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Resumo 

 

O presente estudo diz respeito a um caso clínico compreendido enquanto 

histeria feminina. Seus objetivos são o de apontar as vicissitudes ocorridas durante o 

desenvolvimento psicossexual de uma antiga paciente que facilitaram sua 

constituição histérica e o desvelar do conteúdo inconsciente de suas condutas e 

sintomas que permitem entrever tal constituição. Esta dissertação apóia-se, 

principalmente, na psicanálise freudiana e nas contribuições teóricas à esta 

efetuadas por Piera Aulagnier. O trabalho contempla a constituição psicossexual 

feminina, a constituição psicopatológica da histeria e a análise de um caso clínico 

cujas manifestações sintomáticas predominantes apontam para uma histeria de 

angústia. Como fatores que contribuíram para a constituição histérica da paciente 

aponto as condutas depressivas e agressivas de seu pai e, como aspectos que 

indicam sua constituição histérica, destaco: a infantilidade, a dependência em 

relação aos objetos; as condutas de desqualificação em relação a si mesma em 

alternância a outras arrogantes e prepotentes; a exacerbação e identificação com o 

objeto amado, a escolha objetal narcísica; a aparente sobreposição entre relação 

sexual e relação incestuosa; o recalque da sexualidade adulta e o desconhecimento, 

por parte da paciente, do que é desejável em uma mulher.    

 

Palavras-chave: Psicanálise – feminilidade – histeria – angústia – medo da morte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The present study concerns a clinical case comprehended as female hysteria. 

Its objectives are the identification of vicissitudes placed during the psychosexual 

development of a former patient which facilitated her hysterical constitution and the 

enlightening of the unconscious contents of her behaviors and symptoms that help 

clarifying such constitution. This dissertation is based, mainly, in freudian 

psychoanalysis and Piera Aulagnier’s theoretical contributions to the subject. The 

work contemplates feminine psychosexual constitution, hysteria’s psychopathological 

constitution and the analysis of a clinical case whose prevailing symptomatic 

manifestations point to anxiety hysteria. Depressive and aggressive behaviors of the 

patient’s father are pointed as factors that contributed to her hysterical constitution. 

Concerning the aspects that indicate hysterical organization, are emphasized:  

childishness, dependence on objects; self disqualification conducts alternating with 

arrogance; exacerbation and identification with the beloved object; the narcissistic 

object choice; apparent overlap between sexual and incestuous relationships; 

repression of adult sexuality and unawareness of what is desirable in a woman.  

 

Keywords: Psychoanalysis - femininity - hysteria - anxiety - fear of death. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente estudo consiste na discussão de um caso clínico compreendido, a 

partir da psicanálise freudiana, enquanto histeria feminina. 

 O objetivo do mesmo é o de propor hipóteses sobre como se deu a 

constituição psicopatológica de uma antiga paciente, a quem dou o nome de Paula, 

bem como o desvelar do conteúdo inconsciente de suas condutas e sintomas no que 

estes aspectos permitem entrever uma organização histérica.  

 Assim, nos moldes do que Freud afirma em 1937 acerca da tarefa do analista 

que “(...) é a de completar aquilo que foi esquecido [pelo paciente] a partir dos traços 

que deixou atrás de si ou, mais corretamente, construí-lo.” 1, tentarei construir a 

possível história libidinal e identificatória de Paula, tornando claros aspectos de seu 

psiquismo que, de outro modo, são incompreensíveis.  

Meu interesse pelo assunto surgiu diante de inquietações suscitadas por 

vários aspectos do caso clínico em questão, uma das quais é a relação 

transferencial/contratransferencial, vivida por mim, com acentuada dificuldade e 

ambivalência manifesta.  

Paula foi uma das minhas primeiras pacientes. Assim sendo, eu contava com 

muito pouca experiência clínica na ocasião em que a atendi e não me vi em 

condições de fazer frente à problemática que me foi apresentada por ela, embora 

contasse com análise pessoal e com supervisões sistemáticas do caso.  

Desta forma, escolhi examinar este caso clínico particular, neste estudo, por 

eu não ter dado continuidade ao tratamento de Paula e não ter tido, naquele 

momento, uma compreensão do caso que me satisfizesse.  

 Assim, esta dissertação de mestrado surge como um segundo olhar, mais 

maduro, sobre o caso clínico em questão. Sua mola propulsora foi o desejo de mais 

recursos teóricos para subsidiar minha prática clínica, sendo o estudo teórico um dos 

três pilares sobre os quais se fazem a formação do psicanalista, acompanhado pela 

análise pessoal e pela supervisão de casos do mesmo. 

A histeria talvez seja o tema mais antigo e mais atual em psicanálise. Esta 

última originou-se a partir da tentativa de compreensão e cura da histeria e, 

                                            
11 FREUD, Sigmund (1937). Construções em análise. ESB, vol. XXIII, p. 276. 
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atualmente, fala-se no desaparecimento desta entidade clínica entre os 

psicanalistas, seguindo uma tendência observada na psiquiatria.   

Quando se fala sobre a histeria, fala-se sobre algo intrigante e enigmático. 

Para citar alguns exemplos de como a literatura consultada a ela se refere, aponto 

Alonso e Fucks2, que mencionam as diferentes faces sob as quais ela pode 

apresentar-se: a volatilidade de suas formas, suas possibilidades camaleônicas 

chamando-a de “doença coringa”, “terra incógnita”. Brenman, por sua vez, diz que a 

histeria “(...) é como um termo guarda-chuva que cobre uma multiplicidade de 

sintomas (...)”. 3 Mayer questiona-se acerca do que seria específico da histeria: “(...) 

seu ponto de fixação (fálico)? O conteúdo de suas fantasias? A repressão4 como 

defesa predominante? A estrutura lacunar do pré-consciente? Seu caráter 

manifesto?” 5, e diz que “(...) a histeria parece escapulir-se”. 6 

 Ora, a histeria é muito antiga. Ela precede, em muito, a psicanálise. Assim, as 

formulações a seu respeito são incontáveis. De acordo com Alonso e Fuks7, suas 

primeiras descrições remontam a Hipócrates e aos primórdios da medicina. Eles 

consideram que o substantivo histeria deriva do adjetivo ustericos, cuja significação 

seria: referente à matriz ou útero – remetendo-nos, desde a antiguidade, a uma 

questão concernente ao feminino.  

Segundo Mayer8, a histeria é tão antiga quanto à própria sexualidade 

humana.  Alonso e Fuks9 traçaram o percurso histórico da noção de histeria 

permitindo-nos constatar que suas manifestações sintomáticas modificaram-se ao 

longo da história, e modificaram-se também os olhares a elas lançados. Assim, a 

partir destes autores, podemos observar que a histeria foi objeto de reflexões da 

                                            
2 Cf. ALONSO, Silvia Leonor e FUKS, Mario Pablo. Histeria, p. 17.  
3 BRENMANN, Eric., Hysteria. In: International Journal of Psycho Analysis, vol. 66, n. 4, p. 423. 
(tradução livre).  
4 Utilizo o termo recalque ou recalcamento em vez de repressão (conforme ESB) para traduzir o 
termo alemão Verdrängung, seguindo o dicionário de Laplanche & Pontalis e Luis Hanns. No entanto, 
manterei o termo utilizado pelo tradutor quando me referir a citações literais; do mesmo modo, 
utilizarei o termo pulsão em vez de instinto (conforme ESB). No que se refere aos vocábulos alemães 
correntemente traduzidos por ‘ansiedade’ ou ‘angústia’, de acordo com Luis Hanns, o termo em 
português que mais se aproxima de seus sentidos em alemão seria ‘medo’. No entanto, pela 
consagração dos primeiros termos, optei pelo termo angústia e manterei o termo ansiedade em se 
tratando de citações literais.  
5 MAYER, Hugo. Histeria, p. 16. 
6 Ibid., p. 16. 
7 Cf. ALONSO, Silvia Leonor e FUKS, Mario Pablo. Histeria, p. 21 - 22. 
8 Cf. MAYER, Hugo. Histeria, p. 16 - 17.  
9 Cf. ALONSO, Silvia Leonor e FUKS, Mario Pablo. Histeria, p. 17 – 47. 
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medicina e do saber religioso, antes de ser objeto de estudo da psicanálise, e ainda 

de diferentes miradas dentro destas áreas.   

Com base no percurso histórico proposto por Alonso e Fuks, observamos 

que, na idade antiga, as histéricas foram tomadas por doentes e tratadas com 

odores pela medicina hipocrática; depois, foram tomadas por bruxas ou possuídas 

pelo demônio pelo saber religioso da idade média; foram objeto de conflitos entre 

ambas estas áreas do saber na renascença, até que a medicina, progressivamente, 

consolidou-se como saber dominante no século XIX.  

Foi ao final daquele século, que Freud foi a Paris a fim de estudar com 

Charcot – a este último coube o mérito de ter elevado a histeria ao estatuto de 

doença “digna” com suas descrições precisas dos ataques histéricos. Freud, 

seguindo uma das linhas de reflexão dos discípulos do mestre que tanto o 

impressionou acerca da doença (cujos sintomas podiam ser modificados, suprimidos 

ou criados pela sugestão hipnótica), esboçou aí suas primeiras conjecturas acerca 

do que depois chamaria de inconsciente, e construiu, a partir de sua tentativa de 

compreensão e cura da histeria, e mais tarde de outras afecções psíquicas, um novo 

campo do saber: a própria psicanálise. 

Apesar de ter dado origem à psicanálise e esta última encontrar geralmente 

seu terreno mais fértil nos casos de neurose histérica, Alonso e Fuks afirmam que as 

neuroses, na literatura psiquiátrica mais recente, foram substituídas por síndromes 

muito atreladas à medicação que pretende curá-las e que “(...) os próprios analistas 

vão incorporando esta nomenclatura, muitas vezes sem levar em conta a diferença 

de diagnósticos feitos desde a metapsicologia daqueles realizados só a partir dos 

sintomas.”  10 

 Quando recebo pacientes encaminhados por psiquiatras e recorro à literatura 

para melhor compreensão destes encaminhamentos, observo, por exemplo, na 

Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID – 10, que as 

manifestações da histeria foram dispersas em categorias como transtornos 

somatoformes, transtornos dissociativos, depressivos, de ansiedade, fóbico-

ansiosos, dentre outros.  

 É interessante notar que o caso da minha paciente pode ser enquadrado em 

diversas categorias diagnósticas oferecidas pela CID – 10, sobretudo na 

                                            
10 ALONSO, Sílvia Leonor e FUKS, Mario Pablo. Histeria, p. 207. 
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designação, tão em voga ultimamente, da síndrome do pânico. Este diagnóstico foi 

feito pela própria paciente sobre seu problema e trazido a uma das sessões de 

análise.  

Assim, a partir da minha restrita prática como psicanalista e do meu estudo 

teórico em psicanálise, acredito que apesar de todo o modismo das “novas 

patologias”, de um cenário cultural pós-feminismo, descrito por Birman11 como mais 

propício à integração dos aspectos psíquicos das mulheres do que aquele descrito 

por Freud12 no início do século XX, e do termo neurose não ser mais utilizado na 

literatura psiquiátrica recente, como no acima referido CID – 10 e também no DSM - 

IV, concordo com Alonso e Fuks quando afirmam que “(...) ela [a neurose] existe, e, 

dentro dela, a histeria, uma de suas formas mais freqüentes, continua viva.” 13  

Foi com o conteúdo ideativo de que iria morrer, idéia que eventualmente era 

relativizada pela minha paciente e que eventualmente assumia uma certeza quase 

delirante, que Paula veio até mim. Fui sua terceira analista.   

Depois de estudar diferentes referenciais teóricos em psicanálise, encontrei 

acuidade entre o caso clínico que pretendia estudar e a teoria em uma leitura mais 

cuidadosa dos escritos freudianos. Desta forma, a fundamentação teórica do 

presente estudo será a psicanálise, mais especificamente a psicanálise freudiana, a 

um só tempo, teoria sobre o funcionamento psíquico, método de investigação do 

inconsciente e técnica terapêutica.  

Como Violante14 faz referência, a situação analítica é o locus privilegiado da 

investigação psicanalítica. Embora o material clínico selecionado para ser analisado 

aqui não seja tão abundante, dado que a análise de Paula durou uns poucos meses, 

ele permite que sejam tecidas considerações teórico-clínicas acerca do tema 

proposto, no sentido em que fala Mezan - de “(...) vincular a singularidade do 

experimentado [na clínica] à universalidade dos conceitos [psicanalíticos] (...)”.15 

Esta dissertação tem seu ponto de ancoragem teórico, sobretudo, no texto 

freudiano, mas dialoga com autores contemporâneos tais como Piera Aulagnier, 

                                            
11 Cf. BIRMAN, Joel. Se eu te amo, cuide-se. Sobre a feminilidade, a mulher e o erotismo nos anos 
80. In: Cartografias do feminino, p. 79 - 80.  
12 Cf. FREUD, Sigmund (1908). Moral sexual civilizada e doença nervosa moderna. ESB, vol. IX, p. 
169.  
13 ALONSO, Sílvia Leonor e FUKS, Mario Pablo. Histeria, p. 207. 
14 Cf. VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Pesquisa em Psicanálise In: COELHO JR., Nelson et.al. 
Ciência, pesquisa, representação e realidade em psicanálise, p. 109.    
15 MEZAN, Renato. (1993). “Que significa ‘pesquisa’ em psicanálise?” In: Lino da Silva, M. Emília 
(coord.). Investigação e psicanálise, p. 58.  
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Octave Manonni, Françoise Dolto, Hugo Mayer, Alonso e Fuks, Maria Lucia Violante, 

dentre outros.  

Uma vez tendo sido o medo de morrer, acompanhado por uma angústia 

intolerável e por sintomas físicos característicos do que Freud16 denominou de 

neurose de angústia, os fatores centrais da problemática apresentada por Paula, 

minha questão inicial foi: do que se trata este medo da morte? Pude referi-lo à 

angústia de castração. A problemática de Paula afigurou-se então, para mim, de 

forma mais clara e pude remeter seus sintomas bem como toda a sua constituição 

psíquica à histeria.  

Proponho-me, no contexto desta dissertação, a lançar hipóteses acerca dos 

seguintes problemas: quais as supostas vicissitudes ocorridas durante o 

desenvolvimento psicossexual desta paciente que, possivelmente, culminaram em 

seu atual funcionamento psíquico histérico e qual a trama inconsciente figurada em 

suas condutas e sintomas que me permite supor uma dinâmica histérica?  

Com estas questões em mente pretendo investigar a possível constituição 

psíquica de Paula, dando ênfase à trama inconsciente subjacente a seu modo de 

viver.   

Parto do material clínico sobre o caso, de minhas impressões pessoais e 

contratransferenciais acerca do mesmo, bem como do que se produziu enquanto 

teoria psicanalítica freudiana sobre a constituição psíquica do ser humano - a 

metapsicologia e a psicopatologia.  

No que diz respeito ao percurso efetuado ao longo deste trabalho, no primeiro 

capítulo abordo a constituição psíquica feminina com base nos escritos freudianos e 

as contribuições a estes feitas por Piera Aulagnier. 

No segundo capítulo, busco contemplar a constituição psicopatológica da 

histeria. Abordo cinco questões que me pareceram essenciais para a compreensão 

do caso clínico que me proponho a discutir, em parte inspirada no Vocabulário de 

Psicanálise de Laplanche e Pontalis17: 1) as noções de psicopatologia psicanalítica e 

o lugar ocupado pela histeria nestas noções; 2) os dois pontos de fixação, oral e 

fálico, da histérica; 3) o recalque como mecanismo de defesa privilegiado, a 

                                            
16 Cf. FREUD, Sigmund (1895). Sobre os fundamentos para destacar da neurastenia uma síndrome 
específica denominada “neurose de angústia”. ESB, vol. III, p. 94 – 101. 
17 Cf. LAPLANCHE, Jean e PONTALIS, Jean Bertrand. Vocabulário de psicanálise, p. 211. 
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formação de sintomas e as identificações na histeria; 4) a angústia enquanto 

manifestação histérica e o 5) medo da morte na literatura freudiana.  

No terceiro e último capítulo, discuto, com base nos autores anteriormente 

referidos, o caso clínico de minha ex-paciente, enfatizando a difícil relação que se 

estabeleceu entre nós.  
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CAPÍTULO – I 

 

A CONSTITUIÇÃO PSÍQUICA FEMININA  

 

Todas as vidas são vidas heróicas. 18  

Clarice Lispector 

1. A metapsicologia freudiana 

 

Desde 1905, em seu texto Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud 

não restringe a sexualidade à genitalidade, noção que se equipara à de sexualidade 

do senso comum, e afirma que sua finalidade primeira não é a procriação, mas “(...) 

meramente a obtenção de certo prazer.” 19 

Assim, inicio o presente capítulo com a noção central de sexualidade para a 

psicanálise, proposta por Freud em 1910, no texto Psicanálise ‘silvestre’. Segundo 

ele:    

 

Em psicanálise o conceito do que é sexual abrange bem mais; 

ele vai mais abaixo e mais acima do que seu sentido popular. 

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

as atividades dos sentimentos ternos que têm os impulsos 

sexuais primitivos como fonte, mesmo quando esses impulsos 

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

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

esta razão, preferimos falar em psicossexualidade, colocando 

assim ênfase sobre o ponto de que o fator mental na vida sexual 

não deve ser desdenhado ou subestimado. Usamos a palavra 

‘sexualidade’ no mesmo sentido compreensivo que aquele que a 

língua alemã usa a palavra lieben [‘amar’]. 20    

 

                                            
18 LISPECTOR, Clarisse. Água Viva, p. 61.  
19 FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, vol. VII, p. 220. 
20 FREUD, Sigmund (1910). Psicanálise ‘silvestre’. ESB, vol. XI, p. 234. 
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Freud, já em seu Projeto para uma psicologia científica21, traz algumas noções 

básicas que manterá ao longo dos anos subseqüentes, nos quais construiu os 

alicerces da psicanálise, a partir da sua experiência clínica com pacientes neuróticos 

adultos e da sua auto-análise. Dentre estas, estão as importantíssimas noções de 

vivência de satisfação e desejo.  

