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RESUMO 

 

 

Esta pesquisa procura compreender a função que tem a mentira contada em análise, bem 

como retratar qual a função do analista no que diz respeito ao manejo transferencial desse tipo 

de relato, à luz da teoria psicanalítica freudiana. A ideia para este trabalho surgiu da 

dificuldade da analista em trabalhar esse tipo de sintomatologia, e uma posterior necessidade 

em investigar melhor esse fenômeno tão corriqueiro na clínica. Dessa forma efetuou-se um 

estudo sobre a mentira, servindo como ponto de partida para a apresentação de um caso 

clínico, que inspirou essa pesquisa. Tendo em vista a dificuldade do manejo transferencial 

para esse tipo de psicopatologia, a obra de Freud foi empregada para dar sustentabilidade ao 

que seja a técnica psicanalítica, indo um pouco mais adiante, a autora traz aqui relatos de 

psicanalistas que tiveram pacientes mentirosos em suas clínicas, que ofereceram, subsídios 

para a compreensão dos vários aspectos que podem estar subjacentes na mentira relatada pelo 

paciente. Dessa forma, pretende-se com esta pesquisa considerar a mentira no âmbito da 

Psicanálise.  

 
Palavras-chaves: mentira, função do analista, realidade material, realidade psíquica, fantasia, 

transferência, contratransferência, neutralidade, abstinência. 
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ABSTRACT 

 

 

The goal of this research is to understand the function of the lie during psychoanalysis as well 

as portraying the analyst's role with regards to handling such a report in light of Freudian 

psychoanalytic theory. The idea behind this study arose from the analyst's difficulty of 

working with this type of symptom and a subsequent need to further investigate this everyday 

phenomenon. Therefore, a study on lies was performed, serving as a starting point for the 

presentation of a clinical case, which inspired this research. Given the difficulty of the 

transference management for this type of psychopathology, Freud's work was employed as a 

support to the psychoanalytic technique. Furthermore, the author also presents other 

psychoanalysts' reports of patient liars, who in turn, offer a better comprehension of the 

various aspects that may underlie the lie as told by the patient.Thus, this research intends to 

consider lies within Psychoanalysis. 

 
Keywords: lie; analyst role; material reality; psychic reality; fantasy; transference; 

countertransference; neutrality; abstinence. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................10 

Capítulo I QUESTÕES METODOLÓGICAS ........................................................................16 

1 O que configura uma pesquisa em psicanálise .........................................................18 

2 O uso do caso clínico em pesquisas psicanalíticas ...................................................19 

3 O que do singular da clínica pode ser inferido para a universalidade da teoria .......26 

Capítulo II MENTIRA ............................................................................................................29 

1 Realidade material e psíquica: espaço para o engendramento da fantasia ...............29 

2 O engendramento da mentira....................................................................................40 

3 Uma nosografia da mentira.......................................................................................43 

a A mentira da criança........................................................................................44 

b A mentira do adolescente ................................................................................46 

c A mentira e a neurose obsessiva......................................................................47 

d A mentira e a histeria.......................................................................................48 

e A mentira e a psicose.......................................................................................49 

f A mentira e a perversão...................................................................................51 

g A mentira e a melancolia .................................................................................52 

4 Reflexões sobre a Mentira ........................................................................................53 

Capítulo III O CASO PINA ....................................................................................................57 

1 O contexto da adolescência ......................................................................................57 

2 A especificidade da clínica com adolescentes..........................................................62 

3 Pina: parte I...............................................................................................................66 

4 Pina: parte II .............................................................................................................68 

5 Pina: parte III ............................................................................................................78 

Capítulo IV O QUE FAZ UM ANALISTA ............................................................................82 

1 Os conceitos da técnica na literatura psicanalítica ...................................................82 

2 Contratransferência.................................................................................................100 

3 Reflexões sobre a técnica no caso de Pina .............................................................108 

Capítulo V MENTIRAS NA CLÍNICA: EXEMPLOS E REFLEXÕES..............................113 

1 Sigmund Freud .......................................................................................................113 

a) Reflexões sobre Freud .....................................................................................120 

2 Sandór Ferenczi ......................................................................................................122 

a) Reflexões sobre Ferenczi.................................................................................125 



 

3 Helene Deutsch.......................................................................................................126 

a) Reflexões sobre Deutsch .................................................................................134 

4 Otto Fenichel ..........................................................................................................136 

a) Reflexões sobre Fenichel.................................................................................139 

5 Conrad Stein ...........................................................................................................140 

a) Reflexões sobre Stein ......................................................................................142 

6 Christopher Bollas ..................................................................................................142 

a) Reflexões sobre Bollas ....................................................................................148 

7 José Outeiral ...........................................................................................................151 

a) Reflexões sobre Outeiral .................................................................................154 

8 Paulo Jerônymo de Carvalho..................................................................................156 

a) Reflexões sobre Carvalho................................................................................159 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................161 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ..................................................................................169 

 
 
 
 
 
 



 10

INTRODUÇÃO 

 

[...] o psicanalista costuma raciocinar a partir de um detalhe 

dissonante, de alguma coisa que visivelmente está fora de 

lugar, não onde deveria estar.  

Renato Mezan1  

 

Aprendemos com Freud que é preciso questionar o que ocorre na clínica, e que nela 

não necessariamente se aplica a teoria, mas ali se engendra. Eu precisava fazer conversar o 

que havia ocorrido na clínica com a teoria. Um caso que me mobilizou me trouxe até o 

mestrado. A pergunta que me fazia: Por que pacientes precisam fazer uso da mentira dentro 

de uma análise? Quando algo não faz sentido na clínica buscamos levantar hipóteses, com o 

objetivo de ampliar o cabedal teórico que possa, então, dar algum suporte. Esta pesquisa tem 

como objetivo aprofundar o conhecimento para a teoria psicanalítica e também para a sua 

técnica, pois ambos se complementam.   

Alguns anos após o fim de um processo analítico – que será aqui relatado –achei que 

já era importante abordar esse tema tão presente na clínica: a mentira! Como é bastante 

amplo, pois ela está em várias partes, corre em tantas bocas, tem o seu nome disseminado por 

outros termos – fabulação, encenação, invenção – que um afunilamento se fará necessário 

para pensá-la mais especificamente no setting analítico. 

A mentira, como eixo central desta pesquisa, e levando-se em conta um caso clínico, 

levou-me a refletir: a respeito do estatuto do discurso do paciente na clínica psicanalítica 

(fantasia); do que se trata a escuta do analista (a neutralidade a abstinência, a transferência e a 

contratransferência); de contextualizar a mentira na adolescência; de qual seja a sua função. 

O caso que será aqui relatado, e que foi disparador para se pensar sobre o tema, foi 

muito desafiador. À época da análise muito me preocupava o fato de a paciente mentir: 

geraria isso problemas futuros para ela? Seria possível ela abrir mão de seu sintoma? Entender 

por que ela agia dessa forma e se havia como ajudá-la a se perceber uma mentirosa, e quem 

sabe, deixar de sê-lo. Havia uma ressonância do discurso da paciente no meu fazer, e isso será 

aqui pesquisado. 

Ao iniciar o mestrado tive a oportunidade de estar com alguns escritores, durante uma 

semana, navegando pelo rio Negro. O tema da pesquisa sempre preenchendo meus 

                                                 
1 MEZAN, Renato. Sobre a epistemologia da psicanálise. In: Interfaces da Psicanálise. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2002. p.503. 
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pensamentos, e foi então que achei pertinente questioná-los a respeito da mentira, uma vez 

que a ficção é o recheio de toda obra literária. 

Meu primeiro entrevistado foi Frei Betto, que justificou ser inerente à pessoa o mentir, 

pois a palavra é insuficiente. Para ele toda palavra é uma certa mentira, um simulacro da 

verdade, havendo um componente de mentira em toda verdade. Como a verdade é 

inexprimível, a mentira vem em seu socorro.  

— São tantos os filtros para podermos expressar o nosso ser, que há uma mentira 

intrínseca à nossa verdade – disse ele.  

Para Frei Betto a mentira se define em quatro categorias: 

1. Como autodefesa: quando alguém não quer quebrar sua imagem perante o 

outro; se alguém está com baixa autoestima, uma saída é mentir. 

2. A epikéia, como os medievais chamavam, era uma mentira em prol de um bem 

maior; companheiros de luta mentem quando torturados para salvar-se 

mutuamente. 

3. Há a mentira do blefe, quando alguém se apresenta como não é, contando 

histórias que não vivenciou. 

4. E a mentira para agredir o outro, aterrorizando-o; donos de engenho diziam aos 

escravos para não misturar leite com manga. 

Cadão Volpato acredita que se alguém mente é para diminuir algo doloroso, como 

uma violência infantil, ou para se mistificar, ser alguém que não é. Para mostrar uma 

realidade mais feliz, ou mente em resposta a uma repreensão. A mentira parece fazer bem e, 

para ele, às vezes pode ser mais fácil mentir do que dizer a verdade. 

Xico Sá, com todo seu humor e irreverência, disse que a mentira, quando vira 

fabulação, perde seu status. A mentira é como uma edição da vida para diminuir a dor, e que 

há um trabalho em desconstruir a mentira. Para ele, somos todos mentirosos, ou para 

prejudicar ou para amenizar. 

Ele fez um relato muito pessoal a respeito da mentira: 

 
— Eu mentia para o meu analista, para impressioná-lo. Retoques, me tornar 
mais interessante. Ficava iludido. Eu havia terminado um casamento e 
carregava nas tintas na análise, para parecer um jovem Werther. 

— Queria ter sido o mais perto de um marido ideal, o que nunca tinha 
experimentado ser antes: cuidar, estar mais presente. Estava mentindo em ser 
um homem que eu não era. 

— Hoje eu sei que estava mentindo nas sessões, que eu não era aquele 
coração todo, e sim um capricho de ter um casamento ideal, diferente dos 
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casamentos “porra-loucos” anteriores. Um desafio que amigos me 
colocavam. 

— Talvez quisesse provar que poderia ser um marido ideal. Cheguei depois 
ao ponto de constatar que tudo era uma grande farsa, que me enganava em 
ser feliz imitando esse padrão. Hoje perceberia essa farsa mais rapidamente. 
Eu repetia com meu analista o discurso de ser quem eu não era, igual com 
minha mulher, um bocado de invenção! 

— De qualquer forma – completou – há uma angústia de que esse ideal não 
se realizou. Há humor, mas há sofrimento e angústia, mal-estar de estar no 
mundo, incompletude! 

 
Marina Colasanti observou que a mentira é irmã gêmea da verdade. Tal qual a floresta 

espelhada nas águas dos igapós. A mentira quer se fazer passar por verdade; por outro lado, o 

que para uma pessoa é mentira, para o emissor pode não ser. Ou não se dá conta ou não 

percebe a extensão; ela é, portanto, difícil de mensurar. 

A mentira, continuou Marina, é muito diferente da criação ficcional: “nesta há um 

entendimento entre criador e fruidor. Estamos conscientes os dois de que vamos atuar dentro 

da suspension of disbelief.  

A personagem ficcional que Marina cria, tem, para ela, um grau muito alto de 

veracidade, porque todos os elementos com que a compõe são extraídos da realidade mais 

profunda. Não há em nenhum momento o intuito de enganar o fruidor, enquanto na mentira 

essa é a intenção primeira. A mentira costuma ter metas, tem interesse, o companheiro que 

mente ao dizer que foi a uma reunião de trabalho quando foi se ocupar eroticamente de outra 

pessoa, constrói a mentira como finalidade de manter as duas situações em pé. Ou seja, a 

mentira é criada com fim de engano, enquanto a ficção criativa é elaborada com função de 

encontro. 

A verdade, para algumas pessoas, é mais assustadora que a mentira. Nas duas coisas 

você corre o risco de ser descoberta; no processo analítico você corre o risco de se descobrir. 

“É a verdade pode ser muito assustadora”, ela concluiu. 

Affonso Romano de Sant’Anna contou que existe na literatura um movimento entre a 

ideia da mentira e da verdade. Que o escritor está sempre no limiar; quando termina um texto 

está exausto, pois estava num terreno perigoso, o da mentira, da fantasia. Há uma tentativa na 

arte e na literatura de mostrar que a mentira é verdade, e que a sociedade precisa disso. 

Ninguém acorda transformado num horrível inseto, mas todo mundo acorda um dia 

transformado em um terrível inseto, o que ajuda a entender algo de nós mesmos. 
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Para ele, a mitologia grega é uma grande mentira, uma mentira verdadeira, mas não dá 

para viver sem a mitologia. Há um lado fabuloso da mentira, como em Borges, ou na poesia. 

Sobre a neurose ele observou que ela é um texto, e igualmente o sonho. Que texto diz 

o paciente que mente, ele me pergunta, e me diz que o analista está num espaço pragmático, 

que ele ouve aquele texto que não bate com a realidade do paciente. E assim fez a ligação 

com os sofistas, que não estavam interessados na verdade, que ao contrário, negavam a 

verdade e que construíam um discurso para que esse fosse comprado. 

Afonso, como professor de literatura, disse que precisa entender qual o discurso que 

está sendo feito. E então, qual seria o contexto do paciente que mente? Será que para 

sobreviver é preciso mentir? O paciente não estaria mentindo porque gosta, e sim por 

necessidade, e arrisca uma afirmação: “a verdade não está com, está entre as pessoas”. 

Na física quântica o elétron pode estar em dois lugares ao mesmo tempo, talvez o 

paciente que mente esteja em dois ou mais lugares, sugeriu Afonso. 

Levei essas palavras para casa, reli, as fiz conversar com o que estava estudando e 

aprendendo no mestrado, lembrei das supervisões na época do caso, e o caminho para tecer as 

próximas páginas foi se constituindo. 

O primeiro impacto que sofri ao findar as conversas foi a tranquilidade que todos me 

passaram em relação à mentira: o quanto ela pode ser protetora; ajuda a dizer o que é 

impossível de comunicar; que aquilo que pode ser mentira para quem escuta, pode ser a mais 

pura verdade para quem a diz; mentira pode ser usada como uma maneira de diminuir a dor 

ou para se defender. Seja por uma questão de sobrevivência e não por gosto, ou porque há 

algo difícil de colocar para fora, algo doloroso, então mentimos. Pode ser para mostrar uma 

realidade mais feliz, no sentido de criar uma automistificação. O que me levou a considerar 

que, ao escutar a mentira, talvez estivesse mais contaminada por certa moralidade, onde 

mentir é pecado, do que disposta a escutar o que as palavras da paciente, verdadeiras ou 

mentirosas, estavam comunicando. Se tivesse considerado a mentira como a possibilidade de 

ser uma via de conforto, a escuta poderia ter sido mais benevolente e menos preocupada. 

Toda esta conversa me levou a refletir a mentira como algo muito íntimo, necessário 

internamente, no sentido psíquico, que importa para quem mente, e não para quem escuta. Até 

porque, para os escritores, a ficção, que pode ser considerada uma mentira, é o ingrediente do 

seu trabalho. 

O depoimento de Xico Sá me permitiu inferir que o analista soube escutar o seu 

discurso, sem questionar ou apontar para a sua verdade ou falsidade, dar o tempo necessário 

para que uma elaboração pudesse ser construída. Se Xico pôde olhar para si après-coup e tirar 
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as conclusões que tirou, foi por uma demanda sua e não de seu analista; esse me pareceu saber 

muito bem de sua função. 

Ao refletir sobre o que os escritores relataram, notei que a mentira foi deixando de ter 

uma conotação pejorativa, no sentido de dever ser banida e, contrariamente, fui percebendo 

que ela é um acontecimento comum dentro da clínica, mas que para ser investigada no âmbito 

da psicanálise era preciso despojá-la de suas roupagens moralistas. Dessa forma, o corpo da 

pesquisa foi sendo moldado não mais com a minha preocupação primária, e sim interessada 

em investigar qual a função da mentira na singularidade que se apresenta em cada paciente. 

A forma como esta dissertação foi construída, diz respeito ao percurso que foi trilhado 

ao longo de sua elaboração, que é fruto das reflexões que ocorreram durante o mestrado, 

sempre fundamentada na teoria psicanalítica, que será explicitada no capítulo sobre a 

metodologia.  

Ao me concentrar na função da mentira fez-se necessário estudar o conceito de 

realidade psíquica e material e, consequentemente, o de fantasia. Dessa forma nascia o 

capítulo “Mentira”, que também inclui uma nosografia sobre a mesma, além de um pequeno 

estudo referente à capacidade do ser humano mentir. É preciso deixar registrado que a mentira 

aqui referida não tem um sentido moral, e o que pretendo estudar é aquela que pode ter 

sentido no âmbito de uma análise. 

O capítulo seguinte relata o caso, lembrando que ele, nesta pesquisa, servirá como 

situação-problema para que eu possa pensar sobre aquilo que vivi na contratransferência e o 

que me surpreendeu. Além disso, esta experiência pôde contribuir para pensar nas minhas 

resistências, favorecendo o pensamento metapsicológico. 

Na introdução de seu livro, Robert Stoller fala sobre o uso de caso para fins de 

pesquisa2: é um esforço para contribuir para a teoria psicanalítica quando se conta algo que 

tenha relação com uma dificuldade, neste estudo o manejo transferencial da mentira; o que 

leva um paciente a mentir em análise e como o analista pode reagir a esse discurso. Ao 

estudar um caso várias facetas ficam encobertas; a intenção é que uma parte possa ser 

descoberta e que outras pessoas possam aprender com isso. Com essa pesquisa alarga-se o 

campo para estudar a mentira na clínica psicanalítica, embora o objetivo seja limitado, isto é, 

nunca será completo. A ideia não é tirar conclusões absolutas, mas poder ampliar a teoria a 

respeito do objeto estudado. Ao realizar uma pesquisa nos aproximamos do fazer do analista, 

que é examinar um objeto, valorizar o que a singularidade de cada caso pode trazer como 

                                                 
2 STOLLER, Robert J. Splitting: a case of female masculinity. New Haven: Yale University Press, 1997.  
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contribuição para a clínica, ampliar a teoria psicanalítica ou seu estudo para que outros tirem 

proveito.  

Como as mentiras contadas pela paciente geraram uma questão contratransferencial 

importante, fiz um longo passeio pela obra de Freud visando estudar a teoria que discorre 

sobre a técnica psicanalítica, dando origem ao quarto capítulo. Dessa forma, a partir do relato 

de um caso, será feita a respectiva análise, buscando a compreensão do funcionamento 

psíquico da paciente, seu sintoma, e a minha atuação. Paralelamente, será feito um estudo, na 

literatura psicanalítica, dos conceitos que interessam a esta pesquisa: o discurso do paciente, a 

fantasia, a mentira, a adolescência. Como consequência do discurso mentiroso da paciente há 

a reação da analista; assim será feito um passeio pelos conceitos de transferência, 

contratransferência, neutralidade e abstinência, para poder pensar sobre os erros dessa análise 

e as possíveis saídas para a mesma. Para tanto Freud é o principal autor pesquisado. 

Então se descortina, na minha opinião, a parte mais interessante deste trabalho: a 

mentira de outros pacientes na clínica de alguns renomados analistas, desde Freud, e como 

esses casos ajudaram a obter uma compreensão mais afinada do caso em estudo, além de 

ampliar a visão sobre o papel do analista. Ler sobre outros analistas e seus pacientes 

mentirosos enriqueceu a pesquisa.  

Amarrar os conteúdos trabalhados, refletir sobre hipóteses diagnósticas, sobre a 

mentira e o manejo transferencial, fica para o exposto nas considerações finais. 
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QUESTÕES METODOLÓGICAS 

 

O analista, ao ouvir e interpretar, dispõe de um conjunto de 

ideias que permite construir um modelo, no qual esse discurso 

encontra uma razão de ser; idealmente, cada situação exigiria 

o seu próprio modelo, que realiza simultaneamente, de uma 

determinada forma, as potencialidade psíquicas do indivíduo e 

as potencialidades da teoria. 

Renato Mezan3  

 

A presente pesquisa tem seu contexto na clínica psicanalítica, que supõe dois sujeitos, 

o analista e o analisando ou paciente, que trabalham em conjunto dentro do setting analítico 

(aquele no qual se cria as condições de possibilidade para o trabalho de representação, do 

funcionamento de uma matriz dialógica). Nele o paciente traz uma demanda, que se apresenta 

como um sintoma, fruto de um conflito entre forças pulsionais e o ego. Cabe ao analisando 

falar tudo que lhe venha à mente, o que é chamado de livre associação, e, ao analista, manter 

uma escuta flutuante (entrega do analista aos seus processos inconscientes e uma renúncia ao 

controle pela consciência)4. O trabalho irá se desenvolver a partir da transferência, do método 

interpretativo dos processos inconscientes, da teoria psicanalítica e das experiências do 

analista, ferramentas fundamentais para que as modificações na economia psíquica do sujeito 

analisado possa ocorrer. Luis Cláudio Figueiredo5 observa que o analista deverá manter-se 

num estado sem memória, sem desejo e compreensão prévia e ter uma disposição para a 

metáfora. Mezan aponta para o fato de que “(...) é inegável que a prática da análise também 

afeta a economia psíquica do terapeuta, no mínimo porque seu inconsciente, suas defesas, 

suas fantasias e seu narcisismo são constantemente mobilizados pelo íntimo contato com 

outro ser humano.”6 

O caso que será utilizado nesta pesquisa serve como disparador para as questões 

propostas (examinar o discurso mentiroso do paciente em análise e o manejo transferencial do 

                                                 
3 MEZAN, R. Sobre a epistemologia da psicanálise. In: Interfaces da Psicanálise. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2002. p. 507.	
4 FREUD, Sigmund. (1912b). Recomendações aos médicos que exercem a Psicanálise. In: FREUD, S. Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de 
Janeiro: Imago; 1969. Vol. XII - O caso de Schreber e artigos sobre técnica. p.149-163. 
5 FIGUEIREDO, Luis Cláudio. A pesquisa clínica em Psicanálise - reflexões a partir de André Green. Percurso 
49/50: 133-140: 2013.	
6 Idem, Ibidem.	



 17

analista frente a este tipo de discurso). Entrarão em cena também o processo analítico, a 

interpretação, a contratransferência e a transferência, a realidade psíquica e a material, a 

neutralidade e abstinência do analista. O trabalho desenvolveu-se por aproximadamente três 

anos, com atendimentos clínicos de duas vezes por semana. No início, a sala que foi oferecida 

era para crianças e pré-adolescentes, com jogos, almofadas, livros e material de arte; mais 

adiante, como o discurso falado era mais privilegiado, optou-se pela sala com divã, utilizado 

quando a paciente assim o desejava.  

Para Fabio Herrmann, “A Psicanálise (...) se apoia na maneira pela qual a palavra afeta 

emocionalmente a recordação, possibilitando-a primeiro, impossibilitando-a às vezes, 

tornando-a novamente possível a seguir, mas sempre a construindo. Deriva-se (...) de um 

diálogo humano.” Ele assinala que nós analistas, no nosso dia a dia, estamos sempre 

investigando, tanto no consultório, quanto fora dele, ao anotar nossos sonhos, observar o 

cotidiano, ao ler e escutar, “... a investigação psicanalítica pode encontrar seu ponto de partida 

quase em qualquer lugar, e o critério que julga o seu valor é a riqueza heurística, não a forma 

circunstancial da coleta de dados.”7 

Para Mezan8, em qualquer pesquisa de psicanálise, na qual se fez uso de um caso, há a 

necessidade de um recorte e que este seja feito de acordo com aquilo que o pesquisador 

pretende estudar: um trabalho de pesquisa com material clínico não precisa resgatar a 

totalidade de um processo. O próprio Freud fez isso no seu relato do “Homem dos Ratos”, 

texto ao qual sempre se retorna pelos seus inúmeros aspectos relevantes para a psicanálise. A 

finalidade de um trabalho desse gênero é ilustrar aspectos de interesse para a psicanálise, além 

de ser um processo de busca de conhecimento. 

Ainda de acordo com Hermann, faz-se pesquisa psicanalítica ao produzir novas 

questões e novos encaminhamentos de resposta valendo-se do método psicanalítico. A 

pesquisa é mais do que um relato clínico; é também um ensaio teórico e uma exploração da 

técnica e faz avançar o conhecimento da psique humana, com um caminho da clínica à 

pesquisa, da teoria a novas sugestões teóricas. “A pesquisa psicanalítica a partir da clínica 

                                                 
7 HERMANN, Fabio; LOWENKRON, Theodor. Pesquisando com o método psicanalítico. São Paulo: Casa do 
Psicólogo. p. 51.	
8  SAFRA, Gilberto. Pesquisa com material clínico. In: Atas do I Encontro de Pesquisa Acadêmica em 
Psicanálise (PUC-SP – novembro de 1991). Psicanálise e Universidade.	



 18

nasce do contato direto com o fenômeno vivo e a naturalidade de sua pesquisa, sendo aquilo 

mesmo que faz o analista, por ofício.” 9 

O presente estudo coloca três questões que pretendo abordar nessas considerações 

metodológicas: 

1. O que configura uma pesquisa em psicanálise. 

2. O uso do caso clínico em pesquisas psicanalíticas.  

3. O que do singular da clínica pode ser inferido para a universalidade da 

teoria, especificamente: 

a. O discurso mentiroso do paciente em análise. 

b. O manejo transferencial do analista frente a este tipo de discurso. 

 

1 O que configura uma pesquisa em psicanálise 

 

A psicanálise é um campo que investiga o particular para tentar compor modelos 

abrangentes da psique humana. Freud a definiu como uma técnica terapêutica, um método de 

investigação do inconsciente e uma teoria sobre a psique (conhecimento que é produzido a 

partir do método e fundamenta a técnica terapêutica). A tarefa terapêutica é, portanto, uma 

investigação científica, que se dá por meio do método interpretativo. Ao fazer essa 

investigação descobre-se, além dos processos mentais do analisando, o funcionamento geral 

da psique; dessa forma, o corpo teórico da psicanálise pode se constituir. Essa atitude de 

Freud, de aprender com a prática, levou-o a manter o edifício teórico em constante 

transformação e expansão. A clínica e teoria num constante movimento de retroalimentação, 

permanente diálogo e necessidade mútua de apoio.  

Freud10 afirma que a pesquisa científica não deve coincidir com o tratamento, uma vez 

que se referem a duas investigações distintas. Mezan aponta para o fato de que: “Pesquisa em 

ciência refere-se exclusivamente à tentativa de obter conhecimento novo e de apresentá-lo de 

modo a que possa se incorporar ao já existente, seja como complemento, seja como nova 

                                                 
9 HERMANN, Fabio; LOWENKRON, Theodor. Pesquisando com o método psicanalítico. São Paulo: Casa do 
Psicólogo. p. 51.	
10 FREUD, Sigmund (1912). Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. In: FREUD, S. Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de 
Janeiro: Imago; 1969. Vol. XII - O caso de Schreber e artigos sobre técnica. p.128.	
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perspectiva” 11 . Mais especificamente, essa pesquisa identifica uma questão, que será 

investigada pelos meios conceituais oferecidos pela psicanálise. 

Podemos dizer que o tratamento implica uma investigação científica, mas não 

necessariamente é uma prática científica; permite a construção de um conhecimento novo 

para aquele sujeito. Já a pesquisa visa trazer uma nova perspectiva, e se relaciona com a 

construção da teoria, que se baseia em inúmeros tratamentos para montar suas hipóteses. 

O objeto da pesquisa psicanalítica, de acordo com Violante 12  é o psíquico, o 

inconsciente, e o método interpretativo do analista sobre as associações livres do paciente 

permite a emergência empírica das formações do inconsciente. Refletir sobre a pesquisa em 

psicanálise no âmbito universitário é procurar problematizar o objeto de estudo a fim de que 

esta disciplina o avalize. 

A pesquisa psicanalítica supõe a utilização de casos clínicos. Ao se aprofundar na 

problemática do caso, na sua singularidade, busca-se evidenciar o que é universal no 

funcionamento do aparelho psíquico. Aquilo que é estritamente singular de determinado 

paciente interessa para o processo analítico dele, mas não interessa para a psicanálise como 

ciência; eventualmente, também interessa para a troca entre analistas, com o objetivo de 

aprimorar a sua técnica. Para Mezan “(...) o estudo de um caso singular (...) pode assumir as 

feições de uma pesquisa comparável a outras, dando origem a hipóteses e teorias que podem 

ser discutidas, confirmadas ou refutadas.”13  

 

2 O uso do caso clínico em pesquisas psicanalíticas 

 

Edelson14 comenta que o uso de caso em pesquisa psicanalítica permite aos clínicos 

compartilharem entre si seus trabalhos, manter e elevar o conhecimento, ilustrar como uma 

técnica pode ser realizada ou um conceito ampliado, além de gerar novas hipóteses. A partir 

de um caso, pode-se explicar ou tentar explicar fatos ainda não explanados, criar novas 

hipóteses teóricas; pode-se aproveitar a oportunidade para descrever, o mais detalhadamente 

                                                 
11 MEZAN, Renato. Pesquisa em Psicanálise algumas reflexões. Jornal de Psicanálise, São Paulo, v.39, n.70, 
jun. 2006. p. 231 também em O Tronco e os Ramos.	
12 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Pesquisa em Psicanálise. In PACHECO FILHO, Raul; COELHO JUNIOR, 
Nelson; ROSA DIBIEUX, Mirian. (orgs.) Ciência, pesquisa e representação em Psicanálise. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2000. p. 109-18. 	
13 MEZAN, Renato. Pesquisa em Psicanálise algumas reflexões. Jornal de Psicanálise, São Paulo, v.39, n.70, 
jun. 2006. p. 237-8.	
14 EDELSON, Marshall. Hypothesis and evidence in psychoanalysis. Chicago: The University of Chicago Press. 
1985. p. 60.	
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possível, um fato raro ou uma dificuldade clínica, mesmo se uma hipótese não for gerada. 

Ilustrar uma técnica ou método, mostrar como algo pode ser feito em casos análogos.  

A apresentação do caso de Pina (que foi finalizado há mais de cinco anos) é composta 

pelas lembranças e anotações que fiz daquilo que foi vivenciado no processo analítico com 

ela. As primeiras entrevistas com os pais, as primeiras sessões com a paciente, seu discurso, a 

transferência e contratransferência que se estabeleceram, as supervisões e algumas vinhetas 

que configuram o panorama desse atendimento. Ao escrever e descrever a clínica, o paciente 

vai se transformando num personagem com quem o analista dialoga a sua prática clínica; a 

cada nova reescrita do caso o paciente “real” vai se distanciando, o que possibilita ao analista-

pesquisador tomar esse sujeito como objeto de sua dissertação. 

O caso descrito torna-se uma espécie de ficção baseada em fatos reais: há um hiato 

entre o que o leitor lerá e o que de fato aconteceu no consultório. Não pode ser nem 

demasiado próximo da realidade nem um retrato completo, porque isso levaria à identificação 

do paciente, o que é contra a ética. Por outro lado, tampouco pode ser completamente 

inventado, porque é um trabalho de psicanálise e não um romance. Procura-se um grau de 

modificação dos dados que não ocasione um problema metodológico ou epistemológico, algo 

muito sério que vem sido discutido e comentado pelos analistas desde que Freud escreveu o 

prefácio do caso Dora. Como observa Safra: “para a utilização do material clínico para 

pesquisa, precisaremos levar em conta que se trata de um recorte limitado por um 

determinado ponto de vista. É reconhecendo este limite que manteremos nossa objetividade 

na investigação que procuramos realizar.” 15 

No que consiste este problema? Em permitir que o essencial do jogo psíquico e dos 

processos em pauta na análise sejam evidenciados, discutidos, sem denunciar a identidade do 

paciente. Na presente pesquisa, escrever é uma tentativa de dominar as complexas situações 

de dificuldades contratransferenciais do trabalho clínico e poder buscar um entendimento 

teórico a esse respeito. É também selecionar do caso os elementos relevantes para a 

dissertação: o que me interessou, o que eu queria entender, como foi que me deixei enredar? 

De quais recursos a paciente fez uso? Quais eram seus conflitos? Enfim, poder refletir sobre o 

processo analítico. 

Qual a solução clássica para isso? Mencionar o mínimo possível o que é próprio 

daquela pessoa, e se deter no que ela tem de comum com o resto da humanidade: processos 

inconscientes, aquilo que no trabalho analítico é da ordem do analisável, do compartilhável 
                                                 
15  SAFRA, Gilberto. Pesquisa com material clínico. In: Atas do I Encontro de Pesquisa Acadêmica em 
Psicanálise (PUC-SP – novembro de 1991). Psicanálise e Universidade. p. 54.	
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com o outro, do “exemplo de”. O interesse não está em traçar um retrato dessa pessoa ou 

identificar sua singularidade, e sim como a história foi trabalhada, o que foi ressaltado e 

destacado de um processo analítico complexo, uma faceta a partir dos meus interesses. É 

também uma oportunidade para estudar tanto o tema que elegi quanto discutir mais 

amplamente o problema do ocultamento do que não interessa da história da paciente que, 

apesar de não ser o foco central da dissertação, contribui para o seu desenvolvimento, 

realçando apenas o que interessa à essa pesquisa. 

Robert Stoller16, na introdução de seu livro, nos faz refletir sobre o fato de que o relato 

de caso é feito por um analista, ou, antes, por uma pessoa que, apesar de fazer suas anotações 

sobre as sessões normalmente deixa escapar algo, e por mais que faça uso da neutralidade e 

abstinência, o texto apresentado contará com certa dose de subjetividade e esquecimento. 

Falta ao relato aquilo que não é dito por palavras, mas expresso pelo corpo e por silêncios. É 

muito difícil saber exatamente o que cada um estava pensando e sentindo, consciente e 

inconscientemente, enquanto falávamos. A sessão é muito mais viva do que a transcrição. O 

leitor fica privado de informação, por vezes essencial; no entanto, nos esforçamos para que 

ele possa compreender e sentir o que procuramos transmitir. 

Mezan observa que “as palavras exatas trocadas entre paciente e analista não 

importam tanto assim, desde que o teor geral seja preservado, pela boa e simples razão de que 

o registro do material visa menos à literalidade do discurso e mais à apreensão dos processos 

psíquicos nele contidos.(...)” O que serve de base para o raciocínio analítico raramente é uma 

sessão isolada, mas um conjunto de sessões da mesma pessoa ou de sessões que apresentem 

alguma característica comum17. 

Numa relação prolongada, como uma análise de mais de três anos, às vezes pode se 

tomar por certo o que o paciente pensa ou sente; espera-se que os danos causados por essa 

assunção sejam pequenos. O objetivo desta pesquisa está em pensar e ampliar o tema 

proposto, e não em diagnosticar a paciente. Assim o relato busca trazer o desconforto 

contratransferencial ocorrido, ou seja, o caso serviu como disparador para se pensar a escuta 

analítica. 

Stoller18 se pergunta como devemos comunicar nossos achados para os colegas, uma 

vez que os pensamentos e as memórias do paciente podem levá-los – e a nós também – a uma 

                                                 
16 STOLLER, Robert J. Splitting: a case of female masculinity. New Haven: Yale University Press, 1997.	
17 MEZAN, Renato. Interfaces da Psicanálise. São Paulo: Companhia da Letras, 2002. p.513-514.	
18 STOLLER, Robert J. Splitting: a case of female masculinity. New Haven: Yale University Press, 1997.	
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percepção inesperada. Ele recorre a Freud19, que observa que devemos ter em mente que 

relatos ao pé da letra são menos importantes do que se espera, eles são fatigantes para os 

leitores e não substituem a presença do analista. Se um leitor quer acreditar no analista que 

está lendo, ele o fará; do contrário, se não está levando a sério o analista, não são dados que o 

farão prestar atenção.  

Nesta pesquisa contaremos com o que foi possível ser relatado, levando em conta que 

cada analista escolheria, para ser transmitido, diferentes aspectos do mesmo caso. Assim, cabe 

ao analista pesquisador ter o discernimento para escolher os dados relevantes para constar na 

dissertação, sem que isso distorça o caso, mas ofereça um recorte daquilo que seja importante 

para o tema proposto. De acordo com Mezan20 o pensamento que se quer científico decide 

qual parte do real será digna de ser estudada. 

Kantrowitz21, Tuckett22, Gabbard23 entre outros têm discutido amplamente a questão 

do consentimento e do disfarce em relação ao uso de caso (terminado ou em processo) em 

pesquisas psicanalíticas. O Código de Conduta da Associação Americana de Psicologia 

sugere que os pesquisadores usem tanto o consentimento quanto o disfarce. Esta questão 

remete aos tempos de Freud que, desde o relato do caso Dora, já se perguntava sobre a 

publicação de casos, considerando que temos tanto um compromisso com o sigilo quanto com 

a ciência. O que interessa ao campo da psicanálise é a realidade psíquica e como a técnica 

pode influenciar na evolução do processo que conduzimos. Quanto à realidade externa, o que 

interessa é a ação que ela exerce de forma marcante no psicodinamismo do paciente. 

Tuckett24 levanta a questão de como conciliar a ética do consentimento informado, a 

ética da prática, a integridade do setting analítico e o fato da nossa necessidade de comunicar 

entre os pares o nosso trabalho. Qual seria, ele se pergunta, a melhor forma para que os 

direitos dos pacientes sejam protegidos? O consentimento informado para tratamentos 

psicanalíticos e relatos para publicação pode ser obtido? Em caso afirmativo, de que forma? 

                                                 
19 FREUD, Sigmund (1912). Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. In: FREUD, S. Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de 
Janeiro: Imago; 1969. Vol. XII - O caso de Schreber e artigos sobre técnica. p. 128.	
20 MEZAN, Renato. Interfaces da Psicanálise. São Paulo: Companhia da Letras, 2002. p.475.	
21  KANTROWITZ, Judy L. Writing about patients: II. Patient’s reading about themselves and their 
analysts’perceptions of its effect. Journal of the American Psychoanalytic Association, v.52, p.101, 2004. 
22 TUCKETT, David. Reporting clinical events in the journal: towards the construction of a special case. The 
International Journal of Psychoanalysis, v.81, n.6, p.1065-69, 2000. 
23 GABBARD, Glen O. Disguise or consente: problems and recommendations concerning the publication and 
presentation of clinical material. The International Journal of Psychoanalysis. v.81, p.1071, 2000. 
24 TUCKETT, David. Op. cit. 
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No campo da psicanálise, a questão de como estabelecer regras a respeito de 

publicações de material clínico, normalmente começa com nossa tradicional preocupação no 

sentido de deixar o paciente confortável para conversar conosco com uma segurança tão 

completa quanto poderemos oferecer, e assim ele poderá falar sem se preocupar ou sentir-se 

invadido em sua privacidade, e de nenhuma forma esse contato terá consequências fora da 

sessão.  

A confiança necessária para fazer uma análise deve se basear naquilo que um analista 

transmite, mas também dependerá, em parte, da maneira como ela é vista popularmente, ou 

seja, na mente do paciente. A promessa de manter a confidencialidade deve ser estendida para 

uma confiança no segredo, que pode se tornar ameaçador quando um paciente fantasia que 

poderá vir a ser objeto de estudo de seu analista. 

Devemos salvaguardar a privacidade inerente em comunicações privilegiadas, mas 

devemos igualmente ter a liberdade de compartilhar informações para a psicanálise se 

desenvolver como ciência. Contudo, nenhuma solução é livre de resultados indesejáveis. A 

escolha a ser utilizada no que concerne a pedir ou não o consentimento deve ser discutida em 

termos de vantagens e desvantagens, servindo como diretriz para auxiliar analistas que 

pretendem apresentar ou escrever sobre casos clínicos. Qualquer solução para a demanda da 

questão conflituosa a respeito da privacidade do paciente e dos avanços científicos, envolve 

risco e um potencial dano. 

Todos os autores concordam em um ponto: que esse tipo de discussão é muito 

importante para a psicanálise em termos éticos, e que o disfarce deve sempre ser utilizado, 

independente da obtenção de consentimento, e sempre considerando que: 

 O disfarce deve ser usado de maneira judiciosa, preservando a integridade 

científica, e ao mesmo tempo protegendo a confidencialidade do paciente. 

Algumas características externas podem ser modificadas, tendo em vista a 

possibilidade de pessoas próximas poderem identificar o paciente, enquanto se 

mantêm intacta as características psicodinâmicas e o processo analítico. 

 A prevenção de danos para o paciente e a preservação de confidencialidade sejam 

um valor maior do que a precisão de detalhes relativamente triviais sobre o 

paciente que não afetam materialmente a pesquisa. 

 O autor deve omitir detalhes desnecessários que identificam o paciente, e buscar 

focar mais nos desejos, fantasias e conflitos. 
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 Toda decisão sobre o método de proteger a privacidade do paciente deve ser 

baseada num julgamento clínico específico para o paciente e a situação.  

 Não se sabe como o conhecimento do texto vai influenciar o paciente, razão pela 

qual o disfarce é necessário. 

  O texto deve ser respeitoso e se ater ao cuidado com a escrita. 

Para Gabbard25 o uso de material clínico para propósitos educacionais ou publicação 

coloca o analista num conflito de interesse entre a proteção da privacidade de seu paciente e 

as necessidades educacionais e científicas do campo, e também numa posição de usar o 

material confidencial do paciente a serviço de seu próprio progresso profissional.  

Gabbard 26  e Kantrowitz 27  concordam que analistas devem escrever sobre seus 

pacientes para evitar uma estagnação da psicanálise e, ao não comunicar seus trabalhos a seus 

pacientes, estariam evitando uma reação narcísica e o risco de não ter o trabalho publicado. 

Entretanto, essa publicação pode ser muito importante, dada a relevância do tema para a 

clínica psicanalítica, sempre tomando todos os cuidados para não revelar a identidade do 

paciente. Pedir permissão pode causar problemas para o paciente, para o analista e para a 

teoria, pois corre-se o risco de perder a oportunidade de escrever sobre algo que importe. Por 

que introduzir o fato de que se está escrevendo quando você pode proteger seu paciente ou ex 

paciente de um não evento? Ao pedir permissão para o paciente, esse pode ter dificuldade em 

dizer não, pode-se voltar a questões com as quais ele pode não querer entrar em contato. Além 

disso, deve-se evitar que ele se sinta importante para o analista, orgulhoso, ou submisso de 

forma masoquista a esse pedido. 

A utilização do caso é para ilustrar o tema, o que não é do interesse do paciente, e sim 

da psicanálise. Ao não pedir autorização em casos disfarçados o analista corre risco sim, mas 

esse risco não deve dissuadi-lo tanto de fazer esse pedido como de publicar sem o fazer. A 

desvantagem existente em não se pedir consentimento para um paciente deve ser levada em 

conta com a vantagem para pacientes futuros, que se beneficiarão com a criação de trocas 

científicas úteis entre os analistas e a comunidade científica, cada vez que um trabalho é 

apresentado. 

                                                 
25 GABBARD, Glen O. Disguise or consente: problems and recommendations concerning the publication and 
presentation of clinical material. The International Journal of Psychoanalysis. v.81, p.1071, 2000. 
26 Idem, Ibidem.	
27  KANTROWITZ, Judy L. Writing about patients: II. Patient’s reading about themselves and their 
analysts’perceptions of its effect. Journal of the American Psychoanalytic Association, v.52, p.101, 2004. 
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Vejamos então os problemas que podem ocorrer ao pedir o consentimento: para 

Gabbard28, muitos analistas aceitam rapidamente o consentimento do paciente para publicar 

porque sentem-se culpados sobre o óbvio interesse inerente à publicação, que costuma trazer 

um avanço na carreira e na reputação. Se por um lado eles se convencem de estarem sendo 

éticos ao obter o consentimento, por outro ficam envergonhados por explorar a confiança do 

paciente. Neste caso, pode se fazer necessário analisar a fantasia de querer aparecer numa 

publicação, que em geral está ligada com outras transferências que necessitam ser analisadas. 

Depois que as fantasias forem analisadas, o analista deve aceitar o consentimento e publicar? 

E se a análise das fantasias de transferências revelar um alto narcisismo e um exibicionismo 

determinante em querer aparecer na publicação de seu analista? Estaria o analista colaborando 

com a psicopatologia do paciente? Nada garante que sentir-se gratificado ou especial seja 

menos prejudicial para um paciente do que escrever sobre ele. 

Para evitar problemas como esses, analistas buscam consentimento depois que a 

análise terminou, mas aí podem surgir outros problemas como: 

 O paciente, ao ser recontatado, pode ficar afetado quanto à consolidação do 

término da análise.  

 O paciente antigo pode ter uma reação negativa e precisar de tempo para pensar. 

Caso uma série de sessões forem necessárias para abordar o tema, o analista 

deverá cobrar? 

 E se considerarmos que a transferência persiste após o término da análise, pedir o 

consentimento poderia gerar um impacto devastador e prejudicial no paciente?   

 Não podemos saber com antecedência qual será a reação do paciente ao lhe 

pedirmos consentimento para publicar seu caso.  

 Pedir o consentimento para publicar material do paciente, apesar do quanto o 

analista pode estar bem intencionado, não introduziria uma necessidade do analista 

que é alheia à do paciente?  

 Sob quais circunstâncias o paciente escapará da influência transferencial, de ser 

indiferente frente aos efeitos imobilizadores de uma história “oficial”, de evitar 

sentimentos seduzidos pela confirmação pública do analista, ou evitar ser 

solicitado pelos seus aspectos exibicionistas? 

Outro aspecto negativo em pedir consentimento é que pode restringir a autorrevelação 

pelo analista. O consentimento pode interferir na revelação de sentimentos e fantasias do 

                                                 
28 GABBARD, Glen O. op. cit.	
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analista em relação ao paciente. Certos tipos de sentimentos, como um desejo sexual 

consciente pelo paciente, ou um desejo de melhora, podem ser omitidos porque o paciente 

precisará ler o texto antes de assinar o consentimento. Um forte disfarce pode oferecer uma 

consideração mais detalhada na contratransferência. 

No caso do consentimento ser obtido, o impacto da discussão deve ser meticulosa e 

firmemente analisado. Um corolário desse ponto é que, aparentemente, um consentimento não 

conflituoso do desejo do analista em publicar deve ser considerado com um certo grau de 

ceticismo. 

Escrever sobre casos que já terminaram tem vantagens. O disfarce é mais desafiador 

para se introduzir quando o paciente já não está mais em tratamento, porque pode ser difícil 

colocá-lo no tempo em que a vinheta foi reportada. Enquanto alguns que se opõem a esta 

abordagem, sugerem que a memória do analista de seus próprios sentimentos, o estado afetivo 

do paciente, e os detalhes do processo estão longe da perfeição, anotações cuidadosas feitas 

depois das sessões podem preservar esta memória para que uma vinheta possa ser escrita com 

a urgência necessária para um relatório clínico vívido. Se alguém escolhe procurar 

consentimento de um paciente antigo, a interferência com o tratamento é menor do que 

durante o processo. Há outros problemas vinculados ao tentar tratar da reação do paciente 

depois que a análise terminou. A outra vantagem de esperar é que a análise do paciente pode 

ter sido refletida durante um longo período de tempo para que o analista tenha um 

conhecimento compreensível do que sucedeu no processo analítico.  

Como pode se depreender, os problemas aparecem com ou sem o pedido de 

consentimento. Com ele, resolve-se uma questão ética por um lado, mas abrem-se inúmeras 

janelas para tantas outras questões (éticas também) que o paciente não estava interessado, a 

priori, a ter que se debruçar sobre elas, além das consequências que este tipo de pedido pode 

acarretar. Assim, ainda há muito o que se discutir sobre esse tema, ao que eu acrescentaria: 

necessitamos realmente de linhas mestras para publicar casos clínicos? Mas essa é uma 

discussão para um outro trabalho. 

 

3  O que do singular da clínica pode ser inferido para a universalidade da teoria, 

especificamente: 

a. O discurso mentiroso do paciente em análise 

b. O manejo transferencial do analista frente a este tipo de discurso 
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O problema metodológico consiste em resolver o problema epistemológico, qual seja, 

o vínculo entre singularidade e universalidade. A questão é como fazer uso de um caso e tirar 

disto consequências e conclusões sobre a humanidade. Não usamos estatísticas em 

psicanálise, o que não quer dizer que seja um conhecimento inconsistente, ao contrário, é um 

conhecimento consistente, generalizável, sujeito a retificações, a críticas, ampliações, 

avanços. O psicanalista confronta o que o paciente comunica, que é da sua singularidade, com 

a teoria, que é da ordem do universal. A partir das características e das condições necessárias 

para o aparecimento de determinado fenômeno constrói-se uma teoria, que pode ser útil para 

se pesquisar os procedimentos técnicos adequados para lidar com ele, levando a enriquecer os 

modelos e a técnica.  

Tem-se no próprio objeto uma trança entre o que é singular nele, aquela característica 

específica daquela pessoa, uma série de elementos que são universais, próprio do gênero. O 

que faz a singularidade de um exemplar em ciências humanas é o fato de que ele é constituído 

por essa trança de particularidades e não por outra; o fato de o objeto ser constituído, ele é a 

equação, na qual X é uma garota, adolescente, um caso de mentira, que tem um irmão, esta é 

a questão epistemológica central. Sendo assim, o estudo de um caso singular permite 

elaborações teóricas, inferências, fundamentos sobre o tipo, o gênero, a classe, da qual este 

caso é um exemplar. É preciso partir do que é singular e encontrar qual é a classe a que 

pertence aquele singular, diferente de ter um tipo e deduzir as características que X deve ter 

para ser parte desse tipo. Este seria um raciocínio dedutivo, partindo do geral e incluindo nele 

o singular.  

Mezan29 entende que a teoria psicanalítica tem como objetivo apreender o individual 

do indivíduo a fim de poder construir uma visão geral da psique humana, das suas estruturas, 

dos seus funcionamentos e dos desarranjos a que está sujeita.  

Aqui procurou-se entrar na singularidade de como esses conflitos gerais se 

especificam, se manifestam, se concretizam nessa pessoa, e isto é o trabalho da análise; 

vamos relacionando, “jogando pôquer”, temos a partir do material singular que o paciente diz 

no setting, a singularidade específica da dupla. É um movimento de subir e descer a escada da 

generalidade: ela quer me agredir, ela quer me seduzir, ela me quer de cúmplice, verificar o 

que o paciente quer. 

                                                 
29 MEZAN, Renato. Interfaces da Psicanálise. São Paulo: Companhia da Letras, 2002. p.518.	
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Safra 30  aponta para o fato de que em psicanálise consideramos cada psiquismo 

estruturado de forma original, apesar dos indivíduos partilharem de angústias parecidas. É 

preciso, a cada paciente que chega para uma análise, estar “sem memória” para perceber o 

que há de original e novo nesse sujeito, e à medida que o processo se desenvolve o analista 

recria o seu conhecimento do objeto psicanalítico e de sua técnica, ou seja, a experiência de 

cada análise favorece o ato de repensar a nossa técnica e metapsicologia. A cada análise, com 

a apreensão de novos elementos, podemos enriquecer os modelos e expandir o conhecimento 

do campo.  

No caso desta pesquisa, o que poderemos apreender da singularidade de Pina, de suas 

mentiras, para desenvolver uma hipótese, uma generalização, do que podem significar 

mentiras ditas em análise e, além disso, “pesquisar os procedimentos técnicos adequados para 

lidar com esse tipo de ocorrência, elementos que nos levariam a enriquecer nossos modelos e 

nossa técnica psicanalítica”31, de acordo com Safra.  

Tendo em vista as considerações acima expostas é importante salientar que esta 

pesquisa não trata de uma investigação de caso, e sim o caso foi usado como modelo e 

inspiração.   

O presente trabalho foi encaminhado, apreciado e aprovado pelo Comitê de Ética e 

Pesquisa da PUC-SP, sob número CAAE 40952315.0.0000.5482, Plataforma Brasil. 

 

                                                 
30  SAFRA, Gilberto. Pesquisa com material clínico. In: Atas do I Encontro de Pesquisa Acadêmica em 
Psicanálise (PUC-SP – novembro de 1991). Psicanálise e Universidade.	
31 Idem.	
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MENTIRA 

 

Na maior parte do tempo, não podemos ser honestos 

conosco mesmos  

Akira Kurosawa, Rashomon 

 

Faz-se necessário para esta pesquisa procurar uma definição para o que seja a mentira 

no âmbito da clínica psicanalítica. Um primeiro passo já foi dado no sentido de desvinculá-la 

de um viés moralista. Agora a mentira será destrinchada a partir dos conceitos de realidade 

material e realidade psíquica, associada ao conceito de fantasia, mas diferenciada a partir de 

suas funções. 

