psicanalíticas sobre a problemática identificatória, especificamente nos 

casos de neurose obsessiva. Assim, vamos aos quatro eixos. 

O primeiro eixo para a compreensão desta problemática respalda-se na resolução 

edipiana dos pais destes pacientes e que neste estudo refere-se, especificamente, ao caso 

de Paulo. Para tal, recorro ao conceito de sombra-falada, uma vez que este está voltado 

ao recalcado materno e a noção de porta-voz. 

Para Aulagnier “a análise destas relações [porta-voz, corpo do infans e a ação 

repressora] permitirá a elucidação da problemática identificatória, que tem como eixo a 

transmissão, de sujeito a sujeito, de um reprimido necessário às exigências estruturais do 

Eu” 664. No caso de Paulo, como também de outros pacientes obsessivos, o recalcado 

materno resguardava uma enorme riqueza, uma vez que neste era possível detectar o 

reconhecimento de um terceiro representante que iria intermediar a lei entre a criança e a 

relação materna.  

Trata-se aqui da função paterna, a lei do pai, já presente, desde sempre, no 

recalcado de Ângela e que esta reconheceu em seu marido Claudio o representante que 

poderia legitimar e transmitir essa lei para Paulo. Lembremos que ao fazer alusão à 

presença do pai de Paulo em seu sonho do cemitério, esta mãe ressalta a presença de uma 

terceira referência. Assim, Ângela reconheceu em Claudio a função paterna que outrora 

seu próprio pai o repassou em sua remota infância.  

                                                 
664 AULAGNIER, Piera (1975). A Violência da Interpretação – do pictograma ao enunciado. Rio de 
Janeiro: Imago, 1979, p. 110. 
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Observo que esta terceira referência - ao nome do pai, a função paterna - lança 

novas luzes para a compreensão da problemática identificatória nos casos de neurose 

obsessiva, permitindo um melhor manejo do diagnóstico clínico. 

Ressalto a riqueza desta observação clínica para o diagnóstico da neurose 

obsessiva, uma vez que, em alguns casos clínicos atendidos por mim em uma instituição 

no interior do estado de São Paulo, observava uma gama de sintomas obsessivos em 

vários pacientes. Muitos psicoterapeutas e psiquiatras se respaldavam nesta observação 

sintomática para elaborar o diagnóstico do transtorno obsessivo compulsivo, não 

considerando a resolução edipiana de seus pais e os fantasmas provenientes dos mesmos. 

 Aqui gostaria de tecer uma tênue crítica e que vem de encontro com o postulado 

desta tese: como a neurose obsessiva apresentava uma gama de manifestações singulares, 

não podemos identificá-la com o transtorno obsessivo compulsivo, uma vez que este 

transtorno não considera a história libidinal e identificatória do paciente - o outro eixo 

desta tese - para o seu diagnóstico diferencial665. Desconsiderando esta história, este 

transtorno não releva, conseqüentemente, a fixação anal-sádica (e toda a manifestação da 

sexualidade infantil) para o diagnóstico diferencial desta neurose.  

Isto significa que, neste transtorno, a riqueza das fases pré-genitais são 

desconsideradas para a elaboração do diagnóstico diferencial e para o manejo clínico, 

embora seja nesta história, em que o Eu do paciente se constitui, que encontramos a 

maior riqueza para a compreensão de seus sintomas. Por isso que me remeti, no primeiro 

capítulo, as contribuições de Abraham à teoria psicanalítica da libido, uma vez que a 

compreensão dinâmica deste autor sobre as subdivisões da fase oral e anal-sádica, 

entrelaçando-as, respectivamente, com a melancolia e a neurose obsessiva, é de extrema 

relevância para o diagnóstico diferencial dentre as neuroses narcísicas e as 

psiconeuroses, sendo neste caso, especificamente, as obsessões.  

Estes apontamentos vêm de encontro com as pesquisas acadêmicas publicadas 

sobre esta neurose nas últimas décadas, tais como as pesquisas divulgadas pela Revista 

Psicanalítica, em 1999. 

 Esta revista, por intermédio da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, editou 

um volume exclusivo sobre a neurose obsessiva, criticando as interfaces do transtorno 

                                                 
665 Para uma melhor compreensão desta crítica, recomendo ao leitor a leitura da introdução do meu livro 
intitulado Ensaios Sobre a Neurose Obsessiva (editora Livro Novo, 2012), na qual realizo uma crítica sutil 
a esta manifestação sintomática calada pelos ansiolíticos farmacológicos. Assim, rebato que o sintoma não 
pode ser calado, mas escutado e compreendido dentro da história libidinal e identificatória de cada 
paciente. 



 302 

obsessivo compulsivo em relação à neurose obsessiva. Dentre os seus treze artigos 

destinados a esta neurose, todos, de uma forma direta ou indireta, ressaltam a relevância 

da fixação anal-sádica para a etiologia desta neurose, como diz Ana Costa: “[...] Freud 

determinava a escolha da neurose por uma condição da fixação da libido” 666. Reiterando 

este ponto de vista, a psicanalista Lúcia Mees acrescenta que “a pulsão anal é importante 

para esclarecer a composição fantasmática [do obsessivo] e sua relação ao Outro”667. Isto 

significa que, no contexto psicanalítico da neurose obsessiva, a fixação na fase anal-

sádica torna-se a bússola norteadora para a compreensão da dinâmica transferencial no 

setting clínico, uma vez que esta traria novas compreensões para o campo das 

ambivalências. 

No vai e vem da analidade e das ambivalências, um outro artigo, nesta mesma 

revista, também me chamou a atenção. Este, intitulado Da verdade do sintoma à verdade 

do sujeito: uma leitura sobre a dieta do TOC, elabora uma análise do transtorno 

obsessivo compulsivo a partir da herança psicanalítica, criticando os seus critérios de 

diagnósticos e os meios possíveis de tratamento, como aponta:  

 

O ato que a medicina promulga descortina uma relação que [...] 
baseia-se no ato de uma prescrição de uma dieta ao paciente [...]. O 
percurso iniciado pelo diagnóstico ganha a possibilidade de cura 
através da droga [...]. A verdade do sintoma é confirmada quando o 
médico prescreve uma dieta, e, sobretudo, crê que a referida medida 
ceifará o sintoma e [...] proporcionará ao paciente a verdade sobre o 
seu sofrimento 668.  