O autor afirma que existem certos tipos de excitações, como as promovidas 

pela fome, por exemplo, que ele denomina excitações endógenas, que são 

provenientes do interior do corpo do bebê e que ele não é capaz de satisfazer 

sozinho. Assim, Freud chama de ação específica as ações que são capazes de 

alterar o mundo externo, possibilitando a supressão das excitações endógenas no 

indivíduo. Segundo ele: “O organismo humano é, a princípio, incapaz de promover 

estas ações específicas. Elas se efetuariam por ‘ajuda alheia’” 22.  

Desta forma, quando uma pessoa experiente, a mãe ou o cuidador do bebê, 

promove uma ação específica motivada pelo choro ou gritos deste bebê, por 

exemplo, que seriam descargas motoras deste último e que adquirem a função de 

comunicação, “(...) a totalidade do evento constitui (...) a experiência de satisfação, 

que tem as conseqüências mais radicais no desenvolvimento das funções do 

indivíduo”. 23  

Temos que, a partir desta vivência de satisfação - noção que Freud reitera no 

capítulo VII de A interpretação dos sonhos e não mais retoma durante toda a sua 

obra - é inaugurado o psiquismo humano, quando ocorre a instauração do desejo. 

Ele diz:  

 

(...) na próxima vez em que essa necessidade for despertada, 

surgirá de imediato uma moção psíquica que procurará 

recatexizar a imagem mnêmica da percepção e reevocar a 

própria percepção, isto é, restabelecer a situação da satisfação 

original. Uma moção desta espécie é o que chamamos de 

desejo. 24 

 

                                            
21 FREUD, Sigmund (1895). Projeto para uma psicologia científica. ESB, vol. I, p. 348 - 349. 
22 Ibid., p. 370 
23 Ibid., p.370. 
24 FREUD, Sigmund (1900). A interpretação dos sonhos. ESB, vol. V, p. 594 - 595. 
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Laplanche e Pontalis fazem uma discussão pertinente sobre o assunto. Eles 

afirmam que:  

 

Freud não identifica a necessidade com o desejo; a 

necessidade, nascida de um estado de tensão interna, encontra 

sua satisfação (Befriedigung) pela ação específica que fornece o 

objeto adequado (alimentação, por exemplo); o desejo está 

indissoluvelmente ligado a “traços mnésicos” e encontra sua 

realização (Erfullung) na reprodução alucinatória das percepções 

que se tornam sinais dessa satisfação. 25 

 

Sobre a questão da vivência de satisfação, tal como postula Aulagnier, 

Violante (2004) interpreta que a presença de um outro, geralmente a mãe, talvez 

seja mais importante que a do leite, em termos da inauguração da psique. Isto 

porque, segundo ela, para que seja instaurado o desejo, e correlativamente o 

psiquismo, a vivência de satisfação deve atender não só as necessidades 

alimentares, “(...) junto com o leite o bebê deve ingerir libido materna – sendo esta 

última o alimento que o futuro psicótico jamais pode ingerir enquanto sujeito singular 

e autônomo”. 26 

De acordo com Aulagnier  

 

Devemos à análise a demonstração de que a necessidade da 

presença de um outro não se reduz às funções vitais que ele 

deve garantir. Viver exige, evidentemente, a satisfação de uma 

série de necessidades as quais o infans27 não pode suprir de 

forma autônoma; mas, exatamente por isso, as ‘necessidades’ 

da psique exigem uma resposta, sem a qual o infans pode 

perfeitamente, apesar do seu estado prematuro, decidir recusar 

a vida. 28  

 

Assim, para Aulagnier  

                                            
25 LAPLANCHE, Jean e PONTALIS, Jean Bertrand. Vocabulário de Psicanálise, p. 114. 
26 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Ensaios Freudianos em torno da psicossexualidade, p. 60. 
27 Infans é o termo utilizado por Lacan para designar a criança antes da aquisição da linguagem. 
28 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 106 - 107. 
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(...) no momento em que a boca encontra o seio, ela encontra e 

absorve um primeiro gole do mundo. Afeto, sentido, cultura 

estão co-presentes e são responsáveis pelo gosto das primeiras 

gotas de leite que o infans toma. A oferta alimentar se 

acompanha sempre da absorção de um alimento psíquico, que a 

mãe interpretará como absorção de uma oferta de sentido. 29  

 

Segundo a teoria freudiana, a sexualidade materna ocupa lugar importante na 

gênese da sexualidade do bebê, quando a mãe, ou seu representante, cuida deste 

último, tornando-o objeto passível de investimento de sua libido. Diz Freud:  

 

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

fonte incessante de excitação e satisfação sexuais vindas das 

zonas erógenas, ainda mais que essa pessoa – usualmente, a 

mãe – contempla a criança com os sentimentos derivados de 

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

perfeitamente claro que a trata como o substituto de um objeto 

sexual plenamente legítimo. (...) Ela está despertando a pulsão 

sexual de seu filho e preparando a intensidade posterior desta. 

(...) A pulsão sexual, como bem sabemos, não é despertada 

apenas pela excitação da zona genital; aquilo que chamamos 

ternura um dia exercerá seus efeitos, infalivelmente, também 

sobre as zonas genitais. (...). Quando ensina seu filho a amar, 

está apenas cumprindo sua tarefa; afinal, ele deve transformar-

se num ser humano capaz, dotado de uma vigorosa 

necessidade sexual, e que possa realizar em sua vida tudo 

aquilo a que os seres humanos são impelidos pela pulsão. 30 

 

Sobre as pulsões, em seu texto de 1920, intitulado Além do princípio do 

prazer, Freud postula a existência da pulsão de vida ou Eros, que engloba a pulsão 

de auto-conservação e as pulsões sexuais, e da pulsão de morte.  

                                            
29
 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 40. 

30 FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, vol. VII, p. 210 - 211. 
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Freud fornece uma definição do que entende por pulsão em seu estudo 

específico sobre o tema. Ele diz:  

 

Um ‘instinto’ nos aparecerá como sendo um conceito situado na 

fronteira entre o mental e o somático, como o representante 

psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo e 

alcançam à mente, como uma medida de exigência feita à mente 

no sentido de trabalhar em conseqüência de sua ligação com o 

corpo. 31 

 

Em 1938, no seu trabalho derradeiro, ele diz: “Depois de muito hesitar e 

vacilar decidimos presumir a existência de apenas dois instintos básicos, Eros e o 

instinto destrutivo.” 32 O objetivo de Eros ou pulsão de vida é “(...) estabelecer 

unidades cada vez maiores e assim preservá-las – em resumo, unir”. Já o da pulsão 

de morte “(...) pelo contrário, é desfazer conexões e, assim, destruir coisas. No caso 

do instinto destrutivo, podemos supor que seu objetivo final é levar o que é vivo a um 

estado inorgânico. Por essa razão chamamo-lo também de instinto de morte.” 33 

A noção de libido, por sua vez, é descrita enquanto “(...) energia considerada 

como uma magnitude quantitativa (embora na realidade não seja presentemente 

mensurável) daquelas pulsões que têm a ver com tudo o que pode ser abrangido 

sob a palavra ‘amor’.” 34 Freud diz que não se dispõe de um termo análogo ao de 

libido para designar a energia da pulsão destrutiva. 

Em 1905, nos Três ensaios, Freud35 diz que a primeira manifestação da 

atividade sexual das crianças é o chuchar (sugar com deleite), que já aparece no 

lactente e pode persistir durante toda a vida do indivíduo. Ele o descreve enquanto 

“(...) repetição rítmica de um contato de sucção com a boca (os lábios), do qual está 

excluído qualquer propósito de nutrição (...)” 36; menciona que é com facilidade que 

observamos que esta atividade, auto-erótica, é determinada pela busca de um 

prazer já vivenciado e agora relembrado: “A primeira e mais vital das atividades da 

                                            
31 FREUD, Sigmund (1915). Os instintos e suas vicissitudes. ESB, vol. XIV, p. 125. 
32 FREUD, Sigmund (1938). Esboço de psicanálise. ESB, vol. XXIII, p. 161. 
33 Ibid., p. 161. 
34 FREUD, Sigmund (1921) Psicologia de grupo e análise do eu. ESB, vol. XVIII, p. 101. 
35 FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, vol. VII, p. 170. 
36 FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, vol. VII, p. 169. 
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criança – mamar no seio materno (ou em seus substitutos) há de tê-la familiarizado 

com este prazer.” 37  

A boca é tomada aqui como uma zona erógena, na qual a satisfação sexual, 

inicialmente, associou-se à ingestão de alimento. Diz o autor: 

 

A atividade sexual apóia-se primeiramente numa das funções 

que servem de preservação à vida, e só depois torna-se 

independente delas. (...) A necessidade de repetir a satisfação 

sexual dissocia-se então da necessidade da absorção de 

alimento.38 

 

Freud prossegue dizendo que são três as características essenciais de uma 

manifestação sexual infantil: “Esta nasce apoiando-se numa das funções somáticas 

vitais, ainda não conhece nenhum objeto sexual, sendo, auto-erótica; e seu alvo 

sexual acha-se sob o domínio de uma zona erógena.” 39 

A noção de zona erógena é dada por Freud como “(...) uma parte da pele ou 

da mucosa em que certos tipos de estimulação provocam uma sensação prazerosa 

de determinada qualidade.” 40 Para ele, “A propriedade erógena pode ligar-se de 

maneira mais marcante a certas partes do corpo (...)” 41, no entanto, qualquer parte 

deste último pode tornar-se uma zona erógena.  

Freud postula como mais relevantes duas zonas erógenas, a saber: a boca e 

o ânus. Estas, devido a sua importância, darão origem ao que Freud concebe 

enquanto as duas organizações pré-genitais da libido: a fase oral e a fase anal.  

Acerca da fase oral, ele diz que ela seria a mais primitiva e a designa, 

também, como canibalesca. Freud afirma: 

 

Nela a atividade sexual ainda não se separou da nutrição, (...) o 

alvo sexual consiste na incorporação do objeto – modelo do que 

                                            
37 FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, vol. VII, p. 171. 
38 Ibid., p. 171. 
39 Ibid., p. 172. 
40 Ibid., p. 172. 
41 Ibid., p. 173. 
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mais tarde irá desempenhar, sob a forma de identificação, um 

papel psíquico tão importante. 42 

 

Posteriormente, a fase oral é subdividida em oral e sádico-oral tal como 

propõe Abraham. 

É na fase oral que o ego, enquanto estrutura que compõe o aparelho 

psíquico, começa a ser formado.  

Freud, em seu artigo Sobre o narcisismo: Uma introdução, de 1914, chama a 

atenção para o problema da relação entre o auto-erotismo – modo da pulsão sexual 

buscar satisfação no próprio corpo, onde as pulsões se satisfazem 

independentemente umas das outras - e o narcisismo - quando o ego do indivíduo é 

tomado como seu próprio objeto de amor. 

O autor deriva sua noção de narcisismo da descrição clínica de Näcke43 

acerca de indivíduos que tratam seu próprio corpo da mesma forma que o corpo de 

um objeto sexual é comumente tratado. Ele afirma diante desta noção:  

 

(...) aspectos individuais da atitude narcisista são encontrados 

em muitas pessoas (...), e finalmente afigurou-se provável que 

uma localização da libido que merecesse ser descrita como 

narcisismo talvez estivesse presente em muito maior extensão, 

podendo mesmo reivindicar um lugar no curso regular do 

desenvolvimento sexual humano 44.     

 

Freud diz a respeito da relação entre o auto-erotismo e o narcisismo, que os 

instintos auto-eróticos encontram-se no organismo desde o princípio, mas que o ego 

há de ser desenvolvido. Neste texto de 1914, ele postula que algo seja adicionado 

ao auto-erotismo a fim de provocar o narcisismo, “(...) uma nova ação psíquica”. 45 

Trata-se de uma ação do ego, que se constitui em sua primeira forma 

enquanto um ego ideal, narcisicamente investido – graças às atitudes parentais ao 

alçarem a criança à condição de “Sua Majestade o Bebê”. Diz Freud:  

 

                                            
42 FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, vol. VII, p. 187. 
43 Noção que Freud atribui, posteriormente, como tendo sido introduzida por Havelock Ellis.  
44 FREUD, Sigmund (1914). Sobre o Narcisismo: Uma introdução, ESB, vol. XIV, p. 81. 
45 Ibid., p. 84. 
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Eles [pais] se acham sob a compulsão de atribuir todas as 

perfeições ao filho (...). Além disso, sentem-se inclinados a 

suspender, em favor da criança, o funcionamento de todas as 

aquisições culturais que seu próprio narcisismo foi forçado a 

respeitar, e a renovar em nome dela as reivindicações aos 

privilégios de há muito por eles próprios abandonados. A criança 

terá mais divertimentos que seus pais, ela não ficará sujeita às 

necessidades que eles reconhecem como supremas na vida. A 

doença, a morte, a renúncia ao prazer, restrições à sua vontade 

própria não a atingirão; as leis da natureza e da sociedade serão 

ab-rogadas em seu favor; ela será mais uma vez realmente o 

centro e o âmago da criação – ‘Sua Majestade o Bebê, como 

outrora nós mesmos nos imaginávamos. 46  

 

No texto Psicologia de grupo e análise do Ego, de 1921, Freud concebe a 

noção de identificação enquanto “(...) a mais remota expressão de um laço 

emocional com outra pessoa. (...) Comporta-se como um derivado da primeira fase 

da organização da libido, da fase oral, em que o objeto que prezamos e pelo qual 

ansiamos é assimilado pela ingestão (...).” 47 Mais à frente, no mesmo texto, ele dirá: 

“Podemos (...) ver que a identificação esforça-se por moldar o próprio ego de uma 

pessoa segundo o aspecto daquele que foi tomado como modelo.” 48   

Em relação ao momento constitutivo do ego, Violante interpreta:  

  

No momento do advento do Eu, no Estágio do espelho de que 

fala Lacan, ocorre a identificação imaginária ou especular, na 

qual o Eu se identifica com a resposta ao desejo materno, 

segundo Aulagnier. Na teoria freudiana, trata-se da emergência 

do ego ideal, no narcisismo; na teoria lacaniana, trata-se da 

“assunção jubilosa de si”, momento narcísico fundamental de 

constituição do Eu ideal. 49  

 

                                            
46 FREUD, Sigmund (1914). Sobre o Narcisismo: Uma introdução, ESB, vol. XIV, p. 97 - 98. 
47 FREUD, Sigmund (1921). Psicologia de grupo e análise do Eu, ESB, vol. XVIII, p. 115. 
48 Ibid., p. 116. 
49 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Ensaios Freudianos em torno da psicossexualidade, p. 85. 
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A partir das contribuições de Piera Aulanier, retomarei a questão da 

constituição do Eu em momento oportuno. 

Retomo as fases da organização da libido que Freud propõe em seus Três 

ensaios, (1905) levando em consideração que estas fases não se sucedem 

linearmente, mas “(...) podem sobrepor-se e podem estar presentes lado a lado (...).” 
50 para introduzir a segunda fase da organização da libido: a fase anal, designada 

como sádico-anal.  

 

Nela a divisão de opostos que perpassa a vida sexual já se 

constituiu, mas eles ainda não podem ser chamados de 

masculino e feminino, e sim ativo e passivo. (...) Nesta fase já é 

possível demonstrar a polaridade sexual e o objeto alheio, 

faltando ainda a organização e a subordinação à função 

reprodutora. 51  

 

No que concerne a esta fase, acredito ser importante mencionar que é nela, 

devido ao crescente controle da função dos esfíncteres e ao prazer gerado pela 

defecação e retenção do bolo fecal, que a criança pode submeter, ou não, seu 

prazer ao que o meio espera dela. Para Freud:  

 

Um dos presságios de excentricidade e nervosismo posteriores 

é a recusa obstinada do bebê a esvaziar o intestino ao ser posto 

no troninho, ou seja, quando isso é desejado pela pessoa que 

cuida dele, ficando essa função reservada para quando aprouver 

a ele próprio. 52 

 

Em nota de rodapé acrescentada por Freud em 1920, ele cita um trabalho de 

Lou Andreas-Salomé de 1916, que afirma aprofundar, em muito, a compreensão da 

importância do erotismo anal. Segundo ele, a autora mostra que a primeira proibição 

com que a criança esbarra, a de extrair prazer da atividade anal e de seus produtos, 

é decisiva para o seu desenvolvimento. A criança deve pressentir, pela primeira vez, 

                                            
50 FREUD, Sigmund (1938). Esboço de Psicanálise. ESB, vol. XXIII, p. 168. 
51 FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, vol. VII, p. 187. 
52 Ibid., p. 175. 
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um meio hostil às suas moções pulsionais e aprender a separar seu próprio ser 

desse desconhecido, efetuando o que ele designa como o primeiro “recalcamento” 53 

de suas possibilidades de prazer.  

Freud prossegue seu raciocínio, afirmando: 

 

O conteúdo intestinal (...). É obviamente tratado como parte de 

seu próprio corpo, representando o primeiro ‘presente’: ao 

desfazer-se dele, a criaturinha pode exprimir sua docilidade 

perante o meio que a cerca, e ao recusá-lo, sua obstinação. 54 

 

Acerca da terceira fase da organização libidinal, chamada por Freud de 

organização genital infantil ou fase fálica, ele diz que “As atividades sexuais dessa 

zona erógena [genital], que faz parte dos órgãos sexuais propriamente ditos, são 

sem dúvida o começo da futura vida sexual ‘normal’”. 55 

Sobre a designação de fase fálica para tal período do desenvolvimento 

psicossexual, Freud, em nota de rodapé acrescentada em 1924 aos Três ensaios, a 

justifica dizendo: 

 

(...) uma terceira fase no desenvolvimento infantil; que já merece 

o nome de genital exibe um objeto sexual e certo grau de 

convergência das aspirações sexuais para esse objeto, mas se 

diferencia num aspecto essencial da organização definitiva da 

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

a masculina. Por isso denominei-a de estágio fálico da 

organização. 56  

 

A nota acima referida sintetiza as considerações feitas por Freud em seu texto 

A organização genital infantil: Uma interpolação na teoria da sexualidade (1923), que 

                                            
53 Aspas do autor.  
54 FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, vol. VII, p. 176. 
55 Ibid., p. 176. 
56 Ibid., p. 188; nota de rodapé acrescentada em 1924. 
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seria um complemento aos Três ensaios. Neste texto, Freud acrescenta a idéia de 

existir nesta fase uma “primazia do falo” 57, entendido como distinto de pênis.  