O que autoriza Lacan a dizer que toda verdade é mentirosa? A mentira seria um 

elemento igual a todos os outros discursos? Responder a essas questões nos faz refletir sobre a 

importância que pode ter para o manejo transferencial reconhecer no paciente o uso que ele 

faz da mentira.  

Como me disse Affonso de Sant’Anna, quando lhe contei sobre minha dissertação: 

— Você pretende estudar a Mentira? Deveria pedir uma bolsa Guggenheim e estudar 

pelos próximos 14 anos. 

Claro que não há, aqui, a ideia de estabelecer filosoficamente o que é a mentira, mas 

apenas um recorte dela, aquele que interessa para este trabalho. Neste capítulo procurei 

estabelecer parâmetros para poder falar sobre ela, e dividi o tema em vários subcapítulos para, 

no final fazer uma reflexão sobre o material apresentado. 

 

1 Realidade material e psíquica: espaço para o engendramento da fantasia 

 

Uma amiga, que aqui chamarei de Ruth, sabia, desde muito pequena, que fora adotada. 

Seus pais nunca esconderam esse fato dela, mostrando-se à disposição para falar a respeito. 

Ela se lembra, inclusive, quando aos três anos foi ao aeroporto buscar, junto com seus pais, 

seu irmão adotivo de um ano. 

A história que sempre conhecera era que sua mãe biológica morrera na hora do parto; 

era isso que repetia quando lhe perguntavam sobre sua adoção. Há poucos anos, no entanto, 

foi conversar com sua mãe para perguntar-lhe se ela sabia algo mais sobre o seu pai biológico 

ou sobre sua falecida mãe. Qual não foi sua surpresa, quando sua mãe lhe respondeu: 
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— Quem disse que sua mãe morreu? 

— Vocês! 

— Nunca contamos isso para você! Sua mãe era solteira e não poderia criá-la! 

Trabalhava no mesmo hospital que o nosso amigo ginecologista! E foi por intermédio dele 

que você está aqui! E sempre foi isso que contamos a você, nunca lhe escondemos sua 

origem. 

Mentira?  

Poderíamos dizer que Ruth vinha ao longo dos anos contando a si mesma uma 

mentira, uma vez que sua mãe nunca lhe contara que sua mãe biológica havia morrido na hora 

do parto. No entanto, para ela, aquilo que sempre repetia era verdade (ela não sabia que 

mentia), ou ao menos a sua verdade, ou ainda, a sua fantasia. A história, ou fantasia que ela 

elaborou a partir do recalque da história oficial: matou a mãe, o que respondia ao doloroso 

sentimento de abandono que sofreu de sua mãe biológica – diferente do que ouviu dos seus 

pais –; morta a mãe não a teria intencionalmente abandonado. Ela criou uma ficção investida 

de afeto, que não daria para diferenciar da realidade material, como uma crença: penso, logo 

existe!  

Nelson Coelho Jr.32 observa que não há uma posição absoluta na obra de Freud a 

respeito do que seja a realidade, esta precisa ser analisada a partir do conjunto em que está 

inserida. 

Há o eixo onde se distingue percepção e ilusão, no qual a memória de um paciente 

sobre determinado fato representa a verdade histórica, a realidade tal qual é, mas se esse 

acesso à realidade passa pelo conhecimento do processo inconsciente, como distingui-lo entre 

realidade e imaginação? O inconsciente não distingue realidade interna de externa, uma vez 

que esta não lhe diz respeito, ele substitui a realidade externa pela psíquica.  

Há o eixo onde se transforma a realidade, que pode se dar em diferentes níveis: na 

neurose, onde a fantasia que substitui a realidade acaba por se ligar ou apoiar a um pedaço da 

realidade; enquanto na psicose o mundo da fantasia substitui por completo o mundo exterior. 

Se o ego não é forte para alterar de forma ativa a realidade, uma fuga se faz necessária, pois a 

realidade externa pode ser um lugar saudável, mas pode também ser ameaçador. No caso do 

artista, ele transforma suas fantasias em verdades, criando uma nova realidade.  

Um terceiro eixo é a transformação ativa da realidade, como nas brincadeiras infantis, 

no humor, nas diferentes formas de sublimação. A atitude saudável apoia-se na realidade 

                                                 
32 COELHO Jr, Nelson. A força da realidade na Clínica Freudiana. São Paulo: Escuta. 1995. 
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como ela é, e a transforma para poder realizar parte de nossos desejos. A fantasia e o jogo 

servem não só para negar realidades desagradáveis, mas, antes de tudo, para substituí-las por 

melhores.  

Ser adulto e amadurecido é poder aceitar a realidade como ela é: ao mesmo tempo 

fonte de sofrimento e desprazer; cabe a cada um de nós encontrar formas saudáveis de 

transformá-la. Na obra de Freud as realidades psíquica e material têm algum tipo de relação 

entre elas, a primeira se constitui apoiando-se na segunda e também a partir de forças 

internas. 

Desde seus primeiros textos Freud se defronta com uma discussão clássica na história 

da filosofia e da psicopatologia: é possível o conhecimento da realidade? Em “Projeto para 

uma Psicologia Científica”33 ele trabalha a ideia de signo de realidade, na qual há a distinção 

entre a percepção e a memória. Nesse momento Freud acreditava no papel de referência da 

realidade externa para os processos psíquicos, como verdade, e o erro ou engano seria 

decorrente de uma incompletude da percepção ou do campo sensorial. Nesse mesmo 

momento Freud já estava elaborando a formulação sobre os processos psíquicos, o que 

tornaria a relação direta entre realidade externa e verdade cada vez mais distante.  

É possível determinar se uma representação psíquica possui relação direta com a 

realidade ou se ela é verdadeira ou falsa, ou seja, ela representa a verdadeira realidade? Aos 

poucos Freud foi se dando conta de que as representações inconscientes não têm 

compromisso com a realidade exterior.  

Quando ocorreu a queda da teoria da sedução de Freud, fez-se necessário colocar algo 

no seu lugar. Se não era verdade/fato o que diziam suas pacientes, então o que era? 

Estabeleceram-se dois campos paralelos de Verdade: da realidade externa, ligada à 

consciência, e da realidade psíquica, própria do inconsciente, surgindo assim, ato contínuo 

espaço para o conceito de fantasia ser engendrado. Em 1908, no texto “Escritores criativos o 

devaneio”, Freud34 estabelece que desejos não realizados são o motor das fantasias, cada uma 

delas é a realização de um desejo, e uma forma de corrigir uma realidade insatisfatória. Uma 

eterna renúncia ao prazer nos é exigida pela realidade, e isso se apresenta à medida que 

crescemos e que o princípio do prazer perde espaço para o da realidade; assim, fantasiar resta 
                                                 
33  FREUD, Sigmund. (1895). Projeto para uma Psicologia Científica. In: FREUD, S. Obras	 Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 
1969. Vol. I - Publicações pré-psicanalíticas e esboços inéditos. Artigos sobre Hipnotismo e Sugestão (1888-
1892). p.381-393. 
34 Idem. (1908). Escritores criativos o devaneio. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. IX - Delírios e 
sonhos na “Gradiva” de Jensen. p.149-162.  
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ser uma boa saída. A fantasia não tem exigência de prova de realidade, e é mantida com o 

objetivo de satisfazer os desejos de difícil realização. 

As fantasias são conteúdos (atos) psíquicos que têm um sentido próprio, uma intenção, 

um objetivo, não são casuais, e são bem sérias, surgindo de uma ação de duas intenções 

diferentes: uma manifesta e outra latente. Os sentidos das fantasias são buscados a partir de 

analogias com outros fenômenos da situação psíquica em que elas ocorrem, do caráter da 

pessoa que as cometem, e das impressões que a pessoa recebeu antes de vivenciá-las ou 

contá-las, e as reações que a seguiram.  

Na Conferência VI “Premissas e Técnica de Interpretação” de 1915-1916, ao falar da 

interpretação de sonhos que analista e analisando procuram fazer, Freud35 se refere às coisas 

que vêm livremente à mente do paciente, e que são determinadas e formam um todo inter-

relacionado a um grupo de ideias, de interesses, mas que não são conscientes no momento em 

que se conta um sonho, e que está sendo mantida escondida. Um pensamento que acede 

livremente à mente, que pode não condizer com a realidade material, mas que está afinado 

com a realidade psíquica, e que de alguma maneira não pode ser revelado.  

Na Conferência XXIII de 1916-1917 “Os Caminhos da Formação dos Sintomas” 

Freud 36  se refere às cenas infantis: elas não são sempre verdadeiras, sendo às vezes o 

contrário da verdade histórica. As experiências infantis construídas ou recordadas em análise 

são, em geral, verdadeiras e também falsificações. Os sintomas, por sua vez, podem estar 

construídos sob eventos que realmente aconteceram e, portanto, sofrem influência da libido 

ou representam fantasias do paciente. Para Freud era difícil achar uma saída nesses casos. 

Contudo, as lembranças infantis, apesar do dispositivo da análise, sempre foram adulteradas. 

Do ponto de vista da realidade material, a história contada é uma mentira; do ponto de vista 

da realidade psíquica, uma fantasia. Freud37 fala de lembranças que se relacionam com outras 

experiências importantes e que surgem no seu lugar e são o que conhecemos por “lembranças 

encobridoras”.  

                                                 
35 FREUD, Sigmund. (1915-1916). Conferência VI - Premissas e técnica de interpretação. In: FREUD, S. Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de 
Janeiro: Imago; 1969. Vol. XV - Conferências introdutórias sobre Psicanálise. p.125-138. 
36	Idem. (1916-1917). Conferência XXIII - Os caminhos da formação dos sintomas. In: FREUD, S. Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de 
Janeiro: Imago; 1969. Vol. XVI - Conferências introdutórias sobre Psicanálise (Parte III). p.419-439.	
37 Idem. (1910). Leonardo da Vinci e uma recordação de sua infância. In: FREUD, S. Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 
1969. Vol. XI - Cinco Lições de Psicanálise (1910[1909]). p.59-126. 
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Mas o que confunde o analista? O pouco valor que se dá à realidade e sua diferença 

com a fantasia. O analista costuma até ficar ofendido ao ouvir histórias inventadas, dizia 

Freud38. Mas o que ele salienta é que sendo verdadeiro ou falso o relato contado em análise, o 

analista deve igualar os dois. Pois mesmo o falso tem sua realidade, uma vez que foi criado 

pelo paciente, e isso importa tanto para sua neurose como se tivesse de fato vivido a 

experiência, pois as fantasias possuem realidade psíquica, em contraste com a material, e nas 

neuroses o que importa é a realidade psíquica. Escuta-se de pacientes algumas histórias 

repetidamente: observação do coito dos pais; sedução por parte de adulto e ameaça de 

castração; reais ou fantasiadas, elas influenciam da mesma forma os sintomas.  

Devido à dificuldade em renunciar ao prazer, uma compensação se faz necessária; a 

imaginação ou fantasia, enquanto atividade mental, está a esse serviço, permitindo que os 

seres humanos gozem da sensação de serem livres, uma vez que se dependessem apenas da 

satisfação proporcionada pela realidade estariam eternamente insatisfeitos.  

A fantasia tem, assim, o seu papel na formação de sintomas: em caso de frustração, a 

libido encontra pontos de fixação, pois os objetos e as tendências não foram totalmente 

abandonados sendo ainda mantidos nas fantasias. A libido retira-se para as fantasias, com o 

intuito de encontrar caminho livre para as fixações reprimidas. Como as fantasias receberam 

um aumento de energia, fazem pressão para se realizarem, provocando um conflito com o 

ego. 

Freud39 entendeu que a função da fantasia é permitir ao sujeito continuar a desfrutar de 

certa liberdade em detrimento da pressão da realidade exterior, procurando assim atender aos 

seus desejos e escapar das frustrações. 

Pacientes criam realidade psíquica e fantasias; no nível da neurose uma fantasia sobre 

uma experiência ou a vivência real dessa experiência tem a mesma importância, sendo a 

realidade psíquica que determina o parâmetro. 

A realidade psíquica se refere a conteúdos da mente, internos ao sujeito, podendo ou 

não corresponder a uma realidade material, e referindo-se a situações e pessoas existentes fora 

da mente. A realidade psíquica difere da material quando sua representação não condiz com 

aquela existente (pensar que alguém é advogado quando é médico), ou quando trata-se de 

                                                 
38 FREUD, Sigmund (1916-1917). Conferência XXIII - Os caminhos da formação dos sintomas. In: FREUD, S. 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de 
Janeiro: Imago; 1969. Vol. XVI - Conferências introdutórias sobre Psicanálise (Parte III). p.419-439.	
39 Idem. (1915-1917). Conferências de introdução à psicanálise. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas 
de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XV 
e Vol. XVI.	
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uma ficção à qual nada corresponde na realidade material, mas sim a um desejo do sujeito 

(falar com a mãe, quando essa já morreu). A realidade psíquica apoia-se na material, apesar 

de ser diferente dela, motivo pelo qual Freud não abriu mão também dessa realidade para 

pensar a etiologia da neurose.  

Freud, à época da publicação do texto que ficou conhecido como “O Homem dos 

Ratos”, retoma a questão da veracidade do relato do paciente, atribuindo ao analista a 

capacidade de distinguir se tal cena realmente aconteceu. Que importância tem para o analista 

perceber se isso realmente ocorreu? Há importância além de focar a relação transferencial e o 

inconsciente? Para Freud, esse tema nunca se resolveu definitivamente e o estudo do tempo e 

da memória, em sua apreensão psíquica, será fundamental para construir um pensamento 

psicanalítico sobre a realidade e suas formas de representação.  

Coelho Jr.40, ao investigar a obra de Freud – quando este contrasta o trabalho do 

escritor ao do cientista – coloca também a ciência como lugar de renúncia ao princípio do 

prazer. Na literatura, entretanto, em que a realidade é geralmente distorcida, inexiste essa 

renúncia. O cientista, envolvido com o princípio de realidade, acessa objetivamente a 

realidade exterior. 

E o que seria esse princípio de realidade? Uma atividade psíquica em que o real e não 

mais o prazeroso se faz presente, mesmo que seja desagradável. A realidade externa, a 

consciência e os órgãos dos sentidos passam a ter uma maior importância, enquanto a atenção 

e a memória passam a ter uma função maior no psiquismo através das mediações que 

realizam entre os mundos interno e externo. No entanto, o pensamento, além de estar a 

serviço do princípio da realidade, tem uma atividade que se mantem subordinada ao princípio 

do prazer, que é o fantasiar. 

A substituição do princípio do prazer pelo da realidade se dá lentamente, em geral até 

a puberdade, e jamais é completa. A busca do prazer nunca é abandonada, havendo apenas 

uma troca de um prazer imediato e talvez incerto, por um mais garantido e a longo prazo.  

Como os processos inconscientes realizam uma equivalência entre a realidade do 

pensamento e a realidade exterior, dos desejos e sua realização, dificultando a distinção entre 

fantasias inconscientes e memórias que se tornaram inconscientes, chega-se ao impasse 

quanto a uma distinção definitiva daquilo que no relato do paciente foi uma experiência 

vivida na realidade exterior ou na fantasia. Então, como é possível numa análise impor uma 

prova de realidade sobre as fantasias? Não é possível, não se deve introduzir prova de 

                                                 
40 COELHO JUNIOR, Nelson. A força da realidade na clínica freudiana. São Paulo: Escuta, 1995. 
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realidade 41  às formações psíquicas reprimidas, pois assim se estaria menosprezando a 

importância das fantasias na formação dos sintomas, ou buscando uma prova real de um 

crime para um sentimento de culpa.   

A partir da publicação de “O Homem dos Lobos”, a distinção entre o que foi 

realmente vivido e o que foi fantasiado volta a ser questionado na clínica, no sentido de que 

uma representação não se constrói apenas por percepções, “o contato humano com o mundo é 

marcado pela busca do reencontro com um objeto que em algum momento tenha sido 

representado no psiquismo, em função do prazer que proporcionou”, nas palavras de Coelho 

Junior42. Para Freud, uma análise bem conduzida poderia fazer conhecida a realidade das 

experiências vividas na infância.  

Em 1927, no texto “O Futuro de uma Ilusão”, Freud43 aponta para a necessidade de 

darmos um passo adiante: a realidade seria o alvo a se atingir. Uma realidade sem ilusões, 

oposta ao princípio do prazer, na qual o ego garantiria a proteção ao id, representando-o no 

mundo exterior, e trazendo equilíbrio entre as forças pulsionais e as exigências da realidade. 

Também nessa época a realidade, para Freud, era uma referência importante para o 

estabelecimento da verdade, crença que ele nunca abandonou e tema que nunca deixou de 

investigar: a possibilidade de acessar a realidade e seu respectivo conhecimento. 

Freud44 escreveu também sobre a possibilidade de se fragmentar a realidade – como 

fazem os escritores ao harmonizarem as exigências entre realidade e fantasia –concebendo-a 

como algo que se pode manipular. Para se transformar uma realidade é necessário, antes, 

conhecê-la.  

Para ele a realidade psíquica se constitui apoiando-se na realidade externa e nas 

fantasias originárias. A ideia de realidade psíquica opõe o que seria a realidade para o 

consciente e o inconsciente; de um lado há uma estrutura inconsciente, com seus desejos e 

mecanismos, de outro, a consciência, os órgãos do sentido e sua função de ser ponte entre 

psiquismo e realidade material. 

                                                 
41 Processo, postulado por Freud, que permite ao sujeito distinguir os estímulos provenientes do mundo exterior 
dos estímulos internos, e evitar a confusão possível entre o que o sujeito percebe e o que não passa de 
representações suas, confusão que estaria na origem da alucinação. LAPLANCHE e PONTALIS. Vocabulário 
de Psicanálise. 4a Edição. São Paulo: Martins Fontes, 2001.	
42 COELHO JUNIOR, Nelson. A força da realidade na clínica freudiana. São Paulo: Escuta, 1995. 
43 FREUD, Sigmund (1927). O futuro de uma ilusão. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XXI - O futuro 
de uma ilusão. p.15-80. 
44 Idem. (1910). Um tipo especial de escolha de objeto feita pelo homem (Contribuições à psicologia do amor I). 
In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James 
Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XI - Cinco Lições de Psicanálise (1910[1909]). p.149-162.	
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O pensamento é capaz de diferenciar o real da alucinação, através da retenção pela 

memória. Com a ideia de construção Freud retoma a certeza de que o analista pode chegar a 

descobrir os verdadeiros fatos reais ocorridos no passado do paciente, fazendo uso da 

descoberta dos traumas infantis e sua conexão com as fantasias. 

Até o final de sua vida e obra ficou em suspenso para o mestre se seríamos capazes de 

acessar a realidade/verdade, deixando para seus seguidores a tarefa de continuar essa 

pesquisa. Lacan fez um longo caminho para se perguntar a respeito do estatuto da verdade, 

que é respondido, cada vez de um jeito, cada vez a partir de uma determinada compreensão. 

Para poder refletir sobre essa jornada fiz uso de um texto inédito de Ilana Katz45: “Verdade e 

Ficção”. 

Katz observa que Freud perguntou-se de diversas formas qual era a relação entre o 

sintoma, o trauma que o causou e a realidade dos fatos. Lembremo-nos de Emma: as duas 

cenas que ela relata, precisariam ter ocorrido na realidade objetiva para determinar seu 

sintoma? 

Katz continua: Freud primeiro dirá que sim, há um trauma que se desenrola na ordem 

dos fatos e determina a condição psíquica e sintomática do sujeito. Depois Freud dirá que não, 

que isso que tem valor de trauma pode ser um acontecimento psíquico. E aqui se inaugura 

uma relação muito particular com a ideia de verdade. Trata-se da separação entre as noções de 

realidade e verdade: algo que não necessariamente se faz valer na ordem dos fatos ocorridos 

como realidade objetiva, mas que é determinante para o sujeito e assume o estatuto de ser a 

sua verdade ou realidade psíquica. O que determina o sujeito é um acontecimento que se 

desdobra em uma realidade que inclui a sua leitura do fato como decisiva, tal qual a história 

sobre a adoção de minha amiga Ruth. 

A ideia de realidade psíquica foi o que permitiu a Freud dar o estatuto de verdade e de 

determinante àquilo que aconteceu com e no sujeito, mas não necessariamente se desenrolou 

na realidade dita material. 

A realidade psíquica se faz valer na outra cena, aquela que não é manifesta, que está 

referida ao desejo inconsciente e à sua fantasia. Há uma cena em que a pessoa diz o que quer, 

faz o que decide etc., e uma outra separada desta pela operação do recalque, que guarda em si 

suas reais causas, ou seja, os verdadeiros motivos que engendram o sujeito nesse fazer e nesse 

dizer que surgem. Esta outra cena, expressão que aponta para o funcionamento do 

inconsciente, pode ser pensada – do ponto de vista freudiano – como o lugar da verdade do 

                                                 
45 KATZ, Ilana. Verdade e ficção. Inédito (mimeo).	
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sujeito. Instituído a partir de experiências que se desdobram, segundo Katz, no encontro com 

o Outro. Acontecimentos factuais ou psíquicos marcam o humano e orientam seu caminho 

pelo mundo. A verdade inscrita no inconsciente orienta o fazer do sujeito no mundo. Pode ser 

que ele não saiba porque faz alguma coisa ou porque esqueceu de outra, mas… há um porquê. 

O desejo inconsciente, na qualidade de motor do funcionamento psíquico, seria o responsável 

por instituir os comportamentos e as falas de cada um de nós, e isso está referido à verdade 

que nos causa.  

Ainda de acordo com Katz, Lacan tratou de diversas maneiras a relação entre o que 

acontece e o que está referido a essa outra cena, que diz da impossibilidade humana de se 

relacionar com a verdade como pura, inteira, indiscutível, como algo que existe em si e não se 

relativiza, e acrescenta: para Lacan não falamos apenas para nos dizer. Falamos para nos 

fazermos reconhecer, reconhecimento este relativo ao desejo. Num primeiro tempo na obra de 

Lacan, Katz observa que ele tentou uma divisão entre o que chamou de palavra plena e 

palavra vazia. A palavra plena seria aquela capaz de veicular o desejo, e a palavra vazia um 

possível modo diferente de dizer em que o que fala estaria desarticulado de sua condição 

desejante. Entretanto, não é possível falar a partir de uma posição que desconsidere o desejo 

que move o funcionamento psíquico, e tampouco é possível que toda a palavra seja 

exclusivamente preenchida pelo funcionamento inconsciente, sem ter se articulado por outras 

vias. 

Katz, ainda discorrendo sobre a obra de Lacan, ressalta que ele proporá uma divisão 

em outros termos: não se trata de a fala ser plena ou vazia, mas que a cada fala as duas 

instâncias subjetivas estejam articuladas para compor o que se diz: há o enunciado, o que se 

decide dizer quando se fala. Porém, na mesma frase há uma outra dimensão: a enunciação, 

que pretende fazer passar para a fala a ordem do desejo, algo da verdade do sujeito. Esta nova 

forma de tratar a relação entre o que se diz, e a verdade, inclui a perspectiva de que o que se 

diz quando se fala não é uma coisa só. Falamos o que queremos dizer, quando conseguimos, 

mas ainda que alcancemos este êxito, dizemos outra coisa também. A enunciação é o que o 

analista procura na fala. Se isso pode aparecer pela via das formações do inconsciente (nos 

sonhos, nas trocas de palavra, nos esquecimentos etc.) também se faz valer como um dito 

velado, que opera entre os termos escolhidos para formular os enunciados, através dos quais o 

sujeito tenta se garantir. Algo da verdade do sujeito se enuncia entre suas palavras, numa 

costura dos termos que escolhe usar para falar. Não vem inteira, não vem brilhando, não vem 

sem contra/dições. Ou seja, não vem sem contrariar o que diz, não assume o lugar de 

universal verdadeiro. 
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Para Katz, há um dito que não se enuncia e não se desdobra numa proposta de que o 

inconsciente se revele na consciência e o sujeito torna-se um senhor sabido de si. A proposta 

lacaniana não é passar do inconsciente obscuro às luzes da consciência, mas sim passar do 

inconsciente à fala. O importante é que a fala seja ouvida por alguém ali onde não pode ser 

lida por ninguém. Isso possibilitará ao sujeito se servir desses termos enunciados para utilizá-

los para além da possibilidade de “conhecer-se melhor”, para justificar-se em seu pior, ou, 

ainda, conhecer-se mais para explicar suas repetições. 

Ainda na obra lacaniana, Katz comenta a respeito de duas outras articulações para 

pensar o estatuto da verdade: a partir dos anos 1970 Lacan trabalha com uma ideia bastante 

degradada de verdade. Apesar de neste tempo seguirmos com a concepção de que o saber 

inconsciente é o lugar da verdade, ocorre que a concepção freudiana de uma verdade 

inconsciente possível de ser toda ela sabida e acessível, que se sustente na livre associação, já 

está estremecida. O saber é furado, e como os lacanianos gostam de dizer: o saber é não todo. 

Já é possível, a essa altura, ler Lacan construindo seu caminho em direção ao termo Verdade 

Mentirosa, que expressa a impossibilidade constitucional de que o sujeito constrangido pela 

forma humana possa dizer toda a verdade, articular-se em significantes que lhe permitam uma 

apropriação absoluta de seus termos originários e concretamente verdadeiros. 

Katz nos lembra o que Lacan dizia: “não há verdade que ao passar pela atenção, não 

minta”, ou seja, mesmo que nos permitamos o exercício mais casto de associar livremente e, 

ao falarmos apenas o que nos vier à mente, no maior esforço de não nos censurarmos, de não 

desviarmos, enfim, ainda assim, a associação livre não pode garantir a chave da verdade do 

sujeito, e apresentando-se como uma verdade falhada. O que me faz refletir que cairia por 

terra a expectativa que Freud46 um dia teve de que o paciente pudesse ser absolutamente 

honesto, que não deixasse nada de fora, por mais desagradável que fosse dizê-lo.  

Ao tratar a verdade como mentirosa, Katz entende que Lacan queria dizer que não é 

possível, do seu ponto de vista, reduzir a verdade do sujeito e também não é possível acessá-la 

ao que as cadeias simbólicas veiculam, isso tanto dando-se na ordem do enunciado ou da 

enunciação. A verdade não é um “já está inteira lá”, “pertence ao inconsciente e nós vamos 

desbravá-lo”. Ou seja, a verdade é uma construção, não um fato invariável. O que aqui se 

apresenta é uma outra ordem de mudança: a verdade inconsciente é não-toda verdade, e nem é 

                                                 
46 FREUD, Sigmund. (1915). Repressão. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: 
Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XIV - A história do 
movimento psicanalítico - Artigos sobre metapsicologia. p. 177. 	
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detentora de toda condição de causa da experiência humana. O ser humano é sujeito a outras 

causas, a outro jogo de determinações.  

Se até aqui a discussão que Katz propôs da relação da verdade com a realidade 

material nos faz questionar o estatuto da ficção, no sentido de que há uma ficção que se 

institui como verdade para quem a vive, que é exatamente essa uma verdade que construímos 

sobre a nossa história, sobre a nossa condição no mundo, temos a oportunidade de abrir essa 

discussão em outros termos, a partir do último tempo do ensino de Lacan.  

Ainda que a verdade do sujeito seja escrita pelo funcionamento inconsciente, que 

essas marcas que tecem o que chamamos de cadeias simbólicas sejam determinantes de nosso 

movimento no mundo, será preciso considerar que: 1) essa verdade não é toda acessível, e 2) 

talvez as determinações humanas possam se tecer também a partir de outras causalidades.  

Dessa forma, Katz sustenta que: teremos que pensar, por exemplo, que aquele mesmo 

lapso (considerando que qualquer lapso pode assumir efeito de verdade) que na qualidade de 

formação do inconsciente, permitiu ao psicanalista associar os termos verdade e inconsciente 

(afinal, é um acontecimento que desordena o sentido do enunciado formulado na fala e assim 

deixa escutar a enunciação verdadeira) será agora entendido como veículo de uma verdade 

que se apresenta em seus efeitos: o lapso produz um efeito de verdade. A palavra efeito 

enfraquece a verdade, pois como efeito ela é apreendida como mutável, variável. 

É desta característica da verdade que, ainda tomando por base o estudo de Katz, Lacan 

cria o neologismo varité, varidade para dizer da qualidade da verdade acessível ao sujeito: 

verdade variável. O verdadeiro está sempre à deriva quando se trata de real. Qual é a verdade 

de Ruth, o que aconteceu (sua mãe biológica não morreu) ou a ideia que fez sobre seu lugar 

no desejo desta mãe? 

Tal fenômeno de deriva, em que a verdade se manifesta, tem a ver com o fato de que 

só temos acesso à verdade pelo saber, ou seja, pela articulação de termos referidos ao tecido 

inconsciente e que se instituem em uma determinada ligação, numa determinada concatenação 

e ordenação e, sobretudo, em relação aos outros termos que já estavam lá antes do 

acontecimento. 

Todas essas ligações dos termos nos orientam numa determinada significação, 

imprimem também um sentido para nossa existência e explicam uma série de coisas ao 

justificar nosso ponto de verdade. 

Mas ocorre que essa verdade é varité, variável. Muda não só com relação ao 

acontecido ter sido lido de maneiras diferentes por seus personagens, mas muda, varia, na 

relação do sujeito consigo mesmo.  
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Katz entende que Lacan, nos últimos anos de seu ensino, tentou desembaraçar a 

psicanálise da crença no verdadeiro. No que diz respeito à relação entre o dizer e a verdade, 

ele sempre organizou sua transmissão sobre o dizer a partir de um impossível de dizer: para 

ele, a função da fala e o campo da linguagem jamais liberaram uma totalidade. 

Para Katz a história – outro nome para o que aprendemos chamar de determinações 

simbólicas do sujeito –  está articulada à incidência do desejo do Outro sobre o sujeito, e 

apresenta a concepção de inconsciente que Lacan leu em Freud: o inconsciente como discurso 

do Outro, o inconsciente como efeito do encontro com o Outro. 

Katz finaliza dizendo que a verdade a ser revelada no curso associativo está sustentada 

pela trama que aponta para a leitura do sujeito sobre seu lugar no desejo do Outro. Aqui, o 

princípio é: se a verdade está es/inscrita no inconsciente, isso se dá sob a forma de certo 

encadeamento de representações (Freud), ou de significantes (Lacan) que são a marca, uma 

cifra que o encontro com o Outro produziu no sujeito. As associações livres, aquele “diga o 

que lhe vier à mente” tem a intenção de, ao fazer o sujeito falar livremente, permitir o acesso 

a esse material inconsciente e assim trazer à tona a verdade que o enunciado quer encobrir, 

mas que a enunciação denuncia. 

 

2 O engendramento da mentira  

 

Radmila Zygouris47 faz uma interessante investigação sobre a Mentira, ao abordá-la 

como uma criação do espírito. Nossos pensamentos nos protegem ao fazer uma interface entre 

nosso interior e o mundo real; bem como nos fazem sofrer, basta evocar as autoacusações do 

melancólico ou as lembranças traumáticas. Alguns dos nossos pensamentos estão a serviço da 

mentira. O psicótico, diferente do que afirmam alguns, sabe mentir, mas suas mentiras são de 

uma natureza menos adaptada à realidade comum. Na base da mentira e da mitomania, há 

razões diversas, e entre elas o fato de que certos sujeitos – e isso é presente desde a infância – 

não podem sobreviver psiquicamente de outra maneira senão com um “eu escondido”. 

Há a mentira necessária para proteger a sobrevivência dentro de situações de perigo 

real ou de utilidade, e que não diz respeito a uma fragilidade narcisista. A mentira 

inconsciente é da ordem do desconhecido. A mentira mais comum, aquela que o próprio 

sujeito que conta não acredita, tem a ver com a construção consciente de uma ficção, 

                                                 
47 ZYGOURIS, Radmila. Je mens, donc je suis. Site Textes de Psychanalyse, Texte paru dans Epistolettre n. 25, 
2002. Disponível em:< http://www.radmila-zygouris.com/fr/conferences-et-textes/l-imparfait-epistolettre/je-
mens-donc-je-suis.html>. Acesso em: 29 marc.2015. 
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diferenciando-se do delírio. O mitômano apresenta uma zona de incerteza, terminando por 

acreditar nas suas fabulações e sua fragilidade narcisista é patente. A mentira parece fazer 

parte dele, e o torna melhor para si e para os outros; ele recorre à mentira sem ser empurrado 

em direção a ela por qualquer necessidade exterior; suas mentiras são aparentemente gratuitas 

e isso é que o distingue de um mentiroso comum.  

Enquanto o mentiroso sabe por que mente, o mitômano não sabe o que o leva a 

fabular, muitas vezes levando-o a enfrentar riscos contrários aos seus interesses: “É mais forte 

que eu” – diz ele, e também: “Saiu sozinho”, “Eu quis bancar o interessante” são explicações 

correntes e superficiais. A fabulação “espontânea” do mitômano, que às vezes o surpreende, é 

uma forma de pensamento criativo, como do romancista que escreve histórias sem saber de 

onde elas provém, de um lugar onde “isso pensa”. Mas enquanto a escrita diz algo, ao  

mitômano o trabalho escapa.  

Uma mentira espontânea, quer seja do mentiroso ou do mitômano, tem a ver com 

pensamento alucinatório, como qualquer ficção, como qualquer relato inventando uma 

realidade que não existe. Ao mentir um relato é fabricado, cuja realidade está a serviço do 

princípio do prazer e de uma negação da realidade “verdadeira”. É próprio do inventar outra 

realidade. Por mais satisfatória que seja a capacidade de adaptação materna às necessidades 

do bebê, haverá sempre um intervalo aonde virá se alojar a insatisfação, origem de toda 

fabulação ulterior.  

O objeto alucinado é o primeiro criado pelo pensamento, primeira verdadeira 

produção mental do pequeno homem. A mentira articulada origina-se a partir de um saber 

sobre a diferença entre o real, o possível e o plausível. Ela é a invenção do possível de um real 

plausível para um outro. Estas diferenças não são evidentes, e na psicogênese, constituem-se 

progressivamente pela separação entre o objeto alucinado e o objeto da realidade; entre o 

mundo interno e o externo, entre o devaneio, percepção e consciência. A mentira, como toda 

criação, é uma forma de evitar o princípio de realidade, estando a serviço do princípio do 

prazer. Para ser mais completo, seria preciso fazer intervir aqui um terceiro princípio, que 

Zygouris chama de “princípio da concepção”, um além do princípio da realidade. Princípio 

que regeria a criação, e por que não, a aptidão em mentir, em fabricar ficções, sem para tanto 

se voltar apenas ao princípio do prazer. 

Para explicar esse princípio de concepção ela recorre ao conceito de objeto alucinado, 

constituído pelos traços mnêmicos deixados pelo objeto da satisfação (teoricamente perdido 

para sempre) e pelo melhoramento trazido no traço do objeto real. A hipótese da autora é que 

a mentira tem sua origem na competência alucinatória do sujeito, portanto na fabricação do 
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objeto alucinado desde os primeiros meses de vida. Esta capacidade alucinatória vem de uma 

origem ligada ao princípio do prazer, frente à brutalidade do princípio de realidade. Essa é a 

primeira fixação dentro do sistema prazer-desprazer que estará a serviço, mais tarde, no 

recurso à mentira como meio de proteção subjetiva. A mentira abre o caminho para criar o 

que ainda não existe (princípio de concepção). É em parte devido à sua fixação no princípio 

do prazer que ela é tão severamente julgada, além de toda consideração moral. Ela diz: “Eu 

quero gozar sem entraves. E, sobretudo sem o entrave da realidade”. Outros dirão que ela é 

uma recusa de castração, mas essa via é a mais conhecida, e Zygouris se propõe a pensar em 

novas possibilidades. De qualquer forma, a mentira trata sempre de melhorar o objeto 

alucinado em referência ao objeto real.  

Esse melhoramento é do tipo mais íntimo, que não conheceremos jamais. O objeto 

alucinado é dócil em relação aos desejos de seu criador, enquanto o objeto da realidade, 

mesmo o mais satisfatório, é sempre, em qualquer momento, insuficientemente dócil. Talvez 

– Zygouris sustenta –  sua falta de docilidade dá lugar ao recurso da alucinação.   

A mentira e a alucinação do objeto dócil estão apoiadas nos devaneios e nas fantasias, 

com a ressalva de que elas se defrontam com um destinatário real e que devem levar em conta 

sua plausibilidade, o que já é uma grande limitação e demanda a todo tipo de competências 

conceituais e sociais. A mentira, da mesma forma que o furto de uma criança, está no 

cruzamento entre o social e o íntimo. 

O que empurra a criança em direção à mentira é a nostalgia do objeto dócil que lhe 

garante um espaço próprio, inviolável (ela acredita) e secreto, um lugar íntimo. Isto não 

significa que ela viva trancada num devaneio perpétuo. O recurso à mentira é algo de um 

instante, momento revelador deste caminho secreto e inconsciente que faz um sinal àquele 

que pode compreender. Significa que há um processo em desenvolvimento contra a invasão 

de uma realidade que se quer manter à distância. O recurso à mentira pela criança, sem 

excetuar as mentiras utilitárias mais banais, é um equivalente da barreira protetora contra a 

intrusão do outro no seu mundo interior.  

Na mentira há um duelo entre os dois protagonistas: o que mente e o destinatário da 

mentira. O destinatário pode saber que o outro está mentindo e ser conivente ou não com a 

mentira. Um mundo exclui o outro. Toda mentira implica uma relação de força. Meu mundo 

contra o seu. O mundo da realidade e o meu mundo povoados de objetos dóceis.  
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Sidney Kioshi Shine48 entende a mentira como se fosse um sintoma histérico (que 

representa uma metáfora no corpo), pois carrega uma significação inconsciente e libera um 

afeto vinculado ao sentido. Nesta via a mentira, além de uma forma de defesa, proporciona 

uma relação afetiva e imaginativa com o mundo externo. 

 

3 Uma nosografia da mentira  

 

A mentira é uma maneira de transformar a realidade, seja no psiquismo ou no mundo 

externo. Assim, procurarei efetuar uma ligação entre ela e a infância, como defesa própria e 

nas nuances psicopatológicas, que será pensada mediante referência ao sentido das formas 

que ela pode se apresentar, sem a pretensão de orientar a prática clínica e tampouco um 

diagnóstico. Isso ajudaria a organizar as ideias e a criar diferenciações necessárias para 

problematizar melhor a clínica. A ideia de efetuar esta distinção vem também de um 

questionamento em diferenciar a mentira de fantasia, delírio, realidade psíquica e 

representação da realidade.  

Esta ligação será útil para podermos pensar a transferência e a contratransferência na 

clínica, o que nos levaria, inexoravelmente, ao manejo que, para cada tipo de uso da mentira 

será diferente. Dessa forma, ao usar o eixo da psicopatologia como organizador do 

pensamento, aparecerá de um lado o paciente e a função da mentira na sua vida psíquica e, de 

outro, a maneira como isso repercute no analista, e a contratransferência é a resposta a essa 

manipulação ou comunicação. 

A mentira pode ser usada quando há ausência ou impossibilidade de efetivar as 

funções nomeadas pelos conceitos de prova e valor de realidade, podendo implicar um 

processo patológico de maior ou menor intensidade, uma impossibilidade de distinguir real e 

imaginário, seja pela fuga, recusa, perda, negação ou abandono de realidade. Vale lembrar 

que é saudável e possível modificar a realidade sem termos de recorrer a uma patologia. 

A mentira em defesa própria não diz respeito a uma psicopatologia. É a mentira 

comum do dia a dia. Quando dizemos ao marceneiro uma data diferente para que ele entregue 

os nossos móveis antes do prazo, ou quando falamos para alguém que caprichou no visual, 

que ficou muito bonito, mesmo não sendo essa a nossa opinião. É a mentira que nos tira de 

uma saia justa, nos faz parecer simpáticos, ou resolve algum problema. Há plena consciência 

                                                 
48 SHINE, Sidney Kiyoshi. Psicopatia. Casa do Psicólogo. São Paulo, 2000. 



 44

e intenção quando a comunicamos, não envolve a nossa realidade psíquica no sentido de uma 

fragilidade narcísica; ela é totalmente referida à realidade factual. 

 

a. A mentira e a criança 

 

Winnicott 49  no seu texto “Roubar e Dizer Mentiras”, sustenta que crianças que 

sofreram desilusões podem apresentar uma compulsão a atuar em confusões, recusar a 

defecação, estragar objetos alheios, desconhecendo o motivo para tais atitudes. Quando 

questionadas a respeito de seus atos, apresentam dificuldades para responder, pois ignoram o 

motivo ou não sentem culpa em relação ao ocorrido, o que pode ocasionar uma divisão 

psíquica. A criança deixa de sentir-se culpada, mas transforma-se numa mentirosa. 

Aulagnier50 conta sobre a descoberta do uso da mentira, que está presente na resposta 

parental frente à questão da origem, sendo determinante para o pensamento infantil, 

conduzindo a criança na descoberta que ela própria pode mentir, ou seja, que pode esconder 

dos outros uma parte de seus pensamentos, bem como pode pensar o que os outros não 

gostariam que ela pensasse. É o primeiro golpe na onipotência parental.  

É preciso que a mãe reconheça a diferença, a singularidade e a autonomia desse novo 

ser, o direito do filho não repetir nenhum passado perdido, ao contrário, um ser prestes a 

escrever a sua história, as suas criações, de maneira desconhecida e imprevisível. O direito ao 

segredo não deve ser oferecido e sim conquistado; partindo do desejo de autonomia da criança 

versus a presença da mãe, se perceberá o distanciamento, a independência. 

Para Zygouris51 a criança também usa a mentira como proteção, ao inventar uma 

realidade que não existe, seja por uma fabulação pura e simples, seja pela negação de uma 

realidade existente. Do ponto de vista da metapsicologia freudiana trata-se de proteger o eu 

dentro da esfera do íntimo, e não do recalque. A atividade do mentir é consciente, observa 

Zygouris; as razões que levam a mentir são geralmente da ordem do inconsciente. 

Certas crianças nascem na mentira, o que leva Zygouris a pensar que elas se 

defrontam com uma história truncada, uma realidade que as condena, quer estejam 

conscientes disso ou não, e acabam por se tornar condenada da decifração. Alguns  

                                                 
49 WINNICOTT, D.W. Textos A criança e seu mundo. Rio de Janeiro. Zahar Editores, 1979. 
50 AULAGNIER, Piera. Um intérprete em busca de sentido. São Paulo: Escuta, 1990. 
51 ZYGOURIS, Radmila. Je mens, donc je suis. Site Textes de Psychanalyse, Texte paru dans Epistolettre no. 25, 
2002. Disponível em http://www.radmila-zygouris.com/fr/conferences-et-textes/l-imparfait-epistolettre/je-mens-
donc-je-suis.html. Acesso em: 29/03/2015. 



 45

sofrimentos e patologias graves podem ter sua origem num entorno não confiável que 

transmite mentiras de geração a geração. Podemos notar na clínica danos da mentira, 

transmitida consciente ou inconscientemente, através das múltiplas feridas da memória que 

certos pacientes sofrem. Cabe ao analista transformar-se em detetive, frente aos ancestrais, 

sendo que às vezes ele terá de sujar a reputação para resgatar o legado de uma linhagem de 

mal ditos. É preciso compreender o que leva alguém a mentir: pode ter sido a única maneira 

de sobreviver, de escapar da vergonha ou da desonra, ou do medo de perder um amor.  

A mentira da criança costuma estar inscrita em relação à dependência de um adulto. 

Ela também mente para não perder o amor do outro, para não ser desmascarada ou por medo, 

e mente também para salvaguardar seus prazeres proibidos. A mentira pode ser perigosa se 

ela escapar da ordem da plausibilidade e proteger mal seu protagonista; pode também ficar 

retida numa repetição infernal e familiar em que apenas a mentira parece constituir uma arma 

de luta.  

A partir da aquisição da palavra a criança é capaz de mentir, atividade similar à 

invenção; como um jogo de faz de conta. Mentir faz parte de suas descobertas pessoais. 

Através da mentira, usada pela criança que quer esconder uma bobagem que tenha feito, 

existe o risco de ser desvelado. 

Sempre foi dito que as crianças são inocentes, entretanto, elas têm pulsões muito 

fortes e querem gozar com menos entraves possíveis, não sendo portanto, deste ponto de vista 

inocentes. Mentem espontaneamente quando seus sistemas de prazer ficam ameaçados. No 

entanto, Zygouris adverte que não seria falso invocar uma inocência nas crianças. A maioria 

delas mente num momento ou em outro, sinal de que sabem se proteger, se pôr ao abrigo para 

obter algo que deseja ardentemente. Mas há uma inocência particular na infância: não é a 

ausência da mentira, e sim a credulidade. As crianças acreditam naquilo que lhes dizemos. 

Elas não supõem que o adulto minta. Elas mesmas podem mentir, e se reconhecem em 

desvantagem de forças existentes entre elas e os adultos. A criança pode ser ao mesmo tempo 

mentirosa e crédula. Porque a credulidade e a capacidade de mentir não dizem respeito às 

mesmas funções psíquicas. A mentira se enraíza na tentativa de recuperar o objeto dócil, a 

credulidade repousa na crença que o adulto, sendo mais forte, está a altura de seus próprios 

desejos.  

A criança pode mentir e continuar “inocente”; sua inocência é perdida quando ela vê o 

adulto mentir e, consequentemente, o mundo da infância desmorona porque a criança não é 

guardiã da lei. A mentira da criança não tem o mesmo estatuto da mentira do adulto. O adulto 

é o guardião e o garantidor da lei. Se ele mente e a criança toma consciência disso, a lei 
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vacila. A criança não pode ser considerada transgressora, mesmo fazendo coisas 

transgressivas; apenas o adulto é culpado pela transgressão. 

Se tantos pais desmoronam ao descobrir as mentiras de seus filhos, é porque além da 

gravidade da mentira, eles percebem, conscientemente ou não, o abismo que se abre entre a 

imagem sonhada que eles têm dos filhos e a imagem que a criança real lhes passam de si 

próprias pelo viés da mentira. Toda mentira acusa seu destinatário. Pela mentira, a criança 

acusa os pais de não a compreenderem e, ao mesmo tempo, os agride por essa incompetência. 

Por outro lado, os pais ignorarem as mentiras dos filhos não é um ato responsável, ou 

satisfatório. 

A mentira preserva a criança das angústias parentais, e de suas próprias angústias, que 

a verdade provocaria, se ela tivesse escolhido abdicar face às exigências dos pais. Para tanto, 

a mentira serve como um “você não passará” no mundo que é meu, onde eu crio o que quero, 

onde eu preservo o princípio do prazer.  

Ao ouvir mentiras de crianças na clínica, devemos estar atentos ao que elas podem 

estar querendo comunicar: que não estão prontas para abdicar do princípio de prazer, que 

estão com medo, talvez queiram parecer melhor, podem não estar prontas para assumir o que 

fizeram... A partir do conteúdo da mentira será possível construir uma ideia do motivo da sua 

utilização. 

 

b. A mentira e o adolescente 

 

A adolescência ilustra a produção da ficção feita sob medida e a necessidade de 

proteger um espaço íntimo. É um momento difícil, mas são os pais, os adultos que ficam em 

pânico. Quando os filhos atingem a adolescência o casal parental com muita frequência já está 

acomodado pelo menos no que diz respeito ao seu desejo sexual, porém mantendo intacta a 

curiosidade diante do sexo. O adolescente, na eclosão dos seus ardores e nos desastres de suas 

escolhas, obriga os adultos a pensarem sobre esse tema. 

As mentiras dos adolescentes podem frequentemente ser lidas como a interpretação da 

realidade imaginária na qual vivem os seus pais. E então tem-se surpresas porque se desvelam 

zonas de turbulências parentais que estão vinculadas àquelas de sua época. A mentira na 

adolescência, além de seu caráter sexual, ainda se parece com a da infância. No trabalho com 

adolescentes geralmente a mentira está presente, seja para eles parecerem melhor ou para lidar 

com menos angústia acerca dos pensamentos que o invadem: novas responsabilidades, 

turbulência sexual, escolhas, inserção grupal enfim, toda uma gama de elementos que 
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constituem esta fase da vida. A escuta analítica deve estar bastante atenta a todo esse cenário 

de acontecimentos intensos no qual a mentira pode ser uma constante. 

  

c. A mentira e a neurose obsessiva 

 

O neurótico obsessivo é aquele que apresenta um conflito psíquico que tem sua 

origem na infância, e cuja etiologia sexual está fixada na libido do estádio anal. De acordo 

com Laplanche e Pontalis52  esse conflito compulsivo apresenta-se como uma espécie de 

ruminação mental, dúvida, escrúpulos, levando a inibições do pensamento e da ação. É 

marcada por deslocamentos do afeto para representações, fixação na fase anal, ambivalência, 

dúvida, inibição e tensão entre o ego e superego, este último muito cruel, que lhe impõe um 

sentimento de culpa muito forte. O conflito entre o ego e o id, presente na neurose obsessiva, 

mobiliza e bloqueia as energias do sujeito.  

Coelho Jr.53 aponta para o fato de que o neurótico não nega a realidade, apenas não 

quer saber dela, a sua aliança é com o mundo real, e faz uso da fantasia como forma de 

manter o prazer vetado pela realidade, sem que seja necessário negá-la ou criar uma nova a 

partir da alucinação. Aqui, a fantasia se liga a um pedaço da realidade.  

A natureza a-social da neurose seria uma fuga pela frustração de uma realidade 

insatisfatória para um mundo prazeroso da fantasia, enquanto outra parte mantém-se 

vinculada à realidade, e cujo conflito é resolvido pela formação de sintomas (que nada mais 

são do que representantes substitutos das satisfações. E é através deles que o solo da realidade 

é atingido). Para o neurótico a realidade, seja em partes ou no seu todo, é vivida de forma 

insuportável, e isso pode se apresentar por meio de uma recusa, negação ou fuga de pequenos 

pedaços da realidade.  

Creio ser o neurótico obsessivo o que menos mente intencional e conscientemente, 

especialmente por conta de seu superego severo e de seu intenso sentimento de culpa. Mas 

não seriam as verdades expressas por eles verdadeiras mentiras? Como na religião, que prega 

a evitação ao sexo, justamente aquilo que os fiéis desejam ardentemente. Ou, no caso do 

Homem dos Ratos, que tinha tanto medo de seus pensamentos assassinos dirigidos ao pai, não 

era justamente isso que ele desejava? 

                                                 
52 LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, J.B. Vocabulário da Psicanálise. 4a. Ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001.  
53 COELHO JUNIOR, Nelson. A força da realidade na Clínica Freudiana. São Paulo: Escuta, 1995. 
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Provavelmente o neurótico obsessivo será o paciente que contará os acontecimentos 

mais próximo da realidade factual; será na sua obsessão em parecer tão imaculado que se 

encontrará a sua verdade por trás dos fatos; seus desejos não parecerão tão “próprios” de sua 

“pureza”. Não é à toa que ele gosta de tudo tão limpo e arrumado. 

Ao manejar transferencialmente o obsessivo, o analista deverá estar atento à sua 

própria credulidade! 

 

d. A mentira e a histeria 

 

A histeria é uma doença psicogênica causada por um conflito psíquico inconsciente 

que apresenta quadros clínicos variados. Seus sintomas podem ser do tipo conversivo ou se 

apresentar como fobias, sendo o recalque o mecanismo mais manifesto e a oralidade e 

falicidade estando sempre em evidência.  

Em 1914, Freud54 escreveu o texto “História do Movimento Psicanalítico”, no qual 

relata todas as suas descobertas até aquele momento. A fantasia foi uma delas. Ao tratar de 

pacientes histéricos viu cair por terra a teoria da sedução, uma vez que os pacientes 

remontavam seus sintomas e traumas de forma fictícia, criando cenas na fantasia, e o mais 

importante para a clínica é que essa realidade psíquica precisaria ser levada em conta ao lado 

da realidade prática. Na histeria as fantasias tomam o lugar da realidade, uma vez que os 

sintomas se ligam a elas, mais do que às lembranças dos eventos reais. Freud passa a 

desacreditar na sua neurótica, o que não deixa de ser uma forma de se questionar sobre o 

estatuto da mentira. 