  

Embora ainda persista a metáfora do ‘sujeito-comprimido’ em nossa sociedade 

(momento este em que a medicação farmacológica vem a calar as manifestações da 

subjetividade humana), não podemos nos esquecer que nenhum paciente deve ser 

reduzido a um feixe sintomático ou a um “comprimido”, uma vez que o ato da 

medicalização ‘calaria’ a história singular de cada paciente, seja este neurótico obsessivo 

ou não. Entretanto, são nos meandros desta escuta, de cada uma destas histórias relatadas 

por estes pacientes obsessivos, que a verbalização delimitava a pluralidade das suas 

manifestações, permitindo a riqueza das observações clínicas a partir da dialética anal-

                                                 
666 COSTA, Ana Maria Medeiros. A Obsessão e a Clínica Contemporânea. Revista da Associação 
Psicanalítica de Porto Alegre. Porto Alegre: APPOA, 1999, p. 11. 
667 MEES, Lúcia Alves. A Neurose Obsessiva. Revista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Porto 
Alegre: APPOA, 1999, p. 38. 
668 CARNEIRO, Henrique Figueiredo. Da verdade do sintoma à verdade do sujeito: uma leitura sobre a 
dieta do TOC. Revista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre. Porto Alegre: APPOA, 1999, p. 84. 
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sádica destes pacientes. Mas como esta dialética se manifestou no caso clínico desta 

pesquisa? 

No caso de Paulo, a fixação libidinal na fase anal-sádica permeou toda a 

dinâmica da culpa, alimentando os seus impulsos destrutivos que persistiam nos 

meandros das ambivalências denotadas no setting clínico através das suas dúvidas. 

Assim, tanto as dúvidas como a culpa resplandeciam a sua problemática identificatória, 

não tornando-se, segundo a linguagem kleiniana da teoria das posições, sintomas 

defensivos contra os núcleos psicóticos, tal como no caso do Homem das Facas669. 

E antes de prosseguir para os três demais pilares da problemática identificatória 

de Paulo, ainda há um detalhe no primeiro eixo da problemática identificatória que 

precisa ser esclarecido: a resolução edipiana do pai Claudio. Se, na resolução edipiana de 

Ângela, esta demonstrava, em seu discurso, que o seu desejo estava voltado a este 

terceiro elemento, tornando Claudio o primeiro representante dos outros, fazendo alusão 

a uma ordem cultural constitutiva do micro-meio social onde estava inserida, por outro 

lado, em uma ótica especular, somente Claudio poderia perpetuar as leis, que outrora foi 

incorporado por ela e que possivelmente esteve presente em sua sombra falada, uma vez 

que esta “é a herdeira da estória edipiana da mãe e de seu reprimido”670. Isto significa 

que Ângela reconheceu em Claudio a função paterna que outrora seu próprio pai o 

repassou na remota infância, uma vez que somente ele poderia perpetuar as leis que 

outrora foi incorporada por ela. 

Se, de um lado, esta mãe apresenta, em seu recalcado, o reconhecimento da 

função paterna, de outro, é do lado de Claudio que o recalcado paterno resguarda um 

dado riquíssimo para a problemática desta pesquisa. Como o Eu, segundo Aulagnier 

(1975), nasce imerso na história edipiana dos pais, constituindo-se em sua própria 

história edipiana por meio de uma dialética identificatória, é na história de Claudio que a 

culpa já cobra o seu preço por intermédio de seus rituais, lembrados por Paulo durante as 

sessões. Isto significa que o Eu de Paulo nasce imerso em um ambiente de culpa, onde o 

nome do avô paterno nunca foi mencionado, mas cujo mito da morte já estava presente 

desde o momento da união dos desejos dos pais por este pequeno.  

                                                 
669 O Homem das Facas foi um caso clínico atendido por mim durante dois anos. Este paciente tinha o 
ritual de ocultar facas por toda a sua casa. Por isso que o título deste caso faz alusão ao ritual. Para uma 
melhor compreensão deste caso clínico, recomendo a leitura do meu livro intitulado O Homem das Facas: 
um estudo psicanalítico, lançado pela editora Livro Novo, em 2011. 
670 AULAGNIER, Piera (1975). A Violência da Interpretação – do pictograma ao enunciado. Rio de 
Janeiro: Imago, 1979, p. 117. 
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Lembro aqui uma velha afirmação de Claudio que simbolicamente está 

direcionado ao desejo dos pais por este filho: seu pai, em seu nascimento, tinha que 

escolher entre a vida da mãe ou a sua. A resposta foi clara: seu pai queria os dois vivos 

ou nada. Assim, o desejo do pai, a função paterna, esteve presente, desde sempre, ao lado 

do desejo e da função materna, investindo libidinalmente o pequeno Paulo e 

possibilitando as primeiras incorporações que nutriram as suas identificações desde a 

tenra infância671.  Dentre estas incorporações e identificações, um mito se fez presente: o 

mito paterno, estruturante da neurose deste paciente. 

Neste mito paterno há um ‘não dito’, instalando-se um conflito que percorre as 

demais gerações desta família. Sobre este conflito, o psicanalista francês Alberto Eiguer 

compreende que este não dito faz alusão “a um segredo[...] entre as gerações”672. 

Compreendo que neste segredo estariam presentes os fantasmas673 e conflitos latentes do 

recalcado de Claudio, pai de Paulo. 

Neste momento, o leitor deve estar se indagando duas questões: como este 

recalcado foi transmitido ao paciente Paulo e como o recalcado paterno pode ser 

transmitido em outros casos de neurose obsessiva? Aqui eu gostaria de trazer um 

segundo eixo da problemática identificatória: a identificação ao superego nas obsessões, 

postulado por Green, em seu artigo Metapsicologia da Neurose Obsessiva, de 1967. 

Acredito que seja por intermédio desta identificação que o recalcado materno e paterno, 

os valores e os julgamentos morais são transmitidos de geração para geração, permitindo 

um novo olhar sobre culpa. 

Para iniciar esta discussão, primeiramente, gostaria de recorrer as Novas 

Conferências Introdutórias Sobre Psicanálise, quando Freud diz: “a instalação do 

superego pode ser classificada como exemplo bem sucedido de identificação com a 

instância parental”674  e, logo adiante, aponta: “ [...] o superego de uma criança é, com 

efeito, construído segundo o modelo não de seus pais, mas do superego de seus pais; os 

conteúdos que ele encerra são os mesmos. E torna-se veículo da tradição e de todos os 

                                                 
671 Para o futuro psicoterapeuta que for analisar um caso de neurose obsessiva, ressalto que seria 
interessante um olhar peculiar para a resolução edipiana dos pais de seu paciente. Isto significa que cada 
caso deve ser analisado em sua singularidade, mas que, em minha experiência clínica, notava que os 
resquícios deste recalcado - tanto o materno quanto o paterno - eram de extrema relevância para a 
compreensão da formação sintomática obsessiva, tais como a culpa no caso de Paulo.  
672 EIGUER, A. A Transmissão do psiquismo entre gerações: enfoque em terapia familiar psicanalítica. 
São Paulo: Unimarco, 2008, p. 360. 
673 Este conceito será melhor trabalhado nas próximas páginas. 
674 FREUD, Sigmund (1933 [1932]). Conferência XXXI - A Dissecção da Personalidade Psíquica. ESB 
XXII. Rio de Janeiro: Imago, 1996, p. 69. 
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duradouros julgamentos de valores que dessa forma se transmitiram de geração em 

geração”675. Em meu entendimento, ao afirmar o superego como um veículo de 

transmissão dos valores entre as gerações, suponho que neste trâmite a culpa cobre o seu 

preço para o pequeno Paulo. Ao internalizar os valores dos pais dos pais em seu 

superego, a dívida ao pai, permeada pela culpa inconsciente, já encontra a sua etiologia 

na história de Cláudio com o pai, cujo nome nunca foi citado, como também na própria 

história de Paulo com o pai Claudio. Aqui abre-se um dilema dúbio: tanto em sua 

história quanto na história do pai, por intermédio das identificações, a culpa cobra o seu 

preço. Ou seja, há uma identificação ao pai cujo mito permeia a esfera de duas gerações 

nesta família: o mito do pai ‘morto’, que ainda reina muito vivo no imaginário dos 

familiares deste paciente, permeando, inclusive, os seus rituais fúnebres. 