Laplanche e Pontalis definem o conceito de falo afirmando:  

 

Em psicanálise, o uso deste termo sublinha a função simbólica 

desempenhada pelo pênis na dialética intra e intersubjetiva, 

enquanto o termo “pênis” é sobretudo reservado para designar o 

órgão na sua realidade anatômica. 58 

 

Esta primazia do falo dá-se, de acordo com Freud, porque as crianças não 

têm condições ainda de compreender o significado da diferença anatômica entre os 

sexos e ignoram a presença da vagina na mulher, percebendo apenas o órgão 

sexual masculino, ao qual atribuem valor narcísico ou, nas palavras de Violante, um 

brilho fálico. 

Como interpreta esta autora: 

 

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

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

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

que marca a diferença (assim como na excitação genital adulta). 
59 

 

Em seu texto Sobre as teorias sexuais das crianças (1908), Freud afirma que 

inicialmente as crianças atribuem a todos, inclusive às mulheres, a posse de um 

pênis. Quando as crianças percebem a ausência deste órgão nas meninas 

justificam-na afirmando que: “O [pênis] dela ainda é muito pequeno, mas ainda vai 

crescer.” 60  

Mais tarde, quando finalmente as crianças se dão conta de que o clitóris da 

menina não cresceu, formulam a teoria de que alguém retirou o pênis da menina. 

Desta forma, a menina acredita que a ausência do pênis em seu corpo foi o 

                                            
57 FREUD, Sigmund (1923). A organização genital infantil: Uma interpolação na teoria da sexualidade. 
ESB, vol. XIX, p. 158. 
58 LAPLANCHE, Jean e PONTALIS, Jean Bertrand. Vocabulário de psicanálise, p. 167. 
59 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Ensaios freudianos em torno da Psicossexualidade, p. 100.  
60 FREUD, Sigmund (1908). Sobre as teorias sexuais das crianças. ESB, vol. IX, p. 196.  
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resultado da castração, sendo esta a segunda teoria sexual infantil postulada por 

Freud. As crianças passam então a acreditar que a menina foi castrada e que o 

menino pode vir a ter o mesmo destino que ela.  

Segundo Freud, a criança demora a generalizar sua observação de que 

algumas mulheres não tem pênis porque  

 

(...) supõe ser a falta de um pênis resultado de ter sido castrada 

como punição. (...) a criança acredita que são apenas pessoas 

desprezíveis do sexo feminino que perderam seus órgãos 

genitais – mulheres que, com toda probabilidade, foram 

culpadas de impulsos inadmissíveis semelhantes ao seu próprio. 

Mulheres a quem ela respeita, como sua mãe, retêm o pênis por 

longo tempo. 61   

 

Estes impulsos inadmissíveis de que Freud fala são os impulsos incestuosos 

e parricidas inerentes ao complexo de Édipo, ao qual, o complexo de castração 

articula-se na fase fálica e que abordarei em mais pormenores a seguir.   

De acordo com Freud “Quando o interesse da criança (do sexo masculino) se 

volta para seus órgãos genitais (...)” 62, o que se faz pela sensibilidade própria dos 

mesmos, “(...) ela [a criança] revela o fato manipulando-os freqüentemente, e então 

descobre que os adultos não aprovam este comportamento.” 63 No caso da menina, 

Freud afirma que nesta fase “O clitóris da menina inicialmente comporta-se 

exatamente como um pênis.” 64 

Freud diz sobre esta masturbação na fase fálica:  

 

(...) a masturbação de modo algum representa a totalidade de 

sua vida sexual [da criança]. Como pode ser claramente 

demonstrado, ela está na atitude edipiana para com os pais; sua 

masturbação constitui apenas uma descarga genital da 

excitação sexual pertinente ao complexo, e durante todos os 

                                            
61 FREUD, Sigmund (1923). A organização genital infantil (uma interpolação na teoria da 
sexualidade). ESB, vol. XIX, p. 160. 
62 FREUD, Sigmund (1923). A dissolução do complexo de Édipo. ESB, vol. XIX, p. 194. 
63 Ibid., p. 194. 
64 Ibid., p. 197. 
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seus anos posteriores, deverá sua importância a esse 

relacionamento. 65     

 

Assim, Freud refere-se ao complexo de castração dizendo:  

 

A falta de um pênis é vista como resultado da castração e (...) a 

criança se defronta com a tarefa de chegar a um acordo com a 

castração em relação a si própria. (...) Parece-me, porém, que o 

significado do complexo de castração só pode ser corretamente 

apreciado se sua origem na fase da primazia fálica for também 

levada em consideração. 66 

 

Em nota de rodapé ao texto A organização genital infantil (uma interpolação 

na teoria da sexualidade) Freud esclarece que  

 

(...) a criança obtém a idéia de um dano narcísico mediante uma 

perda corporal originária da experiência de perder o seio da mãe 

após o sugar, da entrega diária de suas fezes (...). Não obstante 

não se deveria falar de um complexo de castração até essa idéia 

de perda ter-se vinculado aos órgãos genitais masculinos. 67   

 

No que diz respeito ao complexo de Édipo, Laplanche e Pontalis consideram 

que: “Freud nunca apresentou uma exposição sistemática do complexo de Édipo...” 
68. Em seu livro Vocabulário de psicanálise, no verbete destinado à questão, estes 

autores o definem da seguinte forma: 

 

Conjunto organizado de desejos amorosos e hostis que a 

criança sente em relação aos pais. Sob a sua forma dita positiva, 

o complexo apresenta-se como na história de Édipo-Rei: desejo 

da morte do rival que é a personagem do mesmo sexo e desejo 

                                            
65 FREUD, Sigmund (1923). A dissolução do complexo de Édipo. ESB, vol. XIX, p. 195 - 196. 
66 FREUD, Sigmund (1923). A organização genital infantil (uma interpolação na teoria da 
sexualidade). ESB, vol. XIX, p. 159 - 160. 
67 Ibid., p. 159 - 160. 
68 LAPLANCHE, Jean e PONTALIS, Jean Bertrand. Vocabulário de psicanálise, p. 77. 
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sexual pela personagem do sexo oposto. Sob sua forma 

negativa, apresenta-se de modo inverso: amor pelo progenitor 

do mesmo sexo e ódio ciumento ao progenitor do sexo oposto. 69      

 

Freud afirma, em seu texto O Ego e o Id:   

 

(...) de modo algum o complexo de Édipo simples é sua forma 

mais comum, mas representa antes uma simplificação ou 

esquematização (...). Um estudo mais aprofundado geralmente 

revela o complexo de Édipo completo, o qual é dúplice, positivo 

e negativo, e devido à bissexualidade originalmente presente na 

criança. Isto equivale a dizer que um menino não tem 

simplesmente uma atitude ambivalente para com o pai e uma 

escolha objetal afetuosa para com a mãe, mas que, ao mesmo 

tempo, também se comporta como uma menina e apresenta 

uma atitude afetuosa feminina para com o pai e um ciúme e uma 

hostilidade correspondente em relação à mãe. 70    

 

No caso da menina, tal como no do menino, o complexo de Édipo completo é 

positivo e negativo. No entanto, o complexo de castração e de Édipo articulam-se de 

forma distinta nos dois sexos.   

Segundo Freud:  

 

Nas meninas, o complexo de Édipo é uma formação secundária. 

As operações do complexo de castração o precedem e 

preparam. (...) Enquanto, nos meninos, o complexo de Édipo é 

destruído pelo complexo de castração, nas meninas ele se faz 

possível e é introduzido através do complexo de castração. 71 

 

 Freud diz que, na fase fálica da menina 

 

                                            
69 LAPLANCHE, Jean e PONTALIS, Jean Bertrand. Vocabulário de psicanálise, p. 77. 
70 FREUD, Sigmund (1923). O Ego e o id. ESB, vol. XIX, p. 45 - 46. 
71 FREUD, Sigmund (1925). Algumas conseqüências psíquicas da distinção anatômica entre os 
sexos. ESB, vol. XIX, p. 285. 
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Elas notam o pênis de um irmão ou companheiro de brinquedo, 

notavelmente visível e de grandes proporções, e imediatamente 

o identificam com o correspondente superior de seu próprio 

órgão pequeno e imperceptível; dessa ocasião em diante caem 

vítimas da inveja do pênis. 72   

 

De acordo com Freud, “Uma mulher, após ter-se dado conta da ferida ao seu 

narcisismo...” 73, ou seja, de sua suposta castração, “(...) desenvolve como cicatriz 

um sentimento de inferioridade (...)” 74 e rebela-se contra este estado de coisas 

indesejável. 

Em Feminilidade (1933[1932]), Freud afirma que o desenvolvimento 

psicossexual das mulheres é mais complexo e mais difícil que o dos homens - 

devido ao fato de que elas têm duas tarefas a mais a cumprir em relação aos 

primeiros: “Com o passar do tempo (...) uma menina tem que mudar de zona 

erógena e de objeto.” 75 Isto significa que a menina deve poder investir a vagina 

enquanto zona erógena predominante e deve abandonar a mãe enquanto seu 

primeiro objeto de amor, e substituí-la pelo pai, adentrando a fase governada pelo 

complexo de Édipo positivo.  

Ainda no mesmo texto Freud diz: 

 

A descoberta de que é castrada representa um marco decisivo 

no crescimento da menina. Daí partem três linhas de 

desenvolvimento possíveis: uma conduz à inibição sexual ou à 

neurose, outra, à modificação do caráter no sentido de um 

complexo de masculinidade, a terceira, finalmente, à 

feminilidade normal. 76  

 

Sobre o primeiro caminho que aponta Freud, o da neurose, ele diz:  

 

                                            
72 FREUD, Sigmund (1925). Algumas conseqüências psíquicas da distinção anatômica entre os 
sexos. ESB, vol. XIX, p. 280. 
73 Ibid., p. 282. 
74 Ibid., p. 282. 
75 FREUD, Sigmund (1933[1932]). Feminilidade. ESB, vol. XXII, p. 119. 
76 Ibid., p. 126. 
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(...) a menininha viveu, até então, de modo masculino, conseguiu 

obter prazer da excitação de seu clitóris e manteve essa 

atividade em relação a seus desejos sexuais dirigidos à mãe, 

(...) ora, devido à influência de sua inveja do pênis, ela perde o 

prazer que obtinha de sua sexualidade fálica. Seu amor próprio 

é modificado pela comparação com o equipamento muito 

superior do menino e, em conseqüência, renuncia a satisfação 

masturbatória derivada do clitóris, repudia seu amor pela mãe e, 

ao mesmo tempo, não raro reprime uma boa parte de suas 

inclinações sexuais em geral. 77  

 

Assim, Freud diz que uma das conseqüências da inveja do pênis parece ser, 

além de um sentimento de inferioridade em relação ao sexo oposto, um 

afrouxamento na relação amorosa da menina com a mãe, seu primeiro objeto de 

amor. Segundo ele, a menina abandona sua mãe e volta-se para o pai 

primeiramente a fim de obter dele um pênis; no entanto, “(...) a situação feminina só 

se estabelece se o desejo de um pênis for substituído pelo desejo de um bebê (...)” 
78, como Freud menciona pela primeira vez em seu texto Algumas conseqüências 

psíquicas da diferença anatômica entre os sexos. Neste último, ele diz:   

 

(...) a libido da menina desliza para uma nova posição – não há 

outra maneira de exprimi-lo – da equação ‘pênis-criança’. Ela 

abandona seu desejo de um pênis e coloca em seu lugar o 

desejo de um filho; com este fim em vista, toma o pai como 

objeto de amor. A mãe torna-se o objeto de seu ciúme. A menina 

transformou-se numa pequena mulher. 79 

 

Conforme Freud, só aos poucos a menina se afasta da mãe, uma vez que ela 

atribui sua castração a um infortúnio individual, e só gradativamente o estende às 

outras mulheres, e, por fim, também à sua mãe. Ele diz: 

 

                                            
77 FREUD, Sigmund (1933[1932]). Feminilidade. ESB, vol. XXII, p. 126. 
78 Ibid., p. 128. 
79 FREUD, Sigmund (1925). Algumas conseqüências psíquicas da distinção anatômica entre os 
sexos. ESB, vol. XIX, p. 284. 
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Seu amor estava dirigido à sua mãe fálica; com a descoberta de 

que sua mãe é castrada, torna-se possível abandoná-la como 

objeto, de modo que os motivos de hostilidade, que há muito se 

vinham acumulando, assumem o domínio da situação. 80 

 

Em relação ao sentimento de inferioridade da menina, Freud afirma que “(...) 

como resultado da descoberta da falta de pênis nas mulheres, estas são rebaixadas 

de valor pela menina, assim como depois o são pelos meninos, e posteriormente, 

talvez pelos homens.” 81   

Segundo o autor, este sentimento de inferioridade, advindo da constatação de 

que não possui tão precioso órgão, seria um dos motivos que podem levar uma 

mulher à análise. Ele diz: 

 

O desejo de ter o pênis tão almejado pode, apesar de tudo, 

finalmente contribuir para os motivos que levam uma mulher à 

análise, e o que ela racionalmente pode esperar de uma análise 

– capacidade para exercer uma profissão intelectual, por 

exemplo, - amiúde pode ser identificado como uma modificação 

sublimada desse desejo reprimido. 82  

 

Ele prossegue dizendo que a feminilidade normal só advém “Se, no decurso 

desse desenvolvimento, não se perdem demasiados elementos através da 

repressão (...)” 83 e se a menina substituir o desejo de um pênis pelo desejo de um 

bebê, como mencionado, que será o “(...) mais intenso desejo feminino” 84. 

Acerca dos motivos de hostilidade acima mencionados que propiciam o 

abandono da mãe enquanto objeto de amor pela menina e que a análise traz à luz, 

Freud considera que, para a menina,   

 

(...) ela [mãe] falhou em fornecer à menina o único ou órgão 

genital correto, que não a amamentou o suficiente, que a 

                                            
80 FREUD, Sigmund (1933[1932]). Feminilidade. ESB, vol. XXII, p. 126. 
81 Ibid., p. 126. 
82 Ibid, p. 125.  
83 FREUD, Sigmund (1933[1932]). Feminilidade. ESB, vol. XXII, p. 127. 
84 Ibid., p. 128. 
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compeliu a partilhar o amor da mãe com outros, que nunca 

atendeu às expectativas de amor da menina, e, finalmente, que 

primeiro despertou a sua atividade sexual e depois a proibiu (...) 
85 

 

 Sobre o declínio da organização genital infantil feminina, Freud diz que, uma 

vez a menina entendendo-se como um ser já castrado, ela abandona a posição 

edípica gradativamente. A respeito disso ele escreve: 

 

O temor da castração não é, naturalmente, o único motivo para a 

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

tenham elas um complexo de castração, não podem ter medo de 

serem castradas. Em seu sexo o que sucede é o temor da perda 

de amor (...) 86   

 

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

ao medo da castração nos meninos. A intensidade deste temor faz com que o 

complexo de Édipo positivo se dissolva. A menina renuncia ao desejo incestuoso 

pelo pai e recalca sua sexualidade infantil, o que dará lugar, no nível psíquico, à 

desidealização do ego e à constituição das instâncias do superego e ideal do ego - 

herdeiros do complexo de Édipo.  

Em seu texto A dissolução do complexo de Édipo, Freud considera que 

 

O processo [de recalque] (...) é, porém, mais que uma 

repressão. Equivale, se for levado a cabo, a uma destruição e 

abolição do complexo. Plausivelmente podemos supor que 

chegamos aqui à linha fronteiriça - nunca bem nitidamente 

traçada – entre o normal e o patológico. Se o ego, na realidade, 

não conseguiu muito mais que uma repressão do complexo, este 

persiste em estado inconsciente no id e manifestará mais tarde 

seu efeito patogênico. 87 

                                            
85 FREUD, Sigmund (1931). Sexualidade Feminina. ESB, vol. XXI, p. 242.  
86 FREUD, Sigmund (1933[1932]). Ansiedade e vida instintual. ESB, vol. XXII, p. 90. 
87 FREUD, Sigmund (1924). A dissolução do complexo de Édipo. ESB, vol. XIX, p. 120. 
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Um comentário a mais acerca do complexo de Édipo é digno de nota. De 

acordo com Laplanche e Pontalis:   

 

O complexo de Édipo não é redutível a uma situação real, à 

influencia efetivamente exercida sobre a criança pelo casal 

parental. A sua eficácia vem do fato de fazer intervir uma 

instância interditória (proibição do incesto) que barra o acesso à 

satisfação naturalmente procurada e que liga inseparavelmente 

o desejo à lei.88     

 

No tocante ao complexo de castração, que se articula ao complexo de Édipo, 

os autores afirmam:  

 

O complexo de castração deve ser referido à ordem cultural em 

que o direito a um determinado uso é sempre correlativo de uma 

interdição. Na “ameaça de castração” que sela a proibição do 

incesto vem encarnar-se a função da Lei enquanto institui a 

ordem humana (...). Precisamente por ser a condição a priori 

que regula a troca inter-humana enquanto troca de objetos 

sexuais é que complexo de castração pode apresentar-se na 

experiência concreta sob diversas facetas, ser reconduzido a 

formulações simultaneamente diferentes e complementares (...). 
89     

 

Desta forma, é a ameaça de castração que introduz a criança na lei das 

relações humanas, por meio da qual deverá aceitar que não é onipotente como 

antes imaginava ser, que deve submeter-se à ordem humana e às regras que 

regulam as trocas afetivas e agressivas entre os indivíduos na sociedade à qual 

pertence. É pela aceitação da interdição dos desejos incestuosos e parricidas do 

complexo de Édipo que o indivíduo se introduz na sociedade. 