O conflito nuclear que o histérico apresenta é a rejeição da sexualidade, por não ter 

liquidado o complexo de Édipo, além de evitar a angústia de castração: seu desejo é sempre 

insatisfeito.  

Freud55 diferenciou o criminoso e o histérico em relação ao segredo. O primeiro o 

conhece e o oculta (ou seja, simula a ignorância), enquanto o histérico não conhece o segredo 

que oculta para si mesmo (autêntica ignorância), devido à repressão de certas ideias e 

lembranças catexizadas com afetos, bem como dos desejos que delas se originam, não 

                                                 
54  FREUD, Sigmund. (1914). História do movimento psicanalítico. In: FREUD, S. Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 
1969. Vol. XIV - A história do movimento psicanalítico. p.16-88. 
55  Idem. (1906). A Psicanálise e a determinação dos fatos nos processos jurídicos. In: FREUD, S. Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de 
Janeiro: Imago; 1969. Vol. IX - Delírios e sonhos na “Gradiva” de Jensen (1907 [1906]). p.105-120.  
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penetrando na sua consciência. É desses complexos que derivam os sintomas somáticos e 

psíquicos que atormentam os pacientes. Cabe ao terapeuta descobrir o material psíquico 

oculto. Se o paciente em psicanálise quer se curar, ele ajudará a combater sua resistência. 

 Seria o histérico o paciente que mais mente em relação à realidade factual, pois seu 

mundo da fantasia é intenso? O pequeno Hans, em seus momentos de “calma e lucidez” 

realmente acreditava que o cavalo iria mordê-lo? As pacientes histéricas de Freud não se 

enxergavam um tanto ridículas, na intimidade de seus pensamentos? Aqui a mentira e a 

fantasia se misturam ficando quase impossível discriminá-las, como veremos mais adiante 

quando a paciente jovem homossexual conta para Freud sobre o seu sonho, quando Pina me 

mostra o presente que o namorado lhe deu e a paciente de Deutsch se troca na tenda da praia 

junto de seu tio. O que elas contam, apesar de fundamentado em suas fantasias: 

agradar/provocar o pai, ser/não ser mulher, gozar ou não da sexualidade, não deixa de ser 

mentira; talvez não tenham a intenção de fazer o outro de bobo, mas cada uma tem a sua 

função de existir, e que deve ser investigada na clínica, pela sua forma e conteúdo, e não em 

ser desmascarada. 

 

e. A mentira e a psicose 

 

Laplanche e Pontalis56 nos ensinam que a psicose se produz por uma ruptura entre o 

ego e a realidade, deixando o ego, num primeiro momento sob o domínio do id, e depois sob 

o do delírio, sendo que o ego nega a realidade e reconstrói uma nova de acordo com os 

desejos do id. A essa realidade é atribuída quase uma instância do aparelho psíquico. A 

psicose é uma afecção que apresenta diversas estruturas: paranoia, esquizofrenia e melancolia. 

É uma perturbação primária da relação libidinal com a realidade, cujos sintomas manifestos 

são tentativas secundárias de restauração do laço objetal.  

A psicose pode ser entendida como uma recusa à castração, à realidade e uma 

clivagem, devido à não incidência do recalque. Vale lembrar que até o final de sua obra Freud 

não ficou satisfeito com a definição que deu à psicose, bem como não atribuía à psicanálise o 

seu tratamento, acreditando que nos anos futuros isso certamente ocorreria. 
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Em Schreber, Freud 57  escreve que o efeito que o mundo exterior tem sobre o 

paranoico o estimula a inventar teorias inexplicáveis, fazendo uso das fantasias para manter o 

prazer vetado pela realidade. Substitui totalmente o mundo exterior na sua forma delirante 

provocando mudança no mundo interior, como tentativa de preencher as demandas da 

realidade, na qual há uma impossibilidade de aceitação/convivência. Na psicose não se separa 

o que é fantasia daquilo que não é, fazendo surgir uma realidade melhor, mais agradável sem 

produzir conflitos e, assim, essa alucinação ou delírio traz consigo a crença na realidade.  

As mentiras do psicótico não são conscientes, embora sejam mentiras em relação à 

realidade factual; diferenciando-se das outras acima citadas porque o psicótico está desligado 

da realidade material em relação ao seu delírio e buscando um mundo alternativo. É a partir 

dessa estrutura que ele deve ser escutado. 

Para Shine 58 , a grande dificuldade no trabalho do analista com o psicótico é 

estabelecer um vínculo com seu mundo representacional, e quando isso não ocorre o analista 

pode se sentir enganado, frustrado, podendo gerar uma sensação de inutilidade e uma tristeza 

íntima diante de um quadro de desesperança. Como no caso citado por Bollas59, no qual o 

contato com a contratransferência foi a garantia de cura da loucura imposta por Jonathan. A 

raiva, a frustração, o sentimento de inutilidade e a tristeza de Bollas são parte das emoções 

contratransferenciais. Convivendo com a recriação feita por Jonathan das atividades da mãe, 

Bollas pôde se sentir como seu analisando em relação à sua mãe: sentir o trauma da ausência, 

a frustração de um relacionar ilusório, e alguma coisa que não o deixa parar de fazer o que 

está fazendo. Possibilidade do analista propiciar uma maneira pela qual este paciente poderia 

recuperar-se da loucura de sua sensibilidade. O analista, no entanto,  não deve repetir a falta 

de identificação dos pais com as necessidades da criança e o consequente descaso com as 

exigências psíquicas e somáticas existenciais dela. Um cuidado assim, ignorando a realidade 

interna própria para evitar o sofrimento psíquico, seria um cuidar psicótico.  

No psicótico, mentir pode estar longe de ser uma simples realização de um desejo 

inconsciente como forma de negar  uma realidade desagradável. 

 

                                                 
57  FREUD, Sigmund. (1911). Notas psicanalíticas sobre o relato autobiográfico de um caso de paranoia 
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58 SHINE, Sidney Kiyoshi. Psicopatia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2000. 
59 BOLLAS, Christopher. A sombra do objeto. Rio de Janeiro: Imago, 1992.	
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f. A mentira e a perversão 

 

Roudinesco e Plon60 nos ajudam a entender a perversão: ligada à recusa da castração e 

a uma clivagem do ego. É um desvio em relação ao ato sexual “normal”. Os comportamentos, 

as práticas e as fantasias na perversão são apreendidos em relação a uma norma social que 

induz a uma norma jurídica. Para a psicanálise, a perversão diz respeito a uma estrutura cujo 

caráter da sexualidade é selvagem, bárbaro, polimorfo e pulsional, não conhecendo o recalque 

nem a proibição do incesto nem a sublimação. Uma sexualidade sem limites, organizada 

como um desvio em relação a uma pulsão, a uma fonte, um objeto e um alvo. Em última 

instância, o perverso renega a realidade, marcada pela indiferenciação sexual, na qual o 

sujeito faz coexistir duas realidades: a recusa e o reconhecimento da ausência de pênis na 

mulher. A perversão surge, assim, como um desmentido da castração e uma fixação na 

sexualidade infantil. 

O perverso tem uma atitude própria no confronto com a diferença sexual. Se houve 

um tempo em que a psicanálise era negada ao perverso, essa alienação deixou de existir a 

partir do momento que ela foi encarada como um distúrbio da identidade de natureza 

esquizoide, ligado a uma pulsão feroz de autodestruição e de destruição do objeto, tornando-

se a manifestação da pulsão de morte, em geral com uma transferência negativa em análise. 

Para Lacan, a estrutura perversa se caracteriza pela vontade do sujeito em se transformar num 

objeto de gozo oferecido a Deus, a fim de ridicularizar a lei e experimentar o masoquismo. 

Na perversão, para se lidar com o medo da castração, recorre-se a uma negação de 

uma parte vista do órgão genital feminino, superenfatizando o reconhecimento de outra parte. 

Apenas uma região do aparelho psíquico realiza esta negação, e a outra reconhece o que foi 

visto.  

Clavreul 61  observa que o saber do perverso se pretende verdadeiro, é rígido, 

implacável, inapto para ser revisado diante do desmentido dos fatos, pois recusa se reconhecer 

por um “não saber” prévio que é constitutivo do humano, e não deixa espaço para a ilusão, 

para o desejo. O saber do perverso é absoluto.   

O que busca um perverso em análise, uma vez que  não assume o lugar do “não 

saber”? Sua demanda é ambígua, e sua forma de enganar não dura muito tempo. Há uma 

armadilha na qual o analista pode cair: ser impotente perante um discurso estéril. O analista 
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pode ficar reduzido a uma posição moralizante ou perversa, devendo, portanto, evitar ser um 

cúmplice do ato perverso, que recusa também ver a realidade, tal qual seu paciente, que 

coloca em cena uma experiência que se inscreve em falso com relação a todo um contexto. A 

função do analista “... é fazer emergir uma verdade escondida(...), que não poderia aparecer 

senão após ter se revelado intangível, após ter assumido todas as máscaras das aparências 

enganosas, das miragens, das ilusões”.62 O analista deve procurar em alguma parte que a lei 

seja representada, tendo em vista que a função de restituir o registro da ilusão, que foi 

recusado, possa ser efetivada. Um grande desafio! 

Para Clavreul, o que caracteriza a perversão de transferência, diferente da neurose de 

transferência, é um posicionamento tal diante do analista, que o coloca numa cilada, em duas 

posições: a de censurar moralmente ou a de compactuar no gozo perverso. Cabe ao analista 

não cair nessa cilada, e não cair na cilada sendo que tem que interpretar que: você está me 

colocando na cilada!  

 

g. A mentira e a melancolia 

 

De acordo com Roudinesco e Plon 63  o melancólico é um ser que apresenta um 

esvaziamento de desejo, a não ser o de autoaniquilamento. Seu humor varia entre a mania e a 

depressão. Victor Hugo dizia que o melancólico ficava feliz por estar triste. Freud64 preferia 

aproximar a melancolia a um destino subjetivo, mais do que a uma doença; aproximou-a do 

luto, como a sua forma patológica. O melancólico se supõe culpado pela morte do objeto 

perdido, identificando-se com ele ao ponto de se perder num desespero sem remédio, incapaz 

de fazer o luto. 

O melancólico costuma se autocriticar, como se estivesse falando uma porção de 

mentiras sobre si mesmo, e quem olha diz que não é bem assim, mas o analista não poderá se 

manifestar contrariamente diante desse paciente. Clínica difícil de manejar a da melancolia, 

pois o discurso insiste nesta autorrecriminação e falta de perspectiva. Mentiras que estão a 

serviço desta sombra do objeto que teima em ofuscar a vida do melancólico. 

 

                                                 
62 CLAVREUL,	J.	O	desejo	e	a	perversão.	Campinas:	Papirus	Editora,	1990. p.140.	
63 ROUDINESCO, Elisabeth, PLON, Michel. Dicionário de Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 
64 FREUD, Sigmund. (1917). Luto e melancolia. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XIV - A história 
do movimento psicanalítico - Artigos sobre metapsicologia. p.275-292.  



 53

4 Reflexões sobre a mentira 

 

Ao longo da confecção desta dissertação escutei algumas vezes que não se pode falar 

em mentira no campo da psicanálise, devido ao seu valor moral e a existência do conceito de 

fantasia. A mentira não é um conceito e nem aparece em nenhum vocabulário especializado 

da área, embora sua incidência na clínica seja grande, assim como o é na realidade. A ideia de 

tratar a mentira como mais uma comunicação sem maior destaque, seria exatamente simétrica 

à de querer corrigi-la o tempo todo, porque dessa forma se ignoraria a função específica que 

ela possa ter: a sua manifestação e não o seu conteúdo.  

A mentira é um problema e é necessário considerá-la no âmbito da análise, quando 

fica evidente que o analisando está se manifestando de forma mentirosa. Isso não é 

indiferente, e é importante interpretar a compulsão e a necessidade de mentir, o que seria a 

verdadeira análise! O analista não pode fingir que acredita, o que se configuraria um 

emborramento contratransferencial, uma interferência nas condições da análise. O sujeito fala 

uma grande mentira e o analista toma como fantasia ou verdade? Isso seria uma concordância 

sobre a apreensão distorcida da realidade, uma manipulação. Importante lembrar que a 

realidade material é também uma questão para a clínica, no sentido do compartilhamento de 

sua compreensão, além do apoio que a mentira obtém de algum incidente da realidade para a 

sua constituição; questão complicada, mas que não se pode ignorar, por isso a importância de 

se discriminar a função (nosografia) da mentira. A luta não é contra o conteúdo!  

O sujeito funciona psiquicamente no balanço entre a realidade material e a realidade 

psíquica, ao administrar as suas pulsões e as exigências do mundo exterior. O estabelecimento 

do conceito de fantasia, atrelado à realização de desejo, nos faz compreender a 

impossibilidade de conhecer uma verdade pura, e é com essa premissa que trabalhamos na 

clínica, tendo em vista a renúncia ao prazer que a realidade nos exige. 

Procurar os sentidos das fantasias, compreender que nem sempre eles serão revelados, 

ou que levarão um tempo para sê-lo, é tarefa do processo de uma análise. Esses sentidos 

sempre importarão para o paciente, que pode até conhecê-los, mesmo sem ter consciência 

desse fato. 

A fantasia tem o seu papel para compensar a dificuldade em se renunciar ao prazer, o 

que pode gerar sintomas. Cabe ao analista, em trabalho conjunto com o paciente, poder 

distinguir o real do ficcional, através das construções em análise (descobrir os fatos do 

passado do paciente, os traumas e as conexões com as fantasias). Nem sempre, no entanto, é 

possível introduzir valor de realidade às formações psíquicas reprimidas, pois assim 
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estaríamos menosprezando a importância das fantasias na formação dos sintomas, ou 

buscando uma prova real de um crime para um sentimento de culpa. Assim, a realidade que se 

busca atingir é oposta ao princípio do prazer, na qual o ego garantiria a proteção ao id, 

representando-o no mundo exterior, e trazendo equilíbrio entre as forças pulsionais e as 

exigências da realidade, ao menos para harmonizar as suas exigências. 

Poder acessar a verdade foi uma questão trabalhada por Freud ao longo de sua obra, 

sem entretanto ter um desfecho conclusivo, pois para ele o trauma também poderia ter sua 

origem num acontecimento psíquico, além de um real, uma vez que a verdade inscrita no 

inconsciente também orienta o fazer do sujeito no mundo. De Freud darei um salto em direção 

ao último Lacan, aquele que diz que o saber inconsciente é o lugar da verdade. Este saber que 

é furado, que é não todo, o que fala do conceito de Verdade Mentirosa, que expressa a 

impossibilidade constitucional de que o sujeito constrangido pela forma humana possa dizer 

toda a verdade, articular-se em significantes que lhe permitam uma apropriação absoluta de 

seus termos originários e concretamente verdadeiros.  

Mesmo sendo o mais sincero ao associar livremente, e ao falar apenas o que lhe vier à 

mente, no maior esforço de não se censurar, de não se desviar, ainda assim, a associação livre 

não pode garantir a chave da verdade do sujeito, e assim se apresenta como uma verdade 

falhada. E então vem a ideia de que a verdade é uma construção, não um fato que não varia. A 

verdade inconsciente é não toda, não toda acessível, além de existirem outras causas para as 

determinações humanas. E o que se acessa da verdade? Certo sentido para nossa existência; 

algo sobre o lugar do sujeito no desejo do Outro; o material inconsciente que o enunciado 

quer encobrir, mas que a enunciação denuncia. 

Não se encontraria a fantasia num limbo? Algo que parece que jamais conseguiremos 

agarrar concretamente? Sim! É disso que se trata, é com isso que trabalhamos, é o que 

movimenta a clínica, e à medida que é resgatada transforma o sujeito, mas um resto sempre 

permanece.  

E a mentira, como diferenciá-la da fantasia? Zygouris65  nos ilustrou sobre o seu 

engendramento, sobre o seu uso, as suas funções. Ela está a serviço do princípio do prazer, 

nos protege, nos ajuda a nos adaptar à realidade. Verdadeiro ou falso, o relato do paciente 

deve ser equiparado. O falso, ainda assim é criação do paciente, aquilo que importa para sua 

                                                 
65 ZYGOURIS, Radmila. Je mens, donc je suis. Site Textes de Psychanalyse, Texte paru dans Epistolettre n. 25, 
2002. Disponível em:< http://www.radmila-zygouris.com/fr/conferences-et-textes/l-imparfait-epistolettre/je-
mens-donc-je-suis.html>. Acesso em: 29 marc.2015. 
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neurose. Uma vez que a fantasia tem a sua realidade, seja ela material ou psíquica, é isso que 

vamos escutar, pois diz respeito ao sujeito. 

Encaminhemo-nos, então, para o manejo transferencial da mentira. O analista que 

escuta a mentira pode ou não identificá-la como tal, cair na sua sedução, perder-se na intenção 

de revelá-la, não conseguir perceber a fantasia inconsciente subjacente à mesma, enfim, 

perder-se no emaranhado que ela pode representar e deixar escapar o que interessa para uma 

análise: o imaginário do sujeito. 

É justamente aí que se põe o problema: se as histórias inventadas por Pina, como 

veremos adiante, diziam respeito às suas fantasias, ao seu inconsciente, ao seu imaginário, ou 

se eram puras invenções conscientes, e se efetivamente importa fazer essa diferenciação. Não 

caberia simplesmente escutá-las sem colocá-las em xeque? Aqui, vale a pena abrir um 

parênteses para refletir sobre a confissão da mentira, e, para tanto, recorrerei novamente a 

Zigouris66. Ela entende que arrancar a confissão pela ameaça ou chantagem afetiva é uma 

violação do espaço íntimo, do qual o sujeito não está necessariamente consciente. A confissão 

pode aliviar o mentiroso ao reencontrar a benevolência do outro, porque não é fácil guardar o 

segredo da mentira, mas pode ficar o traço consciente da humilhação de haver cedido. Certas 

lembranças de confissões são literalmente traumáticas; além da humilhação consciente que 

elas representam, não é a renúncia à onipotência e à faculdade alucinatória que constituem a 

ferida; a ferida está em reviver sem proteção a perda do objeto dócil. 

Se a confissão for extorquida, se as ameaças são muito pesadas e a necessidade de 

guardar um Eu escondido é muito importante, então poderá restar ao mentiroso o refúgio no 

corpo: afecções da pele, a falta de ar nos pulmões, o vazio ou o cheio no estômago, que não 

devem ser analisados como somatizassões histéricas, mas como último refúgio, último 

recurso quando a mentira falha na sua função protetora de guardar um objeto dócil, 

significando a renúncia a uma atividade, logo criativa. Só o corpo poderá ainda fazer 

barragem, quando o pensamento não faz mais seu trabalho de proteção, quando a mentira é 

inoperante para fazer lugar a uma outra realidade para que existam dois mundos, e não apenas 

um, aquele onde deve se dizer tudo. Assim, ao forçar uma confissão, quando o sujeito ainda 

não está pronto para abrir mão do recurso à mentira, pode-se ter um efeito contrário ao 

desejado, gerando sintomas no corpo. Lembrando que: enquanto persistir a mentira o sujeito 

ainda está sendo capaz de se defender psiquicamente.  

                                                 
66 ZYGOURIS, Radmila. Je mens, donc je suis. Site Textes de Psychanalyse, Texte paru dans Epistolettre n. 25, 
2002. Disponível em:< http://www.radmila-zygouris.com/fr/conferences-et-textes/l-imparfait-epistolettre/je-
mens-donc-je-suis.html>. Acesso em: 29 marc.2015. 
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Forçar a confissão não tem nada a ver com a pesquisa no decorrer de uma análise, na 

qual se entregam analista e paciente para reencontrar um motivo secreto, que tentarão 

explorar juntos o lugar e o destino. Daí a importância em se considerar a função da mentira 

antes de dar explicações quanto ao seu conteúdo. É preciso diferenciar o conteúdo de uma 

mentira, conteúdo latente ao qual Freud se liga e analisa como um sonho, de sua função de 

barreira psíquica contra a violência do outro que ameaça o princípio do prazer.  

A mentira é um pensamento afetado, endereçado a alguém, cuja descoberta de sua 

significação pode ser importante, mas da qual trata-se, antes de mais nada, de compreender o 

momento psíquico enquanto processo dinâmico de construção de uma barreira de proteção. A 

mentira nos interessa em psicanálise porque, em dado momento, desvenda um processo em 

curso. A mentira é a explicação plausível para a pessoa guardar um segredo. 

Se nos abstemos de julgar, então a mentira reencontra o jogo, a capacidade de criar 

uma ficção, a criatividade do “Diríamos que...” e ela inventa para as necessidades da causa, as 

necessidades de sua causa. Às vezes, a mentira é miserável, outras vezes rica de invenções em 

peripécias.  

Da motivação inicial provocada pela mentira, cujo teor era elidir o sintoma e deslocá-

lo para a consciência, transmutou-se para um acolhimento diferenciado deste tipo de conteúdo 

no terreno da transferência. “Eu minto, logo eu penso” ou “Penso, logo existe!” podem ser os 

axiomas do inconsciente. Ao mentir o sujeito experimenta sua capacidade de pensar, de viver 

a liberdade, de imaginar, de se separar do outro além de exercitar sua inteligência, embora o 

preço a pagar por tais acrobacias se mostra ser, às vezes, desproporcional ao prazer que ele 

preserva. De qualquer forma, a mentira é uma invenção possível face a uma realidade 

recusada. 

Para Lacan67 a verdade é mentirosa, mas penso que a intenção do sujeito ao comunicar 

esta verdade mentirosa não seja mentir. Eis a diferença: quando o sujeito mente pode-se dizer 

que há uma intenção de fazê-lo, e que deverá ser interpretada a partir da sua função. 

A mentira, como presença na clínica, me parece fascinante! Diferente do cotidiano, 

quando pegamos na mentira, como analistas precisamos cuidar em não sermos pegos pela 

mentira! Após transitarmos pelos meandros engendrados pela mentira, pinçando as 

considerações de vários autores, veremos no próximo capítulo como fui pega por ela e, nos 

seguintes, como pude refletir sobre ela e não mais temê-la. 

 

                                                 
67 KATZ, Ilana. Verdade e ficção. (mimeo)	
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O CASO PINA 

 

 

O uso do caso é fundamental para uma produção de saber da teoria psicanalítica, e dá 

a ela uma consistência epistemológica. Freud, ao longo de sua obra, utilizou muito de seus 

casos para poder desenvolver e pensar a teoria, e assim também fizeram e continuam fazendo 

muitos psicanalistas. Sem bons exemplos clínicos não se tece uma teoria.  

Joyce McDougall68 enfatiza o uso dos relatos clínicos em seus trabalhos; ao ilustrar 

uma teoria ou uma hipótese, ela se apoia em fragmentos clínicos. Os relatos de casos ajudam 

a enunciar uma teoria, a qual pode ser transmitida pela clínica, o que permite indicar os 

movimentos transferenciais. Essa clínica diz respeito ao particular, ao singular, pois não se 

privilegia o quadro clínico, e sim uma descrição pormenorizada do sentido que o caso traz.  

Foi o aspecto da mentira num caso clínico que fez brotar o interesse para a confecção 

desta dissertação, e assim buscar os elementos teóricos que pudessem ajudar a dissecar, 

après-coup, o que ocorreu na clínica. Além de incrementar no que diz respeito a um dos 

aspectos do tripé que constitui um psicanalista, a necessidade do estudo constante desta teoria. 

O caso que foi utilizado como disparador para a confecção desta dissertação é de uma 

adolescente, Pina, que tinha 12 anos quando começou sua análise. Há alguns aspectos que 

valem a pena serem ressaltados aqui no intuito de contextualizar essa fase do 

desenvolvimento e sua particularidade na clínica psicanalítica. 

 

1 O contexto da adolescência 

 

Escolhi como referência, para estudar a adolescência, a obra do psiquiatra e 

psicanalista, especializado nessa fase, David Léo Levisky, que além de muita experiência 

clínica, também é um grande estudioso, tendo publicado, nos últimos 40 anos diversos livros 

e artigos que versam sobre este tema. 

Assim, as ideias a respeito da adolescência aqui expostas são baseadas nas pesquisas e 

prática clínica desse autor, que também se utiliza de outros autores para compor a sua obra. 

Uma verdadeira revolução! Hormônios, contestações-da família ao grupo social-pelos, 

seios, voz grossa, namoros, sono ... esta etapa que separa o mundo infantil do adulto, mas que 

tem características próprias em cada cultura, e também nas diversas estratificações sociais.  

                                                 
68 McDougal, J. Sexualidade e criatividade. Percurso, São Paulo, n.18, p. 104-110, 1977.	
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A puberdade é o acontecimento biológico desta fase de vida, enquanto a adolescência 

é o acontecimento psicossocial, e acontecem em velocidades diferentes em cada indivíduo, o 

que dá o colorido deste grupo. 

Alguns fatores são intrínsecos a qualquer processo de adolescer, como: capacidade 

reprodutora centralizada no tabu do incesto, o que determina a busca de um objeto de amor 

fora da família. Mas é característica da sociedade contemporânea que o jovem deve se 

encarregar de seu próprio destino para alcançar a autonomia adulta, o que está cada vez mais 

difícil e mais demorado, isto devido às inúmeras possibilidades de opções, tanto em relação a 

uma maior perspectiva de vida, quanto a uma gama de experiências passíveis de serem 

experimentadas. 

A adolescência é conhecida por ser um período de crise e desequilíbrio, isso por conta 

das transformações fisiológicas e das repercussões psicológicas de inserção do jovem na 

comunidade adulta. E a evolução biológica não ocorre no mesmo tempo e nem da mesma 

forma em cada indivíduo, bem como o desenvolvimento psicológico ou social. Mas o certo é 

que o desafio está colocado para ir atrás dos objetivos nas mais diversas áreas (social, 

profissional, legal, religiosa, moral, relacional) a fim de galgar a vida adulta, nem sempre 

fácil. Em 1937, Freud69, no texto “Análise terminável e interminável” se refere a adolescência 

e a menopausa, como momentos em que as pulsões são reforçadas. Pessoas que não 

apresentavam sintomas neuróticos, podem apresentar nestas ocasiões.  

Um dos fatores de desequilíbrio na adolescência é que o corpo já é capaz de 

reproduzir ou apenas ter relações sexuais, mas não de assumir as responsabilidades impostas 

pela cultura, ou mesmo de assumir os seus riscos. Muitas vezes, o adolescente só se dá conta 

disso depois do fato estar consumado. Assim, cabe ao jovem controlar seus impulsos sexuais 

agressivos justo no momento em que isso está mais difícil de alcançar. A saída é reprimir ou 

liberar, neste caso, em geral, de forma impulsiva e sem medir as consequências, que são a dor 

e o conflito, que aparecem depois de efetuada a descarga, decorrente do sentimento de culpa e 

de uma possibilidade de reparação.  

De acordo com Levisky70, uma criança que tenha sido educada com bases rígidas 

quanto à moral, cuja experiência sexual infantil foi reprimida, tem mais chances de ter 

conflitos internos em suas relações.  

                                                 
69 FREUD, Sigmund (1937). Análise terminável e interminável. In: Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XXIII - Moisés e 
o Monoteísmo. p.247-290 
70 LEVISKY, David Léo. Adolescência. São Paulo: Zagadoni Editora, 2013.	
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Socialmente o adolescente também vive diversos conflitos. Oscilam entre a 

expansividade e a retração, por vezes cheios de energia e coragem, ou apresentando 

sentimentos de incerteza, depressão, desânimo ou passividade.  

Nesse momento, onde tudo que se quer é resolver os problemas relativos ao 

crescimento somático e sexual, é exigido do adolescente que preste atenção na escola, e esteja 

apto a escolher uma profissão. Além dos conflitos inerentes à adolescência, começam a se 

deparar, tomar consciência dos conflitos existentes na própria sociedade, como: guerras, 

subornos, a ideia vendida através das campanhas publicitárias de que o corpo é algo que pode 

ser consumido. 

O indivíduo se redefine como pessoa na adolescência, é um período de busca de si 

mesmo, o intervalo que separa a identidade infantil da adulta, e o resultado dessa busca será 

fundamental na formação e consolidação da estrutura básica da personalidade. Este é o 

momento para se reviver as experiências infantis das relações afetivas primárias, de sua 

iniciação na vida sexual, do modo como resolveu o complexo de Édipo, de suas angústias e 

temores. Uma ferramenta que pode ser útil para enfrentar a turbulência da adolescência é a 

mentira. Ela pode ajudar a suavizar todas essas transformações, mas não podemos atribuir 

apenas a esse momento o uso da mentira, mas ela pode estar potencializada nessa fase da vida 

e depois ser abandonada, quando a pessoa estiver mais equilibrada no seu espaço psíquico.  

O organismo do adolescente é invadido por transformações biológicas, impulsos 

sexuais e agressivos, e há possibilidade real da atuação dos desejos incestuosos, pela 

sexualidade genital, cujo significado e modo de utilização ainda não estão claros e provocam 

sentimentos ambíguos de atração e angústia. Tudo passa por profundas alterações: o corpo, o 

psiquismo, os interesses e a identidade. 

Até aproximadamente os onze anos, a criança geralmente aceita a sua dependência dos 

pais e mostra-se adaptada à escola e ao grupo de amigos. As transformações externas (seios, 

pelos, mudança de voz) são acompanhadas das internas, o que muitas vezes acarreta um 

sentimento de estranheza, especialmente devido aos impulsos sexuais agressivos, que através 

de ações extravasam. Vergonha ou orgulho de seu novo corpo. Exposição ou retraimento, 

misto de puerilidade e sensualidade. Embora Pina, como veremos a seguir, não se mostrava 

adaptada à sua turma de amigos antes de adolescer, trabalhou muito durante sua adolescência 

para recuperar amizades e ser incluída no grupo. Havia em seu comportamento esse misto de 

puerilidade e sensualidade, fazia campanhas junto a seus pais para poder ir à balada, 

conquistava o que queria, foi a uma, atuou em “pegações” (ficar/beijar com um menino por 

algumas horas) e assustou-se com o ambiente, preferindo não ir mais.  
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O adolescente estranha as transformações em seu corpo, que em geral são mais rápidas 

do que as transformações psicológicas. Leva um tempo para se acostumar com sua nova 

forma, e nem sempre isso acontece, gerando conflitos entre aquilo em que seu corpo se 

transformou, e no que ele desejaria ter, ou não, se transformado. Por outro lado, a diferença 

entre o adolescente e o adulto já não é tão marcada, inclusive em relação à inteligência. Ele já 

é capaz de realizar mais operações, diminuindo a diferença entre ele e seus pais, o que nem 

sempre é fácil de administrar, gerando muitos conflitos e confusões. Pina não vivia situações 

de conflito com seus pais, no sentido de desentendimentos; eles tinham um bom diálogo, creio 

que sua mãe compartilhou de forma equilibrada suas transformações físicas. No entanto, a 

desconfiança que seus pais depositavam nela, com relação aos estudos ou seu comportamento 

social, eram geradores de conflitos e confusões, como o fato de sentir-se preterida em relação 

ao seu irmão e a confusão que se estabeleceu com a interrupção agressiva de sua análise. 

As primeiras emoções sexuais costumam ocorrer no seio da família, brincadeiras entre 

irmãos e primos, contato corporal entre eles, o que pode gerar inibição e retraimento. Aos 

poucos vai dirigindo essa energia para fora de casa, dando continuidade ao processo de 

identificação. Não há dúvidas de que Pina mantinha uma relação intensa com seu irmão, se 

bem um tanto confusa, embora fraternal. Havia certa verticalidade, seu irmão ocupava, na sua 

fantasia, um lugar de notoriedade e perfeição, o que gerava sentimentos ambivalentes, e talvez 

tenha corroborado para suas criações de histórias de namorados: a cada semana havia um 

novo namorado, amiga que roubava seu namorado, ela envolvida nas histórias de namoros 

alheios, um desejo de ser amada num dia, e no outro de nunca mais querer namorar. 

Especialmente falando de moças, a menstruação é um momento muito especial, seja 

para lamentar ou comemorar. É um evento que as meninas aguardam ansiosamente, pode se 

tornar tranquilo ou angustiante, e as introduz na sexualidade genital feminina, quase adulta. 

Ter filhos agora é uma possibilidade real e temida. Esse evento mexeu muito com Pina, como 

um carimbo de sua passagem da infância ao mundo adulto; ela precisava mostrar a todos que 

estava se transformando numa mulher. 

Com relação à cognição, o jovem é capaz de formular hipóteses, o que amplia seu 

campo de conhecimento. Ele indaga, questiona, investiga, tem dúvidas, interessa-se por novos 

assuntos, busca sua própria identidade, ainda carente de experiência tanto emocional quanto 

funcional. É um momento rico em busca de verdades e valores, que nem todos adolescentes 

atingem. Penso que os grandes questionamentos de Pina iam no sentido de se transformar 

numa mulher, de ser amada e da verdade do ser, interessante que ela fazia isso utilizando-se 

da mentira, especialmente quando dizia do quanto as pessoas eram falsas.  
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Emoção e inteligência atuam intensamente nessa fase da vida, o que pode bloquear a 

ação de uma pela outra. O aparelho psíquico ainda é frágil para administrar os impulsos 

sexuais, e para defender-se deles parte da energia psíquica é desviada para outros interesses. 

O ego, por sua vez, utiliza mecanismos de defesa para administrar essa situação, racionaliza, 

intelectualiza. E eu acrescentaria: mente. Quando não dá conta, acaba por agir 

impulsivamente. 

A adolescência é um momento de luto, será perdida a condição e os privilégios da 

infância, em prol de galgar a vida adulta. Luto da criança que já não é mais, luto dos ideais, 

do corpo que era pequeno, luto pelo “assassinato inconsciente” dos pais da infância. Busca 

novos modelos identificatórios, imita, tenta e erra, às vezes acerta, e assim poderá se 

encontrar e construir. Os pais, nesse momento, não costumam servir muito como modelos. 

Andar em grupo é uma marca nessa fase da vida, pois os pares compartilham suas buscas, 

angústias, experimentações, indefinições, gostos e assim identificam-se. O grupo traz 

proteção, funciona como substituto parental, permite transitar nas descobertas sexuais, 

intelectuais e culturais. O grupo pode trazer também conflitos e angústias para aqueles que 

ficam apartados. Como dito anteriormente, Pina não enfrentava seus pais de forma 

conflituosa; embora adolescente ela os tinha ainda como modelos; seus conflitos pessoais 

localizavam-se na esfera social, durante a vigência da análise ela estava buscando inserir-se 

em algum grupo onde se identificasse, ao mesmo tempo que brigava com o que não 

concordava e procurava reatar antigas amizades.  

É um momento do surgimento das contestações e dos ideais, desde políticos até 

religiosos, chegando até a ser de intenso apego, não que seja sua verdade definitiva, mas é 

uma atitude típica. Para Levisky71 o adolescente investe com muito afinco naquilo que faz, 

não tolerando falsidades, uma vez que está em busca de saber quem ele é. Isso não era 

diferente em Pina, ela queria saber o que não dava certo nas suas relações com os pares e 

poder fazer melhor, embora muitas vezes metesse os pés pelas mãos. O conceito de pessoa 

popular era confuso para ela, às vezes desprezava o ser popular, outras buscava sê-lo. Ela 

sofria por não poder ser ela mesma, sendo o que os outros queriam que ela fosse, e a isso 

acrescentava não aguentar mais tanta falsidade. 

A capacidade perceptiva de análise, de crítica e de pensamento fica fragilizada na 

adolescência, o que se nota em relação aos amores dos jovens, os pares parecem ser perfeitos, 

                                                 
71 LEVISKY, David Léo. Adolescência. São Paulo: Zagadoni Editora, 2013.	
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num momento, e logo em seguida são desprezados, o que pode ser verificado nas relações 

amorosas de Pina.  

A relação entre pais e filhos adolescentes costuma ficar abalada, a autoridade dos pais 

fica ameaçada; a sexualidade dos filhos convoca a dos pais, o que pode gerar inveja destes em 

relação aos filhos; a independência dos filhos representa o envelhecimento dos pais; a 

cobrança por mais responsabilidade dos pais em relação aos filhos aumenta; nesse momento 

fica difícil aos pais, muitas vezes, decidirem o que irão permitir ou não aos filhos escolherem 

fazer, o que provoca conflitos, desentendimentos e desconfianças. 

Adolescer não é uma escolha, mas ao longo desse processo escolhas devem ser feitas. 

Muitas delas ocorrem de forma atrapalhada, são experimentações, um dia se acredita e se 

defende determinadas ideias, no outro elas já não valem mais. Hormônios, oportunidades, 

mudanças corporais, alcance de certa liberdade, muitos elementos novos e intensos para se 

administrar. Uma etapa, aos meus olhos, que pode ser muito divertida ou muito perigosa para 

se viver e acompanhar. 

Foi neste contexto que atendi Pina por quase três anos, procurando levar em conta as 

transformações advindas da adolescência, além de escutar a sua singularidade, a sua realidade 

psíquica. 

 

2 A especificidade da clínica com adolescente 

 

Para ser um psicanalista de adolescente é preciso gostar de pacientes nessa fase da 

vida. Ser flexível e empático na relação transferencial/contratransferencial estimula o 

interesse do adolescente em querer participar do seu processo de autoconhecimento. Diferente 

de uma relação de imposição, rivalidade, onde o processo analítico dificilmente se estabelece. 

O adolescente costuma variar muito o seu estado mental, ora neurótico, psicótico, psicopata, 

deficitário, psicossomático, o que exige do analista habilidade e poder de adaptação.  

Trabalhar com adolescentes exige do analista fazer uso de uma linguagem diferente, 

muitas vezes recheada de gírias, falar de coisas nem sempre interessantes para o universo 

adulto, e poder regredir no universo das fantasias. Escutar  o imaturo, o dissociado, o 

regressivo e decodificá-lo na linguagem adulta e recodificá-lo para que o adolescente possa 

gerar algum significado.  

Há na análise de adolescente uma mobilização contratransferencial por conta da 

presença de mecanismos psíquicos primitivos, que colocam em evidência aspectos 

adolescentes do analista, o que o faz identificar-se com seus pais internos da adolescência, ou 
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com as fantasias de seu paciente. O analista pode projetar no paciente fantasias que tem em 

relação aos seus filhos, e de maneira inconsciente ocupar o lugar dos pais que não lhe cabe. 

Penso que a mentira de Pina me convocou para esse lugar, que realmente não me cabia, e não 

ajudou no processo analítico dela. Não era meu lugar preocupar-me com suas mentiras como 

uma mãe que não quer que seu filho minta, e sim oferecer um espaço benevolente para que 

ela falasse aquilo que lhe viesse à mente. 

É mais habitual que o adolescente chegue à análise por um pedido dos pais, da escola 

ou do médico; menos frequente é que este pedido seja dele. As primeiras entrevistas 

costumam ser com os pais, que trazem a queixa e também são ouvidos no relato da vida do 

seu filho(a). Às vezes seus filhos sabem que seus pais estão procurando uma análise, outras 

vezes esse comunicado só é feito depois de conversar com o analista. Quando o adolescente 

chega para a primeira sessão, costuma-se perguntar se ele sabe porque está lá, ou porque seus 

pais escolheram uma análise para ele. O analista pode perguntar também como poderia ajudá-

lo, ou alguma outra forma de fazer com que a demanda apareça a partir do adolescente. A 

forma como Pina fez sua demanda por análise logo na primeira sessão não é o mais comum 

entre adolescentes, em geral, leva-se um tempo para aceitarem que estão lá e outro tempo para 

formularem suas demandas; pode também ocorrer de essa demanda não ser colocada, o que 

dificulta o trabalho. Vale ressaltar que nunca foi uma demanda de Pina curar seu sintoma de 

mentir. Freud recomendava aos psicanalistas que eles não tivessem pressa em curar. Um 

primeiro argumento diz respeito à queixa inicial que o paciente traz e não seria a essa 

demanda que precisaríamos responder, pois ela talvez seja apenas a ponta do iceberg dos 

conflitos inconscientes; é preciso muito mais escutá-las do que tratá-las. Se curar diz respeito 

a restabelecer a normalidade funcional, ou então levar o sujeito de volta ao seu estado anterior 

da doença, é bom lembrar que a psicanálise não tem uma noção preestabelecida de 

normalidade. Antes, a normalidade seria um estado de equilíbrio, onde o sujeito faz uso de 

suas potencialidades; dessa forma definida, a normalidade poderia ser um objetivo da cura da 

psicanálise. Além disso, voltar a um estado anterior talvez seja algo impossível de acontecer, 

e o que a psicanálise propõe é uma transformação. Sair diferente de como entrou. O que o 

analisando deve esperar, e o analista deve oferecer, é análise e não cura, este é um ponto 

bastante importante neste caso. A influência que teve a minha expectativa de que ela tomasse 

consciência de que mentia e que esse sintoma precisaria ser extirpado ... um erro em análise! 

Os adolescentes que logo declaram sua demanda, suas queixas, criam um vínculo com 

o analista e estabelecem uma relação transferencial. Há os que não sabem por onde começar, 

são monossilábicos; com esses costumo usar uma técnica que chamo de “saca-rolhas”: coloco 
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questões para que uma demanda possa brotar. Propor para desenhar ou jogar pode ser uma 

boa estratégia para iniciar uma análise com adolescente, pois isso pode facilitar ao jovem 

expor o seu pensamento. O uso do divã não é frequente; muitos questionam sua serventia, 

outros chegam a utilizá-lo. No entanto, devido a turbulência desta etapa da vida, é mais 

comum que o adolescente se mexa muito, ora senta, ora levanta, ora deita.  

Os pais podem ou não participar da análise de seus filhos, e isso será estabelecido de 

acordo com a singularidade de cada paciente. A inclusão dos pais pode ocorrer em sessões 

separadas das dos filhos ou até em conjunto, de acordo com a demanda deles ou se o analista 

assim julgar necessário. Os pais podem contribuir trazendo informações que os filhos 

ignoram, a análise pode ser um espaço para poder pensar sobre a relação pais-filhos, ou, 

ainda, um espaço onde o paciente pode emprestar do analista a possibilidade de conversar 

com os pais, quando isso não é possível no ambiente familiar. No caso de Pina, os pais 

estavam incluídos em sessões dirigidas a eles; penso que se tivesse havido uma sessão 

também com a participação de Pina, o final conturbado poderia ter sido evitado. 

É muito importante estabelecer um acordo com o paciente adolescente, no sentido de 

esclarecer as regras fundamentais e, ainda, deixar claro que aquilo que ele diz em análise fica 

lá, salvo se ele quiser levar para fora. Como o analista de adolescente costuma manter contato 

com os pais, às vezes com escola e também com médicos, é importante cuidar para que 

nenhuma situação que se configure em conluio se estabeleça, correndo o risco de minar a 

confiabilidade da relação. 

É importante que o analista de adolescente acompanhe a sua fala: os filmes que ele 

assiste, os livros que ele lê, as gírias que ele fala, as festas que ele frequenta, os hábitos dessa 

fase de vida, enfim, não ficar olhando para o adolescente como se ele fosse um E.T. Isso 

posto, buscar também uma forma de ser direto e franco, espontâneo e autêntico. 

O adolescente pode buscar no seu analista um modelo identificatório real. O lado 

positivo disso é que ele pode identificar seus próprios ideais de ego, projetados sobre o 

analista, e reintrojetá-los como partes das imagos que compõem sua estrutura psíquica em 

formação. O lado negativo é que o analista pode ocupar o lugar de ideal de ego do paciente, o 

que dificulta a tarefa do jovem em investir nas suas próprias imagos. Às vezes o analista pode 

escorregar ou cair na tentação de ocupar o lugar dos pais de seu paciente, situação 

contratransferencial que ele deve estar sempre atento para evitar. 

É preciso cautela e empatia para trabalhar com adolescentes, poder perceber o tempo 

deles, pois nessa etapa da vida eles vivem momentos de vulnerabilidade egóica, o narcisismo 

está sensível, há uma certa ansiedade persecutória. Pode ser preciso certa sedução no início, 
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procurando conhecer o que ele gosta, o que ele sabe, respeitando suas ideias, seu tempo, sua 

privacidade; acredito que o humor do analista seja uma ferramenta bastante útil. Proceder 

desta forma cria possibilidade para interpretações e insights que flexibilizam as defesas, 

permite que identificações ocorram, ajuda a melhor distribuir os afetos e a ocorrência de 

elaborações, especialmente as que dizem respeito ao complexo de Édipo.  

A análise também é um espaço para garantir a privacidade do adolescente, que muitas 

vezes não pode ter em outro lugar; assim, é preciso cuidar para que a interferência dos pais 

seja minimizada ou zerada. 

O adolescente que deseja fazer análise quer tomar consciência dos seus conflitos, quer 

se conhecer, tem uma disponibilidade para falar de si, de se compreender. Na minha 

experiência, nem todos os adolescentes agiram desta forma no início do trabalho, e com eles 

foi necessário usar a ferramenta “saca-rolhas”, que exige tempo, paciência e uma aposta de 

que há uma pessoa que quer falar, mas que não encontra a forma de fazê-lo. Não é raro o 

adolescente apresentar certa limitação para poder se expressar, como se lhe faltasse a palavra 

certa para representar o que vive, pensa ou sente. São sessões e sessões nas quais impera o 

silêncio, respostas do tipo: –Não sei! Para esse tipo de paciente o apoio dos pais ou da escola, 

também de um médico, é fundamental para aguardar o momento em que ele possa fazer sua 

própria demanda.  

Quando o adolescente se recusa a ir à terapia, uma alternativa é abrir esse espaço para 

os pais. Esse tipo de estratégia pode ajudá-los a lidar com ansiedades, melhorar o ambiente 

relacional, e, às vezes, perceber que o filho estava sendo usado como bode expiatório.  

O ambiente da análise pode trazer ao jovem a oportunidade de ter um espaço para ser 

ouvido, quando busca significados para sua vida. O adolescente se comunica, além da forma 

verbal, também com seu corpo, por vezes até dramatizada, e a sensibilidade do analista 

precisa estar à disposição desses diversos níveis de apreensão do consciente e do inconsciente. 

É preciso saber captar as diversas linguagens. 

Heitor O’Dwyer de Macedo me trouxe um pouco de consolo quando diz: 

 
A causa do seu desânimo é a idealização da função do analista. Seria simples 
demais se bastasse gostar de nossos pacientes, dar-lhes aquilo que supomos 
que eles necessitam, para que eles se sintam bem na existência. 

Nunca esqueça que a repetição do funcionamento psíquico inclui sempre a tentativa 
de reduzir toda nova relação aos termos daquelas que conhecemos na infância. Quanto 
mais as relações infantis foram traumáticas, mais essa coerção será forte – 0 
inconsciente é preguiçoso, resistente ao inesperado. Portanto, não há por que se 
espantar de que o sujeito nos atribua um lugar igual ao de todos aqueles que o 
impediram de viver, de desejar. É legítimo. Devemos aceitar esse lugar, sustentá-lo – 
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e responder desde outro, inédito, sem esperar que a diferença seja percebida de 
imediato pelo paciente. 

Uma última palavra. Você pede desculpas por sua ingenuidade. É verdade que você é 
ingênua. Mas isso é uma qualidade. Os que ficam indiferentes a tudo não são, ou não 
são mais, feitos para o trabalho. Mas como o trabalho do psicanalista é uma prática do 
poder, é fundamental que você se exercite em prever, em antecipar os movimentos 
transferenciais, as armadilhas que, inconscientemente, seus pacientes armarão em 
vários níveis da relação deles com você para que nada mude, para que a velha história 
se repita. 

Jogue pôquer e exercite o blefe.72 
 

 

3 Pina: parte I 

 

Pina estava com 12 anos quando a conheci. A Orientadora da escola solicitou aos pais 

que procurassem uma terapia para sua filha, que estava apresentando problemas de 

relacionamento e um baixo desempenho escolar, sem que fosse identificada alguma questão 

cognitiva que o justificasse. 

O primeiro contato foi telefônico, feito pela mãe. Ela disse que a escola sugeriu que se 

buscasse uma terapia para sua filha, “que tinha problemas de atenção, TDA, sei lá”. 

Acrescentou que também ela teve esse problema. O telefonema não se estendeu muito mais, 

marcou-se uma sessão para os pais. 

Nessa primeira entrevista os pais contaram que Pina sempre tivera um mau 

desempenho em matemática e regular em outras matérias, e por isso a orientação pedira uma 

avaliação psicológica. Mas ficou claro que, além da escola, os pais também percebiam 

determinados comportamentos em sua filha que mereceriam ser cuidados. Citaram questões 

com amizade, relataram que Pina vivia no mundo da lua, que perdia suas coisas, que 

precisavam sempre lembrá-la de cumprir com suas obrigações. Falaram de sua beleza e da 

relação dela com seu irmão mais velho, com o qual gostava muito de brincar, e assinalaram 

que o irmão era ótimo aluno e muito responsável.  

Seus pais também comentaram sobre sua dúvida em relação ao caráter de Pina: não 

sabiam dizer se ela era uma pessoa de boa índole. No momento que escutei essa afirmação 

não me ocorreu perguntar o que a justificava. Para os pais, Pina era a bonitinha e incapaz, 

enquanto toda a inteligência estava depositada no filho mais velho. De fato, os pais disseram 

isso nas sessões que tiveram comigo, mais de uma vez ao longo da análise de Pina, bem como 

mais tarde ouviria da própria Pina essa mensagem, e não foram poucas vezes. 

                                                 
72 MACEDO, H. O. Cartas a uma jovem psicanalista. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2011. p.110-111. 
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A mãe não acreditava em Pina quando esta lhe dizia que já estudara para alguma 

prova. Contou que costumava fazer um semblante de mãe preocupada (por exemplo: ligando 

para saber onde sua filha estava, para que Pina se sentisse amada, pois ela sempre repetia que 

seus pais amavam o irmão mais do que a ela). Forjar um monitoramento para Pina sentir-se 

mais amada, poderia significar que de fato ela não era tanto quanto seu irmão, e assim 

buscavam-se estratégias para que ela se sentisse tão querida quanto ele, em detrimento de 

atitudes espontâneas nas quais esse amor simplesmente pudesse se manifestar. O sentimento 

de Pina em relação ao seu irmão ser objeto de mais dedicação de amor de seus pais do que 

ela, poderia justificar, o que veremos mais adiante, algumas de suas mentiras, como uma 

função para que ela parecesse melhor do que era, e com isso a ilusão de ser mais amada. 

Em uma segunda sessão com os pais, solicitei que contassem um pouco sobre a 

história deles, que escolhessem dizer aquilo que lhes viesse à mente. O pai tomou a palavra, e 

disse que assim como sua filha também teve problemas sociais na escola; por outro lado, 

sempre fora um ótimo aluno, o que lhe possibilitou ingressar em uma Universidade de ponta e 

encontrar um bom emprego.  

A mãe relatou que sempre fora uma aluna média. Passou sua infância ouvindo seus 

pais reclamarem de seu baixo desempenho escolar e tendo sempre uma expectativa de que ela 

cursasse uma boa faculdade, o que não ocorreu. Seu pai era, segundo ela, muito inteligente, 

sua mãe estudava com ela e segurava um cinto na mão, o que a traumatizou e acabou por 

servir como justificativa para o seu desgosto em estudar com sua própria filha. Para os filhos 

sempre afirmou que fora boa aluna, com medo que eles pudessem argumentar, caso tirassem 

nota baixa, que ela também o tirava (aqui é importante perceber que se optou por uma 

mentira, ao invés de poder usar este contraexemplo, na concepção dos pais, para poder 

discutir com os filhos o que seria certo ou errado. Levanta-se uma questão: estaria aí uma 

autorização implícita para o mentir?). 

A mãe escolheu casar, em detrimento de cursar uma faculdade. E justificou essa 

escolha ao dizer que se acostumara a não ser inteligente, acrescentando que a inteligência de 

seu filho vinha do marido (chamo atenção para esta fala da mãe que demarca, na sua fantasia, 

quem é inteligente nessa família). Ela concluiu dizendo: 

— Sou inteligente, mas não consigo mostrar. 