Neste momento, gostaria de fazer mais uma observação de extrema relevância 

para o segundo eixo proposto por esta tese. Para tal, recorro a Green, quando diz: 

 

A criança não se identifica com os pais, mas com o superego deles, 
isto é, com os pais deles. Na neurose obsessiva tudo se passa como se 
esse processo se repetisse, não estancando nessa segunda geração, e 
fizesse esforços para remontar à noite dos tempos do pai primitivo: o 
mais exigente, o mais cruel, mas também o objeto da maior 
culpabilidade, pois foi ele o primeiro a ser condenado à morte. De 
qualquer modo, importa menos o visar a essa personagem imemorial 
do que o desdobramento repetitivo de figuras imaginárias que faz o 
processo remontar a visão do pai originário676. 

 

Lembremos que, se a ideia de Freud de que o superego de uma criança é 

construído a partir dos modelos do superego de seus pais, tal afirmação, em minha 

compreensão, assemelha-se a uma transmissão do recalcado materno e paterno. Por isso 

que, quando falamos em identificação ao superego na neurose obsessiva, cada caso 

clínico assume uma característica em particular, remontando à problemática 

identificatória obsessiva ao imaginário do pai primitivo e, conseqüentemente, a resolução 

edipiana dos pais destes pacientes, uma vez que esta articulação lança uma nova 

compreensão sobre a dívida de um filho em relação ao pai, alimentada pela culpa. 

Assim, em muitos casos de neurose obsessiva masculina, notava que os resquícios deste 

pai primitivo, castrador, estavam presentes nos valores que permearam os julgamentos 

presentes nos superegos rígidos destes pacientes, lançando novas luzes sobre a 

                                                 
675  Idem, p. 72 
676 GREEN, Andre. Metapsicologia da Neurose Obsessiva. In: Obsessiva Neurose. Manoel Tosta Berlinck 
(org). São Paulo: Escuta, 2005,  p.226 - 227. 
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compreensão da culpa presentes nos sonhos e rituais destes pacientes, inclusive os de 

Paulo. 

Neste momento em que abordo a identificação ao superego, relembro que a 

culpa, no caso clínico de Paulo, esteve presente nas duas gerações, remetendo a um 

conflito transgeracional, onde o não dito se manifestava no núcleo deste sentimento. 

Assim, para uma melhor compreensão deste conflito, gostaria de recorrer a duas obras 

psicanalíticas que considero fundamentais neste momento: a primeira intitulada Totem e 

Tabu, escrita por Freud em 1913, e a segunda, a tese intitulada Fazer-se herdeiro: a 

transmissão psíquica entre as gerações, de Tatiane Inglez-Mazzarella. 

Freud, ao estudar a culpa na neurose obsessiva, ressalta que: 

 

Mesmo a mais implacável repressão tem de deixar lugar para impulsos 
substitutos deformados e para as reações que deles resultem. Se assim 
for, portanto, [...] nenhuma geração pode ocultar, à geração que a 
sucede, nada de seus processos mentais mais importantes, pois a 
psicanálise nos mostrou que todos possuem, na atividade mental 
inconsciente, um apparatus que os capacita a interpretar as reações de 
outras pessoas, isto é, a desfazer as deformações que os outros 
impuseram à expressão de seus próprios sentimentos. Tal compreensão 
inconsciente de todos os costumes, cerimônias e dogmas que restaram 
da relação original com o pai pode ter possibilitado às gerações 
posteriores receberem sua herança de emoção677. 
 
 

Assim, compreendo que, ao herdar simbolicamente a culpa pelo crime parricida, 

o obsessivo a retém em seu inconsciente, manifestando-a em seus rituais. Tal 

manifestação sintomática demonstra a importância da lei do pai, embora este meandro 

exija uma atenção especial no caso de Paulo, cujo nome do avô nunca fora citado. E aqui 

que entra o grande estudo de Mazzarella. 

Segundo esta pesquisadora, ao abordar os caminhos da transmissão geracional, 

ela a compreende como estruturante do psiquismo, ilustrando tal concepção por 

intermédio de uma citação de Goethe, quando diz: “aquilo que herdaste de teus pais, 

conquista-o para fazê-lo teu”678. Tal citação faz referência em transformar a herança 

psíquica em algo próprio subjetivo, mas é nesta transformação que a transmissão 

negativa ocupa espaço em sua obra, quando afirma:  

 

                                                 
677 FREUD, Sigmund (1913). Totem e Tabu. ESB, vol. XIII, 1996, p. 162. 
678 INGLEZ-MAZZARELLA, Tatiane. Fazer-se herdeiro: a transmissão psíquica entre as gerações. São 
Paulo: Escuta, 2006, p. 81. 
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Na transmissão do negativo, opera aquilo que não pode ser contido, o 
que não se retém, o que não se lembra; o que não encontra inscrição na 
vida psíquica dos pais e/ou das gerações precedentes e que vem 
depositar-se ou enquistar-se na psique da criança: a falta, a doença, o 
crime, os objetos desaparecidos sem traço nem memória, pelos quais 
não se realizou trabalho de luto e, na maioria das vezes, dos quais nem 
se falou. Assim, o que não se pode pôr em palavras nas situações de 
excesso, sejam elas pulsionais ou da ordem da realidade, fica 
aprisionado no retorno da coisa sob a égide da repetição679. 

 

 

Esta transmissão cria forma na história de Paulo, quando em sua história libidinal 

e identificatória, há um não dito, não dizível entre o avô paterno e o seu pai Claudio, que 

se expressa de uma forma negativa pela compulsão a repetição entre as gerações, por 

intermédio das culpas presentes nos rituais do cemitério. Assim, acredito que ao não 

mencionar o nome do avô paterno, tal como o seu pai, esta possível vivência não 

verbalizada vinha a ocupar o espaço de um excesso pulsional, na geração de seu pai 

Claudio, traduzido por uma falta de nomeação nas gerações posteriores, inclusive a de 

Paulo, simbolizada pela culpa repetida nos rituais fúnebres das duas gerações.  