                                            
88 LAPLANCHE, Jean e PONTALIS, Jean Bertrand. Vocabulário de psicanálise, p. 80. 
89
 Ibid., p. 76. 
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No que diz respeito ao recalque, ao qual é submetido à sexualidade infantil, 

Freud escreve, em 1915, que a essência do mesmo “(...) consiste simplesmente em 

afastar determinada coisa do consciente, mantendo-a a distância.” 90 No entanto, em 

seu texto O Inconsciente, ele diz:  

 

(...) a fórmula segundo a qual o recalque é um processo que 

ocorre entre os sistemas Ics. E Pcs. (ou Cs.), resultando em 

manter-se algo à distância da consciência, deve, de qualquer 

maneira, ser modificada, a fim de também poder incluir o caso 

da demência precoce e outras afecções narcisistas. Mas a 

tentativa de fuga do ego, que se expressa na retirada da catexia 

consciente, permanece, não obstante, um fator comum [às duas 

classes de neurose]. 91  

 

 Retomo o texto A repressão, no qual Freud diz que ela “(...) não é um 

mecanismo defensivo que esteja presente desde o início; (...) ela só pode surgir 

quando tiver ocorrido uma cisão marcante entre a atividade mental consciente e a 

inconsciente.” 92  

 Assim, Freud postula uma repressão primeva - que seria “(...) uma primeira 

fase da repressão, que consiste em negar entrada no consciente ao representante 

psíquico (ideacional) do instinto” 93 - e uma segunda fase do recalque, que ele 

chama de repressão propriamente dita, que 

 

(...) afeta os derivados mentais do representante reprimido, ou 

sucessões de pensamento que, originando-se em outra parte, 

tenham entrado em ligação associativa com ele. Por causa 

dessa associação, essas idéias sofrem o mesmo destino daquilo 

que foi primevamente reprimido. Na realidade, portanto, a 

repressão propriamente dita é uma pressão posterior. 94  

 

                                            
90 FREUD, Sigmund (1915). A repressão. ESB, vol. XIV, p. 152. 
91 FREUD, Sigmund (1915). O inconsciente. ESB, vol. XIV, p. 207 - 208. 
92 FREUD, Sigmund (1915). A repressão. ESB, vol. XIV, p. 152. 
93 Ibid., p. 153. 
94 Ibid., p. 153. 
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Freud chama a atenção para o fato de que “(...) a repressão não impede que 

o representante instintual continue a existir no inconsciente (...)”. 95 Para ele “(...) a 

repressão só interfere na relação do representante instintual com um único sistema 

psíquico, a saber, o do consciente.” 96 

Assim sendo, ele continua suas considerações dizendo que “O processo de 

repressão não deve ser encarado como um fato que acontece uma vez”, já que “(...) 

a repressão exige dispêndio persistente de força, e se essa viesse a cessar, o êxito 

da repressão correria perigo, tornando necessário um novo ato de repressão.” Deste 

modo, o autor afirma: “Podemos supor que o reprimido exerce uma pressão contínua 

em direção ao consciente.” 97 

Freud diz ainda que devemos acompanhar separadamente aquilo que 

acontece à idéia que sofreu repressão e à energia instintual ligada a ela.  

No que diz respeito à idéia que representa o instinto, segundo o autor, ela 

“(...) passa por uma vicissitude geral que consiste em desaparecer do consciente, 

caso fosse previamente consciente, ou em ser afastada da consciência, caso 

estivesse prestes a se tornar consciente.” 98 

 No que concerne à quota de afeto ligada à representação que sofreu 

repressão, Freud considera que o fator quantitativo do representante instintual 

possui três vicissitudes possíveis:   

 

(...) ou o instinto é inteiramente suprimido, de modo que não se 

encontra qualquer vestígio dele, ou aparece como um afeto que 

de uma maneira ou de outra é qualitativamente colorido, ou é 

transformado em ansiedade. 99 

 

Em seu texto Inibições, sintomas e ansiedade, de 1926, a última vicissitude 

acima mencionada será modificada com a segunda teoria da angústia proposta por 

Freud. Abordarei o assunto detalhadamente no próximo capítulo.  

                                            
95
 FREUD, Sigmund (1915). A repressão. ESB, vol. XIV, p. 153. 

96 Ibid., p. 153 - 154. 
97 Ibid., p. 156. 
98 Ibid., p. 157. 
99 Ibid., p. 157 - 158. 
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Assim, Freud conclui, dizendo: “Se uma repressão não conseguir impedir que 

surjam sentimentos de desprazer ou de ansiedade, podemos dizer que falhou, ainda 

que possa ter alcançado seu propósito no tocante à parcela ideacional.” 100 

Com o recalque da sexualidade infantil dá-se a formação do superego, 

enquanto mais uma estrutura que compõe o aparelho psíquico. Freud diz, em 1923, 

que: 

 

O amplo resultado geral da fase sexual dominada pelo complexo 

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

um precipitado no ego, consistente dessas duas identificações 

[materna e paterna] unidas uma com a outra de alguma maneira. 

Esta modificação do ego retém a sua posição especial; ela se 

confronta com os outros conteúdos do ego como um ideal do 

ego ou superego. 101 

 

Em A Dissecção da Personalidade Psíquica, de 1932, Freud considera que 

“(...) essa nova criação de uma instância superior dentro do ego está muito 

intimamente ligada ao destino do complexo de Édipo, de modo que o superego 

surge como o herdeiro dessa vinculação afetiva tão importante para a infância.” 102 

Ainda neste texto, Freud atribui ao superego, além da função crítica e 

censora, mais uma importante função. Para ele, o superego é  

 

(...) também o veículo do ideal do ego, pelo qual o ego se avalia, 

que o estimula e cuja exigência por uma perfeição sempre maior 

ele se esforça por cumprir. Não há dúvida de que esse ideal do 

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

admiração pela perfeição que a criança então lhes atribuía. 103   

 

 Com o declínio da organização genital infantil, a repressão a qual ela é 

submetida e o advento do superego, a criança entra no que Freud denominou de 

período de latência.  

                                            
100 FREUD, Sigmund (1915). A repressão. ESB, vol. XIV, p. 158. 
101 FREUD, Sigmund (1923). O ego e o id. ESB, vol. XIX, 1996, p. 46 - 47. 
102
 FREUD, Sigmund (1933[1932]). A Dissecção da personalidade Psíquica. ESB, vol. XXII, p. 69. 

103
 Ibid., p. 70. 
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 Segundo ele:  

 

Aproximadamente do sexto ao oitavo ano de vida em diante, 

podemos observar uma parada e um retrocesso no 

desenvolvimento sexual, que, nos casos que culturalmente há 

mais condições, podemos chamar de período de latência. 104 

 

 Freud afirma que, durante o período de latência, que pode ser total ou parcial, 

“(...) erigem-se as forças anímicas que, mais tarde, surgirão como entraves no 

caminho da pulsão sexual e estreitarão seu curso à maneira de diques (o asco, o 

sentimento de vergonha, as exigências dos ideais estéticos e morais).” 105    

Neste período, a energia da pulsão sexual é “(...) desviada do uso sexual e 

voltada para outros fins” 106 sendo que,  

 

(...) mediante esse desvio de forças pulsionais sexuais das 

metas sexuais e por sua orientação para novas metas, num 

processo que merece o nome de sublimação, adquirem-se 

poderosos componentes para todas as realizações culturais.107  

 

Freud considera que, nesta fase, os “(...) alvos sexuais foram amenizados e 

agora representam o que se pode descrever como a corrente de ternura da vida 

sexual.” 108 

Com a chegada da puberdade, Freud afirma que “(...) introduzem-se as 

mudanças que levam a vida sexual infantil à sua configuração normal definitiva.” 109 

Segundo ele, duas transformações que acontecem neste período são 

decisivas: “(...) a subordinação de todas as outras fontes de excitação sexual ao 

primado das zonas genitais e o processo de encontro do objeto.” 110 

O autor considera que só na puberdade a pulsão sexual irrompe novamente 

de forma acentuada. Ele diz, com a chegada desta fase: “Até esse momento, a 
                                            
104 FREUD, Sigmund (1916–1917[1915–1917]). O Desenvolvimento da Libido e As Organizações 
Sexuais. ESB, vol. XIV, p. 330.  
105 FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, vol. VII, p. 167.  
106 Ibid., p. 167. 
107 Ibid., p. 167. 
108 Ibid., p. 189. 
109 Ibid., p. 196. 
110 FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, vol. VII, p. 221. 
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pulsão sexual era predominantemente auto-erótica; agora, encontra o objeto sexual.” 
111 

Segundo o autor, a subordinação de todas as zonas erógenas ao primado da 

zona genital acontece pelo mecanismo de exploração do pré-prazer:  

 

(...) os atos sexuais outrora autônomos, ligados ao prazer e à 

excitação, convertem-se em atos preparatórios do novo alvo 

sexual (a descarga dos produtos sexuais), cuja consecução, 

acompanhada de enorme prazer, põe termo à excitação sexual. 
112    

 

No que diz respeito ao encontro do objeto, Freud afirma que “A escolha de 

objeto da época da puberdade tem que renunciar aos objetos infantis e recomeçar 

como uma nova corrente sensual.” 113  

É na esfera da representação que se dá, inicialmente, a escolha de objeto 

nesta fase, pois, para Freud, “(...) a vida sexual do jovem em processo de 

amadurecimento não dispõe de outro espaço que não o das fantasias, ou seja, o das 

representações não destinadas a concretizar-se”. 114   

Assim, há nesta fase uma nova eflorescência do conflito edipiano. Ele diz:  

 

Nessas fantasias, as inclinações infantis voltam a emergir em 

todos os seres humanos, agora reforçadas pela premência 

somática, e entre elas, com freqüência uniforme e em primeiro 

lugar o impulso sexual da criança em direção aos pais, quase 

sempre já diferenciado através da atração pelo sexo oposto: (...) 

Contemporaneamente à subjugação a ao repúdio dessas 

fantasias claramente incestuosas consuma-se uma das 

realizações psíquicas mais significativas, porém também mais 

dolorosas, do período da puberdade: o desligamento da 

autoridade dos pais, unicamente através do qual se cria a 

                                            
111 FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, vol. VII, p. 196. 
112 Ibid., p. 221. 
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oposição, tão importante para o progresso da cultura, entre a 

nova e a velha gerações. 115 

 

Diante disso, Freud conclui dizendo que:  

 

(...) a escolha objetal é guiada pelos indícios infantis, renovados 

na puberdade, da inclinação sexual pelos pais e por outras 

pessoas que cuidam dela, e que, desviada dessas pessoas pela 

barreira do incesto erigida nesse meio tempo, orienta-se para 

outras que se assemelham a elas. 116  

  

 

2. Contribuições de Piera Aulagnier à metapsicologia freudiana 

 

2. 1. – Considerações iniciais 

 

De acordo com Aulagnier: “(...) o modelo freudiano [da psique] pode 

reivindicar o domínio do campo de conhecimentos dos fenômenos neuróticos (...).” 
117 Entretanto, “A psicose nos obriga a repensar a psique e nossos modelos.” 118  

Assim, a autora, a partir de sua larga experiência na análise de pacientes 

psicóticos, afirma que não pretende criar um novo modelo da psique, mas “(...) tem a 

ambição de ampliá-lo(...).” 119 

Violante considera que:  

 

É a partir da prática analítica com psicóticos que Aulagnier, ao 

constatar os limites da metapsicologia freudiana frente ao 

conflito psicótico – limites que Freud reconhecia, mas localizava 

na impossibilidade de os psicóticos estabelecerem transferência 

                                            
115 FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB, vol. VII, p. 213 - 214. 
116 Ibid., p. 221. 
117 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 18. 
118 Ibid., p. 16. 
119 Ibid., p. 20. 
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com o analista -, fecunda-a com seus aportes tão rigorosos 

quanto criativos. 120 

  

Sobre a posição ocupada por Aulagnier no movimento psicanalítico, Violante 

comenta que ela  

 

(...) jamais negou a importância e a influência de Lacan em seu 

modo de pensar a psicanálise, mas deixa absolutamente claro 

que ela é freudiana – assim como são considerados os 

psicanalistas franceses que acompanharam Lacan apenas até a 

primeira fase de suas produções, quando ele se propôs a fazer 

um “retorno a Freud”. 121 

 

Violante aponta que o modelo metapsicológico de Aulagnier é mais dinâmico 

que econômico. Nele, Aulagnier prioriza a gênese e o funcionamento do Eu em suas 

relações com outros modos de funcionamento psíquico - o originário e o primário - e 

o mundo extrapsique, enfatizando, como principais funções do Eu: pensar e investir.  

O modo originário de funcionamento psíquico, postulado por Aulagnier, é o 

único presente desde o nascimento, e capaz de representar a identificação primária, 

que antecede e influencia na constituição do Eu. Uma vez que um dos pontos de 

fixação da histeria é apontado como sendo o momento do nascimento, como 

veremos adiante, faz-se necessário recorrer às contribuições desta autora para a 

compreensão destes momentos iniciais.  

Faço uma digressão a Freud, para introduzir os dois modos de funcionamento 

mental propostos por ele: o processo primário e o processo secundário. 

No que diz respeito ao primeiro, Freud considera que “(...) ele é descrito como 

o princípio do prazer-desprazer, ou, mais sucintamente, princípio de prazer”. 122 Os 

processos ligados ao princípio de prazer, de acordo com o autor,  

 

                                            
120 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira Piera Aulagnier. Uma contribuição contemporânea à obra de Freud, 
p. 9.  
121 Ibid., p. 10. 
122 FREUD, Sigmund (1911). Formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental. ESB, 
vol. XII, p. 237 - 238. 
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Esforçam-se por alcançar prazer; a atividade psíquica afasta-se 

de qualquer evento que possa despertar desprazer. (...) Nossos 

sonhos à noite e, quando acordados, são resquícios do 

predomínio deste princípio e provas de seu poder. 123  

 

Freud afirma que estes processos são os “(...) mais antigos, primários, 

resíduos de uma fase de desenvolvimento em que eram o único tipo de processo 

mental.”124 

Neste modo de funcionamento, de acordo com o autor, só o que era 

prazeroso era representado na mente, o que acontecia de forma alucinatória. 

Segundo ele, foi somente pela ausência da satisfação esperada das necessidades 

internas, que “(...) o aparelho psíquico teve de decidir tomar uma concepção das 

circunstâncias reais no mundo externo e empenhar-se por efetuar nelas uma 

alteração real.” 125  

Desta forma,  

 

Um novo princípio do funcionamento mental foi assim 

introduzido; o que se apresentava na mente não era mais o 

agradável, mas o real, mesmo que acontecesse ser 

desagradável. Este estabelecimento do princípio de realidade 

provou ser um passo momentoso. 126  

 

Retomo o modelo de aparelho psíquico que propõe Aulagnier, no qual a 

mesma “(...) privilegia a análise de uma de suas tarefas específicas: a atividade de 

representação.” 127  

Para ela, é esta atividade que deve inscrever na psique o existente, o vivido, 

um elemento de informação, cuja finalidade é “(...) metabolizar um elemento de 

natureza heterogênea em um elemento homogêneo à estrutura de cada sistema.” 128   

                                            
123 FREUD, Sigmund (1911). Formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental. ESB, 
vol. XII, p. 238. 
124 Ibid., p. 237. 
125 Ibid., p. 238. 
126 Ibid., p. 238. 
127 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 20. 
128 Ibid., p. 17. 
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Aulagnier postula “(...) três modos de funcionamento ou (...) três processos de 

metabolização: o processo originário, o processo primário, [e] o processo 

secundário.” 129 Ela diz que as três representações que resultam de suas atividades 

serão, respectivamente: “(...) a representação pictográfica ou pictograma, a 

representação fantasmática ou fantasia, [e] a representação ideativa ou enunciado.” 
130  

A autora prossegue sua explanação dizendo que “O resultado da reflexão 

dessas atividades sobre si mesmas constituem as instâncias que serão chamadas: o 

representante, o fantasiante, ou “metteur – en – scène”, e o enunciante ou Eu (Je)” 
131 e que ela designará como “(...) os lugares hipotéticos que se supõe serem a sede 

destas atividades e de suas produções como: espaço originário, espaço primário e 

espaço secundário.” 132  

Violante considera, a respeito do mencionado, que essas “(...) instâncias não 

são propriamente tópicas como em Freud(...).” 133  

Para Aulagnier, estes processos não estão imediatamente presentes na 

atividade psíquica. Tal como postula Freud, eles se sucedem temporalmente e é 

crível que estejam presentes ainda numa época muito precoce da vida, sendo que 

“(...) a aparição de um novo processo não significa a desaparição do precedente: em 

espaço diferentes, tendo entre eles relações não homólogas, cada um desenvolve a 

atividade que lhe é própria.” 134   

Existe, para a autora, o que ela chama de “(...) postulado estrutural ou 

relacional ou causal específico de cada sistema” 135. Este postulado é, para ela, o 

“(...) testemunho da lei segundo a qual funciona o psiquismo.” 136  

Aulagnier afirma que este postulado pode ser exprimido por três formulações, 

segundo o processo que se considere, a saber: 1) “(...) todo existente é auto- 

engendrado pela atividade do sistema que o representa; este é o postulado do auto-

engendramento, segundo o qual funciona o processo originário;” 137 2) “(...) todo 

                                            
129 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 28. 
130 Ibid., p. 28. 
131 Ibid., p. 28. 
132 Ibid., p. 28. 
133 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier. Uma contribuição contemporânea à obra de 
Freud, p. 20. 
134 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 28. 
135 Ibid., p. 30. 
136 Ibid., p. 30. 
137 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 30. 
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existente é um efeito da onipotência do desejo do Outro; este é o postulado próprio 

ao funcionamento do primário;” 138 3) “(...) todo existente tem uma causa inteligível, 

tornada acessível pelo discurso [saber]; este é o postulado segundo o qual funciona 

o secundário.” 139 

Ela considera que “(...) os elementos que não estão aptos a sofrer esta 

metabolização”, ou seja, que não podem ser representados pela psique, não podem 

ter um representante no espaço psíquico, “(...) não tendo, portanto, existência para a 

psique.” 140  

Ainda em relação a todos os sistemas, a autora afirma que para se ter uma 

representação, há de haver um investimento libidinal. É assim que, 

 

(...) para o psiquismo, nenhuma informação pode ser separada 

do que chamaremos de ‘informação libidinal’. Consideramos que 

todo ato de representação é coextensivo a um ato de 

investimento, e que todo ato de investimento é movido pela 

tendência própria ao psiquismo de preservar ou de encontrar 

uma vivência de prazer. (...) pode-se dizer que este é o ‘prazer 

mínimo’ necessário para que existam uma atividade de 

representação e representantes psíquicos do mundo, inclusive o 

próprio mundo psíquico. Prazer mínimo indispensável para que 

haja vida (...). 141 

 

 

2. 2. - O originário, o primário e o secundário.  