Antes de finalizar a entrevista perguntei-lhes qual era o seu desejo como pais, ao que 

eles responderam: que pudessem oferecer uma boa educação para seus filhos. O que 

justificava buscar uma análise para sua filha, pois estavam percebendo que algo não estava 

bem com ela. 
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Após essas informações preliminares sobre Pina e sua família, ficou combinado que 

ela viria para algumas sessões para que pudéssemos nos conhecer e, após algumas semanas, 

uma outra conversa com os pais para decidir se uma análise se faria necessária. 

 

4 Pina: parte II 

 

Pina chegou sozinha ao consultório para a sua primeira sessão. Logo começou a 

conversar, de forma desinibida, respondendo às minhas perguntas ou contando fatos de sua 

vida de maneira espontânea. Tive a sensação de que ela se entregava, já naquele momento, ao 

processo de análise. Era fim de tarde, quando a janela do consultório, devido ao lusco-fusco, 

vira um grande espelho do qual Pina não tirou os olhos e refletiu todos os seus trejeitos. O que 

essa sua atitude estaria revelando? Escutei o que Pina tinha para me dizer, e seu discurso 

parecia refletir muita dor. 

– 50% é minha culpa. A professora é boa, mas eu não consigo prestar atenção. Meus 

amigos pensam que eu dedo, não me querem nos grupos, não querem minhas ideias, falam 

que eu sou burra.  

– Quero ser perdoada, não sei o que fiz, vou descobrir ... lembrei! 

– Quem faz a meleca tem que limpar com as próprias mãos, não com a vassoura 

elétrica. 

Relatou também que o segundo ano do ensino fundamental fora o pior da sua vida e 

que se reconhecia como muito vingativa. 

Foi dessa forma que Pina se apresentou, e disse que a terapia seria um bom lugar para 

desabafar, que ela gostaria de apagar as coisas ruins que ficaram para trás. 

Aqui vale ressaltar três fatos, que pude perceber ao longo do processo, mas que nessa 

primeira sessão já se apresentaram:  

1. A sua fala de que seus amigos pensavam que ela fosse uma dedo-duro me levou a 

pensar: Ora, por que os amigos haveriam de dizer que alguém deda? E por que ela 

relatara esse fato? O que pareceu é que ela percebia o que fazia e que isso a 

prejudicava nas suas relações. Para uma primeira sessão ela se mostrou ser 

bastante corajosa em assumir ao menos 50% da culpa. Ao longo de sua análise 

relatou diversos acontecimentos em que se envolvem, em fatos que não lhe diziam 

respeito, e depois se via em maus lençóis, o que parecia confirmar a acusação de 

seus amigos de que fosse uma dedo-duro. 
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2. Quando Pina relatava sofrimentos ou atitudes suas que ela mesma não aprovava, e 

isso ocorreu várias vezes ao longo da análise, não me parecia que estivesse 

mentindo ou criando histórias ou fatos; esses conteúdos soavam verdadeiros 

pedidos de ajuda. Nesse sentido, ela parecia ter consciência de seu sofrimento e 

querer trabalhar a fim de encontrar um melhor equilíbrio para sua vida. 

3. Nem foi preciso perguntar a ela por que seus pais a encaminhavam para análise, 

pergunta que costumo fazer na primeira sessão com crianças ou adolescentes 

visando com isso produzir a passagem da demanda feita pelos pais para uma 

formulação própria do paciente. Ela já trouxera essa demanda pronta. 

Durante a análise, Pina, que sempre se mostrou muito à vontade comigo, contava 

sobre sua dificuldade em se relacionar com colegas, sobre as questões relativas à popularidade 

da garotada, ora desprezando aqueles que eram populares, ora lamentando não o ser, ora se 

mostrando indiferente a esse constructo social. 

Idealizava seu irmão (por ter muitos amigos, ser bom aluno, sempre fazer as coisas de 

forma correta), e parecia querer ser admirada por ele também, mas acreditava que ele a 

desprezava. O encontro dos dois era muito positivo numa brincadeira na qual ele era o pai e 

ela a esposa ou a filha. Fora desse jogo fraterno o que se vivenciava eram muitas provocações. 

No desenho de uma pessoa, que solicitei como parte da avaliação, contara a história de 

Ana, uma garota que enganava os pais e colocava a culpa no irmão mais velho. Até esse 

momento não havia sido mencionado explicitamente pelos pais ou pela própria Pina, qualquer 

referência ao mentir, no entanto, essa atividade projetiva trouxe a mentira em dois momentos: 

enganar os pais e colocar a culpa em quem não a tem. E quem sabe aqui pudesse se 

vislumbrar o que os pais quiseram dizer com a desconfiança de que Pina talvez não tivesse 

bom caráter. 

Nas primeiras sessões eu ouvira uma garota que estava disposta a trabalhar em análise, 

pronta a trazer o pior de si, assim como também mostrar os seus desejos, olhar para o que não 

estava dando certo ou o que ela julgava não ser a sua melhor atitude, e uma intenção para 

procurar fazer diferente, algo que se manteve ao longo da análise. Podemos pensar na 

possibilidade de que Pina tivesse consciência dos seus problemas, na capacidade que 

demonstrou (o que veremos) em efetuar algumas mudanças e também em se manter no 

mesmo lugar para outras questões, quando o Gozo se apresentava como repetição. 

O que me surpreendeu neste caso, foram as mentiras que Pina inventava, e a 

dificuldade que tive em manejá-las transferencialmente. Houve fatos que puderam ser 

constatados como mentiras; outros eram realmente difíceis de acreditar, mas haviam também 
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aqueles de cuja autenticidade nunca duvidei, pelo menos no sentido do simbólico. Refiro-me 

aos relatos cujo teor indicava sofrimento, confusão, aqueles que demonstravam seus desejos, 

mesmo que a partir de um discurso fantasioso. Mas por que esse tipo de fala seria autêntico, 

verdadeiro e outros não? Era o que eu me perguntava, como se um seu discurso estivesse a 

serviço da fantasia inconsciente (este seria o verdadeiro) e outro a serviço de uma 

intencionalidade consciente (este quando ela dizia mentiras). É possível que Pina trouxesse 

para a análise mais do que uma forma de discurso, histórias inventadas e não inventadas. 

Procurarei ao longo desta dissertação compreender qual é o estatuto do discurso do paciente,  

se este sempre diz respeito às fantasias. De qualquer maneira, ao longo do processo de 

elaboração desta dissertação, o questionamento é saber qual a importância em identificar e 

diferenciar se o que um paciente diz em análise é da ordem do que estou nomeando aqui de 

fantasia inconsciente ou de uma intencionalidade consciente. Além disso, poder escutar o que 

o paciente comunica; mais especificamente, qual a função daquilo que é contado e qual o 

manejo transferencial que o analista pode sustentar.  

Fiquei muito afetada em averiguar a veracidade dos fatos; preocupei-me em demasia 

com as mentiras contadas pela paciente, e em como essa forma de funcionamento poderia 

prejudicá-la. Assim, o que se mostra fundamental é como um analista pode manter a sua 

neutralidade, abstinência e desejo de analisar diante de um discurso mentiroso. Isso é o que 

veremos mais adiante. Agora, voltemos ao caso. 

Na sessão de devolutiva com os pais havia muito o que falar e pensar a respeito de 

Pina. Eles não mencionaram nas primeiras entrevistas nada a respeito das invenções dela, o 

que me chamara muito a atenção, pois quando questionados se também percebiam essa 

atitude na filha, responderam que desde pequena ela inventava muita história. 

Falou-se também sobre sua baixa autoestima, seus incontáveis desentendimentos com 

os pares, sua insegurança em relação ao irmão e seu sentimento de ser preterida em relação a 

ele, sobre suas dificuldades escolares e sua falta de confiança em poder ser uma melhor aluna. 

E, assim, com todos esses conteúdos ali colocados, entendeu-se que uma análise poderia 

beneficiar Pina. 

Desde o momento em que Pina entrou no consultório, ou seja, desde a primeira sessão, 

ela nunca se esquivou de trazer conteúdos que versavam sobre o seu mau relacionamento com 

as colegas, admitindo a parte que lhe cabia nos mal-entendidos, perguntando no setting o que 

poderia fazer para modificar a situação, ou o que estava fazendo de errado. o que desde cedo 

me fez perceber uma boa transferência no trabalho. Ela sempre pareceu sentir-se muito bem 
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naquele espaço, criando um bom vínculo comigo, o que entendi que logo ela entrou em 

análise. 

Contava sobre as muitas intrigas entre ela e suas colegas, conflitos que pareciam ser 

provocados por ela. Estava também bastante interessada em meninos e em namorá-los; dizia 

que queria ser amada. Nesses relatos sempre havia muita emoção e ela não se eximia de 

admitir aquilo que julgava ter feito errado, agido com maldade. Buscava na análise soluções 

para as confusões nas quais se envolvera, contando nas sessões seguintes como agira para 

solucioná-las, em geral com sucesso. Esses eram relatos que soavam verdadeiros, e o que me 

fazia pensar assim era o teor de sofrimento e também o encadeamento que ela dava para eles 

ao longo das sessões. Eles não tinham um aspecto de “perna curta”, parecia-me de fato que 

ela estava buscando mudar sua atitude perante o mundo externo, a partir de suas reflexões de 

seu mundo interno que se davam no âmbito analítico. 

Foi no início da análise, e também no seu decorrer, que Pina contara histórias cujos 

sinais indicavam que ela falava mentiras, e que chamara muito minha atenção. Essas histórias 

eram contadas de maneira bastante afetada, recheadas de sedução e contradição, e que depois 

se revelavam, dentro ou fora do setting, como fatos não ocorridos na realidade. 

Sobre as mentiras de Pina: 

1. Ela chega um pouco atrasada a uma sessão e o justifica dizendo que estivera 

participando de um concurso de canto na escola. Conta que seu grupo ficara 

empatado em primeiro lugar e havendo a necessidade de cantar mais uma vez para 

o desempate, e ficaram em segundo lugar. Ao ouvir esse relato fiquei tão tomada 

pela desconfiança que perdi a oportunidade de, mesmo desconfiando que fosse 

mentira, ao menos trabalhar o fato de ter se dado o segundo lugar. Ou seja, se era 

uma invenção, por que não se colocara em primeiro? Isso só para poder pensar 

numa possibilidade de intervenção que fosse diferente de averiguar a veracidade 

do fato relatado. 

2. Pina mostrara para a analista um anel que ganhara de seu namorado. Depois de 

algumas semanas mostra o mesmo anel, só que desta vez diz que foi dado por um 

outro namorado. Não foi preciso averiguar a veracidade do fato, pois a mentira 

estava acontecendo lá, na transferência. Disse, então, que eu estava confusa, pois 

ela havia me mostrado o mesmo anel anteriormente e contado uma história 

diferente daquela que me contava naquele momento. Ela não se abalou nem tentou 

disfarçar, simplesmente não entrou em contato com a observação que lhe fiz. O 

que me fez pensar que ela não se importava com o fato de ser questionada sobre 
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esse tipo de fala - que eu entendia como mentirosa - e também não estava disposta 

a pensar sobre isso, mas que talvez precisasse dela para sobreviver psiquicamente. 

Houve muitos outros exemplos de mentiras. Geralmente histórias nas quais ela se 

colocava incluída no grupo, querida, mostrava-se grande. Essas narrativas tinham um teor de 

abrir possibilidades para ela, como se fossem sonhos, no sentido de apresentar o seu desejo e, 

de certa forma, através dessa fantasia comunicada, realizá-los. Interessante que em outras 

sessões, quando ela retomava essas histórias, nem sempre relatava haver conquistado o que 

havia criado, o que leva a concluir que elas serviam mais para mostrar o seu desejo do que 

para fazer o outro acreditar que ela era boa (por exemplo: ela fora chamada para participar de 

um grupo de dança, do qual queria muito fazer parte; depois de algumas sessões relatou que 

não estava participando do grupo, pois ele não era tão legal), ou, ainda, para ela mesma poder 

acreditar naquilo (acreditar que era boa o suficiente para ser chamada a participar do grupo), o 

que podemos pensar como uma função possível para essas histórias contadas. 

Com relação à sua postura como aluna, isso foi se modificando a olhos nus. A cada 

semestre seu rendimento melhorava, passara a tirar notas altas, foi representante de classe, 

executava bem suas tarefas, às vezes trazia o material escolar para estudar na sessão ou 

encenava algum trabalho que precisava apresentar, e pedia o meu parecer. Essas atitudes 

pareciam mostrar o valor que Pina dava à sua análise. Queria expor seus avanços ao mundo 

externo, a partir de mudanças do seu mundo interno, em relação ao quanto amadurecera e 

estava se sentindo amada, tanto pelos pais quanto na escola, pelos pares e professores. E ela 

parecia querer muito que a analista acreditasse nas suas mudanças. O que efetivamente 

ocorria. Pude acompanhá-la nessas suas transformações e conquistas, também reconhecidas 

pelos seus pais e igualmente no âmbito escolar. 

Além dos relatos de sua mudança de posição enquanto amiga e estudante, histórias de 

difícil credibilidade eram contadas, o que refletiu neste meu  movimento de me “ocupar” de 

outra coisa que não a função de analisar. O discurso da paciente provocara em mim esta 

preocupação com relação aos possíveis efeitos negativos que o fato de ser mentirosa poderia 

causar, especialmente no que tangia à sua vida social e também internamente, e me via, às 

vezes, insistindo com ela para que olhasse para essas suas falas, ora através de um viés 

“moralista”, ora refletindo para que ela pudesse assumi-las como falsas, o que não gerava 

nenhum efeito. Hoje isso me parece um tanto óbvio, pois o que estava em questão para mim 

não estava para Pina: criar histórias tinha uma função da qual ela não podia prescindir. Mas é 

importante ressaltar que faz parte do projeto do analista procurar tornar menos necessário 

tanto o recurso a defesas deste gênero como aquilo que elas defendem, procurando modificar 
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o equilíbrio relativo das duas coisas, como dizia Freud73: um tratamento analítico exige do 

médico, assim como do paciente, a realização de um trabalho sério, que é empregado para 

desfazer as resistências internas. Ele vê a pessoa atrapalhada e imagina que ela poderia ser de 

outra forma, e que a função das criações, independente de seu intuito, pudesse ser menos 

necessária. 

Ficava muito na dúvida em como trabalhar esses conteúdos, muitas vezes me 

perguntando de que sujeito se tratavam essas criações. Experimentei confrontá-las, entrar 

nelas, simplesmente escutá-las e interpretá-las. Pina, por sua vez, não demonstrava interesse 

ou angústia em tratar desse seu sintoma, que para ela não parecia estar colocado como tal, ou, 

antes, mentir parecia ser uma espécie de solução. 

Embora fossem mentiras (no sentido do não acontecido na realidade), elas poderiam 

estar assentadas em fantasias, como se ela quisesse que fossem verdades. O que Pina queria 

da analista, parecer melhor? Mostrar-se semelhante aos seus pares? Acreditar ser algo que ela 

gostaria de ser e precisava de um outro para compartilhar? Essas são algumas possibilidades 

para poder pensar na função de seus relatos mentirosos. 

Seria a análise contraindicada para uma mitômana, uma vez que a escuta poderia 

fortalecer essa atitude, pois não havia uma confrontação com o real que Pina negava? Não 

parecia que ela contasse mentiras para ter vantagens, e sim para driblar suas carências. 

Poderia ser que mentisse por gostar de enganar o outro, o que seria um traço perverso. 

Talvez para procurar o glamour que perdera, fazendo referência a quando ela era 

pequena e fizera várias propagandas em revistas e televisão, pois havia sido um bebê muito 

bonito, e tivera os olhares direcionados para ela. Agora parecia que estes estavam 

concentrados em seu irmão: o inteligente, o responsável, o que conquistava praticamente tudo 

aquilo que se propunha como desafio, e que eram objetos caros aos valores familiares e 

sociais. Ela era, lembremos, aquela que a mãe duvidava que estudasse e que precisava ser 

monitorada para se sentir amada. 

Mantinham-se regularmente sessões com os pais, que diziam que Pina queria ser boa 

em alguma coisa, pois o bom era sempre o seu irmão. Que desde pequena ela inventava 

histórias. Ora, inventar histórias também pode ser bom. Qual a medida para se estabelecer se a 

pessoa inventa muitas histórias? E sem mentiras, seria possível para Pina sobreviver? 

                                                 
73 FREUD, S. (1916). Conferência XXVIII- Terapia Analítica. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XVI - 
Conferências introdutórias sobre Psicanálise (Parte III). p. 526. 
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O caso de Pina foi muito intrigante; fiz várias supervisões ao longo do tratamento e 

com analistas diferentes. Numa delas, com Paulo Jerônymo P. de Carvalho, ouvi que o 

estatuto da mentira na transferência não é do delírio nem do sonho, e sim um relato pleno de 

desejo, porém turvado. E assim, meu posicionamento deveria ser de escutar como se fossem 

livres associações e não testar. Sem memória e sem desejo. E essa foi a grande transformação 

que me mobilizou na época da análise, e hoje nesta pesquisa. Naquele tempo havia uma 

preocupação em averiguar, para ter certeza de que fosse mentira o que Pina falava, e nas 

supervisões buscava um caminho para ajudá-la a parar de mentir. Hoje, por conta desta 

pesquisa, e também por continuar a ouvir outras mentiras de outros pacientes, procuro fazer 

valer a regra fundamental da escuta flutuante, ouvir o desejo subjacente ao discurso, às 

angústias, às fantasias. Procurar entender a qual função tem esse tipo de discurso. 

Mas, independentemente da minha preocupação, Pina tomou o caminho de que em 

análise ela poderia contar suas histórias plenas de desejo, nas quais poderia aparecer sem ser 

explodida pela realidade. Em análise ela estaria livre para inventar histórias. 

Terreno fértil, protegido, onde esta dimensão onírica pudesse prosperar e eu pudesse 

ser benevolente e suportar essas mentiras. Que pudesse acompanhar o sujeito na sua 

transformação. Se isso não ocorreu na análise de Pina, hoje tenho claro que esse 

posicionamento alarga o poder da análise e o lugar do analista. 

Talvez, quanto mais ela pudesse mentir em análise, isso ocorreria menos em outros 

lugares. E de fato isso não estava acontecendo através de suas mudanças? Se a questão das 

mentiras não foi elaborada diretamente (quero dizer, falando objetivamente sobre elas), ela 

talvez tenha sido trabalhada na transferência: ao discutirmos sua atitude recorrente, de muitas 

vezes se intrometer em brigas entre amigos em que não fora chamada; poder aos poucos se 

perceber nessa posição e ser capaz de abandoná-la. Considero que foram momentos de 

encontro com possibilidades transformadoras, e estaríamos aí trabalhando a sua necessidade 

de criar um mundo inventado falando de outras coisas, como a sua posição frente ao grupo de 

amigos. 

Mas permanecia para mim, muitas vezes, uma sensação angustiante em ficar ouvindo 

tanta mentira, e um pensamento de: O que será desta garota quando crescer, se continuar a 

inventar tanto? Questionava-me neste sentido, pensando que a mentira pudesse ser uma 

ameaça na vida de Pina. E se o grupo começar a rechaçá-la por não suportar suas mentiras? E 

se ela se atrapalhar com as histórias que inventa e se perder nelas? Por outro lado, também 

formulava a hipótese de que as mentiras poderiam ser para ela uma forma de se proteger, ou, 
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ainda, de fazer sua vida mais suportável. Ao criar suas histórias viver poderia ser mais fácil, 

divertido; ela poderia, nesse mundo fantasiado, circular com mais tranquilidade. 

Este foi um momento de uma verdadeira experiência contratransferencial, porque eu 

estava pensando: e se, ao mesmo tempo que sentia, eu não der crédito a ela? E se ela estragar 

a relação comigo? Fazendo esse recorte é possível pensar na função da mentira como um 

enfrentamento do manejo analítico. Ao pensar no estrago que ela poderia fazer lá fora eu 

estava deixando de me dar conta do estrago que ela poderia fazer dentro da análise. Como se 

verificará mais adiante ela efetivamente o fez. Assim podemos pensar em não tomar a mentira 

como qualquer outro discurso, mas como uma interpretação da transferência, e eu poderia ter 

dito:–Olha o que está acontecendo aqui! O que você pode perder com isso?  

Buscar uma interpretação não ortopédica, de correção, mas usando o próprio estrago 

potencial que ela faria no crédito que eu daria para ela como parte do mundo psíquico do seu 

discurso (ou acting). 

– Você quer que eu acredite em você? Isso faz diferença? 

Pina, no meio de uma sessão, pede para trocar o absorvente higiênico  e também conta 

que anda com o mesmo nas mãos pelos corredores da escola. Assim, surgia a oportunidade de 

questionar: 

– Por que você precisa mostrar que está menstruada? 

Negava a pergunta. 

– Você anda pelos corredores da escola com absorvente à mostra, você me mostra ele. 

Não respondia. 

– Talvez você queira mostrar que está crescendo, ficando e querendo ser mulher. E o 

quanto é importante que as pessoas possam perceber que você menstruou. 

Silêncio. 

Fiquei tomada pela cena, que me parecia montada, chegando ao extremo de 

desenrolar, após a sessão, o absorvente que Pina havia trocado e deixado no lixo. 

O que pude averiguar é que Pina mentia. Mas se mentia quanto ao fato em si, estava 

dizendo do seu desejo de crescer, de ser mulher. 

Por um lado, procurei ouvir o que estava me dizendo, e apontar o que me parecia que 

ela queria comunicar, no sentido do desejo do discurso. No entanto, com seu silêncio frente às 

minhas interpretações, não sei o efeito que teve. Por outro lado, me vi ainda procurando 

averiguar a veracidade dos fatos.  
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Pina, em várias oportunidades, queria que eu visse suas provas com boas notas, exibia 

seus trabalhos escolares, trazia sua coleção de brincos e os colocava fazendo poses. Quando 

questionada por que me mostrava tudo aquilo, respondeu: 

– Pois quero te agradar, quero ver você rir. 

– E por que é importante para você me fazer rir, me agradar? 

– Não quero pensar! 

Ao longo dos quase três anos de análise, Pina chorou duas vezes em sessão. 

Na primeira, quando se queixava de não poder ser ela mesma, que ela era alguém que 

os outros queriam que fosse. Dizia não aguentar mais tanta falsidade. Reclamava do bulling 

que havia sofrido no passado na escola, e que gostaria de morar com seus avós em outra 

cidade, onde as pessoas eram sinceras. 

Outro momento de choro foi quando desabafou sobre seus avós maternos-os mesmos 

acima citados - que não davam tanta atenção para ela quanto o faziam para os outros primos. 

Dizia também sentir necessidade de receber mais afeto de sua mãe. 

Nessas falas parecia que Pina estava podendo falar de seus sentimentos, e talvez as 

mentiras que produzia em outros momentos estariam justamente protegendo-a desses 

elementos que a colocavam em sofrimento. Ela dizia não aguentar mais tanta falsidade, que 

poderiam ser as suas também, além das falsidades vindas dos outros. Também clamava por 

mais amor. Porém, derramava todo o conteúdo do balde, mas não parecia interessada em fazer 

a faxina. Pelo menos, não naquele momento. É possível igualmente pensar que Pina estaria 

tentando seduzir a analista com o que esta queria ouvir (falas nas quais o sujeito apareceria 

através de suas angústias), mas não parecia que era esta a sua intenção. Esses conteúdos 

tinham um aspecto nebuloso e intenso para Pina, e naquele momento ela podia desabafar ou 

queixar-se deles, mas não estava pronta para aprofundá-los. 

Na vigência da análise, não me ocorrera que esses desabafos fossem invenções de 

Pina, pelo contrário, nesses momentos a escuta foi analítica, sem contaminação em querer 

verificar a veracidade e sem moralismos. O mundo interno de Pina parecia aflorar sem 

defesas; como uma energia catártica, ela despejava esses conteúdos até o momento em que eu 

questionava algo, aí ela se fechava, esquivando-se ao ser confrontada. Fazia todo um 

movimento em relatá-los, chorava, emocionava-se, mas se eu perguntava algo mais a respeito 

ou fazia alguma observação ela mudava de assunto ou simplesmente se calava. 

Dizia-lhe nesses momentos que ela não parecia ter vergonha em mostrar-se triste. Que 

ela estava podendo colocar em palavras quem ela era. Mas que às vezes parecia melhor para 

ela mostrar-se ser o que não era ou o que não tinha, ou, ainda, o que desejava ter ou ser. 
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Perguntei-lhe o que entendia por falsidade, acrescentando que às vezes as pessoas, por 

insegurança ou imaturidade, mentem. Ela ouviu, mas não se manifestou. 

Várias vezes contava sobre suas paqueras, e dizia querer muito um namorado, poder 

ter alguém que lhe dissesse: 

– Te amo! 

Foi quando relatou um sonho: 

Estava grávida, sua barriga foi crescendo e ela acordou na hora de nascer. Seus amigos 

da escola estavam juntos e um deles pergunta: 

– Quem era o pai? 

– Deus. 

– Por que te escolheu? 

– Pedófilo. Por que sou musa, linda, maravilhosa. 

Dois amigos eram gays e namoravam, um deles era o seu “ficante” (de Pina). 

Nesse sonho Pina mostrara que não era pouco o que queria de um homem, ou quem 

seria o homem que a desejava: Deus. No entanto, há alguma noção do interdito, pois 

percebera que havia pedofilia envolvida nessa relação, mas mesmo assim... pois seus amigos 

eram gays e ao mesmo tempo seu “ficante”, ela queria tudo, e tudo não dá para ter, mentir lhe 

possibilitava viver nessa ilusão. Aí estaria uma boa entrada interpretativa com Pina. 

Pina estava encontrando o seu lugar como estudante, mostrando-se chateada e cansada 

por alguns maus desempenhos com nota. Assumia quando tirava notas baixas no sentido de 

considerar que não estudara o suficiente, e compartilhava com seus pais. Para mim ela dizia: 

– Estudei pouco, e eles me avisaram. 

Pina não precisava usar do dispositivo da mentira em relação aos seus estudos. 

Embora nem sempre tivesse um desempenho bom, quando acontecia de não alcançar os 

objetivos propostos pela escola, assumia seus fracassos sem usar de invenções. A hipótese 

que levanto é que o lugar da inteligente ou da responsável não estava reservado para ela; ela 

podia, a partir da profecia que lhe dedicaram (lembremos que os pais disseram que o 

inteligente era o filho, que Pina era a que vivia no mundo da lua, desligada, tal qual a mãe) 

ocupar o lugar da incompetente. No entanto, ela parecia estar cansada de ocupar esse lugar de 

incapacitada, e estava percebendo que o lugar da competência podia ser compartilhado por 

mais de uma pessoa. 

Logo em seguida a esta declaração de Pina, chamei os pais. A mãe, nessa reunião 

relatara que Pina havia lhe perguntado se ficaria triste se quando ela estivesse na faculdade 

abandonasse os estudos antes de se formar. Ao que a mãe respondeu: 



 78

– Cada um com suas possibilidades!, como se aqui estivesse implícito: Você será 

como eu. Nada além! 

Esta colocação da mãe pareceu confirmar a profecia. Não me soou uma resposta que 

demonstrasse acreditar no valor da filha no sentido de não precisar abandonar a faculdade, 

mas que se ela não der conta, tudo bem. 

Nessa mesma reunião a mãe também reforçara sua ideia de que Pina estudava menos 

do que declarava ter estudado. O pai não se opusera a essa certeza. E sempre os questionei a 

respeito dessa certeza, e por que Pina precisaria ser igual à mãe. Eles pareciam não poder vê-

la de outra forma, como se a profecia precisasse se cumprir. 

Com o tempo a análise foi se tornando um espaço de relatos do dia a dia e ela parecia 

poder prescindir das suas mentiras. Estava bem com as amigas (“encontrei, numa festa, 

amigos de quando estudava à tarde, eles estão mais legais ... na verdade, eu estou mais legal, 

eu converso!”), relacionando-se bem com o irmão, responsável com as obrigações escolares e 

podendo ocupar um outro lugar com relação ao conhecimento (“viajei com toda minha 

família, fui a que melhor falei inglês, salvei a família!”).  

 

5 Pina: parte III 

 

Por conta das mudanças que propiciaram a Pina um viver mais harmonioso, seus pais 

solicitaram uma reunião para falar de um pedido que “diziam” ser de sua filha: o final da 

análise. Nunca ficou claro se esse pedido fora de Pina ou de seus pais. 

Nessa sessão reconhecemos todo o trabalho que Pina desenvolvera ao longo dos anos 

e tudo o que ela conquistara. Concordei com os pais em finalizar a análise, mas seria essencial 

que esse pedido fosse colocado pela própria Pina, em sessão. E que, então, paulatinamente, 

um desligamento fosse ocorrendo. Os pais concordaram e assim nos despedimos. 

Na sessão seguinte de Pina, ela simplesmente não tocara no assunto de finalizar a 

análise, e eu também não perguntei nada, entendendo que se esse fosse um desejo seu, que ela 

o anunciaria a seu tempo. 

À noite recebo um e-mail do pai de Pina, que me pareceu bastante impertinente, 

comunicando que: “baseado na sessão anterior que tivemos, vamos reduzir as sessões para 

uma vez por semana”. E qualquer dúvida que tivesse, era para ligar para a sua esposa. 

Sem entender o que estava acontecendo, mas sentindo certa tensão, também sem parar 

para pensar antes de agir, liguei para a mãe. Ela, muito nervosa me disse: 
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– Você não fez o que combinamos. Você disse à Pina que ela não estava pronta para 

encerrar a análise. 

Pega pelo Eu (como me acusavam de algo que não fiz?), comecei a me defender: 

– Nós nem conversamos sobre o fim da análise!  

– Você foi categórica ao dizer que Pina poderia iniciar o processo de fim de análise, 

por que não concordou com ela? – respondeu a mãe. 

Um dos pontos fundamentais desta análise dizia respeito à credibilidade. Nesse 

momento fui colocada como mentirosa, assim como a paciente ocupara esse lugar durante sua 

análise, embora eu estivesse na melhor posição, naquele momento, para entender o que Pina 

passava. 

Pedi a mãe que me contasse o que ocorrera: 

– Quando Pina voltou da sessão me disse que pedira para passar sua análise de duas 

vezes para uma vez por semana, e você respondeu que ela não estaria pronta. Fiquei muito 

brava. 

Naquele momento pensei que tocar no assunto de finalizar a análise poderia significar 

para Pina entrar em contato com meus sentimentos negativos; com os quais ela não poderia 

lidar, uma vez que teve tanto esforço em seduzir-me, se fazer de bacana durante sua análise. 

Por que ela iria colocar em risco essa relação? Por que, se queria parar, não falou? E, ao 

contrário, trouxe mais conteúdos para serem trabalhados. 

A mãe pedira que encerrássemos o telefonema para que fosse conversar com Pina, me 

ligou em seguida e dissera que realmente Pina não conversara comigo sobre diminuir as 

sessões. Solicitei que Pina viesse na sessão seguinte e que falasse sobre o ocorrido; embora o 

clima no telefonema permanecesse tenso, a mãe concordou. Na próxima sessão, com um ar 

que podia ser cínico ou medroso ou sedutor ou perdido, Pina perguntou: 

– Mas eu não falei para você que queria passar para uma vez por semana? 

Sugeri-lhe que recapitulássemos a sessão anterior. Ela concordou e relembramos cada 

coisa que fora dita e ela percebeu que não falara, em momento algum, sobre interromper ou 

diminuir as sessões. Além disso, complementou: 

– Mas eu ainda tenho muitas questões para trabalhar aqui! - enumerando uma porção 

delas. 

Pina parecia ter aberto a porteira e soltado todas as suas agruras, ou mais uma vez 

inventava histórias. De qualquer forma, naquela sessão me pareceu que ela não queria 

interromper a análise, e que uma nova fase desse trabalho estava sendo convocada, como uma 

nova demanda. Nem me ocorrera ligar para os pais para comunicar o que havíamos decidido, 
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que a análise continuaria, deixando para Pina fazer esse comunicado, e talvez isso tenha sido 

um erro de minha parte. 

Essa foi a última vez que vi Pina. O que se seguiu foi um telefonema muito agressivo 

da mãe, que repetia, ainda mais furiosa, o mesmo conteúdo do telefonema anterior. Tentei 

acalmá-la, o que não foi tarefa fácil, e ela acabou concordando em conversar comigo. 

Na sessão com a mãe fiquei sabendo que Pina havia relatado para seus pais conteúdos 

opostos aos que havia trabalhado em sua sessão. 

E a análise de quase três anos terminou nesse clima tenso. 

Pode ser que o que ocorreu nas últimas sessões com Pina e seus pais era o grande 

momento de virada desta análise. Mas talvez o fato de eu ter tentado argumentar a partir da 

realidade material, conteúdos que diziam respeito à realidade psíquica, ignorando que essas 

duas realidades são diferentes, fez com que o fim de análise se apresentasse.  

Nelson Coelho Junior74 trabalha os conceitos de realidade material e psíquica e nos diz 

que a realidade psíquica é marcada pelas determinações do inconsciente, embora sua 

constituição tenha origem nas experiências vividas. Também chama a atenção para o fato do 

inconsciente agir segundo uma outra realidade, que não a material; aliás, o inconsciente não 

distingue realidade interna de externa, até porque ele procura substituir esta pela psíquica.  

Há na clínica uma dificuldade tanto em estabelecer os limites entre essas duas 

realidades como em verificar qual a comunicação que se dá entre elas. Muitas vezes, para os 

pacientes, “uma fantasia sobre uma experiência ou a vivência real desta experiência tem a 

mesma importância”.75  

A realidade psíquica é constituída por processos psíquicos, que têm como ingredientes 

as fantasias, a realidade material e as pulsões, o que, de acordo com Coelho Junior, “compõe 

uma das mais estranhas relações de complementaridade”76 

No après-coup pude me dar conta de que fui um tanto rígida ou ingênua ao pretender 

estabelecer a possibilidade de separar realidade de fantasia, e assim, enquanto me justificava, 

ficava na posição de Pina: a de mentirosa, o que seria material suficiente e fundamental para 

dar continuidade ao trabalho. Uma possibilidade teria sido juntar Pina e seus pais para poder 

pensar na função da mentira. Freud dizia que: “(...) nos tratamentos psicanalíticos, a 

                                                 
74 COELHO JUNIOR, N. A força da realidade na clínica freudiana. São Paulo: Escuta, 1995. p. 69-106.	
75 Idem, p.92.	
76 Idem, p.94.	
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intervenção dos parentes é perigo real e um perigo que não se sabe como enfrentar.”77 

Estamos precavidos quanto a resistência do paciente, mas e a dos pais? Muitas vezes a 

neurose tem a ver com os conflitos entre membros de uma família, assim a recuperação de um 

membro da família pode ameaçar o outro.  

Entretanto, uma reflexão se faz necessária: os pais de Pina não acreditavam nela, e 

isso poderia ser motivo para que ela mentisse. Assim, uma possibilidade que poderia estar se 

abrindo para Pina, neste final turbulento de análise, era que seus pais finalmente acreditaram 

nela! 

Além da questão das mentiras, outra se colocou neste final de análise. Algo que 

trabalhamos exaustivamente foi a sua relação com as pessoas, que no início da análise era 

bastante turbulenta, e ao longo desta Pina foi podendo se colocar de uma forma mais 

harmoniosa, especialmente entre os pares.  

O vínculo que ela desenvolvera comigo sempre foi muito bom, no entanto, na hora da 

separação, tendo sido ou não um desejo seu interromper a análise, esse vínculo foi atacado de 

maneira bastante intensa, o que me levou a pensar se Pina havia mudado seu modelo não por 

uma elaboração, mas sim por uma conscientização. Teria eu atuado numa posição 

pedagógica, adaptativa? 

 

 
 
 
 

                                                 
77 FREUD, Sigmund. (1916/17a). Conferência XXIII - Os caminhos da formação dos sintomas. . In: FREUD, S. 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de 
Janeiro: Imago; 1969. Vol. XVI - Conferências introdutórias sobre Psicanálise (Parte III). p.535. 



 82

O QUE FAZ UM ANALISTA 

 

 

Ser psicanalista clínico e pesquisador supõe ser um estudioso da obra de Freud. 

Literatura para a qual sempre se retorna. Repete-se a leitura de vários textos, e à medida que 

se acumula esse conhecimento tem-se a impressão, a cada vez, de estar vivendo uma nova 

experiência estética. Os textos e contextos, conceitos, conteúdos vão se infiltrando na pele, no 

sangue, na alma. O surpreendente dela permanece insistindo como novas possibilidades de 

compreensão dessa teoria, que também é uma prática.  

Neste capítulo procurei fazer uma viagem através da obra de Freud a fim de encontrar, 

na teoria, elementos que subsidiem a prática clínica, e o quanto inteirar-se desse conteúdo nos 

ajuda a refletir sobre o trabalho do analista, dando especial atenção aos conceitos de 

transferência, contratransferência, função do analista, empatia, neutralidade, abstinência, 

atenção flutuante. 

 

1 Os conceitos da técnica na literatura psicanalítica  

 

A bibliografia que abrange os conceitos da técnica em psicanálise é extensa. 

Confunde-se com a própria história da psicanálise e também com a prática e pesquisa dos 

psicanalistas. É tema marcado por discordâncias e ampliação dos conceitos entre seus autores. 

Neste capítulo os conceitos serão estudados dentro da obra de Freud, e para o conceito de 

contratransferência busquei o apoio de três autoras além do mestre, uma vez que a questão 

contratransferencial é marcante nesta pesquisa. 

Na obra de Freud o tema aparece em vários textos, alguns direcionados 

especificamente aos que querem praticar a psicanálise. Assim como na leitura de seus casos 

podemos encontrar várias referências aos conceitos da prática psicanalítica. Neste capítulo 

privilegiou-se os textos específicos sobre a técnica. 

Tomo a liberdade de usar as palavras técnica, método, prática ou formação do analista 

de forma indiscriminada, pois a ideia de uma técnica para a psicanálise é questionada, como 

veremos ao longo desta pesquisa, quando, então, poderemos encontrar (ou não) o conceito 

mais adequado. 

Assim, iniciaremos esta jornada a partir de Freud, mais especificamente sobre o texto 

do editor inglês da Standard Edition na introdução aos “Artigos sobre a Técnica” (Freud, 
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1911-15)78. Ele nos conta que Freud não publicou muitos artigos sobre o método. Além dos 

“Artigos sobre a Técnica”, e de observações que podem ser inferidas em algumas de suas 

obras, especialmente seus relatos clínicos, também discorreu sobre o tema em “As 

Perspectivas Futuras da Terapêutica Psicanalítica” (1910a) 79  e “Psicanálise Silvestre” 

(1910b)80, mas ainda assim não se pode considerar esses textos como se fossem regras para a 

prática psicanalítica.  

Nos anos seguintes foram poucas as contribuições sobre o assunto, e elas podem ser 

encontradas na sua conferência “Linhas de Progresso da Terapia Psicanalítica 81  para o 

congresso de Budapeste” em 1919, e em alguns títulos que remetem a conselhos práticos 

sobre a interpretação de sonhos (1923)82, e ainda nas Conferências Introdutórias de números 

I83, XXVII84 e XXVIII (1916/17)85, e em dois artigos de 1937, “Construções em Análise” 

(1937b)86 e “Análise Terminável e Interminável (1937a)87.  

Freud tinha certa relutância em escrever sobre a técnica, razão pela qual seus trabalhos 

específicos sobre o tema foram poucos e demoravam muito para serem escritos. Justificam 

                                                 
78 FREUD, Sigmund (1911-1915). Artigos sobre a técnica - Introdução. In: FREUD, S. Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 
1969. Vol. XII - O caso de Schreber e artigos sobre técnica. p.111-120.  
79 Idem (1910b). Perspectivas futuras da terapêutica psicanalítica. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas 
de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XI - 
Cinco Lições de Psicanálise (1910[1909]). p.127-14. 
80 Idem (1910c). Psicanálise silvestre. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição 
Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XI - Cinco Lições de 
Psicanálise (1910[1909]). p.207-216. 
81 Idem. (1919). Linhas de progresso da terapia psicanalítica. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XVII - 
Uma neurose infantil. p.201-21 
82 Idem. (1923). Observações sobre a teoria e a prática da interpretação de sonhos. In: FREUD, S. Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de 
Janeiro: Imago; 1969. Vol. XIX - O Ego e o ID. p.139-158.  
83	Idem. (1915/16a). Conferência I - Introdução. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XV - 
Conferências introdutórias sobre Psicanálise (Parte II). p.27-37.	
84	Idem. (1916/7b). Conferência XXVII- Transferência. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XVI - 
Conferências introdutórias sobre Psicanálise (Parte III). p.503-521	
85 Idem. (1915-17). Conferência XXVIII- Terapia analítica. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XVI - 
Conferências introdutórias sobre Psicanálise (Parte III). p.523-539. 
86  Idem. (1937b). Construções em análise. In: Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição 
Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XXIII - Moisés e o 
Monoteísmo. p.291-308. 
87 Idem. (1937a). Análise terminável e interminável. In: Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: 
Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XXIII - Moisés e o 
Monoteísmo. p.247-290. 
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essa relutância: não gostava da ideia dos pacientes terem acesso aos pormenores de sua 

técnica, tanto que propunha que textos sobre a mesma deveriam circular apenas entre 

analistas; preocupava-se com a ideia de manuais para iniciantes, uma vez que o que está em 

jogo para o analista diz respeito a fatores psicológicos, e regras rígidas e firmes não se 

adequariam a explicar reações de pacientes e de analistas, e seus respectivos efeitos. Freud 

sempre ressaltou a importância da análise do analista para este poder pensar sua própria 

técnica, tema constantemente retomado em sua obra. 

Em 1910, Freud 88  esteve no Congresso de Psicanálise em Nuremberg, onde 

apresentou “As Perspectivas Futuras da Terapêutica Psicanalítica”. Desse texto, destacarei os 

elementos concernentes à técnica. Um deles diz respeito ao conhecimento do inconsciente, 

quando o analista diz algo ao paciente, a partir do que este disse e ocorre uma elaboração a 

partir do reprimido. Outro mecanismo que ele destacou da clínica foi a transferência e a 

contratransferência; esta seria a influência do paciente sobre sentimentos inconscientes do 

analista, na época mais referido como médico. Freud chamava a atenção para a necessidade 

de uma autoanálise do analista quando a contratransferência ocorresse. Nesse momento já não 

havia uma expectativa na remissão dos sintomas, e sim o desvendamento dos complexos a 

partir das resistências. O termo complexo, de acordo com o Vocabulário da Psicanálise89, não 

foi muito utilizado por Freud, pois ele temia certa classificação de tipos psicológicos a partir 

deste, diferentemente do complexo de Édipo que remete a uma estrutura fundamental das 

relações interpessoais e o modo como a pessoa se apropria do seu lugar. 

Ele fala também de como apresentar sintoma pode ser mais eficiente do que encarar o 

conflito que o origina (vantagem da doença), mas que apesar disso a psicanálise é um remédio 

eficiente contra as perturbações neuróticas.  

Do texto “Psicanálise Silvestre”90 destaco o que Freud fala sobre informar o paciente a 

respeito de seu inconsciente, que em geral pode provocar uma intensificação do conflito. 

Porém, uma possibilidade para essa informação poder ser dada quando a transferência estiver 

estabelecida e quando o paciente estiver próximo daquilo que reprimiu. 

                                                 
88 FREUD, Sigmund. (1910b). As perspectivas futuras da terapêutica psicanalítica. In: FREUD, S. Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de 
Janeiro: Imago; 1969. Vol. XI - Cinco Lições de Psicanálise (1910[1909]). p.127-140. 
89 LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, J.B. Vocabulário de psicanálise. 4a. Ed. Trad. de Pedro Tamen. São Paulo: 
Martins Fontes, 2001. p. 71-72. 
90 FREUD, Sigmund. (1910c). Psicanálise silvestre. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XI - Cinco 
Lições de Psicanálise (1910[1909]). p.207-216. 
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Para poder falar sobre o trabalho do analista é fundamental compreender o conceito de 

transferência, bastante desenvolvido no artigo “A dinâmica da transferência”91, e conceituada 

da seguinte forma: 

 

Deve-se compreender que cada indivíduo, através da ação combinada de 
sua disposição inata e das influências sofridas durante os primeiros anos, 
conseguiu um método específico próprio de conduzir-se na vida erótica – 
isto é, nas precondições para enamorar-se que estabelece, nos instintos que 
satisfaz e nos objetivos que determina a si mesmo no decurso daquela. Isso 
produz o que se poderia descrever como um clichê estereotípico (ou 
diversos deles), constantemente repetido – constantemente reimpresso – no 
decorrer da vida da pessoa, na medida em que as circunstâncias externas e a 
natureza dos objetos amorosos a ela acessíveis permitam, e que decerto não 
é inteiramente incapaz de mudar, frente a experiências recentes. Ora, nossas 
observações demonstraram que somente uma parte daqueles impulsos que 
determinam o curso da vida erótica passou por todo o processo de 
desenvolvimento psíquico. Esta parte está dirigida para a realidade, acha-se 
à disposição da personalidade consciente e faz parte dela. Outra parte dos 
impulsos libidinais foi retida no curso do desenvolvimento; mantiveram-se 
afastada da personalidade consciente e da realidade, e, ou foi impedida de 
expansão ulterior, exceto na fantasia, ou permaneceu totalmente 
inconsciente, de maneira que é desconhecida pela consciência da 
personalidade. Se a necessidade que alguém tem de amar não é inteiramente 
satisfeita pela realidade, ele está fadado a aproximar-se de cada nova pessoa 
que encontre com ideias libidinais antecipadas; e é bastante provável que 
ambas as partes de sua libido, tanto a parte que é capaz de tornar-se 
consciente quanto a inconsciente, tenham sua cota na formação dessa 
atitude. 

 

A transferência é a forma como o paciente se dirige ao analista, sendo mais intensa 

nos indivíduos neuróticos em análise, e surge como a resistência mais poderosa ao tratamento, 

o que faz dela o motor ou a pausa para o andamento da análise. No decurso do tratamento, a 

parte da libido que é consciente fica diminuída, e a inconsciente aumentada, e a ideia é 

persegui-la, tirá-la do esconderijo, combater as resistências que fazem a doença persistir. 

Cada vez que se aproxima de um complexo patogênico, a parte desse complexo capaz de 

transferência é levada à consciência e defendida com força; é nesse cenário que se desenvolve 

a análise, buscando enfraquecer as resistências postas pela transferência. A regra fundamental 

não parece funcionar, pois não é sempre que o paciente consegue revelar, para o analista, tudo 

                                                 
91 FREUD, Sigmund. (1912a). A dinâmica da transferência. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XII - O 
caso de Schreber e artigos sobre técnica. p.133-134. 



 86

que lhe vem à mente. Freud, então, distinguiu três tipos de transferências: a positiva, dividida 

em amistosa e erótica; e a negativa.  

A transferência amistosa diz respeito a sentimentos admissíveis à consciência. As mais 

apropriadas à análise são as outras duas – a erótica e a negativa – pois oferecem resistência ao 

tratamento, e são as que precisam ser reveladas. É muito difícil controlar a transferência, mas 

são os seus efeitos que, quando ditos, permitem a manifestação dos impulsos eróticos. 

No texto “Psicanálise”, de 1926, Freud92 afirma que a transferência é a prova da não 

superação da dependência infantil, e que esta é induzida pela sugestão do analista a fim de 

superar as resistências e eliminar as repressões.  

Em 1912, e depois em 1915, Freud fala diretamente a um público de médicos e 

interessados em Psicanálise, sobre a técnica em si. Ele deixa muito claro nesses dois textos 

que esta é uma técnica que vai se constituindo ao longo dos anos, sendo a sua prática singular 

a cada analista, nem sempre oferecendo resultados desejados. 

No texto de 1912, “Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise” 93 ,  

discorre sobre diversos aspectos da técnica, entre eles a eventual dificuldade que o médico 

pode ter em lembrar tudo que cada paciente lhe diz, isso para poder justificar a escuta 

flutuante, que não deve se dirigir a algum aspecto especial da fala do paciente, o que poderia 

acarretar maior atenção em determinado aspecto, em detrimento de outro, e a partir daí gerar 

uma expectativa do clínico em relação a fala do paciente, que só confirmaria o que aquele já 

sabe. Freud ressalta o fato de que, em geral, só posteriormente se saberá o significado do que 

é dito, e muitas vezes algo novo que o paciente traz faz conexão com algo dito anteriormente, 

que na ocasião parecia não fazer sentido. A escuta flutuante pode ser resumida da seguinte 

forma: o médico deve escutar sem se preocupar em lembrar, voltando seu inconsciente, como 

órgão receptor, na direção do inconsciente transmissor do paciente. Mais uma vez Freud 

reforça a importância da própria análise do psicanalista, no sentido de eliminar os pontos 

cegos que o levam a resistir conscientemente àquilo que foi percebido pelo inconsciente. 

Com relação ao sentimento do psicanalista, Freud fala do perigo de se ter uma 

ambição terapêutica de produzir efeitos convincentes em outra pessoa, o que desconsideraria 

a resistência, elemento fundamental para o trabalho. Outra ambição que não deve fazer parte 

                                                 
92 FREUD, Sigmund. (1926b). Psicanálise. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: 
Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XX - Um estudo 
autobiográfico. p.301-314 
93 Idem (1912). Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. In: FREUD, S. Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 
1969. Vol. XII - O caso de Schreber e artigos sobre técnica. p.149-163. 
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do trabalho do analista é a educativa. Também não cabe ao analista determinar tarefas ao 

paciente, não ser crítico e tampouco oferecer literatura psicanalítica, bem como evitar 

teorizações a respeito de seu estado (do paciente), posto que isto pode incorrer em evitar 

superar as suas neuroses. Para o analista poder se aproximar daquilo que se chama “função do 

analista”, ele deve se ater a analisar seus pacientes. 

Em 1913, no texto “Sobre o Início do Tratamento”94 , Freud faz um paralelo da 

psicanálise com o jogo de xadrez, onde não é possível ensinar as jogadas. Em psicanálise não 

se trata de regras e sim de recomendações, e nesse capítulo ele faz as seguintes: antes de 

iniciar uma análise deve haver entrevistas para situar o analista e informar o paciente do que 

se trata esse método, para que ambos se conheçam e possam escolher ou não trabalharem 

juntos; ele fala do tempo e do dinheiro, a lentidão com que se realizam as mudanças na mente, 

a atemporalidade dos processos inconscientes, as questões de dinheiro que são tratadas por 

um viés sexual, com incoerência, pudor e hipocrisia. Oferecer o divã, para evitar o olhar, a 

fim de que analista e paciente se entreguem ao inconsciente.  

Quanto ao material para iniciar uma análise, o importante é que o paciente fique livre 

para falar, dizendo tudo que lhe venha à mente, procurando ser honesto e nunca deixar de fora 

algo por mais desagradável que seja dizê-lo. Freud entendia ser importante evitar falar do 

tratamento com outras pessoas, pois essas interferências podem prejudicar a transferência. A 

resistência é material fundamental para o desenvolvimento da análise, é com ela que o 

analista se defronta para alcançar o inconsciente do paciente. Por exemplo, quando o paciente 

diz não saber o que falar, ele não deve ser ajudado pelo analista, e sim questionado quanto à 

impossibilidade de não passar nada pela sua mente, o que já seria um sinal de resistência, e 

portanto de transferência. Comunicar informações ao paciente antes de ele poder fazê-lo não é 

bom para a análise, pois o paciente pode mudar seu comportamento, mesmo sabendo de sua 

experiência traumática. O paciente passa a reconhecer a experiência reprimida em seu 

pensamento consciente, mas falta vinculação com o lugar que a lembrança reprimida está 

contida. E, finalmente, lembra que a força motivadora do tratamento é o sofrimento e desejo 

de ser curado. 