Entretanto, ao longo da psicoterapia deste paciente, ao observar tal conflito 

transgeracional, eu procurava buscar um processo de diferenciação entre o Eu de Paulo e 

o Eu do seu pai, separando o que era proveniente de sua história libidinal e identificatória 

em relação a história de seu pai Claudio, mas aqui, a compulsão a repetição, aliada as 

defesas do seu ego, juntamente com a sua pulsão de morte, cobrava o seu preço por 

intermédio das resistências. 

E ao trabalhar o que era de Paulo e o que não era de Paulo, este movimento me 

remeteu aos estudos dos conflitos transgeracionais de Nicholas Abraham e Maria Torok, 

intitulado Entre a Casca e o Núcleo (publicado em 1995, pela editora Escuta). Neste, 

ambos ressaltam o conceito de fantasma, introduzido por intermédio de “um personagem 

nascido do amor interrompido e aviltado de um dos pais, do amor conservado no 

inconsciente deste genitor e transmitido para o inconsciente do filho”680. Ou seja, na 

interpretação deste casal de psicanalistas, a aparição do fantasma na história familiar 

aponta para os efeitos sobre o descendente, daquilo que, tanto para o pai ou para a mãe, 

ficou oculto e jamais formulado. No caso de Paulo, o avô paterno vem a ocupar o espaço 

deste fantasma não formulado e não sedimentado na história de seu pai, norteando a sua 

                                                 
679 Idem, p. 86. 
680 ABRAHAM, Nicholas; TOROK, Maria. Op. cit. São Paulo: Escuta, 1995, p. 90. 
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problemática identificatória, uma vez que o superego paterno resguardava este fantasma 

em seu núcleo, tornando este fantasma, não elaborado, repassado ao filho Paulo por 

intermédio desta identificação.  

Se, de um lado, a identificação ao superego lança um novo olhar para o fantasma 

paterno, por outro, esta identificação também era de suma importância para compreender 

duas outras características que remetiam ao contexto dos pais deste paciente: os seus 

julgamentos morais e o mito do pai, respaldado, como já dito, em um fantasma nunca 

verbalizado. 

 Assim, observava que a identificação ao seu superego rígido conduzia-o aos seus 

julgamentos morais, tão marcantes em sua história, como também na história de seu pai 

Claudio. E ao negar que não queria ser como o pai, Paulo reassumia a posição 

identificatória com o mesmo, repetindo muitos comportamentos exigentes que o seu 

próprio pai tinha em sua remota infância, embora com contornos mais controladores 

devido as sublimações do seu sadismo infantil.  

Além disso, a identificação ao seu superego sádico está entrelaçada a herança de 

um possível superego de um avô paterno que norteou todo um mito nesta família: o mito 

de um pai primitivo cujos valores nunca poderiam ser desacatados, mas sim 

incorporados e transmitidos para as demais gerações, introduzindo o quarto elemento  – a 

morte – na história dos rituais clássicos do seu micro-meio familiar.  

Assim, este quarto elemento, proposto por Lacan (1953), é de extrema relevância 

para compreender os rituais fúnebres que explicitavam a culpa presente na problemática 

identificatória de Paulo, uma vez que a identificação ao seu superego severo, rígido, 

tornou-se a mola propulsora que desencadeava os seus cerimoniais do cemitério, 

alimentando sua dívida ao pai Cláudio, cuja dívida com o seu pai, cujo nome nunca foi 

citado, também ficava evidente em seus rituais. Assim, nestas duas gerações, a culpa 

cobrava o seu preço. 

Neste momento, gostaria de recorrer a Calligaris, quando associa a culpa com as 

fantasias infantis dos obsessivos, afirmando: “então, uma exigência da culpa [...] vai 

retroativamente fazer existir a fantasia de um episódio particularmente feliz. Deste tipo 

de fantasia [...] existe vasta evidência clínica. Na neurose obsessiva, vocês devem ter 

clinicamente encontrado um tipo particular [...], digamos, de lembrança encobridora”681. 

Neste momento, gostaria de retomar uma lembrança encobridora de Paulo: lembremos 

                                                 
681 CALLIGARIS, Contardo. Dívida e Culpa. In: A Cura. Associação Psicanalítica de Porto Alegre, nº 5, 
1991, p. 21. 
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quando ele menciona, em suas associações, a lembrança das visitas ao cemitério junto ao 

seu pai em seus seis anos. Compreendo que o que está presente na ‘raiz’ desta lembrança 

encobridora nada mais é do que a própria dívida ao pai, que recebe a sua homenagem 

carnal em seus rituais fúnebres. Assim, Paulo solidifica-se como um sujeito da culpa, 

uma vez que esta torna-se o motor de sua neurose fruto do efeito da castração que o 

conduziu a sua potencialidade neurótica.  

Desejar a mãe foi um erro, continuar desejando seria um equívoco, tê-la seria a 

sua morte. A única saída plausível foi assumir a castração, momento este em que os seus 

desejos sucumbiram a angústia de castração, mas nunca pararam de pulsar e de se 

manifestar. E como conseqüência de seus impulsos infantis, surge um superego rígido, 

um fiscal, como menciona Calligaris, incorporando toda a agressividade destinada ao pai 

e que, ao longo da sua fase de latência e adulta, o pune e o vigia através do seu superego 

tirânico. Assim, a culpa torna-se a conseqüência da presença deste fiscal e que, em meu 

entendimento, está atrelada a presença desta rigidez superegoica.  

Na identificação com este fiscal, a problemática identificatória deste paciente 

abre-se em um novo circuito: por intermédio desta identificação, Paulo faz convocar um 

credor na busca do pagamento das dívidas em seus rituais. Uma dívida que nunca poderá 

ser paga, mas constantemente ritualizada em suas fantasias. 

E ao se reportar à temática da fantasia na problemática identificatória obsessiva, 

Green aponta que “na fantasia, é a posição passiva do sujeito que permite a aparição de 

um gozo por identificação seja a um, seja a muitos protagonistas da fantasia”682. Isto 

significa que, ao expressar a culpa em seus rituais do cemitério, no banquete da tilápia e 

na ceia religiosa, Paulo explicita a sua identificação simbólica ao pai, movendo-se da 

antiga posição passiva, infantil, frente ao mesmo, para uma posição ativa. E ao devorá-lo 

oralmente em seu banquete da tilápia ou na ceia religiosa, Paulo reassume a posição 

ativa, embora os fantasmas da sua passividade infantil e da sua ambivalência ainda 

rondem o seu psiquismo, alimentando as culpas, as incertezas e as suas paralisações, 

denotando, consequentemente, os resquícios do seu antigo erotismo anal. 