 

Aulagnier postula que, antes de o processo primário de que fala Freud entrar 

em cena, é um modo mais arcaico de funcionamento psíquico que representará, ou 

seja, registrará na psique, o encontro inaugural boca-seio, por meio de um 

pictograma ou representação pictográfica: o processo originário.  

                                            
138 Ibid., p. 30. 
139 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 30. 
140 Ibid., p. 30. 
141 Ibid., p. 31. 



46 
 

 

A autora considera que o espaço e a atividade do processo originário não são 

o inconsciente. De acordo com ela, a atividade do modo de representação do 

originário metaboliza toda vivência afetiva presente na psique em um pictograma. 

Ela assim define a noção de pictograma:  

 

O pictograma é a primeira representação que a atividade 

psíquica faz dela mesma, através da figuração do objeto zona-

complementar e do esquema relacional que ela impõe a estas 

duas entidades. 142  

 

 De acordo com interpretação de Violante, esta imagem ainda não é aquilo 

que Freud chamou de representação de coisa, em seu texto O Ego e o Id, de 1923. 

A inscrição psíquica nesse nível é sensorial, para Aulagnier, fonte de prazer ou de 

desprazer. 

Assim, o que caracteriza o pictograma é que ele não leva em consideração os 

conceitos de exterioridade, de não identidade, de ausência de projeção. O 

pictograma é “(...) indissociavelmente, representação do afeto e afeto da 

representação.” 143 

Aulagnier afirma que esta representação forjada pelo originário só pode ter 

como representado o que ela definiu enquanto “objeto – zona complementar”. Para 

ela a  

 

(...) representação desta dualidade ‘zona sensorial - objeto 

causa de excitação’ por uma imagem que os figura como 

entidade que chamaremos de ‘imagem da coisa corporal’ ou 

preferivelmente imagem do ‘objeto - zona complementar’. (...) é 

o pictograma, enquanto estabelecimento de um esquema 

relacional, no qual o representante se reflete como totalidade 

idêntica ao mundo. 144 

 

                                            
142 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 57. 
143
 Ibid., p. 64. 

144
 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 51. 
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 Deste modo, esta configuração é a representação do afeto que liga o objeto e 

a zona complementar; no entanto, este afeto é também “(...) representação da 

relação que liga o representante às experiências que lhe impõe a existência do não-

eu (seu próprio corpo e o mundo).” 145 

 A autora prossegue dizendo que o afeto, enquanto uma vivência do originário, 

“(...) é representado por uma ação do corpo (...)” 146; isto significa que ele é 

representado pela ação de atração ou de rejeição recíproca da zona e do objeto, 

ação que reflete a relação de atração ou de rejeição entre representante e 

representado.  

Aulaginer considera que esta ingestão ou atração e a rejeição são ilustrações 

pictográficas do amor e do ódio. Para ela, a conseqüência de todo sentimento 

positivo do representante em relação ao mundo é que ele é ilustrado por um desejo 

de ingestão, e todo movimento negativo, por uma rejeição e um desejo de 

destruição.  

Desta forma, Violante interpreta que a atividade pictográfica é pulsional e, a 

seu ver, é impossível representar a boca separada do seio. Estes dois serão 

representados pictograficamente como uma unidade, como partes que se fundem, 

se unem, se houver prazer; ou, se houver desprazer, rejeitam-se, repelem-se. 

Ainda de acordo com a interpretação de Violante, nesse nível de 

representação vale a lei do “tudo ou nada”, isto é, do amor ou do ódio radical: todo 

prazer conduz ao investimento libidinal da boca, do seio, do leite, da função 

alimentar e da própria atividade de representação pictográfica. Por outro lado, o 

desprazer leva ao desinvestimento ou ao não-investimento, o que produz um estado 

de tensão. No caso do prazer, isto se dá pela ação de Eros ou da pulsão de vida; no 

caso do desprazer, pela de Tanatos ou pulsão de morte. 

Aulagnier afirma que sua compreensão da pulsão de vida ou Eros e da pulsão 

de morte ou Tanatos é a mesma que a de Freud. Assim tal qual interpreta Violante, 

para a autora “(...) as pulsões de vida e de morte são duas metas do desejo: o 

desejo de desejo e o desejo do não desejo ou desejo de não ter que desejar.” 147 

 Para Aulagnier, a configuração do pictograma apóia-se no modelo do 

funcionamento sensorial e esta é a razão pela qual “(...) toda experiência de prazer 

                                            
145
 Ibid., p. 64. 

146
 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 64. 
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 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier. Uma contribuição contemporânea à obra de Freud, 
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reproduz a coalescência órgão sensível – fenômeno percebido e toda experiência de 

desprazer implica o desejo de automutilação do órgão de destruição dos objetos de 

excitação correspondentes.” 148 

 A autora considera que este empréstimo do originário, feito às funções 

corporais, resulta no fato de que a única representação possível do mundo é aquela 

que pode se dar como reflexo especular do espaço corporal. Ela diz: 

 

A especularização eu-mundo é, de fato, especularização psique-

corpo, o corpo designado, aqui, o lugar desta série de 

experiências dependente do encontro sujeito-existente, 

experiências que a psique se representa como efeitos do seu 

poder de engendrar os objetos fonte de excitação e de 

engendrar o que é causa de prazer ou de desprazer. 149  

 

Ela postula que desde a origem da atividade psíquica constata-se o fenômeno 

da especularização, fenômeno que ela define da seguinte forma:  

 

(...) toda criação da atividade psíquica se dá à psique como 

reflexo de sua própria imagem, força que engendra a imagem de 

coisa na qual ela se reflete; reflexo que ela contempla como sua 

criação, “imagem” que é conjuntamente para a psique, 

apresentação do agente produtor e da atividade produtora. 150  

 

 De acordo com interpretação de Violante, tal fenômeno de especularização é 

o que permite compreender a noção de identificação primária, acima mencionada, e 

que veremos mais detalhadamente a seguir. Segundo ela:  

 

Não sendo propriamente uma identificação - porque o Eu ainda 

não se constituiu -, o que ocorre na vivência de satisfação é uma 

relação de identidade, de mesmice entre a demanda primária do 

bebê de que a mãe o deseje e o desejo materno de que o bebê 

                                            
148 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 64. 
149 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 64 - 65. 
150
 Ibid., p. 50. 
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demande seu seio. Assim é que o seio será, nessa vivência, o 

suporte de uma demanda e de um desejo que deve coincidir, 

permitindo ao bebê identificar-se às “percepções coextensivas à 

resposta materna”. 151 

 

 Aulagnier considera que o processo originário persiste por toda a vida e que 

representa o espaço e as produções da psique que não são o originário como 

equivalentes de um objeto – zona complementar, cuja atividade pode ser fonte de 

prazer ou de desprazer. Assim, ela afirma, por exemplo, que  

 

A atividade intelectual e a ‘idéia’ que ela produz, se 

acompanham na cena do originário de uma mesma 

representação: o Eu se apresenta para o originário e é por ele 

representado como uma ‘função pensante’, que vem ocupar um 

lugar ao lado das outras funções parciais e a ‘idéia’ como objeto 

adequado a função pensante e produzido por ela. 152 

 

A autora chama isto de “fundo representativo”, que nunca será conhecido pelo 

Eu, mas cujos efeitos se manifestarão durante toda a vida.  

Assim, ela conclui que  

 

(...) o originário é, para nós, um “reservatório” pictográfico, no 

qual continuam ativas e para sempre fixadas as representações, 

que em última análise são aquilo pelo que se representa e se 

atualiza indefinidamente o conflito irredutível que opõe Eros e 

Thanatos; o combate entre desejo de fusão e desejo de 

destruição, amor e ódio, atividade de representação como 

desejo de um prazer de ser e como ódio pelo ter que desejar. O 

pictograma é uma representação na qual a ação, unindo as duas 

entidades complementares , vem sucessivamente testemunhar 

                                            
151 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier. Uma contribuição à obra de Freud, p. 26. 
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quem – se Eros ou se Thanatos – ganhou momentaneamente a 

partida. 153     

 

No que se segue aos momentos do originário, temos o advento do 

inconsciente inaugurado pelo processo primário. Segundo Aulagnier, a concepção 

por ela exposta do processo primário segue o mesmo legado deixado por Freud; no 

entanto, diversamente deste autor, ela considera que, neste modo de 

funcionamento, já há uma participação do princípio de realidade e não somente o do 

prazer. 

Como já foi dito, o primário é o modo de funcionamento do inconsciente.  No 

desenvolvimento de sua perspectiva, Aulagnier percebeu que no processo primário 

existem princípios ativos por meio dos quais é possibilitado seu funcionamento: a 

fantasia ou a representação fantasmática.  

É por meio desses processos que a representação do vivido se dá. Segundo 

Aulagnier: “(...) em toda fantasmatização se manifestará, explicitamente ou como 

pano de fundo, a representação fantasmática do próprio espaço corporal, percebido 

como um conjunto de zonas erógenas.” 154 

Ao falar de representação do vivido pelo primário, Aulagnier refere-se a um 

momento que se inaugura na experiência da separação. Temos assim, a criação de 

espaços tanto físicos, quanto psíquicos, que são metabolizados na psique da 

criança formando uma “imagem de coisa”, resultado do: 

 

(...) material presente nas representações que o primário forja 

do “fantasiante” e do Outro, numa fase que precede a aparição 

da imagem palavra. Existirá sempre, em qualquer que seja a 

“coisa” que o primário metabolizará na imagem que dela ele se 

forja, que é uma fantasia, uma articulação dos seus 

elementos, que será o decalque de representação que o 

primário se forja da relação unindo as partes e funções 

erógenas de seu próprio corpo e ao mesmo tempo, a relação 

unindo estas partes e funções ao corpo do Outro. 155 

                                            
153 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 66. 
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Temos então uma imagem de coisa proveniente do metabolismo da 

articulação das representações forjadas nas zonas erógenas, com as funções do 

corpo do Outro. Esta imagem de coisa servirá de substrato para a imagem de 

palavra que virá posteriormente. 

Percebemos na construção feita por Aulagnier a importância da 

metabolização dos espaços surgidos entre o bebê e o Outro. O reconhecimento da 

separação e dos espaços físico e psíquico é imposto pela experiência de presença e 

ausência, a qual será representada por uma figuração que tem como finalidade unir 

o separado à representação. Neste processo está, ao mesmo tempo, o 

reconhecimento e a negação da separação. 

A produção fantasmática tem justamente a finalidade de figurar onde se 

representa os dois espaços separados. Todavia, estes espaços estão submetidos à 

onipotência do desejo de um só. 

Estar submetido a um desejo que não é o seu próprio segue um caminho que 

se constitui no confronto e no reconhecimento de que o seio não pertence ao próprio 

corpo e, portanto, não está sujeito à ordem de sua posse. Ao tempo em que tenta 

permanecer no postulado da onipotência do desejo, a criança tem que lidar com a 

primeira informação sobre a separação dos espaços psíquicos e corporais. Assim, 

encaminha-se para o estabelecimento da onipotência do desejo do Outro. No dizer 

da autora: 

 

(...) a psique é confrontada à obrigação de reconhecer que o 

seio é um objeto separado do próprio corpo e, portanto, um 

objeto cuja possessão não é garantida; daí a recusa da psique 

em reconhecer como efeito do seu próprio desejo, uma 

separação que ela não tem o poder de abolir. Se tal 

acontecesse, ela deveria concluir que existe um desejo sem 

poder, conclusão inaceitável para o primário. A esta dupla 

necessidade de salvaguardar o postulado da onipotência do 

desejo e de se apropriar de uma primeira informação sobre a 

separação dos espaços psíquicos sobre a separação dos 

espaços corporais, correspondem, de um lado, o 

estabelecimento de uma representação do Outro agente e 
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garantia de onipotência do desejo – e de por outro lado, a 

representação do próprio espaço corporal (...).156 

 

Dessa forma, o prazer que este espaço experimentará será apresentado 

como efeito do desejo do Outro por uma reunificação dos espaços separados. Já o 

desprazer apresentar-se-á como efeito de rejeição do Outro. 

Para Aulagnier, esta é a “(...) infra-estrutura que encontraremos no esquema 

relacional que encontraremos em toda representação fantasmática”.157 Assim, é 

remodelando o cenário do originário que o primário constrói a cena primária 

possibilitando inscrever uma primeira relação de causa e efeito entre o que é 

vivenciado por aquele que olha e o que aparece na cena. 

Podemos então chegar ao postulado da onipotência do desejo do Outro que 

rege o modo primário de funcionamento psíquico. Nas palavras de Violante: 

 

Por meio desse processo, todo prazer e todo desprazer vividos 

nos sucessivos encontros e desencontros com o Eu do Outro 

e com a realidade serão representados na psique e atribuídos 

ao desejo do Outro de dar ou recusar prazer – sendo a mãe, 

via de regra, o representante do Outro. Outro como suporte de 

que todo sujeito depende para se constituir: mãe, pai, enfim, o 

que remete a uma ordem cultural.158 

 

Desde o início de sua constituição, no espaço do primário, já se inicia o 

estabelecimento dos protótipos do secundário. Segundo Aulagnier, sem tais 

protótipos “(...) a psique não poderia ter acesso ao que se tornará a terceira 

representação de sua relação ao mundo”.159 Os protótipos do secundário referem-

se: 1) à realidade, que adequa o mundo exterior às metas do desejo, através da 

fantasia; 2) ao Eu, na forma de uma figuração de uma relação proveniente da 

identificação do sujeito do inconsciente à resposta do desejo; 3) à castração, 

decorrente da separação dos espaços físico e psíquico e a contingência da 

                                            
156 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 70. 
157 Ibid., p. 70. 
158 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Piera Aulagnier. Uma contribuição à obra de Freud, p. 34. 
159 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 74. 
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diferença entre o desejo próprio e o do Outro; 4) ao complexo de Édipo, através do 

Édipo dos próprios pais. 

Por meio do modo secundário de funcionamento psíquico, constituem-se as 

idéias e enunciados. Logo, temos o advento do Eu, via pela qual são produzidos tais 

idéias e enunciados como componentes de uma “função de intelecção”, cujo produto 

será o fluxo ideativo que acompanhará o conjunto de atividade, da mais elementar à 

mais elaborada, da qual o Eu pode ser o agente. 

O Eu possui uma exigência de significação do lugar ocupado em relação ao 

desejo dos pais. Dessa forma, é na imagem de palavra que, “(...) tem sua fonte no 

primeiro porta-voz que possui um ‘seio-leite-falante’”,160 que o Eu pode surgir no 

processo secundário. Aulagnier explica que: 

 

É porque o ouvido começa por ‘ver’ o escutado, que a imagem 

de coisa e imagem de palavra poderão fundir-se, e o resultado 

é que o sujeito só poderá ver enquanto ele pode se ‘pensar’ 

como aquele que vê. O registro do escutado e da voz 

merecem uma atenção particular, devido ao lugar 

preponderante que ocuparão na organização de sistema 

semântico que constitui o Eu.161 

 

Situar a constituição do Eu em um sistema semântico implica colocá-lo em 

uma linguagem preexistente, ou seja, que coloca o Eu antecipado no discurso 

materno. Sobre isso, Aulagnier pontua que:  

 

A imagem do corpo da criança que se esperava faz parte 

desse ‘Eu antecipado’ ao qual o discurso materno se dirige. Se 

o Eu antecipado é um Eu historiado, que, desde o início, 

insere a criança num sistema de parentesco e, com isso, numa 

ordem temporal e simbólica, a imagem corporal deste Eu, tal 
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como o porta-voz a construiu, conserva a marca de seu desejo 

(o desejo materno). 162  

  

A respeito do Eu antecipado e do discurso materno, Violante interpreta que: 

 

(...) à medida que o Eu é antecipado pelo desejo e pelo 

discurso materno, não sendo jamais um indiferenciado do Id, o 

Eu não coincide com o ego freudiano, nem com o Eu 

lacaniano, uma vez que é constituído por duas dimensões: a 

identificada (provida pelo discurso materno) e a identificante 

(que não é produto passivo do discurso do Outro). As funções 

do Eu são: pensar e investir.163 

 

Dessa forma, levando-se em consideração as funções de pensar e investir do 

Eu e sua exigência de significação, Aulagnier nos diz que: “(...) a realidade se ajusta 

ao conhecimento que dela o saber dominante numa cultura dá”.164 Isto coloca, 

então, o Eu na dimensão da cultura, lugar esse que inicia sua circunscrição desde o 

discurso materno. 

Temos então a exigência de significação que enuncia o postulado da 

atribuição da causalidade psíquica que rege o modo secundário de funcionamento: 

“(...) todo existente tem uma causa inteligível, tornada acessível pelo discurso 

(...).”165  

 

2. 3. A constituição do Eu. 

 

Uma vez tendo tido oportunidade de entrar em contato com os pais de seus 

pacientes psicóticos, já que estes não demandam análise espontaneamente, 

Aulagnier teve ocasião de tecer considerações sobre o desejo destes pais por seus 

filhos e as implicações deste desejo para a constituição psíquica dos mesmos.  

                                            
162 AULAGNIER, Piera. Nascimento de um corpo, origem de uma história. Tradução Inédita de Maria 
Lucia Vieira Violante, p.14. 
163 VIOLANTE, Maria Lúcia Vieira. Piera Aulagnier. Uma contribuição à obra de Freud, p.39. 
164 AULAGNIER, Piera. Nascimento de um corpo, origem de uma história. Tradução Inédita de Maria 
Lucia Vieira Violante, p 3. 
165 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 30. 
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Acerca da repercussão do desejo parental, sobretudo o materno, que é 

prevalente, na constituição psíquica do bebê, Aulagnier afirma que todo indivíduo 

nasce num “(...) espaço falante (...).” 166 Este último se configuraria dentro do espaço 

familiar, organizado pelo discurso e pelo desejo do casal parental – entre si e em 

relação à criança.  

Segundo ela, dentro deste espaço familiar, a mãe teria a função de porta voz. 