                                                 
94  FREUD., Sigmund. 1913. “Sobre o Início do Tratamento” (Novas Recomendações sobre a Técnica da 
Psicanálise I). ). In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. 
Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XII - O caso de Schreber e artigos sobre técnica. 
p.164-192. 
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Em “Recordar, Repetir e Elaborar”95 de 1913, Freud, ao falar sobre a transferência, 

ressalta que o paciente não recorda aquilo que esqueceu e reprimiu, expressando-o pela 

atuação (acts it out), reproduz não como lembrança, mas como ação, e repete sem o saber. O 

que interessa ao analista é a relação entre compulsão à repetição com a transferência e com a 

resistência. Sendo a transferência um fragmento da repetição, e esta é uma transferência do 

passado esquecido. O paciente se submete à compulsão à repetição, que substitui o impulso a 

recordar. Quanto maior a resistência, mais a atuação substituirá o recordar. E o que o paciente 

repete ou atua? Suas inibições, suas atitudes inúteis e seus traços patológicos de caráter, seus 

sintomas. Grande parte do trabalho é colocar a doença do paciente dentro do campo e alcance 

do tratamento, e remontá-lo ao passado. Cabe ao paciente coragem para dirigir sua atenção 

aos fenômenos de sua moléstia, como uma forma de se reconciliar com material reprimido de 

seus sintomas. É importante enfrentar um inimigo presente. Por outro lado, o paciente pode 

dizer: “Viu como era melhor deixá-la reprimida?”. A repetição é uma possibilidade de evocar 

um fragmento da vida real, procurando substituir a neurose comum em neurose de 

transferência, onde é criada uma região intermediária entre a doença e a vida real, e de 

natureza provisória. O primeiro passo para superar as resistências é o analista revelá-las e 

torná-las familiarizadas com o paciente. Este precisa de tempo para conhecê-las, elaborá-las, e 

então, quem sabe, superá-las. Cabe ao analista e ao paciente descobrirem juntos quais são as 

pulsões reprimidas que alimentam a resistência. 

Em “Observações sobre o amor transferencial”96, Freud volta a falar que a única 

dificuldade séria que um analista tem de enfrentar é o manejo da transferência. Um dos seus 

aspectos é o enamoramento do paciente pelo analista, situação que deve ser reconhecida, 

recusada e nunca induzida pelo analista, senão que pela própria situação analítica, e esse 

amor, claro, deve ser analisado. Quanto ao amor de transferência, esse deve ser mantido firme 

no seu domínio, tratado como algo irreal, situação que deve atravessar o tratamento e 

remontar às suas origens inconscientes para poder ajudar a trazer à tona aquilo que está oculto 

na vida erótica do paciente. Freud recomenda que o tratamento analítico seja sincero, e o 

                                                 
95  FREUD, Sigmund. (1913). Recordar, Repetir e Elaborar (Novas Recomendações sobre a Técnica da 
Psicanálise II). In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. 
Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XII - O caso de Schreber e artigos sobre técnica. 
p.193-207. 
96  Idem. (1914-15). Observações sobre o amor transferencial (Novas recomendações sobre a técnica da 
Psicanálise III). In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. 
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perigo de se desviar é a possibilidade de se trair. Se por um lado exigimos sinceridade de 

nossos pacientes, nossa autoridade corre risco caso formos apanhados num desvio da verdade. 

Nesse capítulo Freud fala sobre a abstinência, no sentido de que devemos negar ao 

paciente aquilo que ele exige, oferecendo-lhe substitutos, como forma de apaziguar as forças 

que o incitam a trabalhar, no entanto, nem todas as pessoas toleram substitutos. O trabalho da 

análise visa desvendar a escolha objetal infantil do paciente e as fantasias tecidas ao redor 

dela. O amor dedicado ao analista consiste em novas edições de antigas características, repete 

reações infantis, a resistência muitas vezes faz uso desse amor e agrava suas manifestações. O 

amor transferencial possui grau menor de liberdade que o da vida comum, mais dependente 

do padrão infantil e menos adaptável e capaz de modificação. 

Entre 1915 e 1917 Freud proferiu as “Conferências Introdutórias sobre Psicanálise” na 

Universidade de Viena. Iniciaremos pela “Conferência I- Introdução” de 1915/1697. O tom de 

seu discurso foi um tanto irônico, dissuadindo sua plateia em escolher a profissão de analista 

devido à sua dificuldade, especialmente naqueles tempos de guerra, e de muito preconceito 

em relação ao fazer do analista. Ele entendia que a psicanálise era um tratamento médico para 

pacientes neuróticos, aos quais costumava mostrar as dificuldades desse método, como a 

longa duração, êxito sem garantia e exigência de esforços e sacrifícios do próprio paciente. 

As dificuldades às quais Freud se referiu diziam respeito ao ensino e formação. 

Distinto do ensino médico, onde os fenômenos podem ser observados, não há coisas a serem 

vistas na psicanálise, uma vez que se trata de intercâmbio de palavras entre analista e 

paciente, e um terceiro não pode estar presente às sessões, portanto, o tratamento psicanalítico 

pode apenas ser relatado. 

Nessa conferência, diferente do que registrou em 1912, quando disse que a escuta 

flutuante não deveria se dirigir a algum aspecto especial da fala do paciente, ele fala, sem 

explicar por que, que o analista dirige sua atenção em certas direções (p. 29). Enaltece 

igualmente o poder da palavra, uma vez que estava interessado em validar a psicanálise, que 

naquele momento sofria muitas críticas, e que é baseada essencialmente no discurso do 

paciente. Ele atenta para o fato de que a psicanálise deve se manter livre de hipóteses 

anatômicas, químicas, fisiológicas, devendo operar com ideias psicológicas. 
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Na “Conferência VI - Premissas e Técnica de Interpretação”98 , diz que a psicanálise 

segue a técnica de fazer com que os analisantes, tanto quanto possível, proporcionem a 

solução de seus próprios enigmas. Na “Conferência XXVII – Transferência”99, Freud volta a 

abordar o tema título deste capítulo. Em análise, aconselhar e orientar não existe: o objetivo é 

que o paciente tome suas atitudes por si mesmo; ao analista cabe observar e questionar o 

paciente sobre seus pensamentos, dando importância ao papel da abstinência em relação à 

possibilidade de influenciar. O analista busca substituir o que está no inconsciente para o 

consciente, suspender as repressões, preencher as lacunas da memória, remover as 

precondições para a formação de sintoma, transformar o conflito patogênico em normal, e 

assim abrir caminho para uma solução. O que não acarreta, ao final da análise ou na sua 

interrupção o surgimento de um novo homem, mas um sujeito que terá menos coisas 

inconscientes do que tinha antes de iniciar o seu processo.  

O que caberia ao analista fazer para que no processo analítico ocorresse a substituição 

daquilo que era inconsciente por algo consciente? Houve uma época em que se acreditava que 

ao comunicar ao paciente sobre seu inconsciente a substituição para o consciente ocorreria ato 

contínuo. Essa hipótese foi abandonada e substituída pela ideia de que é necessário buscar o 

que está reprimido e qual a força de resistência que atua sobre esse material localizado no ego 

inconsciente. O analista ao comunicar a sua interpretação e havendo por parte do paciente o 

desejo de se recuperar, a repressão pode ser eliminada. 

A transferência é o jeito como o paciente se vincula ao analista, supervalorizando suas 

qualidades, demonstrando ciúmes, repetindo com ele a forma como se vincula com as outras 

pessoas. A transferência está presente desde o começo do tratamento, e é uma ferramenta 

fundamental para o seu desenvolvimento, inclusive quando se transforma em resistência, seja 

porque o paciente se apaixona pelo analista, ou porque lhe dirige sentimentos hostis. Ao 

analista não cabe ceder aos desejos do paciente, e sim mostrar-lhe que esses sentimentos não 

surgiram na análise e nem se dirigem ao analista; são sentimentos que repetem algo que lhe 

aconteceu anteriormente, obrigando-o a transformar a repetição em lembrança, e o que 

parecia ameaçar o tratamento torna-se o seu melhor instrumento.  
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É importante ter em mente que o fato de uma pessoa iniciar uma análise não significa 

que suas neuroses cessarão, pois ela não é acabada nem rígida, continua a evoluir tal qual um 

ser vivo. Freud entendia que quando o tratamento lograsse um domínio sobre o paciente, a 

totalidade da produção da doença se concentraria na relação com o analista, na qual o trabalho 

com as lembranças dá lugar a uma neurose criada e transformada na atualidade, assumindo o 

lugar da anterior. A tarefa terapêutica consiste em dominar essa nova neurose, o que equivale 

a eliminar a doença trazida no início.  

A transferência, segundo Freud comenta nesse capítulo, é impossível ocorrer nas 

neuroses narcísicas, devido à indiferença que o paciente apresenta em relação ao analista, o 

que este diz não mobiliza aquele, não se pode executar com este tipo de paciente a 

revivescência do conflito nem a superação da resistência.  

Na conferência “Terapia Analítica”100  Freud diferencia o tratamento hipnótico do 

analítico. O que nos interessa é o que ele fala sobre o segundo. Este visa expor e eliminar 

algo, busca no passado as raízes dos conflitos que originaram os sintomas, paciente e analista 

trabalham juntos em prol de desfazer as resistências e provocar modificação permanente na 

vida mental do analisando.  

A sugestão, usada na hipnose, recebe um upgrade na análise, ao que Freud nomeou de 

transferência, sobre a qual o analista age, e suas ideias só farão sentido para o paciente caso se 

associem com o que é real nele. Em análise a própria transferência é tratada, dissecada, e o 

sucesso de uma análise não está na sugestão do analista e sim na superação das resistências e 

modificações internas no paciente. 

Liberar a libido dos sintomas e restituí-la ao ego: esta é a tarefa terapêutica da análise. 

Para solucionar o sintoma é preciso reconstituir o conflito no qual ele se origina, trabalhando 

na transferência, com o auxílio da sugestão, as repressões que se instalaram no paciente. Num 

primeiro momento a libido é retirada dos sintomas e colocada na transferência, depois há uma 

luta por um novo objeto do qual a libido é liberada. O trabalho da interpretação incide no 

inconsciente para torná-lo consciente, ampliando o ego que se torna conciliador com a libido, 

o que significa dizer que ele lhe dá mais satisfação através da sublimação. A função 

terapêutica não é satisfatória quando não há mobilidade da libido e nem a possibilidade de 

abandono dos objetos primários, em geral devido a um narcisismo rígido. Algumas formas de 

se alcançar o inconsciente é pela interpretação dos sonhos, parapraxias e livres associações. 
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Em 1918, no V Congresso Psicanalítico Internacional de Budapeste, Freud proferiu a 

palestra “Linhas de Progresso na Terapia Psicanalítica”101, seu último trabalho técnico antes 

dos dois que publicou em 1937. Nesse texto ele fala da possibilidade de melhorar o método, e 

procura definir o que é a Psicanálise: processo pelo qual se traz o material mental reprimido 

para a consciência do paciente, dos impulsos reprimidos que nele existem, revelando a 

resistência que se opõem a essa extensão do seu conhecimento de si mesmo. No entanto, a 

revelação dessas resistências não garante que elas serão superadas; dessa forma, a esperança é 

atingir isso explorando a transferência que ocorre do paciente em direção ao analista, o que 

poderá provocar no paciente a elaboração quanto ao inconveniente do processo repressivo 

estabelecido na infância e a percepção da impossibilidade de levar a vida sob o princípio do 

prazer.  

Freud compara a análise que pratica à do químico: “analisar” significa dividir, separar. 

Os sintomas e as manifestações patológicas do paciente, assim como todas  as suas atividades 

mentais são complexas (os elementos que a constituem são motivos pulsionais); no entanto, o 

paciente não sabe a respeito desses motivos. O analista ajuda-o a compreender de que maneira 

essas formações mentais são compostas, remetendo esses sintomas aos motivos pulsionais 

que os motivaram, que estão presentes em seus sintomas, e dos quais não tinham consciência. 

Como o químico que isola a substância fundamental do sal em que ele se combinara.  

No que diz respeito àquelas manifestações mentais do paciente que não são 

consideradas patológicas, mostramos-lhe que apenas em certa medida ele estava consciente da 

sua motivação e que outros impulsos pulsionais, que permanecem na ignorância, cooperaram 

para a causação dessas manifestações. 

Qual a nova direção que Freud está propondo? Ao comparar o trabalho do analista ao 

do químico, demonstra que analisamos o paciente, o que significa dividir os seus processos 

mentais em seus componentes elementares, e o ajudamos a fazer novas combinações; porém, 

o que é psíquico possui tantas particularidades que fica difícil comparar com qualquer outra 

coisa. Assim, há uma preocupação no sentido de que o paciente recebe muita análise e pouca 

síntese, considerando que a vida mental tem uma tendência que está sob uma compulsão para 

a unificação e combinação, ao analisar um sintoma em seus elementos, libera-se um impulso 

pulsional de um vínculo, que não permanece isolado, e logo vai em busca de uma outra 

ligação. 
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O paciente neurótico tem a mente dividida por resistências, que ao serem analisadas 

vão sendo eliminadas, o que permitirá que a mente se unifique e o ego se ajuste a todos os 

impulsos instintuais que haviam sido separados dele.  

No tratamento analítico duas coisas precisam estar sempre em evidência: que o 

material reprimido possa se tornar consciente e que as resistências possam ser descobertas. Ao 

analista cabe estar numa posição de abstinência, o que significa dizer que ele não deve 

influenciar nas escolhas do paciente e nem através de seus ideais; ao paciente cabe poder 

satisfazer e liberar sua própria natureza e não assemelhar-se ao seu analista.  

O que torna o paciente doente, de acordo com Freud, é uma frustração, e seus 

sintomas servem de satisfação substitutiva. Cada melhora em sua condição reduz o grau em 

que se recupera e diminui a força instintual que o impele à recuperação. Mas essa força é 

indispensável à restauração da saúde do paciente. Fundamental que o sofrimento do paciente 

não acabe prematuramente e, se acabar, devemos restabelecê-lo alhures, sob forma de alguma 

privação apreciável, senão correremos o risco de conseguir apenas melhoras insignificantes. 

Outra forma de satisfação substitutiva pode ser no próprio tratamento, na transferência, mas o 

analista não deve colaborar com esse tipo de satisfação. 

O paciente pode, quando a doença foi dominada pela análise, fazer esforço para criar 

para si, em lugar dos sintomas, novas satisfações substitutivas que parecem sofrimento; se 

isso ocorrer, o analista tem o dever de detectá-las e trabalhar no sentido de que o paciente as 

abandone. Algo muito comum é se satisfazer no sentimento de culpa. O analista deve tomar 

uma posição oposta à das satisfações substitutivas prematuras, e ele mesmo não pode servir 

ao seu paciente de maneira a satisfazê-lo, pelo contrário, é bom negar ao paciente exatamente 

aquelas satisfações que ele mais deseja.  

Em 1926 Freud escreveu “A Questão da Análise Leiga”102, e se pergunta: o que 

acontece numa análise? Paciente e analista falam e se escutam. E é assim que se dissipam os 

males, como mágica? Conversam e “PUF”? Não, não é mágica, pois seu efeito não é rápido, 

ao contrário, pode levar anos. Deve-se convidar o paciente a ser inteiramente sincero com o 

analista, dizer tudo o que lhe vem à mente; não é como uma confissão, pois nesta diz-se o que 

sabe, e em análise há mais o que dizer além daquilo que se sabe. A técnica da sugestão, 

corriqueira na hipnose, não serve mais na análise para suprimir sintomas, mas como força 

motora a fim de induzir o paciente a superar suas resistências. 
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Freud explica nesse texto o que é o aparelho mental: um aparelho que serve às 

atividades da mente, e constituído por várias partes que desempenham uma função específica. 

No ser humano há uma organização mental, o ego, que sofre estímulos sensoriais e que tem 

uma percepção de suas necessidades somáticas numa extremidade e, na outra, os atos motores 

que servem de mediadores. Uma outra região é o id, esta mais extensa, obscura e impositiva. 

O ego pode ser considerado uma fachada do id, ou a parte do id que sofreu uma modificação 

pelo mundo externo. No id não há conflitos, as contradições convivem em paz, já no ego, faz-

se necessário uma unificação. O que acontece no id é e permanece inconsciente, e seus 

processos podem tornar-se conscientes. Grandes partes do ego podem ficar inconscientes 

também. 

Toda energia do id se origina nos instintos, bem como as do ego, e esses instintos 

querem satisfação, que se percebe pela diminuição da tensão da necessidade (por exemplo de 

comer). O aparelho mental regula sua atividade a partir da oscilação entre prazer e desprazer, 

que vem do mundo externo; o ego serve assim como mediador entre as forças do id e as 

possibilidades da realidade. Às vezes não conseguindo administrar esses dois senhores, dá 

oportunidade para que os sintomas apareçam: o ego falha ao tentar suprimir certas partes do 

id estabelecendo um conflito que não pode reprimir.  

Dentro do ego há uma instância diferenciada, o superego, que se encontra entre o ego 

e o id. Podemos dizer que ele é um precipitado das primeiras catexias de objeto do id e o 

herdeiro do complexo de Édipo, tratando o ego com bastante aspereza, muitas vezes punindo-

o, como se fosse um pai e entre eles há bastante desavenças, o que gera no ego um complexo 

de culpa que exige punição, que se revela na doença e se apresenta como resistência em 

análise.  

A finalidade da análise é restituir ao ego o domínio sobre si, corrigindo as repressões 

(dos primeiros anos) que foram estabelecidas e poder lidar melhor com os conflitos através de 

uma volta ao passado pela rememoração, lembranças, sonhos, livre-associações e sintomas 

que devem ser interpretados/traduzidos pelo seu teor de material reprimido. Cabe ao analista 

receber sem preconceito o material escutado. 

Em 1932, Freud proferiu as “Novas conferências introdutórias sobre psicanálise” 

(Vol. XXII), o que nos interessa neste momento é a Conferência XXXI, “A Dissecação da 

Personalidade Psíquica”103, na qual ele retoma algumas noções trabalhadas anteriormente, 
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como o fato de os seres humanos adoecerem do conflito entre pulsão e resistência, e declara 

mais uma vez o intento da análise: fortificar o ego, fazê-lo mais independente do superego, 

ampliar seu campo de percepção, expandir sua organização, a fim de assenhorar-se de novas 

partes do id. 

Na Conferência XXXIV, “Explicações, Aplicações e Orientações” 104 , ouvimos o 

quanto é fundamental atribuir valor à influência do passado pessoal do paciente para buscar, 

lá também, as causas da neurose. É na infância que surge a sexualidade, que influenciará a 

sexualidade da vida adulta. As impressões desse período agem como um trauma sobre um ego 

imaturo e débil, que não consegue se defender, a não ser através da repressão, e assim adquire 

a disposição para uma doença ulterior e distúrbios funcionais.  

“Esboço de Psicanálise” 105 , que provavelmente começou a ser escrito em 1938, 

certamente em Londres, e não foi acabado, dirigia-se a um público familiarizado com a 

Psicanálise e seus conceitos. No capítulo VI da segunda parte, Freud fala sobre a técnica da 

Psicanálise, lembrando que a precondição de um estado patológico é o enfraquecimento do 

ego, que não consegue realizar suas tarefas como: administrar as exigências da realidade, do 

id e do superego. O plano de cura vai em direção a fortalecer o ego. 

 
O médico analista e o ego enfraquecido do paciente, baseando-se no mundo 
externo real, têm de reunir-se num partido contra os inimigos, as exigências 
instintivas do id e as exigências conscienciosas do superego. Fazemos um 
pacto um com o outro. O ego enfermo nos promete a mais completa 
sinceridade – isto é, promete colocar à nossa disposição todo o material que 
a sua auto percepção lhe fornece; garantimos ao paciente a mais estrita 
discrição e colocamos a seu serviço a nossa experiência em interpretar 
material influenciado pelo inconsciente. Nosso conhecimento destina-se a 
compensar a ignorância do paciente e a devolver a seu ego o domínio sobre 
as regiões perdidas de sua vida mental. Esse pacto constitui a situação 
analítica.  

 
Esse era o pacto que Freud propunha aos neuróticos, até o tempo em que trabalhou; 

não acreditava nos benefícios da Psicanálise para os psicóticos. O que ele esperava ouvir dos 

                                                                                                                                                         
Janeiro: Imago; 1969. Vol. XXII - Novas conferências introdutórias sobre Psicanálise e outros trabalhos. p.75-
102. 
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S. Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio 
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p.167-191. 
105 Idem. (1938). Esboço de Psicanálise, In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: 
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pacientes era, acima de tudo, o que eles não sabiam. A sinceridade do paciente diz respeito à 

regra fundamental e sua influência pelo inconsciente, o que não necessariamente ocorrerá. O 

analista representa para o paciente o retorno do passado, de sua infância, o que faz estabelecer 

a transferência e a possibilidade do trabalho analítico. O analista deve tomar cuidado para não 

se fazer de modelo para o paciente, bem como precisa estar atento para que não se estabeleça 

um estado em que o paciente o ame demasiadamente ou o odeie. Através da transferência o 

paciente representa diante do analista uma parte importante da história de sua vida, como a 

relação com os pais, que ele tenta reproduzir e que deve ser frustrada a fim de que uma 

mudança possa ocorrer.  

O manejo da transferência precisa ser cuidadoso, quer dizer, esclarecendo ao paciente 

a verdadeira natureza daquilo que está acontecendo, fazendo também com que a resistência 

ceda. Freud acreditava que o que um paciente experimenta em transferência ele nunca 

esquece. 

O analista trabalha visando o maior autoconhecimento do paciente, o que influencia no 

fortalecimento do ego. Para tanto, todo material que o paciente traz é relevante: sonhos, livres 

associações, atos falhos, parapraxias, transferências tudo isso ajuda a elaborar as construções 

daquilo que lhe aconteceu, do que foi esquecido e do que acontece. Cabe ao analista distinguir 

o seu conhecimento daquele do paciente; nem tudo o que descobrimos podemos comunicar ao 

paciente, é preciso escolher o melhor momento para a comunicação de uma construção; por 

vezes o paciente chega a ela sozinho, o que seria a síntese decisiva. Comunicar antes do 

tempo pode não gerar um efeito ou gerar uma resistência que atrapalharia o processo. Uma 

construção informada no tempo certo chega mais perto daquilo que foi esquecido e é mais 

fácil do paciente assentir.  

A parte mais árdua do trabalho do psicanalista diz respeito à luta contra as resistências 

que, vencida, provoca alterações no ego. Dois tipos de resistência são muito comuns: o 

sentimento de culpa e a necessidade de estar doente. No primeiro caso, dificilmente o paciente 

se dá conta, o responsável por ele é o superego cruel e severo que impede o paciente de 

melhorar, pois ele não o merece. Se um sintoma é removido, logo entra outro no lugar. A fim 

de mudar o curso desse tipo de resistência faz-se necessário torná-la consciente e procurar 

diminuir a força do superego.  

Pacientes que apresentam um instinto de autopreservação invertido costumam ter uma 

necessidade de estar doente, buscam a autodestruição, e dificilmente aceitam uma melhora, 

chegando até a lutar contra ela. No momento em que escreveu esse texto Freud ainda não 

sabia como lidar com esses tipos de resistências.  
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Na parte III do “Esboço de Psicanálise” encontra-se o capítulo intitulado “Análise 

Terminável e Interminável”106 , no qual aparece um Freud muito desanimado com a sua 

criação. Mostra-se pessimista quanto à eficácia e aos procedimentos da Psicanálise, algo que 

ele sempre esteve pronto a investigar.  

Inicia o capítulo discutindo a ideia de colocar um prazo para o final de uma análise, 

algo que experimentou com o Homem dos Lobos, e não obteve sucesso no sentido de 

restabelecer completamente o equilíbrio de seu ego. Foi possível entrar em contato só com 

parte daquilo que originava seus sintomas. 

E o que se entende por final de análise?  

Quando analista e analisando não mais se encontram, seja porque o paciente não está 

mais sofrendo de seus sintomas, superou ansiedades e inibições, ou quando o analista julgue 

que foi tornado consciente o material reprimido, explicado coisas ininteligíveis, vencidas 

resistências e, portanto, não há por que temer a repetição do processo patológico. Se não se 

alcançou esse objetivo, fala-se em análise inacabada. 

Outra possibilidade para um final de análise seria chegar a um estado de normalidade 

psíquica absoluta, caso isso fosse possível. Por outro lado, uma análise que tem sua duração 

interminável provém de uma pulsão constituída com força e uma dificuldade de alteração do 

ego.  

Os céticos afirmavam que uma análise bem-sucedida não protegeria os pacientes de 

reviverem uma neurose derivada da mesma raiz pulsional ou de um novo trauma. Os otimistas 

e os ambiciosos diziam que nos últimos 20 anos a compreensão e a técnica da psicanálise 

evoluíram, e que se pacientes caem doentes novamente não é pela revivificação de seu 

distúrbio pulsional anterior. Eles presumem que: (1) há possibilidade de se livrar de um 

conflito pulsional  (ego x pulsão); (2) quando estamos tratando de alguém por causa de um 

conflito pulsional, podemos evitar outros conflitos da mesma ordem e; (3) temos o poder de 

despertar um conflito patogênico dessa espécie que não se está revelando e que é aconselhável 

fazê-lo. Se os otimistas estavam certos ou não, Freud não podia dizer, mas tinha clareza 

quanto ao fato de que se quisesse atender às exigências mais rigorosas feitas à terapia 

analítica, não seria abreviando a sua duração. No momento em que Freud escreveu esse artigo 

seus objetivos terapêuticos estavam em esgotar os motivos das neuroses e provocar uma 

alteração no ego. 
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Ele se perguntava se seria possível a análise livrar de modo permanente e definitivo 

um conflito entre uma pulsão e o ego, algo que ele duvidava; antes, seria possível amansar a 

pulsão – o que significa dizer que o ego ficaria fortalecido ante as exigências pulsionais – do 

contrário, o ego enfraqueceria e a pulsão renovaria suas exigências e lutaria para conseguir 

satisfações substitutivas. Para ele, a análise nem sempre produzia um estado especial no ego, 

em que este ficasse capacitado a administrar as repressões, seja demolindo-as, identificando-

se, construindo novas que não padeceriam tão facilmente contra a força das pulsões. Pode-se 

dizer que nem sempre a análise é exitosa em controlar as pulsões ou em fortalecer 

suficientemente o ego.  

Como a análise trabalha com conflitos existentes, para Freud não havia a possibilidade 

de trabalhar conflitos que não estariam se manifestando, uma vez que não teria como 

influenciá-los. Para transformar um conflito latente em manifesto a análise dispõe de duas 

ferramentas: a realidade e a transferência, ambas expondo o paciente a um sofrimento, 

mediante frustração e represamento da libido. Lembrando que o paciente, em geral, tende a se 

contentar com pequenos sinais de mudanças e logo interromper o tratamento, a análise deve 

levar o conflito ao seu ponto mais forte. Provocar conflitos não seria muito prudente, o que 

levaria a uma transferência negativa, e comunicar conflitos que o paciente não percebe não 

costuma surtir efeito algum, uma vez que não faz sentido para ele. 

A experiência analítica demonstra que evolui mais se as questões patogênicas 

estiverem localizadas no passado, assim uma distância pode ser tomada por parte do paciente. 

Caso o conflito seja atual, dificilmente o ego do paciente terá interesse em olhar mais 

profundamente para algo do passado. 

Quais os fatores decisivos para o sucesso de uma análise? A influência do trauma, a 

força pulsional que deve ser controlada e uma alteração no ego. Entende-se por essa alteração, 

que pode ser congênita ou adquirida, a submissão de certas partes do id que devem ser 

controladas pelo ego (para Freud, um ego neurótico). Ego que seja dotado de mecanismos de 

defesa, os quais se manifestarão transferencialmente como resistência, sendo parte do trabalho 

do analista dissolvê-los; a outra parte é tornar consciente o que está reprimido no id. Vale 

lembrar que o paciente, via de regra, não gosta quando o analista desvenda suas resistências. 

Quanto ao fim da análise, Freud, ainda em “Análise terminável e interminável” se 

refere a Ferenczi que disse: “a análise não é um processo sem fim, mas um processo que pode 
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receber um fim natural, com perícia e paciência suficientes por parte do analista”107. Com essa 

afirmação Freud entendia que não se devia abreviar, e sim aprofundar a análise. Continuando 

com Ferenczi: “o êxito depende do analista ter aprendido com seus erros e equívocos e de ter 

levado a melhor sobre os pontos fracos de sua própria personalidade”108.  

 
É, portanto, razoável esperar de um analista, como parte de suas 
qualificações, um grau considerável de normalidade e correção mental. 
Além disso, ele deve possuir algum tipo de superioridade, de maneira que, 
em certas situações analíticas, possa agir como modelo para seu paciente e, 
em outras, como professor. E, finalmente, não devemos esquecer que o 
relacionamento analítico se baseia no amor à verdade – isto é, no 
reconhecimento da realidade – e que isso exclui qualquer tipo de impostura 
ou engano. 109 

 
Todo analista experimentado, segundo Freud, já deve ter dado fim para algumas 

análises; no caso de análise de caráter isso se torna mais difícil, uma vez que não é objetivo da 

análise alcançar certa normalidade esquemática, que novas paixões não ocorram, assim como 

novos conflitos internos. Cabe à análise melhorar as condições psicológicas para as funções 

do ego. 

E, finalmente, chegamos no capítulo “Construções em Análise”110, no qual se retoma o 

cerne do trabalho da análise: o analisando deve ser induzido a recordar algo que foi 

experimentado e reprimido, e o analista deve completar o que foi esquecido, a partir das 

marcas que são expostas, ao que Freud denominou de construção ou reconstrução, poder 

trazer à  luz o que estava escondido.  

A construção é o trabalho do dia a dia na análise, o analista completa a fala do 

paciente com pequenos fragmentos que agem sobre ele, que difere da interpretação, que é 

usada de forma isolada, como para uma associação ou parapraxia. 

Freud entendia que uma má ou falsa construção comunicada ao paciente não faria mal, 

desde que não fosse sugerida, e sempre o analista poderia reconhecer o seu erro e fazer uma 

construção melhor, quando novos elementos fossem comunicados pelo paciente. O analista 
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deve estar atento às respostas positivas ou negativas em relação às construções que fornece 

aos seus pacientes; em caso afirmativo é importante que novas lembranças sejam acionadas 

para que as construções sejam ampliadas. Em relação às negativas, pode haver indício de 

certa rejeição ou resistência, também podendo ser sinal de que a construção ainda esta 

incompleta. Em geral o paciente só concorda quando toma ciência de toda a verdade, isso dito 

por Freud. 

Uma construção acertada provoca no paciente resposta do tipo: “Nunca tinha pensado 

nisso antes!”, o que pode determinar que fez sentido. Em uma análise em que predomina a 

reação terapêutica negativa (sentimento de culpa, necessidade de sofrer ou não aceitação da 

ajuda do analista), caso a construção seja acertada os sintomas se agravam e, se for errada, 

nenhuma mudança é vislumbrada. Freud nos diz, nesse capítulo: que na análise visa-se levar o 

paciente a abandonar as repressões próprias a seu primeiro desenvolvimento e a substituí-las 

por reações de um tipo que corresponda a uma condição psiquicamente madura. (p.292) 

 

2 Contratransferência 

 

Com relação ao conceito de contratransferência, fundamental para a clínica 

psicanalítica, escolhi duas autoras para complementar a pesquisa feita na obra de Freud, uma 

vez que ele trouxe a ideia, mas não se aprofundou como o fez essas duas analistas.  

Paula Heimann 111  usa o termo contratransferência para se referir a todos os 

sentimentos que o analista experimenta em relação ao paciente, ao qual ela preferiria chamar 

transferência por parte do analista. Trata-se de uma resposta emocional do analista, que 

representa uma das mais importantes ferramentas para seu trabalho. É um instrumento de 

indagação no inconsciente do paciente.  

Para essa autora o que distingue a análise de outras relações é o grau de sentimentos 

experimentados, e o uso que se faz deles. Nesse sentido, a análise do analista capacita-o a 

sustentar os sentimentos que são mobilizados nele, em oposição ao isolamento em respeito a 

eles, para que os subordine à tarefa analítica na qual funciona como reflexo do paciente diante 

de um espelho. O analista, ao trabalhar, deve valorizar os seus sentimentos a fim de 

interpretar de maneira mais rica.  

A atenção flutuante permite ao analista seguir a livre associação do paciente e escutar 

em diversos níveis, perceber o significado manifesto e latente das palavras, as alusões às 
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sessões anteriores e as referências a situações infantis por trás das relações atuais. Ao escutar 

dessa maneira o analista evita o perigo de se preocupar com um tema específico e fica 

receptivo para captar as mudanças de assuntos e as lacunas nas associações do paciente. 

Ao longo do trabalho a atenção flutuante necessita de uma sensibilidade emocional 

desperta e livre para poder seguir os movimentos emocionais e as fantasias inconscientes do 

paciente. As estruturas profundas do paciente aparecem na superfície em forma de 

sentimentos, aos quais o analista responde em sua contratransferência, e ao comparar os 

sentimentos despertados em si mesmo com as associações de seu paciente e seu 

comportamento, possui aí o mais precioso indicador de que entendeu ou não seu paciente.  

As emoções intensas do paciente o impulsiona em direção à ação, no lugar da 

contemplação, o que faz obscurecer a capacidade para observar e examinar com atenção. Se, 

ante isso, a resposta emocional do analista também for intensa, terminará frustrando o seu 

objeto. Sua sensibilidade emocional precisa ser extensiva, diferenciada e móvel. 

É preciso que o analista valorize seus sentimentos, porque estão em concordância com 

o significado que compreende. Com frequência as emoções despertadas no analista são muito 

mais aproximadas ao coração do que à razão, quer dizer, sua percepção inconsciente do 

inconsciente do paciente é mais aguda e antecipatória que sua compreensão consciente da 

situação. 

A resposta emocional imediata para um paciente é um significativo indicador do 

processo inconsciente do paciente e o guia em direção à compreensão. Ajuda o analista a 

focalizar a atenção nos elementos mais importantes das associações do paciente e serve como 

critério útil de seleção de interpretação do material que, sabemos, está sempre 

superdesenvolvido. 

A contratransferência não é só uma parte da relação analítica: é também uma criação 

do paciente, uma parte da personalidade do paciente. O analista, para que possa alcançar seu 

próprio inconsciente, não imputará ao seu paciente aquilo que lhe pertence, ele deve sentir 

suas respostas emocionais como uma chave ao inconsciente do paciente, isto o protegerá de 

entrar como coautor de uma cena que o paciente recria na relação psicanalítica e de explodi-la 

para seus próprios problemas. Heimann chama a atenção para o fato de não considerar correto 

comunicar ao paciente seus sentimentos, o que seria uma carga para ele, e nos distanciaria da 

análise. 

As emoções despertadas no analista serão de valor para o paciente se forem usadas 

como uma fonte de insight para os conflitos inconscientes e defesas do paciente, e quando 

estes são interpretados e elaborados, a resultante de mudança no ego do paciente inclui a 
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consolidação do sentido da realidade para que veja seu analista como um ser humano, não 

como um Deus ou demônio, e a relação humana na relação analítica segue sem que o analista 

tenha recorrido a significados extra- analíticos. 

Margaret Little112 chama a atenção para o seguinte: a dificuldade em definir o termo 

contratransferência: pode significar a atitude inconsciente do analista para seu paciente, 

quando aquele coloca os seus elementos reprimidos não analisados sobre o paciente de forma 

idêntica à forma que este “transfere” sobre seu analista os afetos sentidos em relação aos seus 

pais ou aos objetos de sua infância (o analista considera o paciente, momentaneamente e de 

maneira variada, como considerava aos seus próprios pais). A contratransferência pode dizer 

respeito à totalidade das atitudes e comportamentos do analista em relação ao seu paciente, 

sendo elas conscientes ou inconscientes; pode ser considerada qualquer atitude ou mecanismo 

específico mediante o qual o analista chega a conhecer a transferência de seu paciente. 

Ela encontrou quatro razões para a dificuldade em definir a contratransferência: (1) ela 

só é observável nos seus efeitos; (2) quando o analista tem uma atitude total compromete seu 

psiquismo e as fronteiras deste não ficam mais delimitadas; (3) dificuldade em isolá-la da 

transferência e, finalmente, (4) o fato de o analista ter uma atitude em relação à 

contratransferência, ou seja, em relação aos seu próprios sentimentos, seja ela paranoide ou 

fóbica. 

Little criticava os analistas que evitavam interpretar a contratransferência por 

considerá-la perigosa, e entendia que seu uso apropriado seria um utensílio valioso e 

indispensável para a análise.  

Para ela era preciso levar em conta que a relação paciente-analista incluía o normal e o 

patológico, o consciente e o inconsciente, a transferência e a contratransferência, em 

proporções variáveis, quer dizer, cada contratransferência difere da outra, como é diferente 

cada transferência, muda a cada dia, com variações que se operam uma vez no analista, no 

paciente e no mundo externo.  

A contratransferência reprimida, ainda de acordo com Little, é fruto da parte 

inconsciente do Eu do analista, a que lhe é mais próxima, a que pertence mais intimamente e a 

menos em contato com a realidade. A isso se soma a compulsão à repetição, que insistirá 

nesse sentido. Mas além da repressão outras atividades têm papel importante na 

contratransferência, sendo a principal a atividade de síntese e de integração. Ela é uma das 

formas mais importantes de compromisso, aquela que o ego mostra mais habilidade em 
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fabricar. Sobre este aspecto ela é da mesma ordem que um sintoma neurótico, uma perversão 

ou uma sublimação. 

Qual a força condutora de uma análise, se pergunta Little? O que leva o paciente a 

melhorar? Seriam as necessidades combinadas do paciente e do analista? Necessidade que no 

caso do analista foram modificadas e integradas como resultado de sua própria análise, de 

forma que são mais dirigidas (controladas?) e mais eficazes. A combinação acertada dessas 

necessidades parece que depende de um tipo peculiar de identificação do analista com seu 

paciente. 

Little acredita que consciente ou inconscientemente, há um desejo por parte do 

analista de que os pacientes melhorem e pode haver uma identificação com esse desejo de 

melhorar, de estar melhor com seu ego, mas inconscientemente pode haver uma identificação 

com o superego e com o id do paciente, fazendo-o também quando se proíbe a melhorar, e 

deseje ficar doente e dependente, ao fazer isso, o processo de cura pode se tornar mais lento. 

Inconscientemente, o analista pode explorar a enfermidade do paciente para  seus próprios 

fins libidinais e agressivos: exploração à qual o paciente responderá depressa...  

Little chama a atenção para aquele paciente que se analisa há algum tempo e que pode 

tornar-se objeto de amor de seu analista. É a ele que se dirigem os desejos reparadores do 

analista, mas essas tendências reparadoras, inclusive as conscientes, podem, sem dúvida – sob 

o aspecto de uma repressão parcial – deixar-se dominar pela compulsão à repetição, de forma 

que seja necessário fazer com que o paciente vá de melhora em melhora, o que de fato pode 

significar voltar mais e mais doente, com o fim de poder curá-lo continuamente. Sem dúvida, 

corretamente utilizado, esse processo repetitivo pode ser um fator de progresso, e o colocar-se 

doente toma a forma necessária e efetiva de liberar as angústias, que podem ser então 

interpretadas e trabalhadas. Mas isso implica, por parte do analista, um grau de consentimento 

inconsciente de que seu paciente esteja bem e portanto que se torne independente e o deixe.  

Em geral, continua Little, é possível admitir que tudo isso seja aceitável para qualquer 

analista, mas as falhas no momento da interpretação ou na compreensão, ou qualquer outra 

trava no processo de perlaboração, intervirão sobre o medo que o paciente tenha de melhorar, 

porque tudo que seja “ir melhor” comporta o risco de perder seu analista. E tais falhas não 

podem ser corrigidas enquanto o paciente não dê a oportunidade para elas se mostrarem. A 

compulsão à repetição do paciente fica, assim, aliada à do analista. 

A resistência inconsciente do analista a deixar que seu paciente se vá, pode tomar, às 

vezes, uma forma muito sutil, na qual a própria análise é utilizada como uma racionalização. 

Essa resistência pode ser insidiosa e perceptível de forma lenta e com resistências, tornando o 
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analista aliado do superego do paciente através de seu próprio superego. Com isto, não se faz 

mais do que demonstrar a própria incapacidade para tolerar que alguma outra coisa opere 

sobre o paciente, ou sobre o processo terapêutico em si mesmo. Assim, caberia ao analista 

dizer que ele é a única causa da melhora de seu paciente. 

É possível um paciente – cuja análise seja interminável – ser vítima do narcisismo 

(primário) de seu analista, assim como de seu próprio, e que uma aparente reação terapêutica 

negativa possa muito bem proceder de uma contrarresistência.  

Little observa que são raras as interpretações importantes e dinâmicas no curso de uma 

análise. A interpretação que para o paciente é a justa, pode ser precisamente aquela que por 

razões de contratransferência e contrarresistência, seja a menos válida para o analista naquele 

momento, e se a interpretação é aquela que é justa para o analista, o paciente pode aceitá-la 

por temor, submissão ou para agradar seu analista, exatamente da mesma maneira que teria 

feito se fosse a correta com efeito positivo imediato. Somente mais tarde se aperceberá de que 

o efeito requerido não é o obtido, que a resistência do paciente foi reforçada e a análise 

prolongada.  

Para Little é fatal para o analista identificar-se com o paciente: tanto a empatia quanto 

o distanciamento são essenciais para o processo de cura. Mas enquanto o fundamento da 

empatia, tanto como o da simpatia, é a identificação, o distanciamento constitui a diferença. O 

distanciamento é produzido, ao menos parcialmente, utilizando a função do ego de provar a 

realidade, introduzindo fatores de tempo e distância. O analista se identifica necessariamente 

com o paciente, mas há para ele um intervalo de tempo entre ele mesmo e o que para o 

paciente tem uma qualidade de imediatez. O analista sabe que se trata do passado, enquanto 

para o paciente aparece como presente, e é de fato, nesse instante, a experiência própria do 

paciente e não a do analista a que se tem à frente, e se o paciente o elaborou como algo do 

presente, o analista vai colocar travas no desenvolvimento do paciente. Quando o paciente 

produz (ou vive), uma experiência que é sua e não do analista, um intervalo de distância se 

introduz automaticamente. Uma utilização exitosa da contratransferência depende da 

preservação desses intervalos de tempo e distância. A identificação do analista com as 

necessidades do paciente deve ser introjetiva e não projetiva. 

Se há, por parte do analista, uma má escolha do momento da interpretação, pode surgir 

o fracasso da função do Eu, e assim a contratransferência pode converter-se em um obstáculo 

para o progresso do paciente. No entanto, quando o analista é capaz de avaliar bem o tempo e 

a distância, torna-se possível ao paciente dar um passo adiante. 
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Quando se introduz tal intervalo de tempo, o paciente pode voltar a apreciar o que 

provou com sua imediatez, e livre de qualquer trava deixar vir o passado, por ele mesmo, 

podendo assim se operar uma nova identificação com o analista. Quando o intervalo de 

distância é introduzido, o paciente experimenta o que lhe pertence como próprio, e pode 

separar-se psiquicamente do analista. O progresso depende de um ritmo alternado de 

identificação e separação, que se estabelece com aquilo que o paciente experimenta de 

sentimentos e emoções, sabendo que lhe são próprios. 

O inconsciente não conhece nem tempo, nem distância; é um modo de pensar infantil 

que corresponde tanto aos sentimentos e experiências quanto às coisas, e assim a 

contratransferência pode converter-se em um obstáculo para o progresso do paciente quando o 

analista faz uso dela.  

Uma das maiores dificuldades para o analista, nos aponta Little, é se enganchar com 

os elementos da análise de seu paciente que tenham para ele o caráter de presente ou de 

imediato, em lugar daquelas do passado, que são tão importantes. Nestas circunstâncias, pode 

ser impossível para o analista manter sempre esse intervalo de tempo, sendo necessário, então, 

suspender a análise em profundidade, podendo eventualmente fazer com que seu paciente, ou 

até ele mesmo leve mais longe sua própria análise e então esperar que se produza uma 

repetição do material.  

Quanto mais desintegrado esteja o paciente, mais integrado precisa estar o analista. 

Diz-se que os melhores resultados terapêuticos são obtidos quando o paciente está tão 

perturbado que o terapeuta experimenta sentimentos intensos e um profundo mal-estar, e que 

o mecanismo subjacente podia ser uma identificação com o id do paciente. É importante não 

ter medo e poder conduzir, sempre, a contratransferência à consciência. Em outros termos, ser 

capaz de vencer a resistência da contratransferência.  

Haverá ocasiões em que o paciente ajudará, pois transferência e contratransferência 

não são sínteses somente feitas pelo analista e pelo paciente tratados separadamente, senão o 

trabalho analítico como um todo, esforço conjunto.  

O analista segura um espelho para seu paciente e vice-versa, e toda uma série de 

reflexos, repetitivos e sujeitos a contínuas modificações, operam-se em cada um deles. O 

espelho, para cada um, deveria clarear mais e mais à medida que a análise progride, pois 

paciente e analista respondem um ao outro em uma série de reverberações, e o esclarecimento 

progressivo de um dos espelhos implica necessariamente no outro, o esclarecimento 

correspondente.  
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A ambivalência do paciente o conduz, às vezes, a tentar atacar as contrarresistências 

do analista (o que pode lhe parecer terrífico), e a identificar-se e servir-se delas como se 

fossem suas. Desde esse ponto de vista, a questão de fazer ao paciente uma interpretação 

“correta” é de uma importância considerável. 

O erro do analista deve ser admitido para o paciente, que este direito, e a origem na 

contratransferência deve ser explicada ao paciente, salvo se há uma contraindicação precisa; 

neste caso, a explicação será postergada para um momento seguro que chegará. Uma 

explicação como esta pode ser essencial para o progresso da análise, e trará resultados 

benéficos, pois reforça a confiança do paciente no analista.  

As interpretações de transferência e contratransferência não devem ser 

voluntariamente evitadas, nem limitadas a sentimentos justificados ou objetivos. Algo da 

contratransferência precisa ser consciente, é necessário mostrar ao paciente a subjetividade 

dos sentimentos, embora sua origem efetiva não precise, obrigatoriamente ser explicada, 

bastando fazer notar sua própria necessidade de analisá-las e que sejam reconhecidas pela 

dupla. 

Há um momento de desenvolvimento de cada análise no qual é essencial para o 

paciente reconhecer, no analista, não somente a existência de sentimentos objetivos e 

fundados, como também de sentimentos subjetivos. O analista deve desenvolver, e de fato o 

faz, uma contratransferência inconsciente que, sem dúvida, seja capaz de ordenar-se de forma 

que não interfira nos interesses do paciente e, particularmente, com o desenvolvimento da 

cura. Não referir-se à contratransferência é negar sua existência, ou proibir o paciente de ter 

conhecimento e falar dela. 

A tendência a desenvolver contratransferência inconsciente parece nunca falhar. Por 

mais profunda que tenha sido a análise do analista, este nunca alcança a totalidade do id 

inconsciente; a pessoa mais bem analisada certamente continuará a sonhar! Little nos lembra 

da proposta de Freud: “Aonde estava o id, há de estar o eu”, é um ideal, nunca plenamente 

realizável. O que podemos conseguir é chegar a um ponto onde o analista não seja paranoide 

ante a exigência do id e, em consequência, que se encontre desprendido do ponto de vista de 

seu paciente, e que isto mude dia a dia, segundo as tensões e as necessidades às quais está 

submetido.  

Little chama a atenção para a questão da atitude paranoica ou fóbica do analista em 

relação aos seus próprios sentimentos, constitui o perigo e a dificuldade maior da 

contratransferência. O medo verdadeiramente real de ser invadido por algum sentimento, seja 

de raiva, angústia ou amor em relação ao seu paciente e de ser passivo e estar à sua mercê, 
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vem de uma evitação ou de uma denegação inconsciente. Reconhecer esses sentimentos é 

essencial no processo analítico; o analisando é sensível à menor falta de sinceridade do 

analista, e responderá de maneira hostil. Identificar-se-á com o analista (por introjeção) com o 

fim de negar seus próprios sentimentos, e explorará esta situação de todas as formas, em 

detrimento de sua análise.  

A contratransferência inconsciente e não interpretada pode prolongar uma análise, ou 

promover o seu final prematuro. É na fase terminal quando se deve ter mais cuidado para 

evitar que isso se produza. Pacientes podem chegar a uma certa fase onde escapem ou 

interrompam a análise justo no momento em que é vital continuar para terminá-la com êxito, 

ou bem se refugiam novamente em uma de suas intermináveis repetições no lugar de analisar 

as situações de angústia. Nesse ponto, a contratransferência é o fator decisivo e a vontade do 

analista de adaptar-se a isso pode ser o mais importante. 

A contratransferência inconsciente de qualidade pode ser também, a princípio, origem 

do término de uma análise que parecia destinada ao fracasso, como pode produzir um trabalho 

pós-analítico nos pacientes cuja análise foi interrompida prematuramente. 

Nas últimas fases da análise, quando o paciente alcança um grau maior de 

objetividade, é necessário que o analista esteja atento às manifestações da contratransferência, 

e às ocasiões que se apresentam de interpretá-la direta ou indiretamente, assim como, e 

quando, o paciente a revele. Sem isso, o paciente não reconhecerá a maior parte dos 

comportamentos parentais irracionais que foram fatores poderosos para o desenvolvimento da 

neurose, pois ali onde o analista se comporta como seus pais e dissimula este fato, encontra-se 

o ponto de repressão continuada do que se pode reconhecer como inevitável. É uma grande 

ajuda para o paciente descobrir que tal comportamento irracional de seus pais não era 

destinado pessoalmente a ele, e dar-se conta do fato de que o analista pode se parecer com 

isso, mas de forma benigna, leva à convicção de que o paciente compreendeu e o coloca em 

um processo de tornar-se mais tolerante.  

Resumindo, a contratransferência é um mecanismo de defesa que provém do ego 

inconsciente do analista, sendo submetida ao império da compulsão à repetição, mas 

transferência e contratransferência são, apesar de toda síntese, produtos do trabalho 

inconsciente e conjunto de paciente e analista, dependentes de condições que são em parte 

internas e em parte externas à relação analítica, e variam a cada dia, com as rápidas mudanças 

intra e extrapsíquicas. As duas são essenciais em psicanálise, e assim como na transferência, a 

contratransferência não deve ser temida nem evitada, e sim tê-la em conta, controlar sua 

extensão e poder servir-se dela. 
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Em uma análise, finaliza Little, é possível evitar uma neurose de contratransferência. 

Fragmentos de neurose de contratransferência transitórios surgirão de tempos em tempos, 

inclusive no analista mais habilidoso, e podem ajudar os pacientes a conseguirem uma 

melhora por meio de sua própria transferência. Segundo a atitude do analista em direção à 

contratransferência (atitude que é, afinal de contas, aquela que tem em direção as exigências 

de seu próprio id e de seus próprios sentimentos) se conduzirá pela angústia paranoide, a 

denegação, a condenação ou a aceitação, ou utilizará a força de sua vontade para permitir à 

contratransferência fazer-se consciente, para ele e para o paciente, assim, o paciente se 

encontrará encorajado para responder, bem explorando-a de maneira repetitiva ou bem 

fazendo bom uso dela e de maneira progressiva. 

A interpretação da contratransferência produzirá no paciente demandas em direção ao 

analista que podem resultar duras, como ocorre com a transferência, que quando interpretada 

mostra-se compensatória. 

 

3 Reflexões sobre a técnica no caso de Pina 

 

A primeira reflexão que faço a partir deste breve resumo sobre a técnica psicanalítica é 

quanto à importância de estarmos sempre atentos a ela para poder compreender os fenômenos 

da clínica, especialmente après-coup, o que nos possibilita também aperfeiçoar nossa função 

de analista. 

O ofício de analista se “aprende” também na própria análise, na prática e nas 

supervisões, não somente nos textos. Fundamental conhecer ou ter acesso ao inconsciente do 

paciente, através do qual todo o processo analítico se desenvolverá: onde as resistências 

aparecerão e a transferência será estabelecida, dando abertura para que a análise possa 

ocorrer. A ocorrência de uma análise não é o mesmo que dizer do sucesso nos seus resultados.  

O processo de uma análise obedece a certos “padrões”, como as primeiras entrevistas, 

o estabelecimento de um contrato (o paciente fala, o analista escuta, os valores a serem pagos, 

quantas sessões, o divã, a confidencialidade); algumas premissas às quais o analista deve se 

ater como: abster-se de oferecer ao paciente aquilo que ele demanda, oferecendo no seu lugar 

substitutos; ser submetido a supervisões; manter uma escuta flutuante, lembrando que cada 

analista tem o seu modo próprio de fazer acontecer todos esses elementos. 