E ao buscar a pesca e ingerir o peixe, tal fato o propicia um prazer inconsciente 

imensurável que o conduz a repetição destes cerimoniais toda vez que a angústia 

identificatória emerge no setting clínico. Se, por um lado, durante a pesca, Paulo realiza 

a renovação da dívida (e, conseqüentemente, da culpa) com o pai, por outro, no ritual do 

                                                 
682 GREEN, Andre. Metapsicologia da Neurose Obsessiva. In: Obsessiva Neurose. Manoel Tosta Berlinck 
(org). São Paulo: Escuta, 2005,  p.232. 
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cemitério, ele vem reafirmar a identificação com o mesmo, denotando o liame com o seu 

objeto de desejo incestuoso: sua mãe Ângela. Por isso que o ritual do cemitério sempre 

finalizava com uma oração de nossa senhora: santa esta que mandou ‘cravar’ sobre o 

túmulo do pai, denotando como a imago materna ainda permeia o seu psiquismo, 

simbolizada por intermédio de uma mulher intocável, pura e que deve ser preservada. 

Assim, o ritual do cemitério e a ingestão da tilápia, ao simbolizarem esta culpa, 

também apontam para problemática identificatória deste paciente: o pai, incorporado 

oralmente (no banquete deste peixe) e analmente, no ritual do cemitério (pela 

incorporação do pênis sádico simbolizado pelo tronco683), abre os meandros da sua 

problemática identificatória, remetendo-o a sua antiga passividade infantil, presente, em 

alguns momentos, na relação transferencial com o psicoterapeuta. Era nesta relação que 

Paulo repetia, através das de algumas ausências nas sessões devido ao hábito da pesca, a 

antiga dívida paterna, alimentando, assim, as suas culpas inconscientes mediante o seu 

analista. 

Ainda neste segundo eixo, algo me chamou a atenção para a compreensão das 

suas culpas e das suas incertezas. Se a identificação ao superego reporta-o a gerações 

anteriores, alimentando a sua culpa, encontro uma citação em Green que lança uma nova 

compreensão sobre a manifestação da incerteza, quando cita: “a dúvida para com o pai, o 

obsessivo a reitera esperando anulá-la, tomando-a de empréstimo ao próprio pai do pai, 

esse do qual esse último permanece devedor”684. Assim, ao recorrer ao avô cujo nome 

nunca foi citado, Paulo tenta ludibriar o movimento do seu próprio desejo, uma vez que, 

ao ficar na espreita das suas fantasias, ele aguarda apagar todo o vestígio de uma dívida 

que um dia ele contraiu do seu próprio pai Claudio, possibilitando, em seu imaginário, 

um caminho livre para o gozo do objeto desejado, mas que, devido à presença desta 

identificação ao superego rígido, nunca foi consumado. E aqui abre-se os limiares dos 

seus mecanismos de defesa, propiciando altas doses de (des)prazer ao seu ego, que 

confrontando com o seu esmagador superego, desenvolve a culpa inconsciente que tanto 

o paralisava devido as suas  pulsões destrutivas.  

Estas pulsões, além de alimentar a culpa inconsciente, também estavam presentes 

em suas dúvidas. Isto significa que eu observava que uma pequena parte desta pulsão 

fundia-se a pulsão de vida, alimentando o masoquismo moral, como também as 

incertezas que o paralisava no setting clínico. E para explorar estas incertezas neste 

                                                 
683 Esta incorporação será discutida no quarto eixo. 
684 Idem, p. 227. 
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contexto, gostaria de retomar um comentário de Serge Leclaire, feito no terceiro 

capítulo, quando este autor diz que “na verdade, depois dessa época histórica [do caso do 

Homem dos Ratos], a dúvida interessou pouco aos psicanalistas”685. Este autor propõe 

que para o estudo da dúvida, esta “isca problemática”686 das obsessões - a relação 

imaginária do analisando em relação ao analista - deve ser interpretada através da 

transferência. Assim, para abordar teste tópico de Leclaire, gostaria de recorrer ao 

terceiro eixo da problemática identificatória proposto por esta tese: a história libidinal e 

identificatória de Paulo, pois uma breve retomada desta lança novos olhares para as 

ambivalências que nortearam as incertezas deste paciente no setting clínico. 

  Para realizar esta articulação, gostaria de relembrar que o Eu, ao longo da 

história, se constitui por intermédio de uma dialética identificatória. Nesta dialética 

temos os “três tempos sucessivos, representados por identificação primária [...], 

identificação especular [...] e identificação ao projeto”687. As ambivalências de Paulo, 

presentes nas manifestações das suas dúvidas, resplandeciam os resquícios das relações 

de objeto de demanda, presentes em sua identificação pré-genital. Atualmente, o antigo 

sacrifício das fezes dá espaço para outras manifestações ambivalentes; tais como a 

avareza, denotando outros contornos dos seus movimentos ambivalentes presentes nos 

pilares de sua história libidinal e identificatória.  

Entretanto, em sua identificação especular, a oferta ou a recusa dos objetos de 

demanda se deparam não só com o Eu materno, mas sim com um outro Eu que o investiu 

libidinalmente como um sujeito singular, ocasionando o início da ruptura desta relação 

especular em relação ao Eu materno. Assim, este fato proporcionou-lhe muito ódio e 

agressividade, devido a existência de um Outro diferente do Eu materno. Este era o Eu 

paterno, que também deu suporte libidinal para que o Eu de Paulo pudesse sobreviver. 

Aqui ressalto o equívoco de muitos psicanalistas de negarem o papel do pai desde 

os primórdios da vida, uma vez que este está presente desde o início da constituição 

psíquica, momento em que se instaura o modo de funcionamento originário, 

proporcionando os jogos pulsionais e que, no caso de Paulo, ficaram evidentes em sua 

cena primária, durante o seu modo de funcionamento primário. 

                                                 
685 LECLAIRE, Serge (1958). Escritos Clínicos. Tradução Lucy Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2001, p. 97. 
686 Idem, p. 100. 
687 AULAGNIER, Piera. (1968). Desejo, Demanda, Sofrimento. In: Um Intérprete em Busca de Sentido – 
I. São Paulo: Escuta, 1990,p. 196. 
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Em sua constituição psíquica, ressaltei que a cena primária já resplandecia as 

pulsões destrutivas destinadas ao pai por intermédio da fantasia de cópula deste 

representante com a sua mãe Ângela. Devido aos mecanismos oníricos do deslocamento 

e da sobredeterminação, os pais foram representados por jipes e caminhões, no qual, 

simbolicamente, a agressividade do pequeno Paulo encontrava-se deslocada ao jipe 

indestrutível, notando um possível limiar identificatório com o pai sádico em sua mais 

remota infância. Entretanto, a identificação com a sua mãe sobrepunha a mesma, 

denotando a passividade frente ao pai. E ao ver o jipe subindo a parede e vindo em sua 

direção, tal fato o aterrorizou, acordando muito angustiado por ter sido esmagado (ou 

copulado sadicamente, em minha interpretação) pelo pai neste sonho. 