Ela define esta função da seguinte forma:  

 

(...) porta voz no sentido literal do termo, pois é a esta voz que o 

infans deve, desde o seu nascimento, o fato de ter sido incluído 

num discurso que, sucessivamente, comenta, prediz, acalenta o 

conjunto de suas manifestações (...). 167  

 

Além disso, para a autora, a mãe representa “(...) uma ordem exterior cujo 

discurso enuncia ao infans suas leis e exigências.” 168  

A partir da função de porta voz, a mãe, ainda antes de o bebê nascer, o pré-

enuncia e o pré-investe com sua libido, construindo o que ela chamou de “sombra 

falada”.  

A respeito do conceito de sombra falada, a autora afirma: 

 

Precedendo o nascimento do sujeito preexiste um discurso que 

o concerne: espécie de sombra falada e suposta pela mãe que 

fala, ela se projeta sobre o corpo do infans – quando do seu 

nascimento – tomando o lugar deste a quem se dirige o discurso 

do porta-voz. 169    

 

Segundo Aulagnier, a sombra seria constituída por uma série de enunciados 

que testemunham o desejo da mãe pela criança, “(...) eles constituem uma imagem 

identificatória que antecipa o que será enunciado pela voz deste corpo, ainda 

ausente.” 170  

                                            
166 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 106. 
167 Ibid., p. 106. 
168 Ibid., p. 106. 
169 Ibid., p. 109. 
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Em relação à noção de sombra falada, Aulagnier considera que ela é “(...) 

herdeira da estória edipiana da mãe e de seu reprimido (...).” 171 Isto significa que a 

sombra endereçada ao corpo do bebê é constituída por “(...) aquilo a que a mãe teve 

de renunciar, aquilo que ela perdeu ou que esqueceu ter desejado. Sonho de uma 

recuperação narcísica (...).” 172 

A autora prossegue suas teorizações, segundo as quais o primeiro ponto de 

ruptura na relação da criança com sua mãe poderia ocorrer no momento de seu 

nascimento e ser representado por seu sexo. Nas palavras dela: “O primeiro ponto 

de ancoragem que pode, dramaticamente, tornar-se o primeiro ponto de ruptura 

entre esta sombra e este corpo é representado pelo sexo.” 173  

A autora afirma que pode haver uma antinomia entre o sexo da sombra e o 

sexo do corpo real do bebê. Assim: 

 

Esta clivagem da criança, operada pela mãe, é testemunhada 

pela ambigüidade de seu investimento em relação ao corpo da 

criança: jamais o objeto-corpo será tão próximo, tão dependente, 

e a um tal ponto objeto de cuidados, de preocupações e de 

interesses, ao mesmo tempo que permanece um mero suporte 

da sombra impondo-se como o que é amado ou ‘a amar’.174  

 

Aulagnier diz ainda que, após o nascimento do bebê, há a possibilidade de 

persistir uma diferença maior ou menor entre a sombra e o corpo real deste último. 

Acerca disto ela afirma: 

 

O reconhecimento desta possibilidade está na base do que é 

vivido pelo Eu como dúvida, sofrimento, opressão e, 

inversamente, como prazer, alegria, certeza, nos momentos em 

que ele tem a garantia da concordância entre sombra e 

objeto.175   

 

                                            
171 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 117. 
172 Ibid., p. 113.  
173 Ibid., p. 111. 
174 Ibid., p. 111. 
175 Ibid., p. 111 - 112. 
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De acordo com Aulagnier, este desencontro entre a sombra e o corpo do 

bebê pode permanecer durante a primeira fase da vida da criança, uma vez que esta 

última não pode ainda fazer uso da palavra e, portanto, não pode se opor à sombra 

que a mãe projeta sobre ela. 

No dizer da autora: 

 

(...) a possibilidade de contradição [entre sombra e corpo] 

persiste e é o corpo que pode manifestá-la; o sexo 

primeiramente, em seguida tudo o que, no corpo, pode aparecer 

como sinal de ‘uma falta’, de um ‘a menos’ (...). Todo defeito no 

seu funcionamento e no modelo que a mãe privilegia, corre o 

risco de ser recebido como um questionamento, uma recusa da 

conformidade deste corpo à sombra (...). 176 

 

 Embora Aulagnier afirme que o desejo da mãe é prevalente enquanto um dos 

fatores presentes na constituição psíquica do sujeito, ela assinala a pequena 

importância dada ao desejo do pai pela psicanálise. Segundo ela: 

 

Esquecemos – a menos que partilhemos a ilusão infantil sobre a 

onipotência da mãe – que a exclusão do pai implica, de sua 

parte, um querer excluir-se, que o eventual desejo de castração 

da mãe a seu respeito é tanto mais operante, quando ele 

encontra no parceiro um desejo de desempenhar um papel de 

vítima. 177  

  

 A autora considera que ao encontrar o desejo do pai, a criança encontra, 

também, “(...) o último fator que permite que o espaço extra-psique se organize de 

maneira a tornar possível o funcionamento do Eu ou, inversamente, obstacularizá-

lo.” 178 Para ela, a criança começa a reconhecer o representante da função paterna 

“(...) naquele que o discurso da mãe lhe designa como tal, mas também – e 
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esquecê-lo seria um erro grave – no discurso efetivo pronunciado pela voz paterna.” 
179   

 No encontro da criança com o pai, Aulagnier afirma que “(...) o que se oferece 

ao olhar do infans e à sua libido é este ‘Outro – sem – seio’ que pode ser fonte de 

um prazer e, mais geralmente, fonte de afeto.” 180 Para ela:  

 

O que marca seu traço específico e diferencial, por oposição ao 

encontro com a mãe, é que o encontro paterno não se faz no 

registro da necessidade, sendo esta a razão pelo qual o pai é, 

indubitavelmente, quem induz a primeira brecha na colusão 

original que tornava indissociáveis a satisfação das 

necessidades do corpo e a satisfação da ‘necessidade’ libidinal. 

Esta brecha vai induzir a psique do infans a reconhecer que, se 

esta presença é desejada pela mãe, ela permanece totalmente 

estranha ao campo da necessidade. 181  

 

Segundo Aulagnier, no encontro com o pai este se apresenta como um objeto 

a seduzir pela criança e também como um objeto a odiar. No primeiro caso, a autora 

considera que, para a criança,  

 

(...) tornar-se desejado pelo pai é esperar desempenhar o 

mesmo papel que a mãe, no registro do seu desejo: o olhar do 

pai, ao decretar uma equivalência entre a criança e a mãe, como 

objetos igualmente desejados, permitirá que este atributo 

comum se transforme numa prova de identidade entre esses 

dois sujeitos. O que o pai deseja em mim é o desejável de minha 

mãe: assim poderia ser formulado o que é o fundamento do 

desejo da criança de seduzir o pai. 182  
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180 Ibid., p. 139. 
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No que diz respeito ao pai enquanto um objeto a odiar, a autora afirma que, à 

fase de encontro com o pai, segue-se a necessidade de reconhecer a diferença 

entre os sexos,  

 

(...) o caráter não absoluto do poder materno e, inversamente, o 

poder exercido por uma potência (a potência paterna) que toma, 

inicialmente, a forma de uma voz que interdita e de uma voz à 

qual a própria mãe parece obedecer. 183  

 

Assim, para a criança “Se ela [mãe] não me deseja, quando tudo me fazia 

crê-lo, se ela diz não encontrar em mim o objeto de seu prazer, é porque ela 

obedece a uma lei, a do pai, à qual, talvez, ela tenha que se subordinar.” 184 A esta 

decepção, segue-se um estado transitório de cumplicidade entre a mãe e a criança, 

e a transferência, para o exterior, do veredicto de uma lei que aparece, inicialmente, 

como tirana.  

 É desta forma que, para Aulagnier, “Antes de ocupar o lugar do rival edipiano, 

o pai se apresentou à psique como a encarnação, no ‘não – eu’, da causa da 

impotência infantil em preservar sem falhas e de maneira autônoma, um estado de 

prazer.” 185 Ela afirma:  

 

Na cena do real aparece aquele que se impõe, conjuntamente, 

como o primeiro representante dos outros e como o primeiro 

representante de uma lei que faz do desprazer uma experiência 

à qual não se pode escapar. 186 

 

 Na relação específica do pai com a filha menina, a autora considera que ela 

apresenta “(...) menos rivalidade direta (...)” 187 do que a relação do pai com o filho 

menino.  

Aulagnier postula que a constituição do Eu se dá por uma dialética 

identificatória, que ocorre no decorrer da infância. Nessa trajetória, a autora aponta 
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dois momentos fundamentais: a identificação especular ou imaginária e a simbólica. 

Ela aponta, ainda, um momento precursor do Eu, que é a identificação primária.  

Em O Aprendiz de Historiador e o Mestre – Feiticeiro, Aulagnier expõe os 

tempos fundamentais dessa dialética identificatória. Para ela, o marco T0 (tempo 

zero) corresponde à identificação primária, que acontece no nascimento do bebê e é 

precursora do Eu. Este tempo estende-se até T1 (tempo um), que corresponde à 

identificação imaginária ou especular, através da qual o Eu advém. Por sua vez, T1 

vai até T2 (tempo dois ou “tempo de concluir”), momento em que ocorre a 

identificação simbólica que culmina com a identificação ao projeto.     

Acerca da identificação primária, a qual se dá no momento do nascimento e 

só pode ser representada pelo processo originário, como já exposto, Aulagnier 

afirma que o bebê identifica-se “(...) com as percepções coextensivas à resposta 

materna. Ele é primeiramente aquilo que ele percebe do e pelo objeto, esse prazer 

de beber ou esse desespero da ausência (...).” 188 Desta forma, para a autora, o 

bebê identifica-se com aquilo que ele percebe a partir da resposta materna à sua 

demanda primária, que é demanda de desejo, de libido.  

De acordo com Aulagnier, a cena que inaugura o psiquismo e dá inicio ao 

jogo identificatório é o primeiro encontro entre o bebê e sua mãe. No que diz 

respeito ao bebê, Aulagnier retoma a idéia de Freud de que o psiquismo não 

conhecia a fome, o alimento ou a necessidade, mas ele utiliza essas manifestações 

para formular uma demanda que é, desde o início, demanda de libido materna.  

Segundo a autora, “Essa demanda que visa o desejo da mãe é o que 

chamaremos de demanda primária, aquela que é dirigida ao Outro e que não pode 

exprimir senão um voto: ser a resposta em conformidade com a oferta (...).” 189  

Assim sendo, a identificação primária corresponde à demanda primária. Para 

Aulagnier, a dialética que representa a identificação primária é: “‘A mãe deseja que o 

infans demande’ e ‘o infans demanda que a mãe deseje’ (...).” 190 

Quando se dá o momento inaugural do encontro entre o bebê e a mãe, esta 

acredita que dispõe de um saber sobre as necessidades do corpo e da psique do 

bebê. Assim, o que é manifestado pelo bebê, seja “(...) o primeiro som emitido pelo 
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infans, seja o grito mais inarticulado, não impede que seja entendido pela mãe como 

‘demanda de (...) ’.” 191 

Na opinião de Aulagnier, no que diz respeito à mãe, “(...) qualquer 

manifestação de vida no sujeito (grito, movimento de alegria, sinal de sofrimento) é 

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

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

desejo.” 192 

Considerando então que o bebê demanda, primeiramente, a libido, o desejo 

materno, a partir do seu desejo, a mãe responderá à demanda do bebê oferecendo-

lhe um objeto: o seio.  

De acordo com a autora, o seio – objeto que inaugura o jogo identificatório – 

tem uma dupla função na identificação primária: 1) Para a mãe, o seio é identificado 

àquilo que o bebê demanda. Entretanto, “Essa demanda do seio não é 

absolutamente para a mãe sinônimo de uma demanda alimentar, mas sim, aquilo 

que a designa como a dispensadora de vida, de amor, aquilo que simboliza a função 

materna, tornando-se seu emblema mais precioso.” 193 2) Para o bebê, o seio é o 

primeiro objeto que ele descobre em uma primeira experiência de prazer. Por causa 

disto, o seio torna-se o objeto privilegiado que sustenta a demanda libidinal do bebê 

e presentifica o desejo materno por ele.  

Como já mencionado, o Eu não está presente desde o início da vida; a 

identificação primária é precursora do Eu. Após a identificação primária, Aulagnier 

destaca um segundo momento da dialética identificatória, a identificação especular 

ou imaginária, por meio da qual o Eu advém.  

Em Um intérprete em busca de sentido I, a identificação especular ou 

imaginária é definida por Aulagnier como “(...) o segundo tempo da dialética 

identificatória (...).” 194 De acordo com a autora, na identificação especular “(...) se 

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

idêntico a si mesmo.” 195 Este encontro entre o olhar do bebê e sua imagem no 

espelho é testemunhado pelo olhar materno. Assim, Aulagnier considera que “Esse 

encontro entre o sujeito e o ego especular é o que vai instaurar o registro imaginário 
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como lugar das identificações do ego, oferecendo ao sujeito uma aparente 

autonomia nesse registro”. 196 

A experiência especular é entendida pela autora como comportando três 

momentos: 1) o surgimento de uma imagem especular que a psique do bebê 

reconhece como sua; 2) o desvio do olhar do bebê de sua imagem especular para o 

olhar de sua mãe, onde ele lê o enunciado que diz que essa imagem é objeto do 

prazer materno; 3) o retorno do olhar do bebê para sua imagem especular que, a 

partir desse momento, será constituída pela relação entre a imagem e a legenda que 

a concerne, percebida no olhar materno.  

No primeiro momento, o bebê depara-se com uma imagem especular idêntica 

a si mesmo e, portanto, diferente de qualquer outro objeto do mundo, inclusive de 

sua mãe.  

A partir deste encontro do bebê com sua imagem especular, abre-se para o 

sujeito uma possibilidade de investimento libidinal em sua própria imagem. Por outro 

lado, o mesmo encontro desperta no bebê a agressividade, que tem suas origens no 

momento em que a imagem especular lhe impõe um dado de realidade: a de que 

ele, o bebê, é diferente e separado de sua mãe.  

Em um segundo momento, o bebê desvia seu olhar de sua imagem especular 

para o olhar de sua mãe para que ela confirme, com o olhar, a autenticidade da 

imagem especular percebida por ele. 

Em um terceiro momento, quando o bebê retorna seu olhar para a imagem 

especular -, ele irá constituir, imaginariamente, o visto no espelho como objeto de 

prazer da mãe, na medida em que ele faz uma união entre o visto e o escutado 

materno a respeito dessa imagem. Em relação a isso, em A Violência da 

interpretação, Aulagnier escreve: 

 

É essa junção que aciona o registro imaginário e designa o 

momento no qual entra em cena o que preanuncia o Eu: 

momento no qual se opera uma soma entre a imagem especular 

e o enunciado identificatório que o Outro, num primeiro tempo, 

pronuncia sobre ela. 197 
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Assim, para Aulagnier, quando ocorre a junção entre o visto e o escutado 

proferido pela mãe, “(...) o que a criança encontra não é simples objetivação de si 

mesma como imagem, mas também a designação que lhe envia o olhar do Outro, 

indicando-lhe ‘quem é’ este que o Outro ama, nomeia e reconhece.” 198 

Segundo a autora, o que diferencia a identificação especular ou imaginária da 

identificação primária “(...) é que a partir desse primeiro enunciado ‘eu é isso’, o ‘isso’ 

não aliena mais de modo direto o enunciante no campo do Outro (Eu não é mais 

nem o seio, nem a mãe), mas se mediatiza graças ao objeto, que chamamos objeto 

de demanda.” 199 

Para Aulagnier, a função desse objeto  

 

(...) guardará um papel isomorfo na dinâmica relacional assim 

como na repartição libidinal, qualquer que seja sua natureza (do 

objeto parcial cujos protótipos serão o seio, uma vez que é 

percebido como separado da mãe e, num segundo momento, as 

fezes, passando pelo ego especular tal como funciona na 

relação narcísica com o outro, para chegar a qualquer coisa que 

possa tornar-se suporte da demanda infantil num tempo anterior 

ao Édipo). 200  

 

Isso significa que, nesse tempo de constituição do Eu, o objeto assume duas 

significações para a criança: primeiramente, o objeto é prova de investimento 

libidinal, porque dá-lo ao outro ou recebê-lo do outro é prova de amor. Ao mesmo 

tempo, o objeto é emblema identificatório porque, ao oferecer o objeto ao outro, a 

criança identifica-se com aquele que tem o objeto do prazer materno e, ao recebê-lo 

do outro, identifica-se com aquele que é objeto do prazer materno.  

De acordo com o proposto por Aulagnier, em A Violência da Interpretação, 

“(...) o registro imaginário define o conjunto dos enunciados que tem a função de 

emblemas identificatórios e a imagem especular que deve servi-lhes de ponto de 

ancoragem.” 201 
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Aulagnier afirma que o Eu identifica-se com as “posses“ desses emblemas, ou 

seja, essas “posses” são “(...) definidas pela mensagem que, a partir delas, retorna 

ao sujeito para lhe dizer ‘quem’ ele é.” 202  

A autora postula ainda sobre a identificação especular ou imaginária que  

 

A identificação imaginária pressupõe a possibilidade, para o 

sujeito, de ele designar por um enunciado identificatório que 

possa ser referido à sua imagem, entendendo-se aqui esta 

imagem de si mesmo que o acompanha ao longo de sua 

existência. 203  

 

Todavia, segundo Aulagnier, a imagem não tem o poder de fazer com que os 

outros a vejam tal como o sujeito a vê, ou tal como o sujeito gostaria que os outros a 

vissem. 

Esse conflito entre a imagem e o enunciado que a diz, conforme Aulagnier, 

“(...) deslocará seu centro de gravidade do suporte especular para o que chamamos 

saber identificatório, ou o discurso que o Eu pode manter sobre o Eu.” 204 

Na identificação especular, o Outro torna-se  

 

(...) referente inconsciente com o qual serão daí por diante 

medidos todos os ‘outros’ da demanda, que pronunciará seu 

veredicto sobre a inadequação de todo objeto de reposta com a 

relação a esse primeiro objeto da oferta, mas que, por isso, 

permite o ricochete infinito da busca. 205 

 

Assim sendo, a autora afirma que a mãe pode oferecer muitos emblemas 

narcisistas à criança, ela pode achar esta última bonita, boa, inteligente; 

 

(...) porém, há um reconhecimento que não está ao seu alcance 

atribuir-lhe; um emblema que ela não pode discriminar para o 

filho: aquele que daria seu estatuto de sujeito no campo do gozo. 