O analista passa a informar ao seu paciente sobre o seu inconsciente a partir do 

momento que este se aproxime daquilo que reprimiu e a transferência já esteja estabelecida, o 
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que não necessariamente faz com que a comunicação ocorra, e mesmo se ocorrer, que tenha 

sido compreendida.   

A função da análise não é remover os sintomas, mas fazer ascender à consciência as 

resistências. No caso específico das mentiras de Pina, penso que as resistências não foram 

removidas, uma vez que as mentiras insistiam em se manifestar. Algumas hipóteses para o 

“fracasso” em não terem sido removidas: as minhas interpretações não atingiram o 

inconsciente de Pina, ou elas foram mal elaboradas; eu não teria escutado o sentido que Pina 

estaria dando aos seus conteúdos, por isso ela repetia tanto; fiz mal uso da transferência 

(influenciando quanto a uma questão moral da mentira ou escolhendo mal a hora de fazer a 

comunicação). Pina precisava de um espaço para poder mentir; Pina precisava das mentiras 

para sobreviver; faltou-lhe coragem; Pina precisava de tempo para poder questionar por que 

mentia e chegar no material reprimido, e dessa feita eu me apressei ou Pina precisava repetir 

por mais tempo suas mentiras e ter uma escuta benevolente para elas, a fim de que uma 

elaboração pudesse ocorrer.   

Podemos pensar que a questão da mentira não pôde ser elaborada devido ao 

estabelecimento de uma transferência negativa, o que eu lamento, pois a função da análise não 

foi efetiva para esse sintoma; já a transferência positiva estabeleceu-se quando percebemos 

que determinados sentimentos foram admissíveis à consciência, como no caso dela superar as 

resistências em se apresentar como uma boa aluna e poder assumir essa posição, o seu ego foi 

fortalecido, o que possibilitou-lhe ampliar seu campo de percepção, expandir sua organização 

e assenhorar-se de novas partes do id, especificidades do trabalho da análise. 

É possível pensar que a mentira servia a Pina como uma satisfação substitutiva para 

uma frustração. Como suas mentiras me atingiam contratransferencialmente, creio que minha 

postura não era de total abstinência, havia um desejo de que ela pudesse se conscientizar de 

que mentia, quando o manejo a ser feito deveria ter sido no sentido de que Pina pudesse 

satisfazer e liberar sua própria natureza e não se assemelhar à analista. Que a transferência 

pudesse estar a serviço de tornar consciente qual a frustração subjacente à mentira.  

Freud convidava seus pacientes a serem sinceros com ele, a dizer tudo que lhes viesse 

à mente. Ao longo da análise de Pina e durante esta pesquisa, esse foi o ponto que mais fez 

nós. Explico: ser sincero é dizer tudo que vem à mente? Ou dizer sinceridades? Ser sincero é 

dizer mentiras, pois elas vieram à mente? No capítulo “Mentira” e também nas 

“Considerações finais”, esse embroglio será retratado. 
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Mesmo sendo Pina uma adolescente, é possível notar o quanto do seu passado, embora 

recente, influenciava suas neuroses. As marcas da sexualidade influenciando como um trauma 

sobre o ego imaturo, que não sabe se defender e acaba gerando doenças. 

Se a questão desta pesquisa é buscar entender do que se trata quando o paciente diz 

mentiras, está imbricado compreender também o que é a contratransferência, como eu a vivi: 

diz respeito aos sentimentos que sentia em relação a Pina e a resposta emocional que eu dava. 

Annie Reich 113  trabalha bem a ideia de contratransferência, pré-requisito necessário em 

análise: trata-se de compreender o paciente não apenas a partir de conclusões lógicas. 

Repentinamente o material confuso e incompreensível adquire sentido. É de modo repentino 

que o analista obtém uma evidência íntima de como deve ser sua interpretação e como ela 

deve ser dada. Ela diz respeito à escuta flutuante, que se trata de uma compreensão que se 

experimenta quase passivamente, algo que ocorre no inconsciente do analista, uma parcial e 

efêmera identificação com o paciente, uma evidência do que ocorre no inconsciente do 

paciente que esteja acontecendo na mente do analista, mas o analista deve ser capaz de voltar 

à sua posição externalizada a fim de avaliar objetivamente o que acaba de sentir.  

O material deve ser absorvido pelo inconsciente do analista, sem censura ou 

eliminação consciente através das suas intenções de um pensamento racional. Esse tipo de 

escuta deve garantir ao analista poder recordar, sem esforços, aquelas partes do material 

prévio do paciente que se conectam ou servem para explicar os novos elementos que estão 

presentes. Se o analista tem razões para estar preocupado, para ser incapaz de associar 

livremente, de retrair-se de certos assuntos, ou se é incapaz de se identificar com o paciente, 

ou se identifica tanto que não pode separar-se dele, são indicativas de que ele está sendo 

incapaz de escutar sem esforço, de recordar, de compreender e de responder corretamente, um 

pouco do que ocorreu comigo em relação a Pina. 

O analista deve ser a tela onde o paciente possa projetar seus objetos infantis, para que 

possa reagir com emoções e impulsos infantis, ou com defesas contra isso. O analista deve 

permanecer neutro para que seja possível essa transferência. Não deve responder à emoção do 

paciente na mesma moeda. Deve ser capaz de tolerar o amor, a agressão, a adulação, a 

tentação, a sedução... sem parcialidade, preconceito ou disputa. Posição complexa e difícil, 

pois exige sentir-se dentro do paciente para poder compreendê-lo, e ao mesmo tempo não se 

incluir. O que exige a análise do analista. 

                                                 
113 REICH, A. Sobre contratransferência. The International Journal of Psycho-Analysis, n.32, p.25-31, 1951. 	
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Ser neutro, e servir como tela, não significa não se relacionar com o paciente. É 

preciso se interessar e querer ajudar o paciente. Não é necessário gostar do paciente, desde 

que isto seja consciente e não se misture à análise. A antipatia pode ser uma reação quando 

não compreendemos o paciente, ou pode estar baseada numa real e profunda 

contratransferência. 

A contratransferência abarca os efeitos das próprias necessidades e conflitos 

inconscientes do analista sobre sua compreensão e sua técnica. Nestes casos o paciente 

representa para o analista um objeto do passado em direção a ele, onde são projetados 

sentimentos e desejos passados, como se isso ocorresse na relação transferencial do paciente 

com o analista. O fator causal pode ser algo na personalidade do paciente, no material que ele 

traz, ou algo na situação analítica em si. Percebi na análise de Pina, especialmente ao 

debruçar-me sobre este trabalho, o quanto é verdadeira a ideia de Reich, sobre o paciente 

representando um objeto do passado em direção ao analista, o que retorna à afirmação de 

Freud da importância da análise do analista, ao que eu acrescentaria: um mergulho na teoria 

quando um impasse clínico se apresenta.  

Frequentemente, quando os pacientes não são objetos reais para os quais se transfere 

algo, senão ferramentas por meio das quais algumas necessidades do analista são satisfeitas, 

como: aliviar ansiedade, vencer sentimento de culpa, aí estamos falando de 

contratransferência, do tipo que atrapalha a análise.  

Algumas vezes as perturbações não dependem de nenhuma situação particular do 

analista nem de material especial; é a situação analítica em si e alguns aspectos especiais da 

relação com o paciente que fazem com que o analista se veja perturbado por manifestações de 

contratransferência. Como agressões inconscientes podem fazer com que o analista seja 

conciliador, que duvide e que seja incapaz de ser firme quando necessário, ou que sentimentos 

inconscientes de culpa possam ser expressos como chatice ou impaciência. Estas atitudes 

representam sérios obstáculos para o analista que, assustado ante este possível fracasso, se 

sobressalta diante de qualquer emergência emocional ou acesso de ansiedade do paciente e 

elude qualquer coisa que possa ajudar o paciente a alcançar estados emocionais mais 

profundos. Sob tais condições é importante que o analista não se identifique com o paciente 

ou, ao menos, só com as resistências, as quais não são reconhecidas como tais, mas são vistas 

superficialmente interferindo com a incumbência do analista. 

A má relação do analista com seu próprio inconsciente pode levar a uma dúvida 

constante da veracidade das expressões do inconsciente. Essas dúvidas são às vezes 

sobrecompensadas com uma extraordinária ênfase sobre cada pedacinho do material 
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inconsciente que pode ser reconhecido, dando-se interpretações profundas a fim de compensar 

as dúvidas do analista, antes que o paciente esteja preparado para elas, ou há certo escrúpulo 

para fazer uma interpretação. 

O inconsciente do analista é sua ferramenta. Seu interesse pelo outro precisa ser 

dessexualizado, e uma especial faculdade de compreender conduz a uma alta qualidade de 

trabalho, mas qualquer perturbação do equilíbrio psíquico pode produzir uma ruptura na 

escuta do analista, e a satisfação de necessidades pessoais pode se converter em algo 

importante, perturbando a objetividade na relação com o paciente.  

Foi uma perturbação da ordem da contratransferência que colocou um final na análise 

de Pina, na qual também seus pais estavam envolvidos. Assim, não podemos pensar que sua 

análise terminou, seja porque nem todo o material reprimido tornou-se consciente, ou porque 

a paciente ainda sofria de seus sintomas. 

É possível pensar que a mentira fosse um sintoma desde o meu ponto de vista, poderia 

até ser um sintoma latente em Pina, mas não era manifesto, e como trabalhar com conflitos 

que não se manifestam? A transferência e a realidade não foram ferramentas suficientes para 

mobilizá-la a um sofrimento que a levasse a querer provocar uma modificação no seu ego. 

Também é preciso considerar a presença dos pais nessa análise; para eles já estava bom Pina 

não andar mais no mundo da lua e ter se transformado numa boa aluna, vale lembrar que a 

mentira não foi uma queixa trazida pelos pais, mas um conteúdo mobilizado por mim, os 

quais eles reconheceram.  

A análise de Pina poderia ter um fim para esses sintomas que foram alterados em seu 

ego, mas ainda precisaria continuar para o sintoma da mentira, talvez não naquele momento. 
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MENTIRAS NA CLÍNICA: EXEMPLOS E REFLEXÕES 

 

O homem é um ser essencialmente mentiroso, sempre e em tudo. 

(Aristófanes) 

 

Ao concluir o relato sobre o caso, o leitor pode ter se colocado a mesma questão que 

eu: será que Pina é a única que mente na análise? Eu não tinha informação sobre isso e fui 

atrás; surpreendentemente encontrei um número até grande de relatos a esse respeito, que me 

pareceram interessantes e auxiliaram a pensar nos diferentes aspectos da questão da mentira 

no setting analítico.   

 

1 Sigmund Freud 

 

A primeira referência de Freud sobre mentira contada por pacientes, encontra-se no 

texto “Projeto para uma Psicologia Científica”114. Efetivamente, Freud estava se referindo às 

lembranças encobridoras, a partir do relato de sua paciente Emma115, lembranças associadas a 

uma incapacidade, à época, de liberação sexual que se transformou em angústia, fazendo com 

que Emma trouxesse à consciência o elemento roupa, que não despertou interesse, em 

detrimento daquele que despertou o interesse, qual seja, o atentado.  

Freud116 escuta o relato sobre lembranças de infância de duas pacientes adultas, das 

quais Radmila Zygouris117 faz uma leitura sobre a função da mentira que estaria a serviço de 

um significado edipiano. 

                                                 
114  FREUD, Sigmund (1895). Projeto para uma Psicologia Científica. In: FREUD, S. Obras	 Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 
1969. Vol. I - Publicações pré-psicanalíticas e esboços inéditos. Artigos sobre Hipnotismo e Sugestão (1888-
1892). p.381-393.  
115 Emma não podia entrar sozinha em lojas, por causa de uma lembrança da época em que tinha doze anos, 
quando foi motivo de riso de dois vendedores por causa das roupas que usava, além de ter sido assediada 
sexualmente por um deles, o que não fazia sentido no momento da sua análise, nem para explicar a compulsão 
nem a determinação do sintoma. Uma outra cena é lembrada durante o curso da análise que remete aos seus oito 
anos, quando foi agarrada, por cima da roupa, nos seus genitais pelo dono de uma confeitaria, à qual retorna uma 
segunda vez e o episódio se repete, levando-a a ter consciência pesada em relação ao acontecimento. FREUD, 
Sigmund. Caso de Emma. In: FREUD, S. Obras	 Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard 
Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. I - Publicações pré-psicanalíticas e 
esboços inéditos. Artigos sobre Hipnotismo e Sugestão (1888-1892). Item A Próton Pseudos [Primeira Mentira] 
Histérica. p.464-468.	
116  FREUD, Sigmund. (1913c). Duas mentiras contadas por crianças. In: FREUD, S. Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 
1969. Vol. XII - O caso de Schreber e artigos sobre técnica. p.385-398.	
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Lembremos aqui alguns elementos. No primeiro caso: 

...uma menina de sete anos, pediu dinheiro ao seu pai para comprar tintas 
para pintar ovos de Páscoa. Seu pai recusa dizendo que não tinha dinheiro. 
[Radmila assinala logo que Freud não marca essa mentira do pai porque fica 
claro que esse pai mente à criança dizendo-lhe que não há dinheiro para 
essa pequena compra]. Logo depois, a criança pede dinheiro ao seu pai para 
participar da compra de uma coroa para a princesa que morrera. Cada aluno 
deveria trazer cinquenta pfennings, o pai lhe deu 10 marcos. A menina leva 
o troco ao seu pai, mas não lhe dá a soma esperada, ela fica com o dinheiro 
que precisava para comprar suas tintas...118 

 
O pai suspeita de uma fraude e procura verificar. A filha mente e nega ter utilizado o 

dinheiro. Ela é traída por seu irmão que a denuncia, recebendo um castigo enérgico, confiado 

à mãe, que depois de puni-la fica comovida pelo desespero da criança que é enorme. A 

paciente de Freud qualifica essa experiência como uma virada na sua juventude. A partir 

daquele momento tornou-se uma criança tímida e indecisa, quando antes era turbulenta e 

alegre. Ela conta outras lembranças onde entrara em conflito com sua mãe ou seu marido, por 

histórias de dinheiro e autonomia. 

Durante seu trabalho com Freud, encontrava-se num momento de falta de dinheiro 

porque o que recebia de seu marido chegava com atraso. Freud119 conta: “como ela me fala 

disso, eu a fiz prometer que se esta situação se repetisse, ela me pediria emprestada a soma de 

que precisasse”. Ela promete, mas a situação se repete e ela penhora suas jóias e não pede 

emprestado a Freud. 

A história continua e a paciente, como boa paciente, produz uma associação com uma 

lembrança mais antiga, que teve aos três anos com uma babá jovem à qual era muito ligada. 

Essa jovem tinha relações eróticas com um médico e a pequena a acompanhava nos seus 

encontros. Freud supõe que ela tenha, sem dúvida, sido testemunha de certas cenas sexuais. 

Depois desses encontros galantes, a jovem dava algumas moedas à menina para se assegurar 

de seu silêncio. A menina, brincando ostensivamente com o dinheiro na frente de sua mãe, foi 

interrogada sobre esse assunto confessando a procedência do dinheiro traindo, dessa forma, o 

segredo de sua babá bem amada, que foi imediatamente despedida. Freud não faz nenhum 

                                                                                                                                                         
117 ZYGOURIS, Radmila. Je mens, donc je suis. Site Textes de Psychanalyse, Texte paru dans Epistolettre n. 25, 
2002. Disponível em http://www.radmila-zygouris.com/fr/conferences-et-textes/l-imparfait-epistolettre/je-mens-
donc-je-suis.html. Acesso em: 29/0302015. 
118 Idem.	Ibidem.	
119 SIGMUND, F. (1913c). Duas mentiras contadas por crianças. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas 
de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XII - 
O caso de Schreber e artigos sobre técnica. p.385-398.	
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comentário sobre a ferocidade da conduta dos pais que tiram brutalmente a jovem da menina 

à qual era muito ligada; conclui que há uma equação na cabeça da criança entre pedir dinheiro 

e ter uma relação sexual, necessariamente com o pai. Ele diz: “a criança não pôde confessar 

que pegou o dinheiro, ela foi obrigada a negar pois o motivo deste ato, motivo para ela 

inconsciente, não era confessável”.120 O colapso da criança se explica, segundo Freud, pelo 

fato de que ao puni-la seu pai recusou o carinho que lhe foi ofertado. Será que o desejo de 

conseguir o que ela queria, apesar da recusa do seu pai – recusa baseada em uma mentira – e o 

medo diante da ferocidade do pai não são suficientes para fazer perder a confiança de uma 

criança? De lhe dar vontade de se proteger diante de um mundo tão contrário aos seus 

próprios desejos? E não apenas uma questão edipiana, como Freud propôs? 

O segundo exemplo conta a história de uma paciente deprimida e que se auto deprecia. 

Como prova, ela conta que quando criança era mentirosa e “metida”. Um dia, na classe, a 

professora pediu aos alunos que desenhassem uma cereja de improviso. Tentando enganar 

desenhou um círculo perfeito utilizando um compasso. Ela foi descoberta e humilhada. Freud 

chega a uma conclusão similar: ela se glorificava e mentia para estar à altura do pai 

idealizado, pai que desenhava muito bem, mas que por outro lado não estava à altura da 

admiração que sua filha lhe consagrava. Sua trapaça e sua mentira, explica Freud, estariam 

relacionadas ao desejo de seduzir o pai. Sem buscar causas edipianas e o desejo de agradar o 

pai, podemos supor que uma criança quer brilhar aos olhos de sua professora por razões que 

lhe são próprias, assinala Zygouris121, que brinca com a ideia do quanto Freud é também 

brilhante (!) quando ele quer demonstrar qualquer coisa, sua coisa, sua causa. Sua construção 

é eficaz, ele é quase convincente, mas não a convence no sentido de que só a questão edipiana 

não basta para justificar a mentira dessas meninas. 

Freud122 conta ainda, o caso de uma garota bonita e inteligente de 18 anos, de boa 

família, que deixava seus pais preocupados, pois estava bastante interessada numa “certa 

dama da sociedade” 10 anos mais velha. Diziam que “a dama” vivia com uma mulher casada 

com quem tinha relações íntimas, e ao mesmo tempo mantinha relações promíscuas com 

vários homens. 

                                                 
120 ZYGOURIS, Radmila. Je mens, donc je suis. Site Textes de Psychanalyse, Texte paru dans Epistolettre n. 25, 
2002. Disponível em http://www.radmila-zygouris.com/fr/conferences-et-textes/l-imparfait-epistolettre/je-mens-
donc-je-suis.html. Acesso em: 29/0302015.  
121 Idem, Ibidem. 
122 FREUD, S. (1920). A Psicogênese de um caso de homossexualismo numa mulher”. In: FREUD, S. Obras 
Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de 
Janeiro: Imago; 1969. Vol. XVIII - Além do princípio de prazer. p.185-216.		
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A garota não negava essas informações, o que não interferia na sua adoração pela 

mulher, e não lhe faltava senso de decência e propriedade. Embora proibida e vigiada, a 

jovem aproveitava, o quanto possível, encontrar-se com a dama, oferecer-lhe presentes e 

esperar por ela. Ela não sentia interesse por mais nada, só a dama lhe interessava. 

Os pais não sabiam até que ponto chegava a relação de sua filha com a dama, nunca 

tinham observado nela qualquer interesse por moços, e acreditavam que a relação com a dama 

era uma sequência de um sentimento que anos antes demonstrara por outras mulheres, o que 

já deixara seu pai com suspeitas e bastante irado. Seus pais ficavam furiosos ao vê-la na rua 

em companhia da dama por ela inventar mentiras para que isso se realizasse. 

Um dia o pai cruzou com a filha que estava acompanhada da dama e ficou muito 

bravo ao passar por elas. A filha corre, pula um muro e dá um salto em direção a linha do 

trem. Essa tentativa de suicídio foi seguida de um bom tempo passado na cama. Recuperada, 

descobriu que era mais fácil conseguir o que queria do que anteriormente, pois seus pais já 

não a contradiziam tanto e a dama comoveu-se com sua atitude passando a tratá-la de maneira 

mais amistosa. 

Após seis meses do episódio, seus pais procuraram um médico para que pudesse 

conduzir sua filha a um estado normal de espírito, pois perceberam que medidas rígidas de 

disciplina não surtiriam efeito. 

O pai, quando soube da tendência homossexual de sua filha, achou que ficar bravo 

poderia suprimi-la. A mãe, jovem e atraente, não achava tão terrível a homossexualidade da 

filha, pois seria uma concorrente a menos. Era áspera com a filha e bondosa com os filhos. 

Vale ressaltar que a paciente era reservada para falar de sua mãe, mas não do seu pai. 

Sabemos que a situação ideal para a análise é quando o paciente leva seu problema ao analista 

e pede auxílio, e não quando o pedido de auxílio vem de outra pessoa. No presente caso outro 

aspecto era desfavorável: a jovem não estava sofrendo, não se queixava de sua condição, não 

havia um conflito neurótico para ser solucionado; o que pediam ao analista era transformar a 

escolha sexual.  

A análise da jovem não teve continuidade, após a primeira fase onde ela relatou que só 

mantivera com os objetos de sua adoração abraços e beijos, com a dama em especial, apenas 

beijara-lhe a mão. Inclusive a dama sempre lhe orientara a ficar longe dela e de outras 

mulheres, até a tentativa de suicídio. 

A jovem, quando interpelada por Freud, nunca se mostrou necessitada de análise ou 

disposta a libertar-se do seu homossexualismo. Pelo contrário, mas por amor aos pais faria 
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esse esforço. Ela não apresentava desvios do tipo físico feminino e nem distúrbio menstrual e 

era bem inteligente.  

Segundo Freud a jovem nunca foi neurótica, chegando à análise sem sintoma histérico. 

Aos 13 anos tivera uma afeição intensa por um menino de três anos, fazendo surgir uma 

amizade forte entre ela e os pais da criança, o que se pode inferir que naquela época esteve 

possuída pelo desejo de ser mãe e de ter um filho. Após curto tempo, deixou de se interessar 

pelo menino, passando a se interessar por mulheres maduras de aparência jovem; no momento 

dessa mudança sua mãe estava grávida novamente e a jovem contava com 16 anos. 

Após o nascimento desse seu irmão caçula, ela se afeiçoou a mães entre trinta e 35 

anos; posteriormente a condição de ser mãe foi abandonada nos objetos de sua afeição. O que 

a análise revelou é que a amada era uma substituta de sua mãe; embora a amada não fosse 

mãe, também não era seu primeiro amor.  

A jovem descobriu que a ligação com a dama tinha um motivo: sua figura esbelta, 

beleza severa e postura ereta faziam-na lembrar de seu irmão mais velho;  assim, sua última 

escolha correspondia ao ideal feminino, mas também ao masculino, correspondendo às duas 

tendências.  

Como podemos compreender que o nascimento de um irmão, quando a jovem já 

contava com 16 anos, levou-a a aplicar sua ternura apaixonada à sua mãe, e expressar esse 

sentimento a um substituto materno? Não seria de se esperar o oposto? A filha deveria sentir 

compaixão, desprezo, inveja? 

A mãe via na filha uma competidora inconveniente, favorecia seus filhos, limitava a 

independência da filha, vigiava-a com relação ao seu marido. Dá para entender que a filha 

ansiava por uma mãe mais bondosa, mas por que naquele momento e na forma de uma paixão 

tão consumidora? 

Freud explica: No momento em que a jovem revive seu complexo de Édipo infantil na 

puberdade, sofre um desapontamento; não é ela quem tem o filho de seu pai, e sim sua rival, 

inconscientemente odiada. Ressentida, afasta-se do pai e dos homens, renuncia à sua 

feminilidade procurando outro objeto para a sua libido e repudia seu desejo de um filho, o 

amor dos homens e o papel feminino em geral.  

Ela se transformou em homem e tomou a mãe como objeto de seu amor. Não é raro 

uma relação amorosa interromper-se através de um processo de identificação por parte do 

amante com o objeto amado, processo equivalente a um tipo de regressão ao narcisismo. Isso 

realizado, ao fazer nova escolha de objeto, é fácil dirigir a libido para o sexo oposto da 

primeira escolha.  
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Sua relação com a mãe, que parecia ambivalente desde o início, deu oportunidade para 

reviver o amor primitivo que sentia por ela, e assim provocar uma compensação de sua 

hostilidade atual para com a mesma. Como não havia muito a fazer com a mãe real, ela 

buscou uma substituta. 

Um ganho secundário se soma à sua doença: a mãe dava muito valor por ser admirada 

pelos homens, a jovem deixando os homens para a mãe e retirando-se em benefício dela, 

quem sabe assim a relação entre as duas ficasse mais amistosa. 

Tudo isso se reforçou quando percebeu que desagradava ao pai, a quem queria ferir e 

se vingar. Permanecendo homossexual como desafio ao pai, mentindo e enganando sem 

escrúpulos. Com a mãe só era falsa para impedir que seu pai soubesse das coisas. Pode-se 

pensar que seu comportamento seguiu a lei de Talião: Você me traiu, eu te traio. Ela queria 

que o pai soubesse de sua relação com a dama, caso contrário não satisfaria seu desejo mais 

penetrante: a vingança. 

Era notável que os pais agissem como se soubessem da psicologia secreta da filha: a 

mãe era tolerante como se apreciasse a retirada da filha como um favor feito a ela; o pai se 

enfurecia como se compreendesse a vingança dirigida a ele. A dama, por sua vez, reforçava a 

tendência homossexual, como também a parte da libido que se achava ainda ligada ao irmão.  

A jovem adotara com a dama um comportamento típico masculino de amor humilde e 

uma terna ausência de pretensões. Este tipo de escolha objetal é característico dos homens que 

têm uma ligação especial com a mãe.  

A primeira vez que seu pai chamou sua atenção foi num local de veraneio, onde a 

jovem corria atrás de uma atriz. As mulheres pelas quais ela se interessava não eram 

homossexuais, ao contrário, eram bem coquetes. E ela mesma recusara o assédio de uma 

colega homossexual. 

O que a jovem justificou para sua tentativa de suicídio? 

Quando a jovem, ao caminhar com a dama, encontra seu pai, diz a ela que aquele 

homem com olhar furioso é seu pai, e conta o motivo de ele estar furioso. A dama, então, diz 

à jovem que nunca mais a acompanhasse ou a procurasse, desesperada por perder a sua dama 

a jovem quis por fim à sua vida.  

No entanto, a análise deu uma interpretação diferente daquela que a jovem forneceu: a 

tentativa de suicídio foi determinada por outros motivos, a realização de uma punição 

(autopunição) e de um desejo. O desejo era de ter um filho do pai, pois agora ela caíra por 

culpa do pai (Niederkommen=cair ou dar à luz em alemão). 
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A dama fala com ela nos mesmos termos que seu pai a respeito da proibição, o que 

forma o elo vinculatório entre essa interpretação profunda e a superficial, de que a jovem 

estava ciente. 

Com relação à autopunição, a ação da jovem nos mostra que desenvolvera no 

inconsciente o desejo de morte contra os seus pais, contra o pai por impedir o seu amor, 

contra a mãe quando engravida do seu irmão menor. A análise explica o enigma do suicídio: 

ao tentar se matar o sujeito estaria tentando matar um objeto com quem se identificou, e 

também voltando contra si próprio um desejo de morte dirigido contra outrem.  

A mãe deveria ter morrido no nascimento do filho a ela negado; essa realização de 

punição constituía mais uma vez uma realização de desejo. Nos motivos conscientes o pai não 

foi mencionado como razão para a tentativa de suicídio, já nos motivos inconscientes ele era a 

figura principal. Ela dizia ter uma consideração por seus pais, até estava em análise em nome 

desse amor, mas por trás jazia uma atitude de vingar-se do pai, o que a aferrava ao 

homossexualismo.  

O caso ia apresentando resultados e até uma profunda compreensão da causa dos 

sintomas, mas sem nenhuma mudança nas compulsões e inibições da jovem, e por fim 

percebeu-se que tudo quanto foi realizado estava sujeito a uma reserva mental de dúvida, e 

assim, por trás dessa barreira protetora a neurose poderia se sentir segura. 

A jovem transferira ao analista seu repúdio contra os homens – que a dominara desde 

o desapontamento com o pai – e era fácil fazê-lo ao tornar fúteis todos os esforços dele e 

aferrando-se à “doença”. É muito difícil fazer um paciente entender esse tipo silencioso de 

comportamento sintomático e torná-lo ciente dessa hostilidade latente e forte, sem colocar o 

tratamento em risco. Assim, logo que Freud percebeu essa atitude na jovem, interrompeu o 

tratamento e indicou que ele fosse feito por uma médica. 

A transferência positiva ocorreu uma única vez nessa análise, ponto interessante para 

esta pesquisa, pois foi também um problema de técnica analítica ligada à mentira. A jovem 

trouxe, nos primórdios de sua análise, sonhos que previam a cura de sua inversão por meio da 

análise, o que lhe permitiria uma vida mais alegre; igualmente confessavam seu anseio por 

um amor de homem e filhos, o que poderia ter sido uma preparação gratificante para a 

mudança desejada.  

A contradição entre o sonho e as afirmativas da jovem era grande, pois dizia que 

queria se casar para fugir da tirania do pai e seguir suas inclinações homossexuais. Freud 

disse à jovem que não acreditava nos seus sonhos, que eles eram falsos, e que ela queria 

enganá-lo como enganava seu pai. Esses sonhos cessaram após essa intervenção, mas Freud 
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acreditava que além da intenção de desorientá-lo, os sonhos parcialmente expressavam o 

desejo de conquistar o seu favor, e também uma tentativa de ganhar seu interesse e opinião, 

para talvez desapontá-lo ainda mais, ou seja, repetiam na transferência o desejo de agradar e, 

ao mesmo tempo, repudiar o pai. 

 

a) Reflexões sobre Freud 

 

As falas de Pina costumavam referir-se mais à atualidade do que ao seu passado; no 

entanto, certo glamour as envolvia, talvez um representante vinculado às lembranças de sua 

primeira infância, palco de momentos gloriosos, quando todos os holofotes estavam em sua 

direção, e o prazer que isso gerava parecia estimulá-la a buscar esse objeto perdido a todo 

custo. Teria sido a sua infância todo esse espetáculo ou não passava de uma lembrança 

encobridora? 

De acordo com a interpretação de Freud123 as mentiras das duas crianças – e também 

da jovem homossexual – estavam relacionadas ao complexo de Édipo, mais especificamente a 

ligação dessas meninas com os seus pais (o genitor). Acredito que sim, mas concordo com 

Zygouris124, de que o sintoma, no caso das mentiras, não é efeito apenas do complexo de 

Édipo. Medo, desejo de conseguir o que se quer, querer brilhar aos olhos dos outros, podem 

ser funções da mentira. No caso da jovem homossexual, sua mentira tinha a função de trair o 

pai/Freud, e conseguir aquilo que ela queria e estava proibido.  

Em relação a Pina, a leitura da mentira que Freud125 fez tem sentido se pensarmos 

numa triangulação onde o irmão está num canto, seus pais no outro e ela no terceiro. Uma 

possível função para sua mentira seria restabelecer o lugar de destaque que outrora ocupara e 

que fora substituído pelo desempenho de seu irmão tendo sua beleza caído para segundo 

plano. Outra saída seria chamar a atenção de seu irmão, idolatrá-lo, buscar estar sempre ao 

seu lado, o que poderia ser também um ódio disfarçado, ou seja, poderia ser uma mentira 

tamanha adoração pelo irmão; antes, seria uma tentativa de reencontrar o seu lugar perdido ao 

trazer a atenção de seu irmão para si e os holofotes, na sua fantasia, voltariam para ela. 

                                                 
123  FREUD, Sigmund.(1913c). Duas mentiras contadas por crianças. In: FREUD, S. Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 
1969. Vol. XII - O caso de Schreber e artigos sobre técnica. p.385-398.	
124 ZYGOURIS, Radmila. Je mens, donc je suis. Site Textes de Psychanalyse, Texte paru dans Epistolettre n. 25, 
2002. Disponível em http://www.radmila-zygouris.com/fr/conferences-et-textes/l-imparfait-epistolettre/je-mens-
donc-je-suis.html. Acesso em: 29/0302015. 
125 Idem, Ibidem.	
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De acordo com o texto de Freud126 não fica claro se a jovem inventou um sonho ou se 

seu sonho contava uma mentira, como se ela estivesse querendo intencionalmente enganá-lo, 

o que provocou nele uma atitude pouco continente e até certa irritação; podemos dizer que ele 

foi pego na contratransferência. Diferente da irritação que ele sentiu com Dora127, neste caso o 

que o irritava era sua atitude de “não estou nem aí”, mas ele a considerava honesta, ou seja, 

um caso de não mentira. Dora acusava o pai de fazê-la peão do jogo dele, de vendê-la para o 

Sr. K. Freud se perguntava se ela não estaria exagerando, e não estava, ela ficara brava com o 

pai quando ele pretendera que a cena do lago fosse fantasia dela. Para Freud, a cena realmente 

acontecera, o que se pôde verificar a partir dos sintomas que suscitou, além de o próprio 

material trazer indícios de ter ocorrido. O desencadeamento de seus sintomas histéricos não 

poderia ser uma fantasia, mas sim o efeito que teve sobre ela um acontecimento real. No 

homem dos lobos Freud128 falou de uma ninharia, um nadinha real; o homem dos lobos viu 

um cachorro copulando, e isso desencadeou a fantasia dele. Se não foi o pai e a mãe, foi o 

cachorro, mas de algum lugar ele entendeu que alguém em cima de uma mulher é um ato 

sexual, isso não veio da cabeça dele, a ninharia diz respeito a uma cena banal que provocou 

um efeito.  

A mentira aparece ao pronunciar falácias, e também sonhar sonhos falsos. Freud 

explica: um sonho não é o inconsciente, é uma forma de um pensamento em vigília – pré ou 

consciente, no estado do sono – ser remoldado. Esse pensamento no sono é reforçado por 

impulsos inconscientes, repleto de desejos, que sofre uma deformação pela elaboração 

onírica, que tem sua força no inconsciente. O que ocorreu com a jovem foi sua intenção pré 

ou consciente de enganar Freud, assim como enganava seu pai, em conexão com um desejo 

inconsciente de agradar o pai, ou substituto paterno, criando um sonho mentiroso. Agradar e 

trair o pai, surgiram do mesmo complexo. 

Sendo o sonho mentiroso, ou tendo a jovem o inventado, não me parece uma boa 

alternativa Freud ter afirmado que eles eram falsos, pois a paciente deixou de trazer sonhos 

                                                 
126	FREUD, Sigmund.	(1920).	A	psicogênese	de	um	caso	de	homossexualismo	numa	mulher.	In:	FREUD,	S.	
Obras	Psicológicas	Completas	de	Sigmund	Freud:	Edição	Standard	Brasileira.	Trad.	de	 James	Strachey.	Rio	
de	Janeiro:	Imago;	1969.	Vol.	XVIII	‐	Além	do	princípio	de	prazer.	p.185‐216.		
127 Idem. (1905). Fragmento da análise de um caso de histeria. In: FREUD, S. Obras	Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. VII - 
Um caso de histeria e três ensaios sobre sexualidade. p.5-128.	
128 Idem. (1918). História de uma neurose infantile. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XVII - Uma 
neurose infantil. p.19-152.	
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para a análise. Por outro lado, sua interpretação de que ela queria enganá-lo, como fazia com 

seu pai, parece-me muito pertinente.  

A jovem viera para análise sem demanda, com o intuito de agradar os pais, mesmo 

que estivesse, a princípio satisfeita com sua escolha de objeto feminina. Tê-la aceitado em 

análise deve ser questionado, uma vez que a queixa por seu homossexualismo era dos seus 

pais e não dela.  

Diferente do caso das duas pacientes adultas que relataram mentiras contadas fora do 

setting analítico, a jovem homossexual mente em análise, valendo a pena ressaltar o efeito que 

a mentira causa no analista, no sentido de provocar-lhe uma atitude (comunicar à paciente que 

são falsos os seus sonhos) o que pode ter sido um erro de técnica analítica, insisto, uma vez 

que os sonhos deixaram de ser relatados. 

Não teria a paciente – por não ter intenção de fazer uma análise – agido de forma 

calculada, entregando ao analista o que ele esperava, e assim se ver livre da análise e poder 

tocar a sua vida? Como se a mentira fosse uma resposta ao não desejo de ser analisada. Eu 

finjo que faço análise e ninguém me perturba.  

 

2 Sandór Ferenczi 

 

Ferenczi 129  conta a respeito de um paciente que além de diversos distúrbios 

neuróticos, também apresentava anomalias e singularidades de caráter, os quais só se deu 

conta depois de oito meses de análise. Embora com a regra fundamental o paciente deve dizer 

tudo que lhe venha à mente, sem reservas e o mais perto da verdade, Ferenczi se perguntava o 

que fazer com um paciente cuja patologia era a necessidade de mentir, e se a psicanálise 

serviria para tal paciente. Foi justamente esse seu questionamento e a exploração dessa 

necessidade de mentir que lhe trouxe a compreensão de certos sintomas apresentados por seu 

paciente.  

Interessante notar que Ferenczi se questionou a respeito da possibilidade de uma 

análise transcorrer para um paciente que mente para o analista, ao fazer o contraponto com a 

regra fundamental; e que a mentira o provocou no sentido de buscar explicações 

metapsicológicas para o fato no discurso do paciente.  

No decorrer da análise, tendo o paciente faltado a uma sessão e sendo questionado a 

respeito no dia seguinte, ele negou a falta. Pressionado a relembrar, constatou-se que ele havia 
                                                 
129 FERENCZI, S. O problema do fim da análise. In: Obras Completas. São Paulo: Martins Fontes, 1992. Vol 
IV.	
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esquecido tudo que ocorrera no dia anterior. Foi necessário um interrogatório e ajuda de 

testemunhas oculares para que ele conseguisse, aos poucos, relembrar essa lacuna da 

memória. Detalhes à parte, o paciente havia passado o dia embriagado, de bar em bar, em 

companhia de pessoas desconhecidas.  

Não era a primeira vez que esse tipo de distúrbio de memória lhe acontecia, como 

pôde-se apurar. Assim, no momento em que Ferenczi obteve a prova irrefutável da tendência 

consciente para a mentira, também ficou convicto de que o sintoma de clivagem da 

personalidade (que se trata de uma insinceridade parcial da consciência, que coage certas 

pessoas a manifestarem parcialmente sua personalidade) seria, no caso desse paciente, o sinal 

neurótico dessa tendência de caráter. A mentira tornava-se assim um elemento favorável à 

compreensão analítica. Ferenczi fez um bom uso da mentira, no sentido de trazê-la como 

material para a transferência. 

Ferenczi formulara a hipótese de que, na infância, os sintomas histéricos produzidos 

pelo sujeito possuíam o caráter de um malabarismo consciente, ao que Freud observou que, 

quando o paciente exprime de súbito a convicção de que simulava, é sinal de que a cura 

estaria próxima, uma vez que o inconsciente não poderia mais se repor no estado de espírito 

em que deixava a mentira aparecer automaticamente. 

Para Ferenczi, aquilo que na moralidade chamamos de mentira, em psicanálise 

chamamos de fantasia. No tratamento de uma histérica é importante explorar a estrutura 

fantasística, automática e inconscientemente produzida. O desvendamento da fantasia, que 

nada mais é do que uma realidade particular, ao que Freud chamou de realidade psíquica, não 

é suficiente para produzir a cura. Para Ferenczi seria necessário, no caso das histéricas, 

separar o real da fantasia a partir da consumação de uma reconstrução. Ou seja, aquele 

paciente que aceita a interpretação analítica sem estar convencido de sua realidade efetiva, 

continua fugindo do que lhe é desagradável através da doença, que se apresenta como esse 

mundo da fantasia. Para esse autor era possível generalizar que o neurótico não estaria curado 

enquanto não renunciasse ao prazer do fantasiar inconsciente (mentira inconsciente), e achava 

interessante surpreender o paciente em flagrante quando deformando os fatos. 

Chamar de fantasia a mentira em análise tira o caráter moral deste discurso, e abre a 

possibilidade de trabalhar o conteúdo psíquico que o paciente traz sem se ocupar de sua 

realidade material. 

Ao paciente ocorre não se expor de forma transparente, temendo perder o amor do 

analista ou a própria dificuldade em falar de seus sentimentos ou de certos fatos, o que leva a 
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reprimi-los ou deformá-los. Isso levou Ferenczi a perceber que a livre associação seria uma 

exigência ideal, talvez passível de ser satisfeita no final de análise. 

Ferenczi caracterizava a mentira da criança como algo da ordem da necessidade, e 

aquelas que a posteriori se relacionassem com essas, seriam impostas pela necessidade. 

Acreditava que ser mais franco e sincero seria mais fácil, e que mentir seria uma saída para 

evitar ameaças de desprazer.  

Desde cedo, e ao longo da vida, é preciso aprender a reprimir os nossos desejos. Para a 

criança pode parecer que tudo que tem gosto bom é bom, e ela deve aprender a considerar o 

contrário (chocolate, refrigerante são bons, mas em excesso faz mal à saúde). Também pode 

descobrir que obedecer a certos preceitos que implicam renúncias difíceis, pode se 

transformar em fonte de felicidade e satisfação. Assim, cada renúncia pulsional, associada a 

um desprazer, está ligada a um sentimento de não verdade. 

Caberia à análise remontar a formação de caráter do ser humano, que serve como 

proteção e que foi gerado a partir do recalcamento pulsional, dissolvendo a estrutura 

cristalizada de um caráter e transitar para um novo, uma recristalização. Utilizando-se de tato, 

Ferenczi acreditava ser um dever radical, cruel, mas inevitável, surpreender no sentido de 

ajudar o paciente a perceber quando estivesse deformando os fatos, sempre levando em 

consideração a questão do tempo, vista como uma determinação interior do paciente de 

permanecer verdadeiramente no tratamento, sem considerar a sua duração absoluta. Ferenczi 

fala da importância da perlaboração130, que seria o trabalho psíquico ao qual o paciente se 

entrega com a ajuda do analista, que põe em xeque a relação de forças entre recalcado e 

resistência. Após várias repetições dos mesmos mecanismos de resistência e de transferência, 

acaba se produzindo, de modo inesperado, um progresso importante, sendo a translaboração a 

possibilidade do caminho ficar aberto para que um novo material mnêmico possa anunciar o 

fim da análise. 

Ferenczi toca aqui num ponto fundamental: o Tempo e o Tato. O analista, em geral, se 

apercebe do sintoma do paciente antes de este se aperceber. É preciso tempo e tato do analista 

para poder apontar o sintoma e seus sinais para o paciente. Cabe ao analista ser benevolente 

com o paciente, por mais incorretas que suas falas e condutas possam parecer. O paciente 

pode muitas vezes estar testando, de forma inconsciente, a solidez da paciência do analista, 

até perceber que este age diferente dos adultos que conheceu na sua infância, que reagiam às 

suas “maldades” através de manifestações afetivas intensas, o que leva a criança a adotar uma 

                                                 
130 Ou translaboração, de acordo com a tradução que o leitor eleger.	
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atitude de recusa. Daí a importância da análise do analista, pois este deve conhecer e controlar 

as fraquezas de sua personalidade.  

 

a) Reflexões sobre Ferenczi 

 

A importância da sinceridade sempre foi fundamental na minha vida, como valor, 

modo de agir e reconhecimento. No caso de Pina, este traço da minha personalidade atuou 

contratransferencialmente na minha escuta; a análise pessoal poderia ter ajudado mais no 

sentido de separar os meus valores da minha posição de analista, o que me fez pensar que, 

antes de me preocupar com a mentira em si, no sentido moral, teria sido mais valioso investir 

analiticamente na elucidação das tendências acima citadas e nas resistências apresentadas pela 

paciente.  

A leitura de Ferenczi me alertou para o fato de que é perceptível, na análise, que as 

tendências libidinais, as de autoafirmação ou de vingança constituem os motivos da formação 

do caráter, e das resistências que aparecem de modo disfarçado. Pina costumava se exibir para 

mim ao mostrar seus brincos ou ao apresentar um trabalho escolar. Se por um lado, ela estava 

podendo exercer a sua potência, podemos pensar, por outro, numa tendência de 

autoafirmação, e nesse caso eu servia como espectadora seduzida, e desde essa posição eu não 

poderia ajudar, ao contrário, estava dando sustentação para ela se manter no mesmo lugar. 

Poder questioná-la da necessidade de se exibir poderia ter dado um outro rumo para sua 

análise. 

Ferenczi, ao falar sobre seu paciente, retoma a regra fundamental no que concerne a 

dizer o que vem à mente, o mais perto da verdade. Entendo que essa verdade é referida à 

verdade material. No caso de Pina, e da maioria dos pacientes mencionados neste capítulo, 

como veremos mais adiante, parece que a realidade material se confunde com a realidade 

psíquica. Em todas as pessoas há uma realidade psíquica, as fantasias subjacentes aos 

discursos, referidas à realidade material. No caso dos mentirosos podemos pensar que a 

realidade material é forjada. 

Ferenczi se questiona sobre a possibilidade de análise para um paciente que mente, o 

que o levou a perceber que a mentira acabou sendo um elemento favorável à compreensão 

analítica. Ele prefere pensar em fantasia, e não em mentira, mas acrescenta que desvendar a 

fantasia não leva necessariamente à cura. A fantasia estaria a serviço de uma fuga do que é 

desagradável, de reprimir e deformar determinados fatos. O que parece encaixar para Pina, 

sua mentira estaria a serviço de deformar parte da realidade que lhe era desagradável, como o 
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fato de ainda não estar menstruada. No que concerne ao trabalho do analista, entender a 

mentira como elemento favorável, oferece uma acolhida a esse tipo de discurso, além de 

colocá-lo a trabalhar em prol da remissão do sintoma. 

Ferenczi dá à mentira da criança a função de necessidade, como uma saída para evitar 

ameaças de desprazer.  

Para ele, o paciente deveria ser surpreendido quando estivesse deformando os fatos, 

mas que para isso ser comunicado seria necessário, por parte do analista, levar o tempo em 

consideração, agir com muito tato, além de estar bem analisado no que tange conhecer e 

controlar suas fraquezas. Reconheço que este é um ponto a ser realçado na análise de Pina: ter 

dado mais tempo para ela poder falar suas mentiras, e eu usar de tato para comunicá-la do que 

escutava. E é preciso mais tempo para que analista e paciente possam dar sentido àquilo que 

vem sendo dito, destilar o conteúdo, diferenciar as distorções do que está oculto, interpretar, 

mesmo porque, as modificações psíquicas são, em geral, lentas. Quanto ao tato, diz respeito 

ao momento certo, que se aperfeiçoa à medida que o analista ganha experiência; este 

momento certo é o mais próximo do material reprimido, e claro, fundamental para que o 

paciente queira se curar. 

  

3 Helene Deutsch 

 

Helene Deutsch131 fala da mentira ligada à fantasia. Ela diferencia a pseudologia da 

mentira ordinária, tal qual encontramos nas crianças. A pseudologia se produz sob a pressão 

de violentos conflitos internos; ela é, de fato, o sonho diurno contado ao outro como se fosse a 

realidade.   

O conteúdo do sonho diurno é a proliferação exuberante de desejos ambiciosos e 

eróticos, realização fantasmática do desejo, em aparência, independente das condições da vida 

real; tudo isso fornece material para a formação da pseudologia. Em ambos os casos há uma 

tentativa de corrigir uma situação não desejada, ora encontrando uma forma fantasmática 

contraditória com o presente, desde as histórias mais banais de amor e as medíocres 

satisfações de ambição até aventuras românticas as mais rocambolescas. Os autores da 

pseudologia mentem como aqueles que devaneiam e colocam sua pessoa no centro da fantasia 

que eles constroem para satisfazer o seu desejo.  

                                                 
131 DEUTSCH, H. Sur le mensonge pathologique (Pseudologia Phantastica). In: Les Introuvables –Cas clinique 
et autoanalyse 1918-1930. Paris: Seuil, 2000, p. 53-68.	



 127

No que diferem? Enquanto o devaneio se define por seu caráter de segredo guardado, 

o autor de pseudologia remete ao próximo suas fantasias, sem reter nada, como se fora a 

realidade, há um prazer em dizer, em desvelar o que normalmente se esconde. Na pseudologia 

há um excesso de tensão psíquica que se descarrega e ao mesmo tempo se alivia na 

confidência, como uma bateria inesgotável que libera sem cessar novas quantidades de 

energia para reequilibrar o excesso de tensão. Essa tendência contínua para diminuir a tensão 

cria novas mentiras, do tipo estereotipadas ou diferentes. 

No devaneio os conteúdos são mantidos em segredo, pois há uma consciência de que 

eles contradizem a realidade; quanto mais o sonhador se conforma com o princípio da 

realidade, mais a sua fantasia deve satisfazer o desejo que a realidade recusa, como uma 

forma de reconciliação entre a realidade e sua fantasia: é a criação poética, em que as relações 

estreitas com o devaneio foram expostas por Freud no texto “O criador literário e a fantasia” 

de 1908. 

As duas formações corrigem a realidade recalcitrante, satisfazem desejos enraizados 

no inconsciente e têm um caráter egocêntrico. 

O poeta nos apresenta seu devaneio encontrando uma forma na qual ele pode 

estabelecer uma ponte entre seu eu e o dos outros; ele libera sua própria tensão psíquica, agita 

a do leitor, fazendo compartilhar o prazer de seu devaneio poético. Esta condição do prazer 

estético falta à pseudologia e ao devaneio. 

Ao se atribuir valor de realidade, a pseudologia anula a contradição entre seu conteúdo 

e a realidade, e se dá dessa maneira a possibilidade de entrar em contato com a realidade. 

Para Deutsch não importa se a pseudologia aparece, clinicamente, como uma forma sã 

ou como expressão de uma doença ou sintoma de uma patologia pesada; a fonte do sintoma 

será sempre a mesma, ou seja, a sua intensidade, e em todos os casos ela encontrou o mesmo 

mecanismo psíquico.  

Uma paciente de Deutsch contava que entre 12 e 16 anos viveu uma história de amor 

extraordinária. À época ela era uma garota bonita, desejada, viva e inteligente, não faltavam 

ocasiões para ela se vincular amorosamente. Porém, ela rejeitava todas, demonstrando uma 

extrema reserva. Um menino de 17 anos, pouco atraente, e que ela só conhecia de vista, 

tornou-se o herói de suas fantasias amorosas. Fantasias tórridas, pouco compreensíveis numa 

moça tão jovem: beijos ardentes, abraços apaixonados, êxtase sexual, experiências que a vida 

só podia trazer para uma mulher acostumada com o amor. Ela vivia tão fortemente essa ficção 

que trazia para sua solidão de então uma vida cheia de felicidade e tormento. Frequentemente 

estava às lágrimas, pois seu herói a maltratava. Depois, num transbordamento de amor, ele lhe 
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trazia flores... que ela mesma comprava. Num retrato que ela mesma adquiriu, ele escreveu – 

ela travestiu sua letra – uma dedicatória de amor. Eles se encontravam em lugares proibidos, 

noivaram em segredo. Durante três anos ela escreveu um diário muito preciso sobre esses 

eventos fantasiados. Quando seu amante deixou a cidade, ela manteve a relação escrevendo 

cartas para ela mesma e respondendo-as. Contava toda essa relação secreta dando uma 

conotação de verdade, expondo-se dessa forma a dissabores e punições.  

Colocada a falar, ela reconhecia, com arrependimento, que mantinha relações 

proibidas, mas não que mentia. Esses exageros pareciam ser tão verdadeiros que ninguém 

duvidava de sua realidade, mesmo que o pobre garoto desmentisse toda e qualquer relação 

com a moça. Deutsch teve acesso ao diário, e mesmo que advertida do caráter mentiroso, 

ficou tentada a acreditar na autenticidade dos relatos amorosos precisamente datados e ficou 

estupefata com o caráter fortemente masoquista.  

Quando criança a jovem foi sincera, nunca mentia; depois, só foi achado um outro 

episódio de pseudologia na sua vida.  