E ao acordar e relatar este sonho tão ‘pavoroso’, observei que este desprazer 

remetia a um prazer infantil muito distante. E para compreendê-lo, comecei a dar atenção 

e escuta aos seus movimentos ambivalentes no setting clínico, respaldando-me, neste 

momento, na herança proposta pelo método clínico, uma vez que era por intermédio 

deste método, e as observações clínicas provenientes deste caso clínico, que eu 

encontrava suporte para compreender a transferência presente nos relatos das incertezas, 

tal como proposto por Leclaire.  

 Segundo Berlinck (2011), “o método clínico [...] é uma série constante e 

recorrente entre clínico e paciente”688. Na concepção deste ilustre psicanalista, o método 

pode ser considerado o percurso de um tratamento que ocorre no setting clínico, sendo 

este a construção dos eventos que ocorreram. Foi a partir da narrativa de Paulo que eu 

pude construir a sua realidade histórica, observando como o sintoma da incerteza 

desvelou os seus movimentos ambivalentes, tal como toda a sua problemática 

identificatória. Tais movimentos estavam atrelados a identificação de um superego 

sádico, que, às vezes, se tornava brando, mas, muitas vezes, rígido, autoritário e punidor.  

Tais movimentos, em minhas observações clínicas, remetiam para as suas 

fixações anais-sádicas, uma vez que, na calmaria do seu superego, Paulo conseguia 

verbalizar sobre os ‘sentimentos ruins’ provenientes de suas incertezas e dúvidas, que 

tanto o paralisavam. Em meu entendimento, ao se nomear como um homem que sempre 

viveu com dúvidas, notava, em minhas observações clínicas, que ele conseguia entrar em 

contato com o ódio, com a raiva mais primitiva que tanto o paralisava e que alimentava 

                                                 
688 BERLINCK, Manoel Tosta (2011). O método clínico. In: Associação Universitária de Pesquisa em 
Psicopatologia Fundamental. Disponível em: http://pt.fundamentalpsychopathology.org Acesso em: 
13/07/2013. 
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as ambivalências existentes na raiz das suas incertezas. Estes movimentos se 

expressavam na relação transferencial, pilar este apontado por Leclaire para a 

compreensão das incertezas. 

Esta afirmação vem a corroborar os dados apontados pelo psicanalista Roland 

Gori, da universidade de Marseille, sobre as manifestações do ódio na neurose obsessiva. 

Em seu artigo O Realismo do Ódio, ele diz: “a hostilidade inconsciente se encontra 

mesclada ao erotismo pulsional do sadismo que o neurótico pode então retornar contra a 

si mesmo sob a forma do masoquismo[...] sintomático” 689. Dentre estas manifestações 

sintomáticas, Gori aponta as dúvidas e as incertezas, uma vez que, na etiologia destas 

manifestações sintomáticas, encontraríamos o ódio infantil como a mola propulsora 

manifestada por intermédio da transferência. E como este ódio se apresentou em Paulo? 

Era este ódio infantil que levava-o a repetir muitos comportamentos da sua 

infância. Entretanto, a partir desta relação transferencial e das minhas observações 

clínicas, fui apontando que não estava lá para puni-lo em suas atitudes, e nem criticá-lo, 

como o seu pai poderia fazer em sua remota infância, uma vez que alguns movimentos 

no setting denotavam isso, tal como as suas ausências no quarto ano de psicoterapia para 

ir pescar sozinho ou com os amigos. Assim, Paulo começou a repetir o antigo 

comportamento infantil, procurando alimentar a sua dívida paterna (atrelada a culpa) 

com o psicoterapeuta. 

Sobre esta repetição, Green ressalta que, devido ao papel do ego, o obsessivo 

“obedece a um sentimento de culpabilidade inconsciente contrapondo, de modo radical, 

a progressão da cura, fazendo nela prevalecer a compulsão para a repetição”690. No caso 

de Paulo, esta repetição, no setting, era conduzida pela presença de sua pulsão de morte, 

que tanto o paralisava no início da psicoterapia, alimentando as suas culpas e as suas 

dúvidas. Por exemplo, quando se ausentava, ele vinha na próxima sessão sempre se (des) 

culpando e questionando sobre as suas atitudes, esperando que eu fosse responder toda a 

sua demanda, mas o que estava em jogo, nestes questionamentos, era a dívida com o pai, 

que movia não só a culpa, mas, neste caso, a relação de ambivalência, presente em suas 

incertezas, com os representantes masculinos também. Assim, quando ele começou a se 

ausentar das sessões para ir pescar, eu apontei como ele estava repetindo esta dívida em 

                                                 
689 GORI, Roland. O Realismo no Ódio. Revista Psicologia Clínica, vol. 18, nº 2, Rio de Janeiro, 2006. 
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690 GREEN, Andre. Neurose Obsessiva e Histeria. In: Obsessiva Neurose. Manoel Tosta Berlinck (org). 
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relação ao pai com o psicoterapeuta, movendo a relação de falta que tanto alimentava as 

suas dívidas com outros homens.  

Neste momento, ao captar a isca problemática proposta por Leclaire, as suas 

racionalizações desabaram e notei como o movimento transferencial, presentes em suas 

incertezas e na raiz de suas dúvidas, faziam mérito a sua problemática identificatória: 

para ser como pai e desejar o que ele desejou, a culpa cobrava o seu preço pelas suas 

dívidas e pelas suas ambivalências, que o moviam em suas incertezas. 

Tais ambivalências são provenientes de sua fase anal-sádica, resplandecendo os 

seus movimentos ativos e passivos. Sobre estes movimentos, Green diz:  

 

O papel da analidade [...] permanece como pedra angular da 
metapsicologia da neurose obsessiva [...]. A ambivalência atinge a 
atividade anal na retenção, esta não sendo simples prazer de reter, mas 
jogo contraditório de forças de retenção e de expulsão [...] que não 
ocorre sem que se evoque o gozo masturbatório 691 . 

 

Se, ao término da fase oral, tanto o pai como a mãe já moviam as suas 

ambivalências (lembremos a cena primária e a identificação especular), tais movimentos 

ativos (sádicos) e passivos (provenientes do seu erotismo anal) se intensificaram na fase 

anal-sádica, determinando a ambivalência frente aos representantes masculinos e 

femininos em sua organização genital adulta. E mediante as suas manifestações de 

controle do tempo e das pessoas, acredito que o movimento sádico se sobrepôs ao 

erotismo anal em sua remota infância, ficando este último atrelado a passividade e ao 

masoquismo que tanto o paralisava, sustentando, certa parte, de suas incertezas e culpas 

em sua fase adulta. Assim, tanto a passividade quanto o masoquismo apresentavam as 

suas raízes no antigo erotismo anal de Paulo, tornando a constipação anal e as suas 

prisões de ventre um leve traço histérico de suas manifestações sintomáticas. 