                                            
202 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 168. 
203 Ibid., p. 166. 
204 Ibid., p. 167. 
205 AULAGNIER, Piera. Um intérprete em busca de sentido I, p. 209. 
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Esse olhar surpreendido no espelho, que ela está sempre pronta 

para lhe oferecer, investe sua imagem e não sua carne. Aquela 

que gratifica a criança com uma infinidade de dons, privou-a o 

tempo todo daquilo que ela não sabia demandar, mas que no 

entanto funda seu desejo: ser causa de gozo. (...) Eis por que 

designamos a prova da castração com esse “tempo para 

compreender” (...). 206 

 

No que diz respeito à castração, a autora considera que ela:   

 

(...) pode ser definida como a descoberta, no registro 

identificatório, de que não ocupamos jamais o lugar que 

acreditávamos nosso e que inversamente já estávamos 

destinados a ocupar um lugar no qual não poderíamos ainda 

encontrar – nos. 207     

 

Assim, para Aulagnier, a angústia de castração é uma angústia de 

identificação, na medida em que ressurge todas as vezes em que o discurso 

identificatório que o Eu sustenta sobre si mesmo for abalado pela prova da 

realidade.    

Desta forma, a autora afirma ser a interdição do objeto incestuoso (mãe) 

como objeto de desejo o primeiro efeito daquilo que é compreendido no “tempo de 

compreender”. Ela diz:  

 

Desejá-la foi um erro, continuar desejando-a seria um crime: por 

isso o ideal não pode mais sustentar o anseio da realização de 

um desejo que faria do eu o excluído, o fora-da-lei. O 

desmoronamento desse anseio que para o sujeito equivale a um 

cisma em seu andaime identificatório, arrasta em sua queda 

essa série de objetos que constituía sua armadura e, com eles, o 

ideal tal como funcionava até então. 208  

                                            
206 AULAGNIER, Piera. Um intérprete em busca de sentido I, p. 209 - 210. 
207 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 158. 
208 AULAGNIER, Piera. Um intérprete em busca de sentido I, p. 218. 
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Essa interdição marca o declínio do complexo de Édipo e, em decorrência 

disso, abre o acesso a uma nova organização da dialética identificatória e da 

economia libidinal do sujeito: a partir deste momento, o Eu pode relativizar os 

enunciados identificatórios veiculados pelo discurso dos pais e investir em emblemas 

identificatórios oferecidos pelo discurso do meio.  

Desta forma, o Eu pode formular enunciados identificatórios do tipo “quando 

eu crescer serei ...”, demandando ideais endereçados a si mesmo, o que caracteriza 

a demanda pós edípica.  

Essa posição libidinal e identificatória do Eu, que decorre da assunção da 

castração e é correlata da demanda pós-edípica, funda o terceiro campo da dialética 

identificatória, designada por Aulagnier como identificação simbólica.  

De acordo com a autora, a identificação simbólica compreende dois tempos: o 

“tempo de compreender”, que vai desde o advento do Eu até a assunção da 

castração, e o “tempo de concluir”, que é iniciado a partir da castração e culmina 

com a identificação ao projeto. 

Aulagnier define o projeto identificatório como sendo:  

 

(...) a autoconstrução contínua do Eu pelo Eu, necessária para 

que esta instância possa se projetar num movimento temporal, 

projeção de que depende a própria existência do Eu. 209 

 

Isso significa que o projeto identificatório abre o acesso ao registro da 

temporalidade porque oferece ao sujeito uma imagem ideal de si mesmo sobre a 

qual o Eu presente pode projetar-se em um tempo futuro.  

O que define essa dialética identificatória pós-edípica é o fato de que o Eu só 

pode ser valorizado mediante o seu anseio de tornar-se outro, que, quando 

encontrado, se projetará em um novo projeto.   

Aulagnier afirma que há sempre uma distância a ser preservada entre o Eu e 

o projeto identificatório. Nas palavras da autora: 

 

                                            
209
 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 154. 
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Esse x, esse ‘a menos’, deve permanecer faltando, a fim de que 

o projeto e o eu não venham a faltar. Dizer que esse x é aquilo 

através de que o sujeito tem acesso à (ou assume sua) 

castração, é uma primeira verdade (...); mas reconhecer que 

esse mesmo x é o elemento pelo qual o sujeito preserva um 

lugar para aquilo que (...) [é] chamado de ‘esperança narcísica’, 

é uma segunda verdade. Se, nesse período posterior ao Édipo, 

o sujeito é capaz de renunciar à crença de que basta desejar 

para ter, se pode aceitar que jamais saberá tudo, que não 

possuirá nunca todas as riquezas, que jamais será amado por 

todas as mulheres (ou por todos os homens), não renunciará, 

entretanto à esperança de um auto-encontro entre um ideal e um 

eu em total conformidade. 210      

 

Assim, a autora conclui que:  

 

O Eu assina, portanto, um compromisso com o tempo: ele 

renuncia fazer do futuro este lugar no qual o passado poderia 

retornar, aceita esta constatação, mas preserva a esperança de 

que um dia, este futuro lhe devolverá a possessão de um 

passado, tal qual ele sonhou. 211  

 

Desta forma o Eu é constituído por um compromisso entre as diferentes 

posições libidinais e identificatórias assumidas pelo sujeito em seu passado, 

presente e futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
210 AULAGNIER, Piera. Um intérprete em busca de sentido I, p. 220. 
211 AULAGNIER, Piera. A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado, p. 157. 
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CAPÍTULO - II 

 

A CONSTITUIÇÃO PSICOPATOLÓGICA DA HISTERIA 

 

 (...) sou caleidoscópica: fascinam-me as 

minhas mutações faiscantes que aqui 

caleidoscopicamente registro. 212 

Clarice Lispector 

 

1. Psicopatologia psicanalítica e histeria 

 

Em 1923, Freud, em seu texto Neurose e Psicose, considera a histeria uma 

neurose de transferência. Ele propõe uma fórmula simples para diferenciar a 

neurose e a psicose. Segundo ele: “(...) a neurose é o resultado de um conflito entre 

o ego e o id, ao passo que a psicose é o desfecho análogo de um distúrbio 

semelhante nas relações entre o ego e o mundo externo.” 213  

 Atendo-nos aqui à questão da neurose, temos que o autor a expõe da 

seguinte maneira:  

 

Nossas análises demonstram todas que as neuroses 

transferências se originam de recuar-se o ego a aceitar um 

poderoso impulso instintual do id ou a ajudá-lo a encontrar um 

escoador ou motor, ou de o ego proibir àquele impulso o objeto a 

que visa. Em tal caso, o ego se defende contra o impulso 

instintual mediante o mecanismo da repressão. O material 

reprimido luta contra esse destino. Cria para si próprio, ao logo 

de caminhos sobre os quais o ego não tem poder, uma 

representação substitutiva (que se impõe ao ego mediante uma 

conciliação) – o sintoma. O ego descobre a sua unidade 

ameaçada e prejudicada por esse intruso e continua a lutar 

                                            
212 LISPECTOR, Clarice. Água Viva, p. 31.  
213 FREUD, Sigmund. (1924 [1923]). Neurose e psicose. ESB, vol. XIX, p. 167.   
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contra o sintoma, tal como desviou o impulso original. Tudo isso 

produz o quadro de uma neurose. 214  

 

O autor considera, ainda neste texto, que  

 

Não é contradição que, empreendendo a repressão, no fundo, o 

ego esteja seguindo as ordens do superego, ordens que, por sua 

vez, se originaram de influências do mundo externo que 

encontraram representações no superego. 215   

 

 Para Aulagnier, a patologia no âmbito do psiquismo dá-se por um conflito 

identificatório. Ela não exclui as concepções de Freud sobre a psicopatologia, mas 

aprofunda-as. Para ela, a psicopatologia dá-se por um conflito identificatório que 

será: 1) no interior do Eu, no caso da potencialidade psicótica; 2) entre o Eu e seus 

ideais, no caso da potencialidade neurótica; e 3) um conflito misto entre o Eu e os 

ideais e no interior do Eu, na potencialidade polimorfa.  

 Segundo a autora, o conceito de potencialidade “(...) engloba os “possíveis” 

do funcionamento do Eu e de suas posições identificatórias, uma vez terminada a 

infância.” 216 

Ela diz que o que pode propiciar a manifestação de uma potencialidade e 

fazer eclodir uma psicopatologia 

 

(...) depende de múltiplas razões, mas sua importância será 

sempre proporcional às suas repercussões sobre a economia 

identificatória do Eu e, mais precisamente, à gravidade do risco 

que implicam: tornar ineficaz a primeira solução que achara para 

o conflito identificatório e que lhe tinha permitido, senão superá-

lo, pelo menos torná-lo “vivível”. 217  

 

                                            
214 FREUD, Sigmund. (1924 [1923]). Neurose e psicose. ESB, vol. XIX, p. 168. 
215 Ibid., p. 168. 
216 AULAGNIER, Piera. O Aprendiz de Historiador e o Mestre-Feiticeiro, p. 228. 
217 Ibid, p. 229. 
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Aulagnier, em Os destinos do prazer, elabora formulações a respeito do 

conflito identificatório nas neuroses, que se estabelece entre o Eu e os ideais. Ela 

define a potencialidade neurótica da seguinte forma:  

 

Toda neurose apresenta sua forma manifesta no momento em 

que o complexo de Édipo deveria dissolver-se; momento em que 

o investimento dirigido aos Eus parentais não deve desaparecer, 

mas modificar-se através de uma decantação das demandas a 

eles dirigidas e através do desejo de encontrar novos 

destinatários para as demandas que não podem mais ser 

dirigidas aos pais. Recalque que permite ao Eu esquecer que 

esperava dos pais um prazer sexual quando na realidade 

preserva este mesmo desejo graças à fixação que se opera. 218 

 

Desta forma, a autora considera que a “(...) ignorância do Eu da componente 

sexual incluída na demanda dirigida aos pais e aos seus substitutos vai tomar a 

forma da acusação tão freqüente (...) do neurótico.” 219 E é por isso que “(...) a 

resposta que ele recebe não pode satisfazer o que se oculta atrás da aparente 

legitimidade dos objetos ou dos prazeres que supõem pedir.” 220 Para Aulagnier 

 

A sintomatologia neurótica desabrocha quando o Eu investiu o 

Eu de um outro porque pensava assim satisfazer a sua demanda 

infantil, o que prova que ele mudou apenas de destinatário sem 

por isso modificar o que esperava em resposta a suas primeiras 

demandas: ser amado, ser protegido, como queria ser amado e 

protegido pelos pais e, mais ainda, que lhe dê prazer sexual. 

Demanda irrealizável uma vez que o outro não pode ser a mãe e 

parceiro sexual, o pai e o amante, o filho e o objeto de gozo. Eis 

porque o conflito neurótico concerne seletivamente ao registro 

sexual (...). 221   

 

                                            
218 AULAGNIER, Piera. Os destinos do prazer: alienação, amor, paixão, p. 161. 
219 Ibid., p. 161. 
220 Ibid., p. 161. 
221
 Ibid., p. 161. 
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Ela prossegue sua explanação dizendo:  

 

Se o Eu do amado dá uma resposta que favorece a ilusão de 

adequação ao que se esperava do primeiro destinatário [pais], o 

sujeito recua face ao horror de um incesto que seria consumado; 

se a resposta não favorece este efeito de ilusão, o sujeito não 

pode gozar. 222  

 

Em decorrência da impossibilidade do neurótico de encontrar satisfação nas 

respostas que recebe, a autora considera que  

 

Pode ocorrer que esta impossibilidade conduza a uma des-

implicação parcial, quando uma parte da agressividade se 

desprende do sexual e vai tentar se realizar, seja através de 

uma conduta agressiva para com o outro, seja através da auto-

agressividade. Devemos acrescentar, entretanto, que esta 

agressividade é sempre induzida pela recusa do outro ao prazer 

que se esperava, recusa que se exprime através do que lhe 

enuncia o Eu e o corpo do outro; não posso ser ao mesmo 

tempo mãe e amante, pai e amante, filho ou filha e parceiro 

sexual. 223    

 

De acordo com Aulagnier, então,  

 

Na neurose a pulsão de morte só pode triunfar porque o Eu 

recusa o sofrimento causado pela ausência de um prazer ao 

qual ele não quer renunciar, embora a eventual realização de um 

tal prazer implique a culpabilidadede de ter transgredido a 

interdição do incesto. 224 

 

                                            
222 AULAGNIER, Piera. Os destinos do prazer: alienação, amor, paixão, p. 161. 
223 Ibid., p. 162. 
224 Ibid., p. 162. 
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Como mencionado, Freud situa a histeria no campo das neuroses e, mais 

precisamente, no campo das neuroses de transferência. Ele se refere a ela , em 

1905, dizendo:  

 

Eu tomaria por histérica, sem hesitação, qualquer pessoa em 

quem uma oportunidade de excitação sexual despertasse 

sentimentos preponderantes ou exclusivamente desprazerosos, 

fosse ela ou não capaz de produzir sintomas somáticos. 225 

 

Laplanche e Pontalis oferecem uma definição com mais contornos e 

esclarecedora sobre a histeria, que, para eles, seria uma:   

 

Classe de neurose que apresentam quadros clínicos muito 

variados. As duas formas sintomáticas mais bem identificadas 

são a histeria de conversão, em que o conflito psíquico vem se 

manifestar nos sintomas corporais mais diversos, paroxísticos 

(exemplo: crise emocional com teatralidade) ou mais duradouros 

(exemplo: anestesias, paralisias histéricas, sensação de ‘bola’ 

faríngica, etc.) e a histeria de angústia, em que a angústia é 

fixada de modo mais ou menos estável neste ou naquele objeto 

exterior (fobias). (...) Pretende-se encontrar a especificidade da 

histeria na predominância de um certo tipo de identificação e de 

certos mecanismos (particularmente o recalque, muitas vezes 

manifesto), e no aflorar do conflito edipiano que se desenrola 

principalmente nos registros fálico e oral.226 

 

Como bem observa Gori227, a definição acima proposta por Laplanche e 

Pontalis é apresentada a partir de duas vertentes: uma aponta para as 

manifestações sintomáticas da neurose, cujas duas formas mais bem identificadas 

seriam a histeria de conversão e a histeria de angústia, e a outra visa apreender a 

histeria a partir de sua especificidade, tomando três pontos principais para tanto: 1) o 

                                            
225 FREUD, Sigmund. (1905 [1901]). Fragmentos da análise de um caso de histeria. ESB, vol. VII, p. 
37.   
226 LAPLANCHE, Jean e PONTALIS, Jean Bertrand. Vocabulário de Psicanálise, p. 211.  
227 GORI, Claúdia Andréa. Histeria Feminina: a problemática identificatória, p.13. 
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conflito edipiano com dois pontos de fixação, nos registros oral e fálico; 2) o recalque 

como mecanismo defensivo privilegiado e 3) a prevalência de uma determinada 

forma de identificação. 

  

2. Os dois pontos de fixação na histeria 

 

Em 1931, no texto Sexualidade feminina, Freud tece considerações sobre a 

longa fase inicial de ligação predominante da menina com a mãe, o complexo de 

Édipo negativo na menina. 

Acerca desta fase, Freud diz: 

 

(...) acha-se a suspeita de que essa fase de ligação com a mãe 

está especialmente relacionada à etiologia da histeria, o que não 

é de surpreender já que tanto a fase quanto a neurose são 

características femininas. 228  

  

Na Conferência XVIII das Conferências introdutórias sobre psicanálise, Freud 

escreve que suas pacientes histéricas “(...) foram conduzidas de volta a um 

determinado período de seu passado, através dos sintomas de sua doença ou pelas 

conseqüências desses sintomas.” 229 Segundo ele,  

 

Na maior parte dos casos, com efeito, escolheu-se, para esse 

fim, uma fase muito precoce da vida – um período da sua 

infância ou, até mesmo, por mais que isso pareça risível, um 

período de sua existência como criança de peito.230 

 

Em Feminilidade, Freud escreve sobre a satisfação materna diante do 

nascimento de um filho:  

 

A diferença na reação da mãe ao nascimento de um filho ou de 

uma filha mostra que o velho fator representado pela falta de 

                                            
228 FREUD, Sigmund (1931). Sexualidade Feminina. ESB, vol. XXI, p. 234 - 235. 
229 FREUD, Sigmund (1917 [1916-1917). Fixação em traumas – O inconsciente. ESB, vol. XVI, p. 282. 
230 Ibid., p. 282. 
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pênis não perdeu, até agora, a sua força. A mãe somente obtém 

satisfação sem limites na sua relação com seu filho menino; este 

é, sem exceção, o mais perfeito, o mais livre de ambivalência de 

todos os relacionamentos humanos. 231 

 

Aulagnier, como mencionado no capítulo anterior, aponta como sendo o sexo 

do bebê, no momento de seu nascimento, o primeiro ponto de ruptura que pode 

surgir entre o desejo dos pais, sobretudo o desejo da mãe pelo filho, presente nos 

enunciados construídos por eles em relação a este último, e o corpo real do bebê.  

Mayer considera, a partir da teoria Lacaniana e em conformidade com André 

Green, “(...) indiscutível (...) que a atribuição que os pais fazem do sexo que terá a 

criança seria um fator determinante na organização sexual humana” 232, uma vez 

que “O recém-nascido pode ser idealizado ou rechaçado, segundo corresponda ou 

não às expectativas parentais.” 233 

Levando-se em consideração as colocações de Freud acima expostas, as 

contribuições de Aulagnier a respeito do lugar do desejo dos pais na constituição 

psíquica do ser humano, bem como as considerações de Mayer, e de sua leitura de 

André Green, temos que: o desejo dos pais, sobretudo o da mãe pela criança e 

mais, particularmente, pelo sexo desta, influencia a qualidade do investimento 

libidinal que a criança receberá a partir de seu nascimento, já que este pode ser 

acatado com júbilo ou desilusão pelos pais. 

 Assim sendo, é possível localizar no nascimento o primeiro desarranjo no 

desenvolvimento psicossexual da menina que poderá vir a se tornar histérica. 