Aos seis anos e meio ela foi para um colégio interno de moças, onde compartilhava de 

um quarto com garotas mais velhas, e escutava o cochicho sobre segredos de histórias de 

amor, concebendo assim o desejo de ter o seu. Quando voltou de uma visita à sua casa, ela 

contou às suas colegas que tinha um segredo que havia se passado no divã vermelho e não 

podia contar mais nada, apenas fazer alusões a uma suposta aventura amorosa.  

Na origem da mentira havia um beijo inocente que, na véspera, partindo da casa de 

seus pais, um homem tinha lhe dado no divã vermelho. Era um amigo da família que já tinha, 

com frequência, beijado-a anteriormente, sem para tanto ter surgido a oportunidade para uma 

fantasia. Esse evento tornou-se o fator disparador para a pseudologia em questão, que foi 

esclarecido em análise.  

A análise revelou que na infância, antes dos seus cinco anos, ela fora seduzida 

sexualmente por seu irmão sete anos mais velho. A partir de sonhos e de lembranças 

encobridoras foi possível reconstruir que a garota fora vítima de agressões sexuais de seu 

irmão, reagindo com fortes excitações sexuais, o que marcara toda sua história infantil.  

Ela hesitava entre um pai que amava apaixonadamente e um irmão agressivo, que 

acabou ganhando o seu amor. Cedo ele deixou as atividades sexuais dirigidas à sua irmã, 

contentando-se com atos inofensivos na aparência, que a garota não reconheceu como 

substituto. Ele maltratava a pequena, que se submetia completamente às situações criadas por 

ele. Aos 18 anos ele sai de casa para uma cidade universitária. Pouco depois começou a 

pseudologia dela, justo no momento crítico da puberdade, quando a pulsão sexual reivindica 



 129

seus direitos com força. A partir desse momento a jovem tem por objetivo transferir para um 

novo objeto a libido fixada sobre seu irmão.  

De acordo com Deutsch132, na puberdade, antes da escolha de objeto definitiva e do 

ato sexual, a vida sexual se desenvolve inteiramente na fantasia. Essas fantasias se enraízam 

nas posições infantis abandonadas e as tendências infantis reforçadas pela recente capacidade 

do aparelho sexual reagem e são novamente mobilizadas. O importante trabalho psíquico da 

puberdade consiste precisamente em liquidar definitivamente essas fantasias infantis evitando, 

com toda a força da tendência normal do desenvolvimento, as fixações incestuosas da libido e 

limitando estritamente as reminiscências da escolha do objeto infantil. Parece normal que os 

primeiros objetos de amor sejam escolhidos em referência às imagos infantis e figurem as 

imagens mnésicas dos objetos da infância.  

Essas fantasias da puberdade, enraizadas nos estágios de desenvolvimento infantil da 

libido, servem para satisfazer os componentes recalcados da libido e precedem, portanto, 

imediatamente os sintomas neuróticos. Para que ela seja consciente, a fantasia deve ter um 

caráter de atualidade. A consciência exige que ela seja inteiramente anexada ao presente. A 

dependência das fontes infantis devem ficar camufladas, apagadas, inconscientes, assim como 

a escolha de objeto: acontece sob o signo do objeto incestuoso, mas esta dependência é 

inconsciente. O objeto real deve satisfazer duas condições: perpetuar o objeto abandonado e 

sem ser reconhecido como tal. Isto significa que fantasia e escolha de objeto são o sinal de um 

recalcamento de sucesso. Sabemos que toda irrupção do recalcado fora do inconsciente 

conduz a um sintoma neurótico. 

Voltemos à paciente. É normal que na puberdade a vida amorosa ocorra nas fantasias 

ao redor de um objeto eleito. Por outro lado, o fato da sua escolha estar submetida à figura de 

seu irmão, como sobressaiu-se na análise, corresponde às determinações normais da escolha 

de objeto. Vestir assim suas fantasias de desejo com tais roupas da realidade e fazer passá-las 

como sendo reais, eis o que excede o campo da normalidade, eis o que nos parece remeter ao 

sintoma patológico, quer dizer, trair a irrupção do recalcado.  

A consequência das agressões sexuais das quais a paciente foi vítima é uma fixação 

libidinal particularmente forte a elas. Essa experiência sexual foi recalcada, bem como os 

componentes sexuais de sua relação com seu irmão. A respeito do assalto da puberdade, a 

garota tenta trazer de volta sua libido ao objeto real, o que ela consegue parcialmente. De sua 

forte fixação ao seu irmão resultará não somente que o objeto foi escolhido de acordo com a 
                                                 
132 DEUTSCH, H. Sur le mensonge pathologique (Pseudologia Phantastica). In: Les Introuvables –Cas clinique 
et autoanalyse 1918-1930. Paris: Seuil, 2000, p. 53-68.	
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imago fraterna, mas também que ele devia obedecer uma outra condição: embora tomado da 

realidade, deva se manter como um simples objeto da fantasia (sabemos que a paciente 

declinava com perseverança todas as ocasiões de conhecer o herói de sua fantasia). A fantasia 

indicou-lhe o caminho em direção ao objeto recalcado. Podemos dizer que havia na fantasia 

uma condensação do objeto recalcado e do real, este assumindo a responsabilidade daquilo 

que foi vivido com o objeto recalcado. Na realidade, a paciente não renunciou totalmente ao 

objeto real, ela tentou resolutamente levar sua libido em direção a ele, e só conseguiu isso ao 

preço de um compromisso: o objeto real e o recalcado fundiram-se em um só e mesmo objeto 

fantasiado, que apareceu a partir daí na consciência dotado de todas as qualidades do objeto 

originário. Certas condições foram satisfeitas no presente, a percepção recalcada podia, a 

partir de então, se impor e ser novamente vivida.  

O material infantil traumático pode se conservar no inconsciente com todo seu frescor; 

os eventos da infância, que desaparecem da memória consciente, puderam, sob certas 

condições, ser reativados com toda sua vivacidade. O que a paciente viveu com seu irmão foi 

recalcado e reprimido fora do seu pensamento consciente, mas perdurou esperando o 

momento de ser reativado com força e frescor renovados. Esse frescor da lembrança recalcada 

pôde, assim como ela desejava, emprestar para sua experiência antiga e calcada num objeto 

novo o caráter de prazer de um evento vivido no presente.  

A escolha do objeto foi certamente realizada e pareceu acontecer, mas 

imperfeitamente, muito fortemente marcado pelo recalcamento. A parte da libido subtraída do 

objeto real voltou em direção ao objeto precedente: o que a paciente viveu realmente com 

esse objeto, e que ela recalcou fora da memória, foi a partir de agora reativado e propulsado 

no tempo presente, como se tudo aquilo se passasse com o objeto atual. Dessa forma, foi 

levado um trabalho de transformação visando associar aquilo que foi recalcado com o atual. 

Com a tentativa mais ou menos feliz de estabelecer relações eróticas, as lembranças expulsas 

da consciência ressurgiram para entrar em estreita relação com a situação amorosa atual. 

Aquilo que, em razão da barreira do incesto, teve um caráter de desprazer e teve que ser 

recalcado pôde, no presente, se refugiar atrás do princípio do prazer para se impor com um 

novo objeto, não incestuoso, e dar assim uma satisfação atual ao seu desejo. O conteúdo da 

pseudologia é, portanto, um descendente direto da realidade recalcada que pode se impor 

conforme as exigências atuais. É a forma de expressão, segundo a qual essa realidade se 

impôs no momento que ela encontrou como dar àquilo que era fonte de desprazer, a 

propriedade, aceita pela censura, de satisfazer seu desejo. 
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Assim, a pseudologia é a revivescência do traço mnésico inconsciente daquilo que foi 

verdadeiramente vivido num momento do passado com, poder-se-ia dizer, uma alteração 

temporal. A lembrança revivida é ligada a um grupo de representações atuais, particularmente 

adaptadas e aceita pela consciência como sendo expressão delas. 

As palavras das pessoas que sofrem de pseudologia perdem por isso seu caráter 

mentiroso. Aquilo que elas dão como realidade aconteceu de fato na realidade.  

Como efeito da condensação, ou antes, da identificação descrita acima entre objeto incestuoso 

e atual, tudo o que é próprio ao objeto primário se aplica também ao objeto atual e toma, 

assim, um caráter de presente. 

É importante mencionar que a paciente não tinha intenção de realizar seus desejos, ao 

contrário, ela fugia de todas as oportunidades de satisfazê-los. Constatamos aqui uma fuga 

direta diante da realidade e podemos supor que o interdito ligado ao objeto incestuoso se 

estendeu ao objeto atual (pela força da identificação com o primeiro) de forma que, em 

seguida à fuga, o evento imaginado substituía uma realidade sexual efetiva, de acordo com a 

fórmula: já que é uma realidade, não necessita se tornar uma.  

O sintoma representa, portanto, não somente a satisfação do desejo, mas também sua 

interdição, a qual tem suas origens mais longe, e a paciente se encontra ainda liberada de sua 

obrigação interior de transferência. 

Deutsch propõe uma comparação entre o mecanismo da pseudologia e o da histeria. 

Nos dois casos assistimos o retorno de eventos infantis recalcados que conseguem se ligar, 

por associação, à situação presente consciente. Em ambos casos se constata a satisfação de um 

desejo anteriormente reprovado, assim como um compromisso entre duas tendências opostas, 

em que uma empurra em direção à satisfação e a outra a interdita. Na histeria de conversão o 

conteúdo de representação recalcada encontra sua expressão no sintoma somático: certamente 

o recalcamento falha, mas o afeto desagradável desaparece. Na histeria de angústia, o 

complexo de representação recalcada é colocado de lado por deslocamento, mas o afeto 

encontra sua expressão na descarga de angústia. Nos dois casos, pode-se considerar que o 

recalcamento fracassou, e se não tivesse fracassado não saberíamos nada dele. Este é também 

o caso da pseudologia, na medida em que o recalcamento se impõe no sintoma. Mas o retorno 

do recalcado encontra aí uma forma que convém ao princípio do prazer, no sentido que a 

representação é deslocada para um novo objeto, agora autorizado, de maneira que a carga de 

afeto, que desaparece na histeria de conversão e se converte em angústia na histeria de 

angústia, se impõe aqui com inteira satisfação e sem a retração da libido. O afeto aparece 
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ligado ao objeto substituto, mas a relação com o antigo objeto não se desfaz e se opera na 

pseudologia. 

Voltando mais uma vez ao caso, vale ressaltar as relações fantasiadas com o objeto 

tendo um caráter masoquista, diretamente relacionado com o irmão. Na sua vida posterior, 

cada aparecimento do complexo fraternal tinha este caráter masoquista.  

O segundo evento de pseudologia que ocorreu aos sete anos, pôde ser totalmente 

esclarecido em análise. Duas lembranças encobridoras conduzem diretamente a um episódio 

esquecido de suas relações com o irmão que aconteceu no mesmo divã vermelho. 

Mobilizando assim este traço mnêmico, o evento anódino ocorrido em casa reforça a 

atividade fantasmática da criança que foi erotizada pelo ambiente do colégio interno. A 

percepção interna do recalque se exprime com a frase: “Eu vivi qualquer coisa” 

aparentemente mentirosa, mas, de fato, verídica.  

Uma outra paciente contara que aos sete anos passou as férias na praia com sua 

família. Um dia, depois de se banhar, ela estava nua dentro da tenda na praia, quando a 

cortina se abriu e seu tio entrou para se trocar. Ele ajudou-a a se vestir e ao tocá-la, 

intencionalmente ou não, provocou uma excitação sexual. Não ficou muito claro se ele estava 

também se trocando, mas o fato é que ela viu seu pênis em ereção. Essa cena se reproduziu 

várias vezes em sonhos de angústia, mas somente em análise a paciente lembrou-se dele por 

inteiro. 

Aos 16 anos ela deixou o interior para se instalar na cidade na casa de seus parentes, 

onde conheceu um rapaz que a agradou e de quem ficou noiva. Na primeira tentativa que ele 

fez de se aproximar dela, ela fugiu, e escreveu-lhe uma carta incompreensível de adeus, 

rompeu o noivado e voltou para a casa dos pais. Contou-lhes que rompeu o noivado porque 

um futuro melhor se ofereceu a ela; havia conhecido um diretor de teatro que a contratou para 

dançar sozinha e nua, por uma boa retribuição. Ela já havia feito suas apresentações para um 

público seleto e tido muito sucesso. 

A relação entre o evento da infância e a pseudologia é muito transparente: a cortina da 

tenda e a do teatro, a nudez, o poderoso diretor de teatro. Visivelmente, os avanços sexuais de 

seu noivo mobilizaram o evento infantil traumático e provocou simultaneamente a recusa 

sexual e a satisfação do desejo de repetir a cena infantil a partir da fantasia mentirosa. A 

percepção interna de uma lembrança antiga recalcada foi transformada em realidade presente 

para, sob esta forma, aceder à consciência depois de ter, por outro lado, favorecido a 

tendência a fugir de qualquer atividade sexual. Este processo se exprime a partir da seguinte 



 133

fórmula: eu recuso a atividade sexual porque a lembrança do evento passado me impede o 

acesso, mas eu repito este evento sob esta forma que satisfaz meu desejo. 

O que se constata é que um evento real, objetivo, constitui a origem da pseudologia, e 

para Deutsch é sempre necessário que isso ocorra, o que talvez diferencie pseudologia de 

mentira. 

Em geral, considera-se que os inventores de mentiras fazem seus relatos para suscitar 

admiração, inveja ou outros sentimentos dos seus ouvintes. No caso da pseudologia o sujeito 

só obedece a uma pressão interna para falar, e não obedece ao gosto do auditório. Os favores 

do entorno são benefícios bem-vindos, mas secundários. Neste caso, o fabricante de 

pseudologia lembra o escritor verdadeiro, indiferente à acolhida que receberá sua obra, e não 

ao escritor medíocre que adapta sua obra ao gosto do público. 

Deutsch procura explicar por que numerosas pseudologias surgem de forma passageira 

na pré-puberdade. As experiências precoces da vida sexual infantil devem ser enterradas, 

devido à sua incompatibilidade com a nova realidade. Mas elas espreitam – fazendo uma 

pressão constante – o momento em que vão impor o que foi excluído como experiência nova 

conforme a nova realidade. Esta etapa do desenvolvimento, que corresponde às experiências 

vividas no passado, acontece ao longo do tempo. A primeira manifestação deste momento, 

que precede o ato libertador, se faz pela fantasia. O sinal que o momento desta liberação se 

aproxima chega até as lembranças reprimidas dos eventos infantis. Não é necessário que essas 

lembranças tenham sido perfeitamente ativadas na memória: elas se impõem em associação à 

fantasia consciente, como sensação de realidade, dando ensejo para o sintoma da pseudologia. 

É por isso que a pseudologia se vê atribuir, na economia psíquica, o valor de uma realização 

positiva. Esta realização deve ser entendida como uma liberação do fardo opressivo da 

lembrança. Ela responde à vontade que acontece sempre na nossa organização psíquica, de se 

libertar daquilo que a oprime e de ab-reagir de uma maneira ou de outra. A pseudologia 

representa então a realização, a conclusão de um processo psíquico, a revivescência de uma 

reminiscência, a catarse ou, melhor ainda, a tentativa de destensionar, de descarregar o 

inconsciente de alguma coisa de opressivo que toma a situação presente para nela encontrar 

sua resolução. Torna-se possível reproduzir o passado conformando-se à realidade atual, 

encontrando formas de compromisso com ela.  

O indivíduo, ao sair da infância, encontra-se confrontado com uma exigência real e 

urgente de se libertar de seu passado, um bom momento para a pseudologia aparecer. Os 

traços mnésicos dos eventos reais são ativados uma vez mais, mas eles já estão associados a 

fortes tendências à transferência. As fantasias do desejo tomam assim o caráter de uma 
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experiência já vivida e por um tempo descarrega o indivíduo das obrigações da vida real às 

quais ele gostaria de escapar ainda, reavivando as lembranças condenadas, mas sempre ativas, 

do que viveu antigamente. Este processo é um estado intermediário entre a saúde psíquica e a 

neurose. Ela é, em suas formas leves, incompletamente desenvolvida, a expressão de uma 

hesitação diante da alternativa: liberação no sentido da realidade ou neurose. 

 

a) Reflexões sobre Deutsch 

 

A contribuição de Deutsch para a mentira escutada na clínica é preciosa. Não há em 

sua interpretação nenhum sinal de preocupação com o fato de suas pacientes mentirem, ao 

contrário, ela vai destilando o sentido que a mentira tem para a paciente, como ela foi 

montada, e o quanto ela serve para proteger de um trauma. Trauma esse que poderá ser 

elaborado em análise e transformado em outra coisa, a partir das construções em análise. 

Deutsch não teme a mentira da paciente, escuta-a como um sonho pleno de desejo 

lutando contra o que está recalcado, e por isso traidor, desmonta a mentira igualando-a a uma 

fantasia no presente, mas calcada num acontecimento real anterior. Afinal, é disso que se trata 

uma análise: de escutar a fantasia subjacente ao discurso. E cada discurso tem a sua 

montagem, bem como o mentiroso, e foi o que Deutsch fez: desmontou, com a paciente, seu 

discurso pleno de fantasia que procurava enganar a realidade. 

De que forma a ideia de Pseudologia Phantástica de Deutsch ajuda a compreender 

Pina? Se houve um evento real, objetivo, que constitui a origem da pseudologia, desconheço. 

No entanto, ela contava suas invenções, como se de fato fossem realidade e acredito que sob a 

pressão de violentos conflitos internos: o sentimento de não ser amada por seus avós, de ser 

preterida em relação ao seu irmão, a sua inabilidade nas relações sociais. A sua pseudologia, 

como definiria Deutsch, estava recheada de desejos eróticos (seus vários namorados), de fatos 

de superação (ganhar o concurso), de transformação em mulher (menstruação), como forma 

de corrigir a realidade. Pina estava sempre no centro das suas criações, satisfazendo seus 

desejos mais íntimos sem guardá-los do outro, como se existisse um prazer na comunicação, e 

nenhuma consciência na contradição com a realidade. A fantasia a serviço de satisfazer o 

desejo que a realidade recusa, reconciliando realidade e fantasia, tal qual a criação poética. 

A Pina parecia ser possível entrar em contato com a realidade pela pseudologia, que 

anula a contradição entre seu conteúdo e a realidade. Uma possível leitura seria a nostalgia 

que tinha dos seus primeiros anos, quando fora o centro das atenções na família; no entanto 

perde seu posto, ocupado de forma intensa pelo irmão. Suas pseudologias colocavam-na em 
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pé de igualdade com ele: ocupar o primeiro lugar, ter namorados, tornar-se mulher (como ele, 

que já havia se tornado homem e tinha uma namorada). Suponho que ela vivia uma 

contradição: por um lado admirava seu irmão, por outro, desejava eliminá-lo. O eliminar 

precisava ser recalcado, mas seus esforços estavam voltados para ocupar o seu antigo lugar, e 

será que esse posto poderia ser ocupado por dois? Seus pais teriam espaço psíquico e afetivo 

para dois filhos exemplares? Vale lembrar que quando Pina questiona sua mãe sobre 

abandonar a faculdade quando nela ingressar, sua mãe não dá importância, como se Pina 

buscasse nessa pergunta saber que valor tinha como estudante e futura profissional aos olhos 

de sua mãe, lugar esse que era ocupado com louvor pelo irmão. 

Através de suas mentiras (ou pseudologia, de acordo com Deutsch) Pina podia reviver 

o lugar que ocupara no passado, que fora, ao menos na sua fntasia, tomado por seu irmão, que 

ela admirava e invejava. Ocupar efetivamente o lugar antigo podia significar eliminar o 

irmão; assim, ela o vivia nas suas fantasias satisfazendo seu desejo e sem precisar eliminá-lo 

de fato, como uma revivescência do traço mnésico inconsciente daquilo que foi antigamente 

vivido. Dessa forma suas palavras perderiam o caráter mentiroso; aquilo que ela dava como 

realidade, de fato aconteceu. 

Assim, seu sintoma satisfazia seu desejo e sua interdição. Dentro dessa linha de 

raciocínio, entendo que o objeto que Pina desejava, sem o saber, era ter de volta o seu lugar 

de centro das atenções. Nos seus relatos havia uma intenção de se sobressair, de aparecer, de 

causar, que propiciavam-lhe satisfação. 

Deutsch me ajudou a compreender que a pseudologia pode ter um valor de realização 

positiva na economia psíquica, pela sua sensação de realidade e liberação do fardo opressivo 

da lembrança, que responde à vontade que acontece na nossa organização psíquica, ou seja, 

de se libertar daquilo que oprime e de ab-reagir. A pseudologia representa a realização, 

conclusão de um processo psíquico, revivescência de uma reminiscência, tentativa de 

destensionar algo que é opressivo e buscar resolução ao reproduzir o passado na realidade. 
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4 Otto Fenichel 

 

Otto Fenichel133 também discute a função da pseudologia. Para ele representar certas 

fantasias como ocorrências reais é algo entre uma lembrança encobridora – que o sujeito 

considera real – e uma fantasia ordinária, que ele distingue exatamente da realidade.  

Nomear de pseudologia a mentira contada em análise é uma forma de escapar do 

moralismo que não deve fazer parte da escuta do analista. O termo “mentira” traz consigo 

uma dose de moralidade; assim, buscar um outro nome para este fenômeno que ocorre na 

clínica o coloca num lugar diferenciado tanto na transferência quanto para as interpretações. 

Não é preciso ser psicanalista para perceber que histórias de uma experiência sexual 

imaginária, contada por uma inibida sexual, seja um compromisso entre seu desejo de seduzir 

sexualmente e a inibição oposta a este. A lógica seria a seguinte: se é possível fazer alguém 

acreditar que coisas falsas são verdadeiras, então é também possível que coisas verdadeiras, 

cujas memórias sejam uma ameaça, sejam falsas. 

A pseudologia seria um retorno do recalcado distorcido (na forma de fantasias 

representadas para os outros como real, embora a pessoa saiba que elas não são) de memórias 

reprimidas, ideia defendida por Helene Deutsch, à qual Fenichel acrescenta que a pseudologia 

é uma medida econômica para a ulterior manutenção da repressão. 

Fenichel conta o caso de uma paciente que se queixava por se masturbar de forma 

compulsiva; tinha medo de ladrões e assassinos e, sob certas circunstâncias, elevava-se o 

nível de sua ansiedade. A neurose manifestou-se com um incidente dramático: ela foi, de 

forma surpreendente, testemunha do ataque de raiva de um louco. A análise de suas fantasias 

e sonhos mostrou, num primeiro plano, que ladrões e assassinos representavam essa pessoa 

louca, que poderia ter-lhe feito mal. Quando analista e analisanda descobriram que as 

fantasias que acompanhavam seu contínuo tormento masturbatório eram de caráter 

sadomasoquista, e que sempre havia um vilão – um louco ou uma gangue de assassinos 

atacando uma inocente – então ficou claro que seus dois sintomas, masturbação e ansiedade, 

estavam interligados. Parecia que sua experiência com o louco havia mobilizado uma parte 

reprimida de sua sexualidade infantil e, ao mesmo tempo, sua defesa contra ela. As fantasias 

masturbatórias só foram prazerosas enquanto a paciente estava convencida de seu caráter 

imaginário. Sua experiência com o louco trouxe suas realizações para dentro de um mundo de 

possibilidades, e com isso ela respondia com ansiedade e com uma mudança no caráter de sua 
                                                 
133 FENICHEL, O. The economics of pseudologia phantastica. In: Collected Papers of Otto Fenichel: Second 
Series (1954). Reimpressão. New York: W.W. Norton & Company Inc., 1987. 



 137

masturbação, tornando-se assim compulsiva. O que ela mais gostava de retratar na sua 

imaginação era aquilo que mais temia na realidade. 

A sua vida de devaneio era mais plena que a vida real, que era rotineira, afastada do 

mundo. O episódio com o homem louco provocava-lhe ansiedade e deslocou sua excitação 

pulsional para o mundo da fantasia. Fantasia não era apenas um substituto do sexo; era 

também uma forma de negar a realidade. A paciente relatou que frequentemente tramava 

fantasias pensando que era improvável que o que se imagina, realmente pudesse acontecer da 

mesma forma que foi imaginado; assim, ao fantasiar ela se defendia do medo da realidade. O 

conteúdo das fantasias provou serem réplicas ou derivados de suas fantasias sadomasoquistas 

masturbatórias.  

Para Fenichel, a pseudologia da paciente era uma tentativa de encontrar seu caminho 

de volta para realidade, depois de ter se afastado da realidade sexual para a fantasia. Era um 

jeito especial de buscar contato com seu ambiente. Suas mentiras constituíam-se em 

ostentações sexuais e autoglorificação. No início ela não acreditava que suas mentiras 

estivessem relacionadas com suas fantasias masturbatórias, até que um dia relatou sua 

primeira grande mentira na puberdade: contou a uma professora, a quem amava, que a classe 

iria atacá-la e que um grupo de meninas iria lhe bater. A conexão entre a ideia (sentido 

sexual) de ataque e as mentiras era inquestionável. As muitas variações nas quais ela 

parcialmente considerou esses ataques, e parcialmente relatou-os como eventos reais nas suas 

histórias exageradas, davam a impressão de que ela estava tentando conquistar um domínio 

adiado do trauma de um ataque.  

A paciente descrevia muitas lembranças encobridoras difíceis de acreditar, como 

histórias de fantasmas, às quais acrescentava: “este nonsense absurdo é verdadeiro”. Muitas 

histórias, ficava evidente, ela não tinha vivido, e sim foram contadas a ela. Na sua infância, 

conta ter havido na sua casa, um velho cozinheiro de quem ela muito gostava, e que era 

habitual eles se sentarem juntos, ocasiões em que ele contava histórias de fadas, de horror e, 

especialmente, de gente louca. O que foi preciso interpretar em análise era: “o que o 

cozinheiro me contava era verdade”. Sua tendência, que aparecia nas mentiras, de contar aos 

outros histórias falsas como se fossem verdadeiras, parecia contraditória para o outro. 

O curso da análise demonstrou a seguinte linha de pensamento: o aproveitamento 

sexual só seria possível na medida em que ela soubesse que as coisas horrorosas que tinha de 

pensar durante o ato, não aconteciam, mas eram apenas imaginadas. 

O absurdo das lembranças encobridoras era tão excessivo, sendo já possível deduzir 

que essa linha de pensamento era a mais fundamental, isto é, sob a questão relativa à verdade 
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ou falsidade dos contos de horror deve ter havido o conflito acima mencionado entre a 

tendência a reprimir e a lembrança de algo que ela tenha percebido. 

A paciente, filha única, tinha um pai que a amava muito, e expressava esse amor pelas 

conversas que resultaram sexualizadas, perpetuando assim a tradição que o cozinheiro iniciou. 

Isso tornou possível a resistência que se caracterizou na análise: o fato de esconder seu prazer 

sexual através de conversas analíticas sobre assuntos sexuais, cuja realidade ela procurava, de 

forma persistente, negar. A mãe a criou em completa dependência, tornando-se, assim, devido 

aos cuidados excessivos, um fardo para a filha. A paciente se lembra de fugir dos abraços da 

mãe em direção ao cozinheiro, que lhe proporcionava prazer. O que se fez notar na análise: 

ela preferia escutar as histórias horríveis dele do que saber o que acontecia no quarto de seus 

pais. Fugia da cena primária, concebida por ela como sadomasoquista, para a proteção do 

cozinheiro, em cujas histórias fantásticas podia vivenciar dita cena primária de forma 

imaginária, pois para ela não havia esse tipo de coisa na realidade. 

A defesa contra a visão da cena primária não teve sucesso. Assim como ela pensava 

que aquilo contado pelo cozinheiro não era verdade, também não era verdade que seus pais se 

atacavam e ficavam loucos à noite. O que não era suficiente, pois ela se lembrava da cena. A 

paciente imitava o cozinheiro nas suas mentiras. Se podia fazer os outros acreditarem que 

coisas que ela sabia serem falsas passassem por verdadeiras, então também seria possível que 

sua memória estivesse enganada e o que lembrava como verdade seria falso. Isso era uma 

forma de negação, de fantasiar, assim, como uma vingança por não ter sido informada sobre a 

verdade dos assuntos sexuais.  

A paciente mentia e devaneava para que as mentiras e imaginações não se tornassem 

realidade, o que explica o caráter compulsivo da sua masturbação, depois que a cena com o 

louco confirmou a atualidade dos horrores sadomasoquistas.  

Para Fenichel, a pseudologia é uma tentativa de sedução feita por uma pessoa para 

quem sexo é permitido só na imaginação, e apresenta-se como um retorno do recalcado 

distorcido, na forma de uma experiência sexual infantil. O significado econômico desse 

retorno do recalcado repousa no tipo especial da distorção, que serve para manter a repressão 

e para negar a verdade da realidade contida na mentira.  

De uma maneira mais superficial pode-se verificar que a mentira serve para esconder a 

verdade ou ainda, que é uma traição da verdade, é pela traição que a negação da verdade tem 

sua raiz. 
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a) Reflexões sobre Fenichel 

 

Gosto da forma de Fenichel definir a mentira, nomeada por ele de pseudologia,  

contada pelo paciente: representação de uma fantasia como ocorrência real, algo que se 

localiza entre uma lembrança encobridora, que o sujeito considera real, e uma fantasia 

ordinária, que ele distingue da realidade.  

A pseudologia seria um retorno do recalcado distorcido de memórias reprimidas, 

como já disse Deutsch, ao que Fenichel134 acrescentou que também é uma medida econômica 

para manter a repressão. 

Na sua paciente, Fenichel, assim como Deutsch, localizou um evento disparador da 

pseudologia – o que não identifiquei em Pina – não significando que isso não tenha ocorrido. 

Mas há algumas observações de Fenichel que fazem sentido para as mentiras de Pina, como 

uma tentativa de encontrar caminho para a realidade, jeito de buscar contato com seu 

ambiente, ostentação sexual e autoglorificação. Entretanto, não foi possível alcançar com Pina 

a relação de suas mentiras com alguma fantasia, ponto fundamental que ficou excluído da 

análise, tanto por uma não sustentação da transferência por minha parte, quanto pela falta de 

demanda da paciente em trabalhar esses conteúdos.  

Outro ponto em que Fenichel insiste é que na pseudologia a pessoa pode fazer o outro 

acreditar que coisas falsas são verdadeiras, e vice-versa. Algo para se ficar atento nos 

discursos mentirosos, e se perceber ao que isto responde.  

Otto Fenichel não pareceu se incomodar com a pseudologia de sua paciente, no 

sentido de escutar fatos falsos, nem tampouco teve a intenção de investigá-la. Ao contrário, 

usou da interpretação para poder chegar no núcleo do sintoma, como na passagem: “A análise 

de suas fantasias e sonhos mostrou, num primeiro plano, que ladrões e assassinos 

representavam essa pessoa louca, que poderia ter-lhe feito mal.” 135 

Embora estivesse claro que a paciente dizia mentiras, como ele afirma logo no início, 

e que não era necessário ser analista para perceber que a paciente dizia coisas imaginárias, 

Fenichel fez a análise buscando a função que a pseudologia tinha para sua paciente: uma 

tentativa de sedução, na qual sexo é permitido só na imaginação, cujo retorno do recalcado é 

distorcido na forma de uma experiência sexual infantil, servindo para manter a repressão e 

negar a verdade da realidade contida na mentira. 

                                                 
134 FENICHEL, O. The economics of pseudologia phantastica. In: Collected Papers of Otto Fenichel: Second 
Series (1954). Reimpressão. New York: W.W. Norton & Company Inc., 1987. 
135 Idem, Ibidem.	
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5 Conrad Stein 

 

Conrad Stein136 conta que chegou a acreditar quando um paciente, que se encontrava 

num estado de grande agitação ansiosa correlativa a uma produção abundante de fantasias, 

disse que havia matado sua mulher. Era a segunda vez que o via, e na véspera ele estava 

muito agitado por conta de suas fantasias assassinas e eróticas e buscava ajuda para 

reencontrar seu equilíbrio.  

A atitude de Stein frente à superabundância de sentido das proposições desse paciente 

não foi procurar interpretações suplementares relativas ao encadeamento e às origens de suas 

fantasias, e sim compreender o objetivo inconsciente de sua maneira de agir, tentando 

compreender o que o paciente estava esperando dele, e comunicou o que havia compreendido 

a esse respeito.  

Quando o paciente, na entrevista do dia seguinte, lhe diz: “Pois é, eu a matei”, Conrad 

achou que na véspera deveria ter feito uma avaliação mais realista do caso, ao invés de se 

interessar pela psicanálise, e assim teria poupado uma vida.  

O paciente contou que depois da sessão do dia anterior havia ficado calmo, mas 

algumas horas antes da segunda entrevista sua fantasia noturna o invadiu novamente. Stein 

procurou se assegurar se o paciente tinha alucinações, ao que ele respondeu afirmativamente. 

Mas este não parecia ser o caso. A partir de uma investigação mais extensa, Conrad entendeu 

que o paciente tinha uma representação bastante viva de suas fantasias; no entanto, não as 

percebia como fenômenos pertencentes à realidade exterior. 

A ideia de Stein quanto ao seu paciente, embora não tivesse mudado de um dia para o 

outro, foi enviá-lo ao hospital, ao invés de se interessar por ele psicanaliticamente. 

Hospitalizá-lo por conta de uma prudência, e não devido à sua grande agitação, embora 

acreditasse que estar hospitalizado não era sinônimo de ficar protegido de suas fantasias.  

Aprés-coup Conrad Stein pode ver como ficou forcluído de sua posição de analista: 

por ter forjado uma opinião quanto à veracidade dos fatos e também por ter procurado um 

diagnóstico psiquiátrico.  

Por que ele não pôde manter-se na atitude da véspera, a do psicanalista? 

Pensando depois sobre o dia anterior, Stein achou que poderia ter economizado uma 

interpretação apressada dos motivos pelos quais o paciente o procurara, se tivesse sido 

possível engajá-lo num tratamento psicanalítico. Ao invés disso, interpretou-o 
                                                 
136 STEIN, C. Três infortúnios: interpretação, diagnóstico e propósito prático. In: O psicanalista e seu ofício. São 
Paulo: Escuta: 1988.	



 141

improvisadamente na tentativa de acalmá-lo, visando um resultado prático. Embora tivesse 

ficado contente após a primeira entrevista, decepcionou-se no dia seguinte, quando constatou 

que o efeito tivera pouca duração.  

Quando Stein foi transcrever as entrevistas, deu-se conta de que não lembrava há 

quanto tempo o paciente era vítima de seus transbordamentos fantasísticos. Portanto, ele não 

havia dado suficiente interesse à pesquisa das circunstâncias que haviam presidido o início 

desse estado. Se isso tivesse ocorrido, ele poderia ter encontrado matéria para formular uma 

interpretação, que apresentaria a característica de ter por objeto a economia das manifestações 

das quais o paciente era a vítima – e não as conexões entre suas fantasias e suas lembranças 

infantis, das quais ele tinha uma percepção superabundante – sem, contudo, ter o 

inconveniente de colocar em causa sua representação da pessoa do seu analista (a 

transferência). O que Conrad Stein entendeu é que na primeira entrevista ele falou o que o 

paciente esperava ouvir; foi levado pelo desejo de aliviá-lo, bem como estava motivado por 

um propósito prático, contribuindo para avaliar o paciente, depois de ter dito “Pois é, eu a 

matei”, de acordo com o critério do verdadeiro ou do falso. 

Stein acreditou que o paciente havia matado, mas não por conta de alguma evidência, 

e sim porque era nisso que ele queria acreditar.  

Assim, quem realmente havia matado? Aquele que pensou em testemunhar na justiça? 

Em se apresentar aos juízes? O que ligou para o amigo no hospital psiquiátrico? 

Stein saiu do seu lugar de analista, e a partir do momento que seu paciente se acusa de 

ter matado, deu a ele a oportunidade de se perceber transgredindo o desejo de psicanalisar. 

Bastara a Stein ter acreditado, e se fundamentado no seu engano, para se lembrar que isso 

realmente pode acontecer a um analista, e que seu dever era, na medida do possível, prevenir 

esse tipo de acontecimento. Ele já não achava mais que o homem poderia matar, mas seu 

estado podia levá-lo a prejudicar alguém ou a si, e o dever do analista, segundo Stein, era 

velar por aquele que confiou nele. Se tivesse adotado tal posição na véspera, poderia ter se 

recusado (a interpretar ou a embarcar no propósito pático) e não precisaria ter se encontrado 

no dia seguinte na situação de forclusão. 

Stein entende que foi precipitado, e poderia ter se dado tempo para encontrar a 

interpretação de seu engano, tal qual fez depois. Poderia ter se avaliado virtualmente como 

desqualificado, por isso que entende que a principal ocupação do analista é seguir com sua 

análise, num trabalho de construção sem fim. Que o desdobramento de um pensamento 

psicanalítico não existe em estado puro, pois se funda sobre a interpretação das resistências 

que a ele se opõem, e que se manifestam no cuidado de avaliar fatos e conjunturas segundo 
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criteriosos diagnósticos que, supostamente, oferecem uma apreensão da realidade exterior. Aí 

está uma das contradições da psicanálise: ela se desenrola à medida que interpretações são 

comunicadas, a comunicação é justificada pela vontade de alcançar um propósito prático, até 

mesmo o de contribuir para o progresso da análise de um paciente. 

  

a) Reflexões sobre Stein 

 

Se a mentira do paciente provoca ressonância no analista, este caso de Stein é 

exemplar. Como ele ficou tomado com o que escutou! Como se perdeu no que seja o desejo 

ou função do analista, não analisou, acreditou! 

Seja por acreditar ou não acreditar, não é disso que se trata o discurso do paciente e a 

escuta do analista. O que importa se um adolescente, ao contar que se sente excluído do 

grupo, efetivamente esteja excluído? O que vai interessar para análise é o discurso subjacente 

a esse sentimento: do que ele sofre, o que ele deseja, o que ele provoca no analista com o seu 

discurso, e não como ele representa a realidade material. 

Concordo com Stein quando ele diz que foi precipitado. Acredito também que ele se 

assustou. Talvez tenha faltado buscar uma supervisão, antes de se manifestar numa primeira 

entrevista. 

A formação do analista certamente depende desse tipo de erro, que oferece a 

oportunidade de se questionar, trocar ideias com os pares e buscar apoio na teoria, além de 

tratar na sua própria análise sobre aquilo que o surpreende na sessão. 

O paciente de Stein não se assemelha a Pina, parece-me ter uma outra estrutura; a dela 

neurótica, a dele psicótica. Mas vale como exemplo para poder ampliar o leque das mentiras 

contadas na clínica psicanalítica e, principalmente, a reação do analista. 

 

6 Christopher Bollas 

 

Christopher Bollas137 nos apresenta seu paciente Jonathan, que era costumeiro em 

contar mentiras: 

Um dia ele se atrasa para o trabalho, pois tinha ficado em casa discutindo com a 

mulher, mas para o patrão contou que quando estava a caminho do escritório, um carro de 

polícia pediu para ele parar no acostamento; em seguida, outras viaturas apareceram 

                                                 
137 BOLLAS, C. O mentiroso. In: A sombra do objeto. Rio de Janeiro: Imago, 1992.	
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deixando-o cercado. Sem explicação, ele é algemado e levado preso por uma viatura. Fica 

incomunicável numa solitária. O que lhe pareceu uma eternidade, não passara de uma hora. 

Chega um detetive, educado e bem vestido, pedindo desculpas pelo ocorrido, pois havia sido 

um engano. Ele foi escoltado até um veículo policial e retornando ao seu carro, que 

continuava no mesmo lugar, dirigiu-se ao trabalho. 

Jonathan conta para seu analista que não podia crer que seu chefe tivesse acreditado 

em tal história, acrescentando que não sabe porque o fez e que poderia simplesmente ter dito 

que o pneu furara. Mas preferiu inventar essa cena; na sua lógica entendia que se quisesse 

fazer isso novamente, escaparia impunemente de qualquer problema. O que seria a realidade 

se ele podia agir assim? Não precisava se preocupar com o que não gostava.  

Jonathan dizia que mentir era viver, colocar vida no vazio. 

Bollas se pergunta sobre a mentira a partir de sua função: 

 

É essa a função da mentira de um mentiroso psicopata, negar a realidade? Se 
o psicopata, que mente tão frequentemente quanto fala a verdade, se não for 
mais, e usa de uma sanidade evidente em sua relação com a mentira, qual é a 
loucura de seu procedimento? Onde se encontra a loucura? No conteúdo da 
mentira? Na relação do mentiroso com a sua mentira como objeto? Na 
relação do mentiroso com o outro, para o qual ele conta sua mentira?138  

 

Seguindo o raciocínio de Bollas, a mentira do mentiroso pode ser considerada a 

expressão de sua realidade psíquica; assim, Jonathan estava mentindo sobre o que teria 

acontecido com ele na realidade material, mas não sobre a sua realidade psíquica.  

A discussão que teve de manhã com sua esposa, onde ela o ameaçara de abandono e 

de levar consigo as crianças, fez com que ele pensasse em matá-la, pensamento recorrente no 

seu caso. Assim, sua mentira seria a expressão do medo quanto à ameaça e também uma 

espécie de libertação. Como se o detetive transferencialmente estivesse representando o 

analista, aquele que está situado na realidade, podendo então libertá-lo de sua loucura.  

Bollas considera Jonathan um mentiroso psicopata, diferente da pessoa comum que 

mente para proteger alguém de uma verdade dolorosa, ou para proteger-se, ou, ainda, para ser 

cruel. Mas é sobre a mentira desse seu paciente que ele vai falar, mentira que ele considera 

uma metáfora. Jonathan dizia que: só através da mentira podia sentir a realidade, e que na 

hora que a estava contando, nem percebia que mentia; além disso, afirmava que sentia ter uma 

obrigação com sua capacidade de mentir, mesmo sabendo que podia se prejudicar. 

                                                 
138 BOLLAS, C. O mentiroso. In: A sombra do objeto. Rio de Janeiro: Imago, 1992. p.212.	
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Para Bollas, a metáfora viola a verdade, pois ela é dilacerante e evocativa, diferente do 

símile, que faz uma comparação evidente entre o que ocorreu de fato e os afetos que brotam 

da realidade psíquica. Em que sentido a metáfora (ou a mentira do mentiroso) é evocativa? 

Faz uso de uma imagem forte para dizer sobre uma verdade difícil, perturbando e 

surpreendendo o objeto; permitindo que o mentiroso acredite que está falando a verdade, 

como o faz Jonathan na sua fala acima.  

A mentira, ou o processo de mentir, proporciona a Jonathan poder mudar a realidade 

(que ele vive como uma terrível servidão) e manter a ilusão de que a manipula (sentimento de 

onipotência). Ao mentir vai testando se o outro acredita, e como mente bem acaba acreditando 

que pode fazer o que quiser com a realidade. Além da segurança que a mentira lhe oferece, 

também lhe proporciona uma relação de afeto e imaginação com o mundo externo.  

Para Jonathan, e a maioria dos mentirosos psicopatas, falar a verdade pode parecer um 

ato de loucura, uma verdadeira catástrofe! Eles são incapazes de serem imaginativos e de 

terem atitudes críticas. 

Interessante é que falam muitas mentiras desnecessárias. E o que são elas? 

As mentiras necessárias são aquelas que têm a função de evitar um perigo que a 

verdade traria, e provocam um mal-estar após terem sido ditas. As desnecessárias trazem 

consigo um sentimento de triunfo e confiança, são ditas em abundância, são complexas e 

mantidas por longa duração. 

Jonathan também dizia mentiras desnecessárias, muito criativas e emocionantes, cujos 

personagens eram traficantes, homossexuais, políticos, prostitutas além dele mesmo fazer 

parte. Contava-as para seus colegas de trabalho, adicionando detalhes, por vezes durante seis 

semanas, o que ocupava uma boa parte do seu tempo. 

Vejamos o histórico de Jonathan: 

Filho mais velho de intelectuais racionalistas, bem-sucedidos e que entendiam que 

qualquer discussão poderia ser feita a partir de diálogo, e que qualquer exacerbação afetiva 

seria considerada um colapso. Sua casa lembrava um templo grego, sendo a biblioteca o lugar 

principal.  

Desde seus dois meses tinha sido encaminhado aos cuidados de babá e governanta, 

pois sua mãe precisava viajar a trabalho. E ao longo de sua infância tinha contato com seus 

pais por poucas horas durante o dia; uma de suas babás gostava muito de irritá-lo, e era seu 

pai quem vinha ao seu encontro no meio da noite quando estava sofrendo. 

Parecia não haver saída para Jonathan que não fosse criar na fantasia um mundo 

alternativo, em que a experiência com o objeto não fosse interrompida. Na sua infância ele 
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teve pelo menos duas experiências diferentes com o objeto: numa o objeto era percebido 

objetivamente, ele via a mãe, ele via o pai, ele via a babá; noutra o objeto era fantasioso, 

derivado da realidade e obedecia às leis de suas necessidades e desejos, servindo para 

preencher os espaços vazios de sua experiência vivida com seus pais. 

As mentiras de Jonathan podiam estar a serviço de tapar um buraco para a ausência 

dos pais, cuja função seria a de tornar sua relação com eles mais significativa do que na 

realidade. Um mentir que ia além do fantasiar: foi a forma que ele encontrou para manter uma 

relação com a realidade, que lhe trouxesse mais conforto e alegria, uma vez que relatar o 

realmente vivido não trazia para ele nenhuma coerência.  

Qual seria a função da mentira para Jonathan? Estaria ela a serviço de um objeto irreal 

que pode ser controlado onipotentemente, trazendo um traço da experiência com o objeto 

primário, que deixou o bebê se defendendo por meio do consolo da fantasia?  

Mentir, para Jonathan, é uma experiência de alegria, pois lhe oferece uma sensação de 

vitória. A origem do sentimento que o obriga a mentir é que dessa forma ele sente-se vivo e 

em contato consigo; de outra forma se sentiria em perigo, pois rememorando sua infância 

(experiência com objeto primário) sempre lhe pareceu estar na iminência de que algo 

desagradável aconteceria. Assim, sua mentira, antes de tudo, humaniza seu contexto pessoal 

para bloquear a presença de uma razão tirânica. Ao mesmo tempo, quando mente recria de 

forma inconsciente o trauma vivido na relação parental (apresenta ao outro uma versão da 

realidade que o outro aceita como verdadeira). 

Bollas procurou uma explicação na relação da mentira com o outro: 

 
Quando o mentiroso cria um mundo para o outro, ele próprio acredita nesse 
mundo e sente-se mais vivo e mais próximo de alguém que compartilha essa 
experiência com ele. Quando a verdade dispersa a mentira, esta leva consigo 
o mundo do self e das representações do objeto criadas pelo mentiroso. O 
que permanece é o trauma de um afastamento perturbador de uma realidade 
compartilhada. Não é consolo saber que a mentira falava de uma realidade 
psíquica, já que tanto o mentiroso quanto o outro sentem uma sensação 
terrível de traição. 
Acredito que esse sentimento de traição seja, na realidade, uma reação à 
perda da presença narrativa, viva e sensível, uma “voz” que reuniu 
intimamente o mentiroso e o outro. A mentira, então, não é somente a 
negação da realidade. É a recusa do trauma que pode se deflagrar em uma 
nova encenação desse trauma. Na verdade, o trauma que a mentira tenta 
desfazer está latente no próprio processo de mentir. É o trauma de uma 
realidade mediada que subitamente desaparece sem dar aviso ou notícia. 
Quando o mentiroso cria uma mentira para um outro, transfere a experiência 
que o bebê tem da função da mãe como mediadora e narradora de sua 
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existência, uma vez que cada mentiroso cria, media e transforma o mundo 
para o outro. Quando essa função desaparece, a perda do processo narrativo 
do mentiroso recria, acredito eu, a experiência inconsciente do mentiroso 
sobre a perda de sua mãe, que foi apreendida nos primeiros meses de vida, 
não como um objeto diferenciado, mas como um processo 
transformacional.139  

 
Assim, Jonathan estava sempre recriando para o outro a sua experiência de um bebê 

de pais ausentes. Apresentava um mundo que a cada vez que se percebia não ser  baseado na 

verdade, desaparecia. 

Jonathan representava em análise a sua mãe, criando ilusões como se fossem reais, 

uma narrativa ilusória. O que contava nunca era mantido por muito tempo e nem criava 

vínculos. O paciente conseguia deixar o analista no lugar de vítima dessa ilusão, sentindo a 

angústia de não poder confiar no objeto; era a partir dessa ausência na relação que ele 

precisava criar o objeto de sua própria imaginação e manipular a realidade, gerando assim 

uma ilusão de estar vivendo. 

Contratransferencialmente, Bollas sentia-se inútil, enganado e frustrado. Depois de 

superar o trauma de ter sido enganado, perguntava-se, desesperançoso, sobre os esforços da 

psicanálise, e se chegaria a ter contato com esse paciente. Ao mesmo tempo que a mentira 

estava tentando criar um mundo para ele, alienava-o. Bollas podia sentir o trauma da 

ausência, a frustração de uma relação ilusória, a raiva da traição, a sensação de inutilidade, 

tais quais o que sentia Jonathan em relação à sua mãe. E uma profunda tristeza em perceber 

que existia algo em Jonathan que não permitia que ele fizesse diferente.  

 
Trabalhando com esses pacientes, o contato com a minha contratransferência 
constitui algo como uma cura para o analista. Desde que eu seja capaz de, no 
mínimo, identificar os meus sentimentos, recupero-me da loucura da 
imposição do mentiroso como um enunciador de delírios. Sabendo disso, 
aprendi também a ser essa uma das várias maneiras pelas quais esse rapaz 
pode também recuperar-se da loucura de sua sensibilidade.140  

 
Jonathan, em outro momento bem intenso de sua análise, pergunta sobre a 

confidencialidade do analista, que não quis responder objetivamente, tentando entender do 

que se tratava, naquela altura do tratamento, esse tipo de questionamento.  

Como sempre houvera um tom de brincadeira desagradável nos seus relatos, Bollas 

não levou seu paciente muito a sério e também ficou pouco à vontade quando este lhe disse 
                                                 
139 BOLLAS, C. O mentiroso. In: A sombra do objeto. Rio de Janeiro: Imago, 1992. p. 221-222.	
140 Idem, Ibidem. p. 224.	
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que só responderia porque estava querendo saber sobre a confidência, depois que o analista 

desse sua resposta.  

O paciente continuou insistindo com a sua pergunta, uma vez que tinha algo 

importante para contar, um ato criminoso, mas só falaria se tivesse a certeza de que Bollas 

não iria à polícia. Este interpretou que a fala de seu paciente tratava-se de uma livre 

associação, e acrescentou que, no plano da realidade material, não podia prometer sobre suas 

atitudes e apontou o gosto que o paciente tinha em se divertir com esse tipo de situação, com 

o que ele concordou.  

Jonathan continuou nas semanas seguintes contando sobre o que estava planejando, o 

que parecia ser um crime muito bem armado, e sempre querendo a confiabilidade do analista. 

Este, por sua vez, estava angustiado e suas interpretações de que aquilo fosse um crime na 

transferência e que o paciente se divertia com isso, pareceu não produzir nenhum efeito. O 

paciente acrescentou que parecia que o analista não estava realmente a par do que ele estava 

tramando, o que o deixava mais à vontade, pois quando efetivasse o ato do crime o analista 

não saberia de nada, acreditando que tudo não passara de transferência.  

Bollas procurou um colega para discutir o que fazer, tamanha era a sua confusão, pois 

chegou mesmo a pensar que Jonathan falava a verdade. Ouviu do colega que deveria dizer ao 

seu paciente que se ele matasse alguém, iria contar à polícia. Foi o que Bollas fez, e essa fala 

converteu o que poderia ter sido um ato psicótico (assassinato) em fantasia, uma vez que o 

propósito verdadeiramente criminoso e o plano pararam.  

Transmitida na transferência e lançada na contratransferência, estava a essência do 

sofrimento de Jonathan, uma certa dificuldade em separar fantasia e realidade. Tanto para o 

paciente, quanto para o analista. 

Para Bollas, há duas formas de mentira: fantasias que são elaboradas para se relacionar 

como se fossem reais, trazendo o outro consigo e transformando-o num cúmplice inocente, e 

atos de omissão, em que a verdade fica excluída, vivendo como numa alucinação negativa. 