Sobre a prisão de ventre e a constipação na neurose obsessiva, Green ressalta:  

 

O movimento intestinal [...] designa, de maneira sobredeterminada, a 
conotação dinâmica do objeto anal. Trânsito imobilizado, paralisado 
ou reduzido, acelerado, sendo objeto de uma preocupação permanente 
nos diarréicos e nos constipados. Ameaçando tanto pela fantasia de 
esvaziamento total quanto pela obstrução completa (da desidratação à 
oclusão intestinal)692. 
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(org). São Paulo: Escuta, 2005,  p.216-217. 
692 GREEN, André. A analidade primária na relação anal. In: BRUSSET, B.; COUVREUR, C (org.). A 
Neurose Obsessiva. São Paulo: Escuta, 2003, p. 85. 
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Este objeto anal a que Green se refere seria o pênis anal, que abre os meandros 

dos circuitos internos da passividade nos obsessivos, como também interpreta:  

 

O pênis anal assume em cada sexo um significado diferente; no 
garoto, mediante a erogenização da zona anal, ele está na raiz do 
fundamento da homossexualidade, que levará a desvalorização fálica, 
ao passo que, na menina, ele será a base mais firme [...] do pênis que 
crescerá 693. 

 

Acredito que foi a presença deste pênis anal, anterior a incorporação do pênis 

sádico proposto por Bleichmar, que fortificou a relação passiva com o pai de Paulo, 

alicerçando o antigo desejo de ser copulado pelo mesmo, deixando os resquícios 

sintomáticos deste desejo em suas prisões de ventre e em suas constipações anais que 

duraram por toda a sua vida. Por isso que o antigo vai e vem de suas fezes ainda 

causava-lhe o (des) prazer de suas obsessões, tornando-as incômodas. 

 Se, de um lado, as prisões de ventre de Paulo apresentavam um resquício do seu 

antigo erotismo anal, por outro, o sadismo também estava presente. Isto significa que, ao 

longo da psicoterapia, notava que na etiologia da constipação infantil de Paulo residiam 

os impulsos de ódio e de agressividade que necessitavam de escuta, uma vez que estes 

explicitavam, simbolicamente, a ‘paralisação’ do objeto anal, do pênis anal, que outrora 

lhe concedeu tanto prazer. Ainda era o (des) prazer proporcionando por este objeto anal 

que tanto movia, através de suas formações reativas, os seus pensamentos obsedantes, 

paralisando a sujeira ‘embaixo do seu próprio tapete’ e alicerçando, assim, as suas 

dúvidas. 

Em meu manejo clínico, uma saída encontrada foi acolher estas dúvidas, 

‘murchando’ o seu superego. Ao dar a voz as suas dores intestinais que tanto o 

perturbavam desde a infância, o ódio atrelado ao sadismo (e a pulsão de morte) veio ao 

primeiro plano, ocorrendo os ataques no setting clínico, por meio dos arrotos, que foram 

fundamentais para murchar as suas ambivalências, diminuindo assim as frequências das 

dúvidas.  

Neste meandro, ao murchar as dúvidas e “dar voz a sua culpa”, observei que 

Paulo começou a dar ‘vida e cor’ aos seus movimentos e percursos, possibilitando um 

novo sentido às suas sublimações, ambivalências e sintomas. Por outro lado, este novo 
                                                 
693 GREEN, Andre. Metapsicologia da Neurose Obsessiva. In: Obsessiva Neurose. Manoel Tosta Berlinck 
(org). São Paulo: Escuta, 2005, p.218. 
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sentido ainda denotava que a sua história libidinal e identificatória estava permeada pelas 

ambivalências anais que sustentavam as suas incertezas e culpas, lançando um novo 

olhar para compreensão da sua problemática identificatória. 

 E a partir da compreensão desta história, gostaria de recorrer ao quarto e último 

pilar (ou eixo) desta tese: a incorporação do pênis sádico paterno, proposto por 

Bleichmar (1993), que abre os meandros da identificação sexuada nos casos de neurose 

obsessiva masculina. Para explorar este tópico, gostaria de recorrer ao artigo Paradoxos 

da Constituição Sexual Masculina, desta mesma autora, uma vez que ela lança um novo 

olhar sobre os fantasmas da passividade e da homossexualidade, que tanto pairavam 

sobre Paulo, resplandecendo a problemática desta tese. 

Neste texto, Bleichmar diz:  

 

O protótipo de toda identificação é o seio: suporte libidinal do 
intercâmbio apropriatório com o semelhante. Como poderia o filho 
homem receber o pênis do pai que o torna sexualmente potente senão 
fosse a partir de sua incorporação? Incorporação introjetiva que deixa 
a masculinidade entregue para sempre ao fantasma paradoxal da 
homossexualidade 694. 
 
 

Gostaria de relembrar o tronco no sonho do cemitério: ao ser atravessado, 

encurralado, pelo pênis sádico paterno, Paulo acordou ‘angustiado’, com os intestinos 

presos e correu ao banheiro para se ‘aliviar’ do ódio ‘constipado’ ao pai, uma vez que 

este agente da castração representou o corte na relação com a sua mãe. Assim, ao 

internalizar este pênis, Paulo introjetou analmente a agressividade e o ódio projetado em 

Claudio, sendo que o desprazer relatado no sonho remete, em meu entendimento, ao 

antigo prazer desta incorporação, que alicerçou os movimentos passivos do seu erotismo 

anal, alimentando o antigo desejo homossexual e, reforçando, com esta incorporação, os 

aspectos sádicos do seu superego. 

Isto significa que, nesta instância psíquica, neste fiscal mencionado por 

Calligaris, estão presentes os impulsos sádicos destinadas ao corpo paterno (lembremos a 

cena primária dos caminhões), que foram incorporados analmente junto a este atributo 

paterno, possibilitando a identificação sexual masculina a Claudio. Além disso, são nos 

resquícios desta incorporação que estão presentes os fantasmas de uma passividade que 

                                                 
694 BLEICHMAR, Silvia. Nas Origens do Sujeito Psíquico: do mito a história. Tradução de Kenia M. B. 
Behr. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993, p. 192. 
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ainda persistia na raiz do seu masoquismo e do seu sentimento inconsciente de culpa, 

criando obstáculos à sua cura e fomentando as suas resistências no setting terapêutico. 

Ainda há algo neste sonho que precisa ser esclarecido. Ao relatar o sonho em que 

olhava para a mãe e esta direcionava o seu olhar ao pai, surgindo o tronco que, em suas 

associações, seria da árvore do cemitério, eu captava que a incorporação deste pênis 

sádico resguardava o início da sua culpa, pois ao incorporar a lei do pai, o desejo 

incestuoso deveria pagar o seu preço.  

Aqui estava o dilema deste paciente: toda vez em que a angústia de identificação 

(ou de castração) surgia no setting, ele necessitava reassumir a antiga posição 

identificatória junto a Claudio, pegando, simbolicamente, a vara e indo pescar. Neste 

momento, como dizia, ficava ele e Deus e este fato, em minha compreensão, fomentava a 

sua culpa. E nos meandros desta culpa, as suas ambivalências intensificavam-se, pois, 

uma vez incorporado este pênis, o mesmo causava-lhe, simbolicamente, um vai e vem 

em seus pensamentos obsedantes, como o antigo pênis anal nos meandros do seu 

intestino, proporcionando-lhe um gozo masturbartório mediante as suas incertezas. 

 E para uma melhor compreensão de como esta incorporação do atributo paterno 

reflete na problemática identificatória deste paciente, gostaria de citar, brevemente, os 

três tempos do Édipo proposto por Lacan. 

Segundo este psicanalista, no primeiro tempo, há “a relação da criança [...] com o 

desejo da mãe” 695. Neste momento, Paulo ocupou um lugar privilegiado como sendo o 

falo materno, denotando uma fusão à onipotência materna.  

No segundo tempo temos “o momento em que o pai se faz pressentir como 

proibidor. Ele aparece no discurso da mãe”696. Se, no primeiro momento, o discurso 

materno de Ângela era captado em estado bruto, neste segundo momento, a fala do pai, o 

discurso do pai aparece mediado, mas não totalmente desvelado no discurso materno de 

Ângela. Lembremos o seu olhar apontando para uma terceira referência no cemitério e 

quando o pequeno Paulo se vira, simbolicamente, se depara com Claudio.  

Esta lembrança onírica pode ser correlacionada ao terceiro momento do seu 

complexo de Édipo, no qual “o pai entre em jogo [...] como aquele que tem. Ele intervém 

nesse nível para dar o que está em causa na privação fálica. Aparece, efetivamente, no 

                                                 
695 LACAN, Jacques (1957-1958). Os Três Tempos do Édipo. In: Seminário 05 - As Formações do 
Inconsciente. Tradução de Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999, p. 205. 
696  Idem, p. 209. 
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ato da doação”697, ou seja, a doação do falo, representante da lei, tão presente no discurso 

moralista de Paulo.  

Em meu entendimento, é a partir deste terceiro tempo que reside a problemática 

obsessiva de Paulo. Ao passar da posição de ser o falo materno para a posição de ter o 

falo incorporado de seu pai, mediante o tronco que o encurralava, Paulo incorpora as leis 

e os julgamentos morais do seu micro meio social. Estes valores irão nortear os 

julgamentos do seu ideal de ego, alimentando, futuramente, as suas culpas.  

Neste momento, gostaria de ressaltar que, em meu levantamento de pesquisas 

psicanalíticas atuais e de artigos científicos sobre a incorporação do pênis sádico, foi de 

um grande “espanto” que me deparei com um pequeno arquivo sobre este assunto, tal 

como o artigo O Inconsciente segundo Karl Abraham. Embora o contexto deste artigo 

não seja propriamente a neurose obsessiva, Mezan ressalta que nas “discussões clínicas 

dos anos 30 e 40, é comum encontrarmos referências a incorporação anal do pênis 

paterno”698. Em minha interpretação deste contexto, compreendo que Mezan está se 

referindo as contribuições klenianas e as heranças de Abraham a esta teoria, uma vez que 

Karl Abraham foi um dos primeiros analistas de Melanie Klein, cujas raízes teóricas 

refletiram em sua teoria sobre as relações de objeto. Entretanto, nas demais pesquisas 

psicanalíticas das décadas posteriores, existe um “silenciar” sobre esta temática que, em 

meu entendimento, veio a ser rompido, posteriormente, com alguns postulados de 

Bleichmar. E aqui mora um dos pilares mais ricos desta pesquisa, uma vez que é a 

incorporação deste atributo paterno que abre os meandros da problemática identificatória 

nos casos de neurose obsessiva. E como este pilar se manifestou em Paulo? 

Compreendo que foi a incorporação do pênis sádico que abriu os meandros da 

problemática identificatória deste paciente, posicionando-o frente a sua problemática da 

castração, uma vez que ter o falo significa a possibilidade de perdê-lo. Tal fato 

impulsionou o declínio do seu complexo de Édipo, levando-o a se identificar ao seu 

herdeiro, ou seja, ao seu superego rígido, sádico e moralista. Esta identificação ao 

superego, na compreensão de Aulagnier, corresponde a identificação simbólica, 

culminando com a identificação ao projeto identificatório de Paulo. Por isso que ele 

sempre se cobrava para ser o melhor pai, o melhor vendedor e o melhor amigo. 

                                                 
697 Idem, p. 212. 
698 MEZAN, Renato. O Inconsciente segundo Karl Abraham. Revista Psicologia USP. Vol. 10, nº 1, São 
Paulo, 1999. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0103-65641999000100004&script=sci. 
Acessado em 20 de Abril de 2014. 
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E como o projeto identificatório corresponde ao ideal de ego na teoria freudiana, 

compreendo que quando Green se reporta a identificação ao superego como o pilar 

central na problemática obsessiva, considero que esta problemática corresponderia a 

identificação simbólica que culminaria com a intensificação das cobranças internas 

presentes nos projetos identificatórios dos meus pacientes neuróticos obsessivos, 

denotando um conflito entre o Eu e os seus ideais e assegurando, assim, um teor de 

cobrança voltados para si mesmos. Assim, a compreensão desta identificação simbólica, 

proposta por Aulagnier, vem corroborar o postulado proposto por Green para a 

compreensão da problemática identificatória nas obsessões.  

Antes de finalizar esta tese, gostaria de elucidar uma última dúvida. Muitos 

devem estar se indagando se existe uma ordem destes quatro eixos para a elucidação da 

problemática identificatória na neurose obsessiva. Ressalto que estes quatro eixos 

propostos para a elucidação da problemática obsessiva são intercambiáveis, ou seja, não 

apresentam uma seqüência correta e nem uma hierarquia, mas nenhum eixo pode ser 

ignorado, uma vez que estes são de extrema relevância para a compreensão desta 

problemática identificatória, norteando o olhar clínico do futuro analista quando este se 

deparar com um caso de neurose obsessiva em seu consultório. 

Assim, finalizo esta tese, deixando o caminho aberto para futuros pesquisadores 

que irão se debruçar sobre esta psicopatologia tão rica de manifestações. Nunca 

poderemos resumi-la a um feixe sintomático, já que, cada neurótico obsessivo, em sua 

particularidade de seus relatos, resguarda a jóia da sua isca problemática. Era esta isca 

que tanto Paulo procurou fisgar em suas pescas, mas que acabou fisgado pela demanda 

do seu inconsciente durante a psicoterapia, como disse:  

 

“Doutor, hoje estou muito melhor. Acho que cumpri 
o meu ciclo. Eu vim aqui cercado pelos 
pensamentos e idéias de morte do meu pai [...]. 
Toda vez que saio daqui, eu saio pensando em 
vender coisas diferentes e em aproveitar cada 
momento da vida. Aqui você me ouviu, aqui eu 
soube me escutar [...]. Semana que vem eu volto 
depois de vender os meus húmus com minhoca. 
Adeus”.699 

 

                                                 
699 Ultimas verbalizações de Paulo que ocorreram em 2012. 
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