Ambas são essenciais para a autoproteção, para compensar uma carência grave na formação 

do self.  

No caso de Jonathan, a mentira era muito elaborada, o que a tornava uma função do 

falso-self. Para ele, toda vez que sentia que seria compreendido por alguém, ou mesmo que 

compreendera seu próprio self, brotava-lhe uma sensação iminente de catástrofe, uma 

recriação transferencial derivada de forma inconsciente daquela loucura e catástrofe, 

realmente presentes e não identificáveis naquele momento. Ao mentir, evitava que essa 

catástrofe impossível de ser fantasiada se organizasse coerentemente em uma realização. 
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Entrar em contato com a verdade seria provocar um trauma ao self, enquanto criar mentiras 

elaboradas podia fazer existir uma realidade diferente da verdade. 

A mentira traz consigo um segredo, de que o mentiroso conhece a verdade e deixa o 

outro afastado dela, o que também pode ser responsável por impulsos sádicos, júbilo maníaco, 

tripudiar paranoide; sentimentos e atitudes que são compensações afetivas e conceituais pela 

ausência de um sentimento evoluído do self, servindo como defesa para a falta de segurança e 

credibilidade do mundo objetal.  

A realidade interna do mentiroso parece ser inaceitável, assim, algo que pareça real 

deve tomar o seu lugar: a mentira. Mentir constitui uma função do falso-self, que esconde e 

protege o verdadeiro self.  

Jonathan estava convencido de que seus pais não sobreviveriam aos seus verdadeiros 

sentimentos, não poderiam suportar que sua verdade lhes fosse dita. Convicção que não é o 

derivado de um instinto, nem de uma angústia promovida por um instinto, mas representa 

uma crença que foi fato na sua infância, que seus pais não puderam se identificar com suas 

(de seu filho) necessidades. Para Jonathan seus pais não poderiam conviver com essa culpa, 

caso ela se manifestasse a partir da identificação deles com as necessidades da criança e 

reconhecessem seu descaso insensível às exigências psíquicas, somáticas e existenciais dela.  

Assim, o mentiroso psicopata procura evitar a verdade, por conta de um aniquilamento 

não identificável. Quando sua mentira é deflagrada pelo outro, sua loucura torna-se explícita, 

embora inconsciente, e o outro revive a memória dissociada do mentiroso de estar sob os 

cuidados de seus traumatizantes objetos primários.  

Estar com a mãe era experimentar de forma intensa e excessiva uma presença que não 

era mantida tempo suficiente para que Jonathan pudesse evoluir transformacionalmente em 

uma realidade compartilhada, quando ele vivenciava essas ausências devastadoras que 

conferiam à realidade objetiva da mãe uma qualidade de transitoriedade alucinatória.  

 

a) Reflexões sobre Bollas 

 

Bollas é um verdadeiro romancista ao contar o caso de Jonathan, que se parece mais 

com o paciente de Stein, do que com Pina. Faz nesse seu texto uma excelente interpretação 

para a mentira do psicótico, em especial a do seu paciente, e também aponta as dificuldades 

do analista em escutar um discurso mentiroso, sem se preocupar em chamá-lo de Mentira. 

Traz relevância para a função da mentira.  
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O fato de seu paciente mentir não era uma dúvida para Bollas, uma vez que aquele 

deixava bem claro que o fazia, especialmente fora do setting. Bollas procurou entender essa 

mentira, que era explícita, a partir de sua função. Ao se atribuir uma função para a mentira, 

exclui-se qualquer razão moral para esse fenômeno, e o trabalho do analista vai em direção a 

poder identificá-la. 

Embora estivesse claro para Bollas como entender a função da mentira de Jonathan, 

ele não escapou de cair na tentação de ser um detetive quando seu paciente lhe perguntou se 

tudo o que era dito lá seria mantido na confidencialidade. No entanto, procurou uma 

supervisão e manteve sua posição de analista. 

Jonathan não escondia que era um mentiroso, ao contrário. Mas ao mentir ele podia 

encarar a realidade, e isso se parece com os pacientes de Deutsch e Fenichel, embora a lógica 

seja outra, pois ele é um psicopata. 

Jonathan fazia da mentira um modo de expressar a sua realidade psíquica, dentro de 

uma estrutura psicótica; creio que Pina, sem o ser, também fazia o mesmo, diferente de uma 

mentirosa comum, no sentido que Bollas define: que mente para proteger-se de uma verdade 

dolorosa, ou para ser cruel. Para Bollas parecia estar claro que seu paciente acreditava que 

estava falando a verdade. 

Pelo menos no momento em que dizia mentiras, essa foi sempre uma dúvida minha: 

Pina sabia que estava mentindo, ou acreditava no que estava falando, ou uma terceira opção, 

ela sabia que mentia, mas acreditava que o outro acreditava no que ela dizia? 

Outro ponto que faz ressonância com Pina é que a mentira lhe proporcionava mudar a 

realidade, manter a ilusão de manipulá-la, testar se o outro acreditava, e ter certa segurança 

(queria um namorado, e ao mentir fazia aparecer um namorado).  

A interpretação para a função da mentira de Jonathan, em que ele criava na fantasia 

um mundo alternativo, onde a experiência com o objeto não fosse interrompida, é muito 

inteligente e diz respeito à sua subjetividade, não havendo neste ponto um paralelo com a 

mentira de Pina. No entanto, quando Bollas diz que o mentiroso acredita nesse mundo que 

cria para o outro, ele sente-se mais vivo e mais próximo de alguém que compartilha essa 

experiência com ele. Teria sido essa reflexão útil para a análise de Pina, se eu tivesse 

compartilhado de forma mais próxima essa experiência com ela, de maneira mais benevolente 

e menos preocupada com seu futuro? Mas Bollas fala também do sentimento de traição que a 

mentira traz tanto para quem diz, quanto para quem a escuta, pois se configura a recusa do 

trauma que pode se deflagrar. O paciente não fala dele e o analista sente-se inútil; ao mesmo 

tempo que a mentira cria um mundo mais palatável, também o aliena.  
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Vale a pena repetir: 

 
Trabalhando com esses pacientes, o contato com a minha contratransferência 
constitui algo como uma cura para o analista. Desde que eu seja capaz de, no 
mínimo, identificar os meus sentimentos, recupero-me da loucura da 
imposição do mentiroso como um enunciador de delírios. Sabendo disso, 
aprendi também a ser essa uma das várias maneiras pelas quais esse rapaz 
pode também recuperar-se da loucura de sua sensibilidade.141  
 

Bollas levanta a questão de que a mentira traz consigo um segredo, como uma forma 

de deixar a verdade afastada e de que ela é uma fantasia elaborada para se viver como se fosse 

realidade, que traz o outro consigo transformando-o num cúmplice inocente, pois ouvir a 

mentira e manejá-la transferencialmente é uma manobra que exige cuidado, tempo e uma 

escuta apurada, livre de moralismos, e se num primeiro momento o analista é um cúmplice 

inocente, é preciso que ele possa marcar a mentira do paciente através da sua função e da 

fantasia subjacente.  

Aproveito para incluir o pensamento de Piera Aulagnier142 sobre a questão do segredo. 

Essa autora defende a ideia de que o funcionamento do Eu depende da possibilidade de 

pensar, de escolher seus próprios pensamentos e de poder guardar segredos. O que nos leva à 

regra fundamental da Psicanálise, a qual o analisando deve falar tudo que venha à sua mente, 

ora, e o que dizer sobre o direito a um pensamento autônomo? Um tanto contraditório, pois 

em análise se busca, também, reconquistar ou conquistar o direito a uma certa autonomia. É 

preciso preservar um certo prazer para o pensar que possa ser criativo, cuja comunicação 

possa ser facultativa. Comunicar um pensamento pode ser prazeroso, que o Eu possa 

experimentar também ter pensamentos secretos que lhe propiciem prazer. 

Em análise a criação pode ser entendida do ponto de vista do analisando, como uma 

nova versão de sua história, e do lado do analista, como um partícipe do novo na obra do 

outro, os dois construindo uma história transferencial, de destino inesperado, onde é preciso 

aceitar a dependência recíproca, própria a toda relação humana. 

Ainda no mesmo texto Aulagnier retoma Freud para falar do papel determinante que 

tem a descoberta da mentira dos pais à pergunta sobre a origem, que conduz a possibilidade 

da criança poder mentir. Para ela “enunciar uma mentira é enunciar um pensamento do qual 

                                                 
141 BOLLAS, C. O mentiroso. In: A sombra do objeto. Rio de Janeiro: Imago, 1992. p.224	
142 AULAGNIER, P.- O direito ao segredo: condição para poder pensar. In: Um Intérprete em Busca de Sentido. 
São Paulo: Escuta, 1990.	
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se sabe ser a negação de outro que se guarda em segredo”143. Descobrir a possibilidade de 

mentir é o primeiro golpe na onipotência parental, além de se aperceber do poder de criar 

pensamentos que só a criança pode conhecer, o que lhe dá certa autonomia ou liberdade de 

pensamento.  

É no pensamento que se estabelece a diferença entre mãe e filho, para que este se 

torne um ser singular e aceito dessa forma, não para repetir um passado, mas, antes, para 

forjar sua própria aventura, desconhecida e imprevisível. Sendo assim, a mãe poderá aceitar 

nem sempre saber o que o filho pensa. Mas há aí um risco, é preciso que a criança conquiste 

essa liberdade. No campo social é preciso ter de pensar, duvidar e verificar, além de garantir 

um espaço para o pensar que provoque prazer em si. Mas predizer o que acontecerá ou suas 

consequências, está fora do alcance do Eu. 

Estaria Pina garantindo o seu direito a pensar secretamente ao fazer uso da mentira? 

Usaria essa ferramenta para poder se separar do outro, especialmente da mãe, que via sua 

filha como uma réplica sua? O uso da mentira como caminho para sua liberdade? E em 

análise não estaria eu desvirtuando o processo, uma vez que ela precisaria da mentira para 

poder alcançar esta liberdade? E aí sim poder trabalhar a função da mentira que, no caso, seria 

o veículo possível encontrado por ela para o engendramento do Eu, e uma vez elaborada essa 

ideia, quem sabe ela poderia prescindir da mesma. 

Pode ser que para Pina entrar em contato com a verdade provocaria um trauma ao self, 

e criar mentiras ajudaria a fazer uma realidade diferente da verdade. Se a realidade interna 

parece inaceitável, a mentira toma o seu lugar, como uma função do falso-self, escondendo e 

protegendo o verdadeiro self. 

 

7 José Outeiral 

 

José Outeiral passeia por várias faces da mentira: 

 
A mentira faz parte do cotidiano social e cultural, antes, faz parte do 
desenvolvimento normal do ser humano assim como da patologia 
(mitomania). Ela é uma forma de adaptação, de relação social aprendida 
desde a infância.144  

 

                                                 
143 AULAGNIER, P.- O direito ao segredo: condição para poder pensar. In: Um Intérprete em Busca de Sentido. 
São Paulo: Escuta, 1990. p.268.	
144 OUTEIRAL, J. Breve ensaio sobre a mentira. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.	
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Encontra-se a mentira nos livros didáticos, na política, na religião e no amor. Mente-se 

para os outros e também para si mesmo. Cita Nietzsche, que considerava a mentira parte da 

essência humana e elemento de sobrevivência: 

 
Existe apenas um mundo, e esse mundo é falso, cruel, contraditório, 
enganador, insensível ... precisamos da mentira para viver ... Tal mentira é 
uma necessidade da vida e é, em si, uma parte do caráter apavorante e 
problemático da existência.145 

 

E para corroborar sua opinião lembra que Jorge Luis Borges afirmava não haver 

homem, que ao fim de um dia, não tivesse mentido. 

Então Outeiral se questiona: por que afinal mentimos? Sua hipótese, baseada em 

diversos autores, é de que a consciência da morte é algo insuportável, reconhecer a verdade 

primeira e simples nos leva a criar ilusões e mentiras. A mentira primeira, como negação da 

morte. 

Em um livro que fala sobre mentiras, especialmente escrito por um psicanalista, não 

poderia deixar de ser citado Pinóquio, tal qual metáfora, que trata da saga de cada um para se 

constituir em humano; do esforço que precisamos fazer para preencher a falta que carregamos 

dentro de nós, de afeto e de carinho, e sem perder as esperanças, e podermos assim nos 

constituir em pessoas comuns. E brinca: “Minto, logo existo.” 

 
Certas mentiras contadas por crianças possuem significação especial e 
deveriam fazer com que os adultos a sua volta refletissem sobre elas, ao 
invés de ficarem zangados. Mentiras ocorrem sob influência de sentimentos 
excessivos de amor, e se tornam momentosas quando conduz a uma má 
compreensão entre criança e quem ela ama. 146 

 
Outeiral propõe um passeio pelo desenvolvimento humano: 

Fala sobre o bebê que vive em um estado de narcisismo e sob o princípio do prazer. 

Com o tempo e a maturação, esse bebê vai entrando em contato com o princípio de realidade 

que é vivido, de certa maneira, como algo cruel. Ele vai deixando de ser o centro das 

atenções, percebe que há outras pessoas com desejos próprios, que seus próprios desejos não 

são sempre realizados, que nem tudo que acontece lhe agrada, e assim o mundo vai se 

                                                 
145 OUTEIRAL, J. Breve ensaio sobre a mentira. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.	
146 FREUD, S. (1913 c). Duas mentiras contadas por crianças. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XII - O 
caso de Schreber e artigos sobre técnica. p.385-398. 
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impondo a ele. A mãe, ao mesmo tempo que protege o bebê deste mundo, também o 

apresenta. 

O bebê vai crescendo e tomando autonomia no mundo, vai obtendo contato com a 

realidade. No entanto, encarar a realidade não é tarefa fácil, e a criança vai adquirindo a 

capacidade de criar fantasias, que é um artifício para compensar os sofrimentos, tanto do 

mundo externo quanto do interno. 

Este brincar criativo entre os dois mundos, que perdurará a vida toda,  propicia a 

criatividade e a espontaneidade; com o tempo desenvolve-se a possibilidade de diferenciar 

fantasia e realidade. Mentiras em crianças pequenas podem sugerir “vivacidade de sua 

imaginação” 147 , significando dificuldade em diferenciar fantasia e realidade, como um 

prazeroso jogo de simulação. Em crianças maiores a mentira pode servir como defesa, 

exibicionismo, contra o medo ou a inibição. 

Para Outeiral existem pessoas que têm dificuldade de simbolizar suas fraquezas. Essa 

incapacidade de lidar com conflitos, faz com que psiquicamente os atuem através do 

mecanismo da projeção. Atuam na vida real seus impulsos, fantasias e conflitos. Muitas 

mentiras são assim construídas, e desejos podem ser realizados através delas. 

Outeiral volta a insistir nas mentiras da criança, que podem parecer para ela estar 

falando de algo real, não necessariamente tirando proveito material de suas ficções, mas 

podem ser contrapontos à insatisfação em relação à sua vida. Então fala sobre o conceito de 

deprivação. 

  
Na privação a criança nunca gozou de nenhum cuidado parental, ou este foi 
muito pouco. Nestes casos temos patologias severas, como alguns tipos de 
psicose. Na deprivação houve um certo cuidado, do qual a pessoa tem 
registro inconsciente. O cuidado neste caso, foi perdido (morte ou depressão 
da mãe, abandono por parte do pai, enfim situações que criam uma 
descontinuidade, uma interrupção, na atenção que a criança necessita) e a 
mentira, ou num sentido mais amplo a tendência antissocial, se faz presente: 
é como uma reinvindicação, feita ainda com esperança de resgatar o cuidado 
que foi interrompido.148 

 

Será então, pergunta-se Outeiral, por sermos todos, de certa maneira, mentirosos, que 

Freud definiu a psicanálise como uma “profissão impossível”? ao citar David E. Zimermann 

no seu livro sobre Wilfred Bion, que este tinha dúvidas se seria possível psicanalisar os 

                                                 
147 OUTEIRAL, José. Breve ensaio sobre a mentira. Rio de Janeiro: Revinter, 2004.	
148 Idem, Ibidem. p.45.	
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mentirosos. E ele mesmo responde: A mentira, sendo elemento da natureza e da condição 

humana, é objeto da psicanálise e não um impedimento. 149 

 

a) Reflexões sobre Outeiral 

 

É fato que a mentira faz parte do cotidiano, mas no caso de Pina o que surpreendia era 

sua presença maciça, um além, cujo excesso constituía parte de sua neurose. Daí o fato de ser 

importante trabalhar a necessidade de pacientes mentirem, buscando entender a função da 

mentira 

Em 1913, no texto “Sobre o início do tratamento (Novas recomendações sobre a 

técnica da psicanálise)”150 Freud cita o que dizia aos pacientes: que jamais esquecessem que 

haviam prometido serem absolutamente honestos e que nunca deixassem nada de fora. Essa 

recomendação do mestre me intrigou, pois como poderia cobrar algo do paciente que parece 

ser absolutamente impossível, no sentido de que o discurso é da ordem da fantasia, do desejo, 

das lembranças encobridoras e do que cada um pode lembrar a partir da sua visão dos 

acontecimentos, então como ser absolutamente honesto? Freud realmente acreditou nessa sua 

fala?  

Se a mentira é uma necessidade, e se todos mentem para si, por que não iriam mentir 

para seus analistas? Se posso fantasiar para mim, por que não posso fantasiar com o analista? 

O fato de o paciente estar acreditando no que diz não implica que o analista também deve 

acreditar. O analista não é detetive dos fatos, e sim da questão psíquica, por isso precisa de 

tempo para escutar a imagem que o paciente faz de si, o quanto pode estar tergiversando. 

Pode ser possível que nem o paciente saiba o que é ou qual seja a verdade e sua mentira pode 

ser inconsciente.  

Não é da ordem da preocupação que o analista precisa dirigir sua escuta e sim poder se 

surpreender com o que seu paciente diz. Por isso, importa mais a realidade psíquica do que a 

material, o analista está lá para acreditar, porque não há relação com o que acontece (aquilo 

que acontece fora da sessão), e se há coincidência ou não, não é isso que está em jogo.  

Podemos supor que Pina veio para a análise para mentir, poder viver o sintoma dela 

com tranquilidade, como se ela dissesse: 

                                                 
149 OUTEIRAL, José. Breve ensaio sobre a mentira. Rio de Janeiro: Revinter, 2004. p.47.	
150 FREUD, S. (1913). Sobre o início do tratamento (Novas recomendações sobre a técnica da psicanálise). In: 
FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James 
Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XII - O caso de Schreber e artigos sobre técnica. p.164-192.	
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– Você aguente, me ouça, e daqui a três anos conversamos! 

Poder acompanhar o mundo fantasioso do paciente, ser amoroso, é acolher a realidade 

psíquica. Dispor de um lugar onde se possa gozar falando mentiras, talvez faça prescindir de 

mentir lá fora.  

O livro de Outeiral me fez pensar se eu não vivi uma inveja, pois a paciente podia 

mentir e eu não? Por que achei que a mentira fosse um problema? Talvez ela o seja para mim, 

mas isso é problema meu! E não seria a certeza uma loucura? Estaríamos então falando da 

empatia do analista: poder estar no lugar do outro sem se misturar, sem atuar no Furor 

Curandi. Estar lá dentro, olhar em volta e voltar para si, este seria o afetar do analista.  

E Pina, que motivos teria para mentir? Ela tinha liberdade para satisfazer muitas das 

suas vontades, inclusive apoiada pelos seus pais. Quando queria algo, podia pedir; não 

necessariamente seria atendida na sua demanda, mas era ouvida. A minha hipótese é de que 

não se tratava de algo atual e sim dizia respeito a uma mudança drástica que ocorrera em sua 

vida: Quando bebê era muito linda, chamava a atenção dos transeuntes, fez campanhas 

publicitárias e essa beleza era muito destacada em sua vida. No seu discurso, Pina sempre 

falou muito do seu irmão, como gostava de brincar com ele, como ele era inteligente, com 

muitos amigos, como ela ficava feliz se ele se aproximava dela e como sofria quando ele a 

perturbava.  

Ficava claro no seu discurso que não havia lugar para ela na sua casa como a 

inteligente e bem sucedida, e sim o lugar da beleza; discurso corroborado por sua mãe, que 

não acreditava que Pina poderia se destacar intelectualmente. Como a beleza pode ser 

evanescente (o que ocorreu com a própria mãe de Pina, que já não era tão bela quanto o fora 

anteriormente e se considerava burra), Pina pudesse estar em busca de um outro lugar de 

reconhecimento, que não o estético, e assim inventava concursos onde se saía bem, conquista 

de vários namorados, transformação em mulher, a fim de conquistar esses espaços, em geral, 

através da mentira.  

Suas mentiras em excesso poderiam ser consideradas uma perturbação da capacidade 

de criar e utilizar a fantasia? Ela estaria mentindo para si mesma, inconscientemente, ou havia 

uma intencionalidade e sempre um crédulo para escutá-la? Pina mentia sobre o que acontecia 

com ela na realidade, mas será que mentia sobre a sua realidade psíquica? O que exprimia a 

sua mentira, medo, desejo? Havia uma possibilidade de se libertar em suas mentiras? Ao 

escutá-la em suas mentiras eu poderia, na situação transferencial, ser alguém que, situado na 

realidade, seria capaz de libertá-la de sua neurose? Qual era a função da mentira de Pina?  
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A beleza de Pina já não era tão especial na sua adolescência quanto o fora na infância; 

não era suficiente para ocupar um lugar de destaque em sua família. Já seu irmão, respondia 

ao ideal parental: responsável, bom aluno, bonito, inteligente... no discurso dos pais, 

especialmente a mãe, Pina provavelmente não daria conta de obter um espaço neste mundo tal 

qual o ocupado por seu irmão. Ela seria incompetente, como a sua mãe.   

O centro das atenções que ela viveu na infância, não encontrava mais na adolescência; 

forjar uma nova realidade podia ser uma solução para esta deprivação. 

Pina incluía mentiras em sua vida que davam uma outra conotação para suas 

experiências; essas mentiras podiam ser tanto para os outros como para si própria, ou para 

ambos. Ela poderia estar obedecendo a alguma ideia fixa, sem saber por que mentia, e 

também essas mentiras poderiam ser intencionais. De qualquer maneira seria interessante 

cortar esse ciclo vicioso sem uma intenção de um Furor Curandi, mas antes de uma 

elaboração. 

 

8 Paulo Jerônymo de Carvalho 

 

Paulo Jerônymo de Carvalho151 nos conta a respeito de sua paciente C. e das mentiras 

contadas por ela: era agitada na escola, desconcentrada, seu desempenho vinha encontrando 

uma involução. Em casa mostrava-se desorganizada e agressiva com sua mãe. Seus pais 

haviam se separado quando ela era bebê. C., aos três anos, acompanhou uma recuperação 

dolorosa de seu pai de um acidente, que logo depois sofre outro, vindo a falecer. Até a 

adolescência sua mãe não teve problemas em acompanhar seu crescimento, mas naquele 

momento não estava sabendo como acompanhar sua filha virar mulher. 

As entrevistas iniciais de C. mostravam uma garota vivendo um início conflitante da 

adolescência, com uma sexualidade emergindo de forma violenta, questões identificatórias, 

dificuldades com autoridade, ou seja, questões comuns a essa etapa do desenvolvimento. 

Carvalho entendia que a escuta analítica tinha grandes possibilidades de destrinchamento, 

reconhecimento, significação e transformação. 

O ponto interessante era do exagero heroico das histórias que C. contava, e dos 

questionamentos que Carvalho se colocou: Como escutar esse tipo de história? Seriam 

exageros simplesmente? Mentiras? Delírios? Entendendo que o sentido de uma hipótese é um 

fator importante na condução da escuta, não lhe parecia que as associações, que se repetiam 
                                                 
151 Carvalho, P. J. de. Uma alegoria do desenvolvimento psíquico de uma garota de onze anos. In: Alonso, S. et 
al. (orgs.) Figuras clínicas do feminino no mal estar contemporâneo. São Paulo: Escuta, 2002.	
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intensamente, pudessem ser algo não significativo, bem como não se mostravam como 

delírios, pois não apresentavam um colorido disruptivo. Para ele, parecia estar diante do 

fenômeno da fabulação, da mentira.  

Como então escutar essas associações, que ele chama de mentira, e como responder a 

elas? E mais, como interpretá-las? Para ele, o mais importante seria entender e construir 

sentidos.  

Por que C. precisava dizê-las, e qual seria o sentido latente do pedido para que ele as 

escutasse? 

No começo Carvalho tentou entender essas associações buscando a angústia latente, 

entendendo as mentiras como defesa contra o sentimento de insegurança e desamparo, 

interpretando a angústia e a defesa na transferência. Os resultados foram insatisfatórios. 

Parecia escapar algo ao analista. 

Uma bonita imagem brota de sua mente: “O mais importante seria permitir que um 

balão fosse sendo enchido até que, bem cheio, suas paredes ficassem suficientemente 

transparentes que permitissem enxergar o que existia dentro e, fundamentalmente, que se 

suportasse a angústia de esperar o balão encher resistindo a tentação de estourá-lo”.152 

Essa imagem nasce a partir do momento em que o analista se convenceu de que havia 

um pedido de sua paciente para poder ter um lugar onde pudesse contar suas façanhas 

investidas de segurança, uma audiência benevolente, que no devido tempo capacitaria esse 

espaço para uma reflexão sobre o sentido delas. E foi isso o que ele ofereceu, um lugar para as 

fabulações aparecerem, existirem e crescerem esperando os seus significados, as suas 

transformações. O que não necessariamente advém do desvelamento de um significado latente 

por uma interpretação. 

Carvalho conta que as mentiras foram se transformando de um padrão de 

autoafirmação heroica na sua relação com adultos, para histórias nas quais apareciam jovens 

de sua idade, com o exagero ainda presente mas a intensidade da mentira diminuíra. Passou a 

aparecer, cada vez mais, a questão do desejo, da curiosidade e da investigação sexual, da 

rivalidade, do ciúme e da inveja. 

As narrativas de C. pareciam sonhos, e Carvalho passou a escutá-las como se assim 

fossem. Era uma mentira, cuja narrativa era plena de desejo e autonomia. Deu a elas um 

estatuto de alegoria, diferente de uma mentira, que tem como objetivo o ataque ao vínculo 

com o analista, de uma estratégia de defesa contra angústias de dissolução e aniquilamento, 
                                                 
152 Carvalho, P. J. de. Uma alegoria do desenvolvimento psíquico de uma garota de onze anos. In: Alonso, S. et 
al. (orgs.) Figuras clínicas do feminino no mal estar contemporâneo. São Paulo: Escuta, 2002. p.143; Grifo meu.	
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ou como delírio. Ele aguardou para ver o que poderiam significar, ao contrário de Conrad 

Stein. 

Logo após um show que sua paciente esteve e pelo qual estava bastante excitada à 

véspera, fazendo planos e inventando histórias, ela contou que no meio do espetáculo saiu de 

perto de sua mãe e de sua amiga jogando-se lá na frente. Perdeu-se, enlouqueceu. Ao final do 

show perdeu-se de sua mãe, e ficou passeando, conhecendo pessoas que foi encontrando. 

Encontrou sua amiga, que também estava perdida, num bar. Tentaram falar com sua mãe, sem 

sucesso. Saíram do bar, conversaram com uns meninos, que as provocaram, ficou com medo, 

e foi andando em direção à Marginal, onde acabou encontrando um carro do jornal onde sua 

mãe trabalhava, pedindo carona até sua casa. Ao chegar não encontrou sua mãe, pois ela 

estava trabalhando, então, foi dormir.  

O autor pegou emprestado de Lalande o termo “alegoria”: 

 
Simbolismo concreto presente em todo o conjunto de uma narração, de um 
quadro etc., de tal forma que todos os elementos do simbolizante 
correspondam sistematicamente, um a um, aos elementos do simbolizado.153  
 

Ele entende que a narrativa de um sonho na situação analítica não é um simbolismo 

concreto, mas um simbolismo deformado pelo trabalho do sonho, respondendo ao conflito 

inconsciente do sujeito. Cabe ao analista, junto com seu paciente, descobrir as regras das 

deformações desse simbolismo e quais os significados subjacentes, para poder empreitar as 

transformações desejadas. Quanto à alegoria, não há distorção a interpretar, uma vez que o 

que se apresenta é um simbolismo direto, em que cada ponto tem o seu correspondente. A 

proposta de Carvalho é que a alegoria representada na história que sua paciente contara sobre 

o show, deve ser entendida como função de desenvolvimento da personalidade da 

adolescente, onde estão visíveis o desejo, coragem, angústia e transferência.  

E se a paciente de Carvalho não estivesse em análise? A hipótese dele é que sintomas 

apareceriam, pois os enredos não teriam lugar para se apresentar, e o quanto é importante 

poder encontrar um espaço onde fantasias possam vir à tona e a função de desenvolvimento 

possa se estabelecer, crescer, frutificar e transformar-se. Sem esquecer que a situação analítica 

deve oferecer confiança, abstinência, transferência e certa benevolência crédula e ao mesmo 

tempo crítica. 

                                                 
153 LALANDE, A. Vocabulário técnico e critico de filosofia, apud CARVALHO, Paulo Jerônimo P. Uma 
alegoria do desenvolvimento psíquico de uma garota de 11 anos. In: ALONSO, Silvia Leonor e outros. Figuras 
clínicas do feminino no mal estar contemporâneo: Mesa Redonda 4. São Paulo: Escuta, 2002.	
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a) Reflexões sobre Carvalho 

 

A paciente de Carvalho é a que mais se assemelha a Pina. Vivem na mesma época, 

têm a mesma idade, moram na mesma cidade, pertencem à mesma classe social e partilham 

de sintomas bem semelhantes. 

Sua contribuição para esta pesquisa é fundamental, a começar pelo questionamento 

que ele se faz sobre como escutar esses relatos, ao qual ele nomeia de mentiras; como 

formular uma hipótese; como responder a ele; como interpretá-lo e como construir sentidos. 

As perguntas, como ingredientes para o trabalho, estão muito bem colocadas, o que não 

necessariamente é factível para ocorrer na clínica. 

Por que Pina precisava dizer as mentiras e qual o sentido latente do pedido para que eu 

as escutasse? 

Todos esses autores me ajudaram a poder responder essa questão:  

 Pina precisava de um espaço para poder contar suas mentiras, através de uma 

escuta benevolente, onde não fosse julgada e pudesse desfrutar do tempo que fosse 

preciso, até o momento que surgisse a vontade de refletir sobre os significados de 

seus relatos.  

 Compreendi que a mentira tem uma função, seja ela de um paciente neurótico, 

perverso ou psicótico. Après-coup tento levantar hipóteses para a função da 

mentira de Pina, que me parece mais uma alegoria do que um simbolismo 

deformado pelo trabalho do sonho. Através de suas mentiras Pina realizava os seus 

desejos de ter namorados, de ser mulher, de se diferenciar da mãe, de ganhar 

competições e, principalmente, de ocupar o lugar de destaque nostalgicamente 

perdido. 

 O analista precisa ter bem claro o que seja o desejo de analisar, escapando de 

moralismos, atitudes educativas, levar seus entraves clínicos para sua própria 

análise e discuti-los em supervisão. A teoria psicanalítica, como não poderia 

deixar de ser, é fundamental para poder desenvolver este trabalho. No caso de 

Pina, penso que se tratava de uma paciente neurótica, pois seus relatos não eram da 

ordem do delírio, e o que ela parecia buscar era ser amada e reconhecida. Vive sua 

adolescência intensamente, numa posição de disputa fraternal em uma relação de 

afetos ambivalentes. Suas mentiras podiam ser entendidas como função do 

desenvolvimento da sua adolescência, como bem coloca Jerônymo, onde se pode 

ver seus desejos, angústia e transferência.  
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 Quão importante pode ser a análise para pacientes como Pina, por ter um espaço 

onde suas fabulações podem aparecer, sinto não ter-lhe oferecido a melhor escuta, 

mas agradeço a oportunidade de ter me debruçado sobre o tema e poder ser mais 

benevolente com os próximos analisandos. 

E para finalizar: 

A imagem do balão que se enche, além de bonita, é bem auxiliadora para se analisar 

esse e outros pacientes. Suportar a angústia de ver o balão se encher resistindo à tentação de 

estourá-lo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram necessárias todas as páginas anteriores para poder escutar melhor a mentira no 

campo da psicanálise. Compreender os conceitos de realidade material e de realidade psíquica 

onde está imbricada a concepção de fantasia. Estudar na obra de Freud e de outros autores a 

teoria que diz respeito à técnica analítica, especialmente acerca da escuta, neutralidade, 

abstinência, credulidade, princípio do prazer e de realidade, transferência, contratransferência 

e função do analista; atentar para o saber de analistas respeitáveis sobre suas experiências com 

pacientes mentirosos; atinar para o que seja a mentira sob a ótica de outros analistas. Além 

disso, poder diferenciar a mentira nas diversas psicopatologias e também na sua expressão 

corriqueira e refletir sobre a noção de saúde mental. Assim, obtive subsídios para levantar 

algumas hipóteses para a função que as mentiras dispunham para Pina e intervenções que eu 

poderia ter feito. 

Por seu caráter moralista, considerar em Psicanálise a mentira no discurso do paciente 

pode, à primeira vista, parecer que se está desprezando todo um cabedal teórico a respeito do 

conceito de fantasia e realidade psíquica. Justamente o contrário! Não é o seu aspecto 

moralista que deve entrar em cena, mas por causa dele não é preciso temer a mentira do 

paciente, uma vez que ela é mais um elemento a ser analisado. No manejo transferencial é 

preciso estar atento ao conteúdo da mentira que é construído a partir da fantasia e isso deverá 

ser igualmente analisado, e o uso dela deve ser apreendido a partir da sua função.  

No Caso Dora, Nelson Coelho Junior154 observa o seguinte: nas hipóteses de Freud 

sobre a reação de Dora frente à pintura da Madona Sistina – e não vem ao caso se eram 

corretas ou não – há uma fuga de Freud para a realidade. Parece não se deter em pesquisar a 

realidade psíquica de sua paciente, detendo-se na sua própria experiência de turista e nas 

próprias análises que fez sobre o quadro. No caso de Pina, amalgamei as suas mentiras à 

minha visão sobre o mentir. O dado da vida real de Dora e de Freud motivou-o na construção 

de uma hipótese explicativa; entre Pina e eu, uma motivação que eu esperava ela se perceber 

mentirosa e abdicar dessa atitude. Utilizei a realidade material como experiência e conceito, e 

não a articulação dos fatos com as fantasias particulares construídas na história dela, em que 

os sentidos deveriam ser buscados.  

                                                 
154 COELHO Jr, Nelson. A força da realidade na clínica freudiana. São Paulo. Escuta, 1995. 
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Podemos inferir que a presença de um elemento externo à análise parece interferir de 

forma negativa. No caso Dora, o fato de Freud pensar nas intenções do Sr. K.; no caso Pina, 

eu ficar inquieta com os efeitos de suas mentiras em sua vida. 

De acordo com Coelho Jr.155, o caso Dora marca, assim, uma necessidade de melhorar 

a compreensão do contexto terapêutico como o lugar onde se cruzam diferentes planos de 

realidade, sem isolar um ou outro. À incompletude e o relativo fracasso da clínica, cabem um 

papel decisivo para o desenvolvimento da teoria. O que se procura é criar condições para que 

a realidade psíquica encontre possibilidades de expressão sem a obrigatoriedade de uma 

atuação, sendo o analista uma nova realidade em que fantasia e realidade serão recolocadas 

em um contexto particular – o da transferência.  

A tentativa de superar as dificuldades na distinção entre realidade psíquica e realidade 

material talvez se constitua na dificuldade própria da clínica psicanalítica. Coelho Jr.156 

comenta uma carta que Freud escreveu a Romain Rolland, na qual descreve como os 

processos inconscientes são capazes de repudiar um pedaço da realidade, através da descrença 

em algo que de fato existe. Fenômeno que ocorre em pedaços da realidade que geram 

desprazer, bem como naqueles que parecem gerar prazer, como se fora uma defesa de algo 

que poderia ameaçar o ego.  

Para Freud, seguindo com Coelho, o aparelho psíquico não tolera desprazer e quer 

eliminá-lo, e se a percepção da realidade traz um desprazer, a verdade (percepção) deve ser 

sacrificada. A dominância do princípio do prazer só chegará ao fim quando a criança adquirir 

uma separação psíquica completa dos pais. A constante ausência de satisfação esperada, 

somada à gradual ineficiência da satisfação por alucinação, levam a criança a abandonar esse 

modelo de funcionamento, e assim o aparelho psíquico passa a representar os fatos do mundo 

real e efetivar suas modificações reais no mundo, como é possível verificar no texto de Freud 

“Formulações sobre os dois princípios do funcionamentos mental” de 1911. Uma das 

hipóteses para a função das mentiras de Pina, ainda nos primeiros anos de sua adolescência, 

seria a de fazer valer a predominância do princípio do prazer. 

E como saber se o que Pina dizia eram mentiras? Podemos perceber que um paciente 

está mentindo quando conta o mesmo fato de maneiras distintas (presente do namorado); 

quando a história é mirabolante (como o show que a paciente de Paulo Jerônymo de Carvalho 

conta que esteve, ou o concurso do qual Pina diz ter participado na escola), quando a 

                                                 
155 COELHO J, Nelson. A força da realidade na clínica freudiana. São Paulo. Escuta. 1995. 
156 Idem. 
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realidade factual não se confirma com o que o paciente diz (menstruação). É relevante que 

aquilo que o paciente conta seja uma realidade compartilhada. Com a mentira a coisa fica 

nebulosa, e é importante notar se o paciente discrimina mundo interno e externo, pois as 

regras desses dois mundos diferem, e o paciente pode não estar distinguindo-os. Na escuta 

clínica, são reconhecidos dois planos: o da realidade externa e o da fantasia, reconhecimento 

que deve se dar tanto no plano afetivo quanto no intelectual. Há realidade nas fantasias, assim 

como realidades sustentam-se sobre fantasias. O objetivo do trabalho clínico não é atingir a 

verdade, é antes, recriar e transformar possibilidades cristalizadas de se conceber e atuar na 

realidade. 

E onde ficaria o ponto de transformação de uma escuta que queria averiguar, para 

poder passar para uma escuta analítica? De acordo com Mezan157, o trabalho da análise é 

permitir que o sintoma entre aos poucos em cena sem apavorar excessivamente o ego, ou seja, 

sem desencadear angústia a cada vez que surgir. Em algum momento um diálogo será 

estabelecido entre o ego que fala em sessão e seu personagem, que traz o sintoma. É a própria 

elaboração psíquica, ou perlaboração, que é, grosso modo, a elaboração de elaborações 

anteriormente efetuadas e cristalizadas; é o desfazer e refazer os nós, ou antes, fazer um laço 

satisfatório do ponto de vista das demandas pulsionais e sublimatórias e que não acarrete 

inibição excessiva das potencialidades criativas do sujeito. 

Vamos nos servir dos sonhos como modelo: eles têm uma porção manifesta e outra 

latente. O paciente conta o manifesto, qual o conteúdo latente? Nós ignoramos, ele ignora, 

iremos observá-lo, atentar para as associações e buscar desvelar o que está oculto naquilo que 

ele transmitiu; ele acredita que é uma verdade, porém não sabemos. 

O paciente pode estar tentando gerar um encantamento no analista, uma atenção, um 

interesse, mas podem ter outros tantos significados. Pina procurou mobilizar em mim algo por 

trás das histórias que ela contava; existia uma motivação, e é sobre ela que se pode conversar.  

Contou sobre um concurso, houve o primeiro lugar empatado, mas nas entrelinhas há 

uma intenção, uma motivação, uma fantasia que poderia ser por exemplo: me encantar, me 

mobilizar, me seduzir, se aproximar de mim, ou me fazer aproximar-se dela. Poderiam haver 

múltiplas funções, e naquele momento era preciso identificar o conteúdo inconsciente daquilo 

que estava sendo dito; isso difere de um processo pedagógico que é normativo. Em análise 

busca-se um esclarecimento, que às vezes não temos, apenas ouvimos, até que venha a 

percepção de um sentimento de qual será a função daquilo.  
                                                 
157 MEZAN, R. Sobre a epistemologia da psicanálise. In: Interfaces da Psicanálise. Ed. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2002. p. 505-507. 
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Em “A Dinâmica da Transferência”158 Freud observa que o caminho da cura analítica 

busca tornar a libido novamente acessível à consciência e colocá-la finalmente a serviço da 

realidade. São passagens como estas, na qual Freud atribui à consciência e à realidade o lugar 

da vida psíquica saudável, que indicam o objetivo que toda análise deveria perseguir. 

Quando a pulsão emerge, o paciente não discrimina, fica cego de ódio, cego de amor, 

paixão; o outro está lá só para satisfazer um desejo dele, não é para perceber que tem um 

outro, um outro que tem um tempo, um outro que pode querer ou não, ou em quais 

circunstâncias; não há esse tipo de discriminação.  

O desejo vem e invade a mente, toma conta e as outras funções param de funcionar, e 

assim a história que a paciente conta fica absurda, quase um delírio, uma alucinose. O analista 

percebe que não é real, mas para o paciente sua história criada é uma verdade.  

Assim, é natural que o analista conjecture: o paciente está contando uma mentira, e 

nesse momento pode ser adequado dizer: — Isso aqui não está batendo! Você está me 

contando uma coisa que não é o que eu percebo.  

Havia de minha parte uma escuta flutuante, procurando fazer as interpretações, às 

quais Pina não respondia. Minha intenção era deixar marcas naquilo que ela me dizia (sobre 

menstruação, namorados); estava escutando que sentido teriam as suas mentiras, o que não 

tinha sentido era eu ir ao banheiro desembrulhar seu absorvente.  

Mas talvez Pina quisesse mostrar que já era mulher; estava tomada por essa fantasia de 

estar menstruada, tornando-se por isso adulta. Quem nunca brincou de pôr peito? De ficar 

menstruada? Então seria uma mentira na qual ela estaria, de alguma maneira, se preparando 

para aquilo que iria ocorrer ou já estava ocorrendo, com o que ela não sabia o que fazer. 

Trabalhamos com conteúdos que não sabemos se já se realizaram, ou se verificarão; talvez o 

paciente queira sentir a reação do analista, mas é preciso estar atento à função da fantasia ou 

da mentira.  

Quando Ruth (mencionada no capítulo “Mentira”) se dá conta da história que havia 

criado, percebe concomitantemente como é o psiquismo, de como inventamos para nos 

defender, para dar uma lógica. Mas quando Pina chega pedindo desculpas pelo atraso por 

conta de um concurso do qual estava participando, não é a mesma coisa. Então levanta-se 

uma hipótese: é uma mentira, mas a serviço do quê? Pode ser uma defesa que ela necessitasse 

como a minha amiga Ruth que preencheu uma lacuna com algo criado; pode ser que ela 

                                                 
158 FREUD, Sigmund. (1912a). A dinâmica da transferência. In: FREUD, S. Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 1969. Vol. XII - O 
caso de Schreber e artigos sobre técnica. p.133-148. 
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quisesse dar uma coerência à sua história, ou precisasse encobrir algum fenômeno; poderia, 

também, ser lembranças encobridoras. Ocorre que não foi possível de ser trabalhado com Pina 

esse “a serviço do que”, ou porque ela não estivesse disponível ou porque eu estivesse 

escutando com certa resistência. 

O fato de nós analistas apontarmos para a ocorrência de mais de uma versão para o 

mesmo acontecimento, não quer dizer que o paciente vai querer se aperceber do feito. Ele 

pode não estar interessado nisso, não querer olhar para aquilo naquele momento; ele vai 

embora e o problema fica com o analista. Porém, o paciente constatará que o analista 

percebeu que existem versões antagônicas, e terá de trabalhar isso em sua mente, ou não! O 

que pode acarretar uma frustração no analista por estar enxergando determinados fenômenos e 

eles permanecerem imobilizados. 

A função do analista é fazer análise, tanto na relação com seu paciente quanto em 

poder se posicionar da melhor maneira no desempenho de sua função. Ao questionar o 

paciente, ele não está procurando chegar a algum lugar, como levar o paciente a perceber que 

andar com amigos é melhor do que sozinho. A investigação do analista vai no sentido de 

refletir sobre como o paciente apreende a solidão.  

Ao analista cumpre se aperceber que há uma questão complexa: Como se entende a 

mente humana? Seria a saúde mental o sujeito estar bem com si próprio? Poder administrar 

seus conflitos, estar integrado socialmente? Freud159 dizia o que seria um comportamento 

normal ou saudável: aquele que por um lado nega, em pequeno grau, a realidade; por outro, 

esforça-se para transformá-la, dirigindo-se para realizar um trabalho no mundo real, bem 

como mudanças no interior. O comportamento saudável implicaria a possibilidade de efetuar 

mudanças no mundo exterior e também na forma como a pessoa se organiza, como o exemplo 

de Yayoi Kusama160 que se internou porque não conseguia ter uma vida social. Embora 

tivesse um mundo imaginário extraordinário, essa foi a maneira encontrada para se organizar; 

se isto é saúde mental ou não, é uma questão, porque ela é genial naquilo que faz, mas não é 

capaz de conseguir ter uma vida social adequada. Podemos pensar que para Pina a mentira 

servia como garantia para a sua saúde psíquica, sem a qual talvez ela não desse conta de se 

organizar. O analista, ao considerar a saúde psíquica no âmbito do seu trabalho, precisará 

                                                 
159 FREUD, Sigmund. (1924). A perda da realidade na neurose e na psicose. In: FREUD, S. Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud: Edição Standard Brasileira. Trad. de James Strachey. Rio de Janeiro: Imago; 
1969. Vol. XIX - O ego e o ID. p.229-238. 
160  Uma das maiores artistas pop japonesas, cuja doença mental apresenta quadros alucinatórios, e 
voluntariamente optou por morar em uma instituição psiquiátrica. 	
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ficar atento para sentir se o sintoma não representa algo que ajude a organizar o paciente, e 

que sem ele o paciente pode vir a ter um colapso.  

Às vezes mentimos como forma de sobreviver, podendo ser até para nós mesmos. 

Outras vezes não aguentamos encarar a nossa verdade, então se pensarmos na psicanálise, a 

ela compete identificar no indivíduo aquilo que é mentira para ele e o que é verdade, e o 

paciente pode escolher para qual lado se dirigir: o da verdade ou o da mentira. Há uma 

verdade social com a qual ele confrontará a sua; se aguenta ou não, o que aguenta e o quanto 

aguenta, isso é problema dele. Ao analista cabe dizer: — Olha, você me contou um 

pensamento e depois o recontou diferente, qual deles vale para você? O paciente pode achar 

que num dado momento aquilo que era mentira, num outro passa a ser verdade, e vice-versa.  

O que aconteceu com Pina quando eu a colocava para pensar sobre isso? Ela não 

queria ou não podia pensar, e então eu tinha a seguinte preocupação: — Nossa! Mas ela 

precisa pensar nisto. Identificamos aí a resistência, essência da psicanálise, porque se ela se 

der conta terá de transformar algo dentro de si, ou a minha resistência, em não privilegiar a 

função em detrimento do conteúdo. Por isso gostei tanto da imagem do balão, que traz a ideia 

de esperar. Por outro lado, havia um questionamento em relação a quanto tempo uma 

criança/adolescente ficaria em análise, mas se ela também não estivesse disposta naquele 

momento a trabalhar esse conteúdo, não adiantava eu querer. No entanto, ela fica sabendo que 

eu tinha uma ideia diferente da dela, e um dia poderá “cair a ficha”, e quem sabe ela repensará 

sobre isso, mas a tomada de decisão sempre será do paciente.  

É função do analista ajudar o paciente a perceber a diferença entre o mundo interno e 

o externo, não para dizer a ele o que fazer, mas sim conversar para que ele possa desenvolver 

uma capacidade de autoanálise. O que é dito na sessão, ambiente protegido, pode ser um 

corolário de um sonho, e o paciente, então, com o trabalho da análise, poderá perceber essa 

diferença.  

Aquilo que o paciente relata não significa que é o que de fato ele está sentindo ou 

vendo. A mentira é presente, é elemento da análise, e a função analítica é tentar identificar 

qual a função da mentira e o que está subjacente a ela. Nem sempre saberemos se o que o 

paciente está falando é um fato criado, vivido, e que impacto isso traz na situação com o 

analista e o que ele pode fazer. O paciente pode estar falando algo e acreditar que seja 

verdade, mas ele não sabe que está mentindo, que a verdade é diferente daquilo que ele está 

contando.  

A mentira de Pina poderia ser um sintoma que teria sua origem na relação com o 

irmão, com a mãe, num trauma, num acontecimento psíquico, não sabemos! É certo que a 
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mentira a ajudava a ocupar um espaço seguro; por outro lado, podia ameaçar suas relações, ao 

menos a transferencial, na qual colocava a analista numa posição confusa do que fazer com o 

conteúdo escutado. Qual seria sua intenção? Haveria alguma? Ao entrar em contato com suas 

questões, ela pressentia uma ameaça?  

Levanto algumas hipóteses do motivo pelo qual Pina mentia:  

 Talvez tivesse uma necessidade de impor aos outros uma grandeza que não 

possuía.  

 Para se defender ou fazer valer a predominância do princípio de prazer.  

 Ela se exibia fascinando o outro, enquanto escondia o que seria desprezível.  

 Para suportar a realidade e escapar de algum perigo.  

 Para validar o seu desejo de ser reconhecida como mulher.  

 Pina sabia que a mentira não era verdade na realidade material? Todas essas 

hipóteses, se não são mais úteis no caso de Pina, certamente o serão com outros 

pacientes mentirosos. 

A evolução do problema que esta dissertação trouxe ocorreu entre querer corrigir a 

mentira para chegar no significado “função da mentira”, e a transformação da minha posição 

de analista quanto à escuta em relação ao paciente, que traz por meio da mentira o seu 

enigma. 

No nosso ofício é importante que o movimento não seja em função dos conceitos, 

mas, apesar deles, descobrir em cada situação o que precisa ser oferecido. Há uma teoria 

extensa sobre a técnica em psicanálise, mas cada um será o analista que puder ser. 

Reconhecer que variações técnicas não precisam ser ocultadas em razão de um receio no 

manejo da teoria. 

É a capacidade de autoanálise do psicanalista que lhe permitirá manter o seu espaço 

mental receptivo aos novos elementos presentes na sessão, para que a cada processo possa 

recriar o seu conhecimento e a sua técnica em psicanálise. Ser psicanalista e pesquisador na 

área clínica implica ser um investigador do inconsciente, não só de seu paciente, mas 

principalmente da sua própria realidade psíquica.161 

Na pesquisa psicanalítica vale mais o sentido da descoberta, identificar se a pista é 

boa, se o faro clínico é apurado, do que o da comprovação. O analista não averiguará os fatos 

relatados pelo paciente, mas oferecerá uma escuta flutuante, e o tempo de ser clínico apura 

                                                 
161 SAFRA, Gilberto. Pesquisa com material clínico. In: Psicanálise e universidade. São Paulo, 1991. Material 
mimeografado, p.58.	



 168

seus ouvidos para que possa escutar o desejo, as angústias subjacentes ao discurso do 

paciente, fazer apontamentos e interpretações. 

Coelho Jr.162 me ajudou a pensar que para Pina contar mentiras talvez tenha sido a 

única possibilidade de integrar as suas fantasias; ao comunicá-las pode incorporá-las como 

parte de sua própria história, que no momento da comunicação fica reconhecida e 

compartilhada. Confirmar ou colocar em dúvida a realidade de suas mentiras não era minha 

função. À mentira, tal como foi contada, não interessava introduzir o critério de valor de 

realidade: se ela representava verdadeiramente ou não a realidade psíquica ou a realidade 

material de Pina. Tampouco pesquisar a sua origem. A condição traumática está colocada no 

registro daquilo que talvez não possa ser expresso em linguagem verbal, não possa ganhar 

representação. Olhando para suas mentiras de outra forma, talvez tivesse sido possível acessar 

outros aspectos de sua vida. 

 

 

                                                 
162 COELHO JUNIOR, Nelson. A força da realidade na clínica freudiana. São Paulo: Escuta, 1995.. 
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