A partir de experiências clínicas com histéricas, Manonni afirma: “O problema 

da identificação nas histéricas é muito complicado. Ele se origina no nascimento ou 

quase: ‘Essa criança não é como deveria ser’. (...) ‘Nós queríamos um menino, não 

foi como deveria ser’.” 234 Ele afirma que pôde constatar que das histéricas que 

atendeu, as que se curaram o fizeram quando conseguiram um sucesso marcante.  

 

O sucesso, creio que é ele que as cura. Uma vez que obtêm um 

determinado sucesso, elas se destacam. Isso me fez pensar que 

                                            
231 FREUD, Sigmund (1933 [1932]). Feminilidade. ESB, vol.XXII, p. 132.  
232 MAYER, Hugo. Histeria, p. 33. 
233 Ibid., p. 33. 
234 MANONNI, Octave. As identificações na clínica e na teoria psicanalítica, p. 87. 
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o sucesso as livrava dos problemas (...). É preciso que seja um 

sucesso visível, é claro. 235 

 

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Mayer escreve que pode ocorrer dos 

pais conscientemente valorizarem a identidade sexual anatômica da filha, mas 

inconscientemente, rechaçarem-na, considerando este fato como “(...) facilitador de 

uma organização neurótica (...).” 236 Ele diz ainda que “(...) é freqüente vermos – 

sobretudo na histeria feminina – que a mãe desvaloriza sexualmente sua filha, 

enquanto o pai a considera uma espécie de companheira-cúmplice (...) e a valoriza 

em atividades masculinas.” 237 Para ele “(...) o rechaço materno da feminilidade da 

filha, como também de sua própria, contribui para que a menina não valorize seu 

papel de mulher.” 238  

 Alonso e Fuks dizem que o fracasso das identificações edípicas, que 

permitem definir a identidade sexual de homem ou mulher e o lugar do indivíduo no 

processo de sexuação, é decorrente de algo mais primitivo, “(...) que prepara o 

terreno para esse fracasso identificatório.” 239 Aqui, os autores parecem sugerir que, 

possivelmente, a não valorização do sexo feminino ocupa o lugar deste “algo” no 

caso da menina que se tornará histérica. 

 Acerca da relação com a mãe nos primeiros tempos de vida, Pellegrino diz 

que inicialmente a criança precisa agarrar-se, fundir-se à mãe e que essa 

necessidade será tanto maior quanto menos segurança e garantia ela tiver do amor 

materno; assim diz ele: 

 

(...) a virulência do conflito edípico, na fase fálica, será 

decisivamente influenciada pelas vicissitudes da relação entre a 

criança e a mãe, na fase oral. Quanto pior for esta relação, 

quanto menos se sentir a criança amada e protegida pela figura 

materna, mais se agarrará a ela, e mais devastadoras serão as 

paixões desencadeadas na etapa posterior. Ao contrário, se a 

relação for boa e amorosa, mais facilidade terá a criança de 

                                            
235 MANONNI, Octave. As identificações na clínica e na teoria psicanalítica, p. 87. 
236 MAYER, Hugo. Histeria, p. 34. 
237 Ibid., p. 34. 
238 Ibid., p. 43. 
239 ALONSO, Silvia Leonor e FUKS, Mário Pablo. Histeria, p. 149. 
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aceitar o corte separador que, com a interdição do incesto, a 

afasta da mãe. 240   

 

 Chegada à fase fálica do desenvolvimento psicossexual feminino, a menina 

deve, como propõe Freud, mudar de objeto predominante de amor da mãe para o 

pai, o que se faz pela constatação de que ela não possui o pênis e deixa como 

cicatriz um sentimento de inferioridade em relação ao sexo oposto. Ela deve ainda, 

de acordo com Freud, por no lugar de seu desejo de um pênis o desejo por um bebê 

para aceder à feminilidade normal. 

 Freud afirma que, a partir da constatação de sua suposta castração, um dos 

caminhos que pode ser seguido pela menina é o da neurose. Quando este é o caso, 

o autor considera que, “(...) como resultado da descoberta da falta de pênis nas 

mulheres, estas são rebaixadas de valor pela menina (...) 241 e que ela, a menina 

que se tornará histérica, “(...) reprime uma boa parte de suas inclinações sexuais em 

geral.” 242 

É na fase fálica que podemos circunscrever o segundo desarranjo no 

desenvolvimento da menina que a conduz à neurose histérica. 

Retomando o desenvolvimento feminino normal, temos que, segundo Freud 
243, em O Ego e o Id, a criança abandona as catexias objetais do complexo de Édipo 

completo, ao final da fase fálica, identificando-se com os pais.  

De acordo com Aulagnier, essas identificações pós-edípicas, ou simbólicas, 

permitem ao indivíduo constituir-se como sujeito desejante de um objeto 

heterossexual diferente dos pais.   

No caso da menina que se tornará histérica, a partir das considerações de 

Aulagnier sobre as neuroses, incluída aí a histeria, opera-se uma fixação nesta fase, 

ou seja, a menina não abandona de todo as catexias objetais edípicas, embora 

reprima seu conteúdo ideativo, o que manifestará seu efeito em sua vida afetiva 

posterior. Como vimos, esta fixação faz com que a histérica se aproxime de 

eventuais parceiros sexuais com demandas infantis.    

                                            
240 PELLEGRINO, Hélio. Édipo e a Paixão. In: CARDOSO, Sérgio et. al. Os sentidos da paixão, p. 
310.  
241 FREUD, Sigmund. (1923). Feminilidade. ESB, vol. XIX, p. 126. 
242 Ibid., p. 126. 
243 Cf. FREUD, Sigmund. (1923). O ego e o id. ESB, vol. XIX, p. 46 - 47. 
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 Dolto afirma, a partir de sua experiência clínica, que a decepção narcísica 

provocada pela descoberta da diferença entre os sexos é sempre manifesta na 

menina e que o comportamento dos pais diante desta descoberta é determinante 

para a possibilidade de evitar a “escolha” de um destino psicossexual histérico. No 

dizer da autora:  

 

O comportamento da mãe ou pai (...) nesse estágio, pode mudar 

completamente o sentido narcisista dessa surpresa dolorosa, se 

ela é transformada em um mero ensejo para um esclarecimento 

sobre a sexualidade, e não de uma rejeição emocional por parte 

do adulto a quem a criança pede explicações. 244 

 

A autora afirma, ainda, que, diferentemente do que afirmou Freud, ela pôde 

observar que a menina aceita rapidamente sua característica sexual ao sentir que foi 

desejada menina por seu pai e, assim sendo, à imagem de sua mãe sem pênis.  

Segundo Violante, a partir dos autores Freud, Aulagnier, Dolto, Octave 

Manonni e Joyce Mc Dougall, é somente diante da valorização da feminilidade da 

menina pelos pais que esta pode superar a inveja do pênis e aceder ao desejo de ter 

filhos. A autora considera que a menina que se tornará histérica, por ter vindo ao 

mundo desprovida de pênis, é rechaçada primeiramente pelos pais, que subestimam 

sua feminilidade, o que faz com que “(...) ela se aferre mais à mãe (fálica), e, quando 

chegar na fase fálica, se identifique com ela.” 245 

 De acordo com Alonso e Fuks, acerca da menina que se tornará histérica:   

 

A histérica é filha de uma outra histérica que não conseguiu 

valorizar sua própria feminilidade e, em conseqüência disso, 

teria transmitido à filha um sentimento de menos valia em 

relação ao corpo. Chegado o momento do reconhecimento das 

diferenças entre os sexos, esse sentimento se tornaria um 

obstáculo à aceitação da castração. 246   

 

                                            
244 DOLTO, Françoise. Sexualidade Feminina, p. 55. 
245 VIOLANTE, Maria Lucia vieira. O dilema da histérica, p. 8. 
246 ALONSO, Sílvia Leonor e FUKS, Mario Pablo. Histeria, p. 167. 
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 Assim, a histérica, embora tenha aceitado em certa medida a castração 

materna e a sua própria, pois não é homossexual, como sublinha Violante 247, fica 

fixada numa lógica fálico - castrada.  

Mayer ilustra a situação da fixação fálica da histérica, dizendo que ela fica 

“(...) submersa em um mundo povoado por seres que ou são ‘fálicos’ ou são 

‘castrados’.” 248 

Em relação ao sentimento de inferioridade da histérica, Mayer escreve:   

 

[Ela] É, em termos psicossexuais, uma menina ferida em seu 

narcisismo, pois considera o fato de não ter pênis como o 

resultado de uma castração, seja como for que a imagine. Quer 

vivencie o horror de encarnar um ser monstruoso a quem a mãe 

não deu o pênis que todos possuem, quer acredite com 

desespero que teve pensamentos ou atos ‘maus’, pelos quais 

lhe tiraram o pênis, tentará compensar este sentimento de 

intolerável inferioridade dissimulando o que percebe como falta, 

imperfeição ou defeito, com o desejo de ocupar um lugar de (...) 

perfeição. Lugar instável no qual precisa ser constantemente 

confirmada pelo desejo que é capaz de despertar no outro: pela 

perfeição de sua voz, pelo atrativo de suas roupas, pela beleza 

de seu corpo, pela agudeza de seu intelecto... 249 

 

À luz da teoria lacaniana, Mayer afirma que a constelação familiar da histérica 

desempenha papel fundamental para tornar a elaboração edípica dificultada. Ele 

indaga:  

    

Como chegar a ser mulher se o modelo nada mais faz do que 

se queixar de seu ser mulher, se hostiliza permanentemente seu 

marido, desqualificando-o? Como, também, se a mãe somente 

se dedica a demonstrar sua hiperfeminilidade e é incapaz de um 

gesto de ternura ou de íntima comunicação afetiva com sua 

                                            
247 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. O dilema da histérica, p. 8.  
248 MAYER, Hugo. Histeria, p. 42. 
249 Ibid., p. 42. 
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filha? É uma evidência clínica que o complemento desta mãe 

será, com freqüência, um pai submisso e dependente... 250 

 

Sobre o pai da histérica, em concordância com os autores anteriormente 

referidos, Violante251 afirma que a feminilidade da filha não é o alvo do investimento 

paterno. Segundo a autora, recordando o pai de Dora, o lugar designado para a 

histérica por seu pai é a de companheira-cúmplice. 

 

3. O recalque, a formação de sintomas e a identificação na histeria 

  

Na histeria, como em todas as neuroses, ocorre o que Freud 252 chamou de 

falha na repressão, ou seja, o reprimido logra êxito em retornar na formação de 

sintomas.   

De acordo com o autor:  

 

Nossas primeiras observações de repressão e da formação de 

sintomas foram feitas em relação com a histeria. Verificamos 

que o conteúdo perceptual de experiências excitantes e o 

conteúdo ideativo de estruturas patogênicas de pensamento 

foram esquecidos e impedidos de ser reproduzidos na 

lembrança, e concluímos portanto que o manter-se afastado da 

consciência constitui uma característica principal da repressão 

histérica. 253 

 

A literatura psicanalítica consultada é unívoca em afirmar que o recalque é o 

mecanismo de defesa privilegiado na histeria. Assim, Laplanche e Pontalis, 

consideram: “O recalque é especialmente patente na histeria” 254. Alonso e Fuks 

dizem: “O recalque é, tanto na histeria de conversão quanto na histeria de angústia, 

o mecanismo fundamental.” 255 Fenichel, por sua vez, afirma: “A repressão 

                                            
250 MAYER, Hugo. Histeria, p. 62 
251 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Algumas notas sobre a histeria e a sexualidade feminina. In:Trieb, 
n. 1-2, mar./set., vol. IV, p. 200.  
252 FREUD, Sigmund (1915). A repressão. ESB, vol. XIV, p. 158. 
253 FREUD. Sigmund (1926 [1925]). Inibições, sintomas e ansiedade. ESB, vol. XX, p. 159. 
254 LAPLANCHE, Jean e PONTALIS, Jean Bertrand. Vocabulário de Psicanálise, p. 430. 
255 ALONSO, Sílvia Leonor e FUKS, Mario Pablo. Histeria, p. 168. 
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propriamente dita é o mecanismo principal da histeria, exprimindo atitude na qual a 

coisa censurável ou inoportuna é tratada simplesmente como se não existisse” 256.  

De acordo com este último autor, o recalque pode ser observado clinicamente 

 

(...) mediante vazios – vale dizer, pelo fato de realmente faltarem 

certas idéias, sentimentos que seria[m] de [se] esperar como 

reações adequadas à realidade – ou se manifestam pelo caráter 

obsessivo com que o indivíduo se apega a certas idéias, 

sentimentos e atitudes compensadores, que representam 

derivados. A primeira situação é a que se vê na repressão 

secundária; a segunda, nas recordações encobridoras e nas 

idéias obsessivas. 257 

 

Podemos delinear a diferença da repressão na histeria e em uma suposta 

“normalidade”. De acordo com Freud, só “Se, no decurso deste desenvolvimento 

[sexual] não se perderem demasiados elementos através da repressão, essa 

feminilidade pode vir a ser normal.” 258 No entanto, a menina que poderá vir a se 

tornar histérica reprime uma grande parte de sua sexualidade em geral, como já 

vimos.  

Isso significa que na histeria podemos observar um “a mais” de recalque, nela 

- guardadas as intensidades em que pode se manifestar - parece que não só a 

sexualidade infantil - ligada ao complexo de Édipo - é recalcada, mas uma parcela 

que remonta à quase totalidade da sexualidade e/ou agressividade.  

Desta forma, como apontam Laplanche e Pontalis259, o recalque na histeria 

pode ser manifesto.   

Na conferência XXIII, intitulada Os caminhos da formação dos sintomas, 

Freud assim define os sintomas neuróticos: “(...) são atos, prejudiciais, ou pelo 

menos, inúteis à vida da pessoa, que por sua vez, deles se queixa como sendo 

indesejados e causadores de desprazer ou sofrimento.” 260 Segundo o autor, “O 

principal dano que causam reside no dispêndio mental que acarretam, e no 

                                            
256 FENICHEL, Otto. Teoria psicanalítica das neuroses, p. 139. 
257 Ibid., p. 139. 
258 FREUD, Sigmund (1933[1932]). Feminilidade. ESB, vol. XXII, p. 127 - 128. 
259 LAPLANCHE, Jean e PONTALIS, Jean Bertrand. Vocabulário de Psicanálise, p. 211. 
260 FREUD, Sigmund (1916-1917 [1915-1917]). Os Caminhos da Formação dos Sintomas. ESB, vol. 
XVI, p. 361. 
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dispêndio adicional [de energia] que se torna necessário para se lutar contra eles.” 
261 Assim,  

 

Onde existe intensa formação de sintomas, esses dois tipos de 

dispêndio podem resultar em extraordinário empobrecimento da 

pessoa no que se refere à energia mental que lhe permanece 

disponível e, com isso, na paralisação da pessoa para todas as 

tarefas importantes da vida. 262 

 

 A respeito do sintoma, Freud afirma então que: “(...) os sintomas neuróticos 

são resultados de um conflito (...).” 263 Para ele, este  

 

(...) surge em virtude de um novo método de satisfazer a libido. 

As duas forças que entram em luta [impulso e defesa] 

encontram-se novamente no sintoma e se reconciliam, por assim 

dizer, através do acordo representado pelo sintoma formado. É 

por essa razão, também, que o sintoma é tão resistente: é 

apoiado por ambas as partes em luta.” 264  

 

No que diz respeito aos sintomas histéricos, Freud, em Psicologia de grupo e 

análise do Eu (1924), apresenta alguns exemplos destes baseados no processo de 

identificação.  

O primeiro é o de uma menina que desenvolve a mesma tosse atormentadora 

de sua mãe. De acordo com Freud:   

 

A identificação pode provir do complexo de Édipo; neste caso 

significa um desejo hostil, por parte da menina, de tomar o lugar 

da mãe, e o sintoma expressa seu amor objetal pelo pai, 

ocasionando realização, sob a influência do sentimento de culpa, 

de seu desejo de assumir o lugar da mãe: ‘Você queria ser sua 

                                            
261 FREUD, Sigmund (1916-1917 [1915-1917]). Os caminhos da Formação dos Sintomas. ESB, vol. 
XVI, p. 361. 
262 Ibid., p. 361. 
263 Ibid., p. 361. 
264 Ibid., p. 361 - 362. 
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mãe e agora você a é – pelo menos, no que concerne a seus 

sofrimentos’. Esse é o mecanismo completo da estrutura de um 

sintoma histérico. 265 

 

No texto Dostoiévski e o Parricídio (1928[1927]), Freud fornece outro exemplo 

de formação de sintoma histérico baseado numa identificação. Ele analisa os 

sintomas similares a morte de Dostoiévski em linhas muito semelhantes às acima 

descritas e diz: 

 

Conhecemos o significado e a intenção dessas crises 

semelhantes à morte. Significam uma identificação com uma 

pessoa morta, seja com alguém que está realmente morto ou 

com alguém que ainda está vivo e que o indivíduo deseja que 

morra. (...) A crise possui então o valor de uma punição. 

Quisemos que outra pessoa morresse; agora somos nós essa 

outra pessoa e estamos mortos. 266  

 

O segundo exemplo mencionado em Psicologia de grupo e análise do ego 

(1925) é o de alguém que desenvolve o mesmo sintoma da pessoa que é amada, 

como no caso Dora, em que ela imitava a tosse do pai. Freud diz que, nesse caso, 

“(...) só podemos descrever o estado de coisas dizendo que a identificação apareceu 

no lugar da escolha de objeto e que a escolha de objeto regrediu para a 

identificação.” 267  

Assim, Freud afirma que pode acontecer que “(...) a escolha de objeto retroaja 

para a identificação (...)” 268, já que “(...) a identificação constitui a forma mais 

primitiva e original do laço emocional.” 269 Desta forma, “(...) o ego assume as 

características do objeto.” 270  

Freud afirma então que “(...) nessas identificações, o ego às vezes copia a 

pessoa que não é amada e, outras, a que é.” 271  

                                            
265 FREUD, Sigmund, (1921). Psicologia de grupo e análise do Eu. ESB, vol. XVIII, p. 116. 
266 FREUD, Sigmund, (1928 [1927]). Dostoiévski e o Parricídio. ESB, vol. XXI, p. 188. 
267 FREUD, Sigmund, (1921). Psicologia de grupo e análise do Eu. ESB, vol. XVIII, p. 116. 
268 Ibid., p. 116. 
269 Ibid., p. 116. 
270 Ibid., p. 116. 
271 Ibid., p. 116. 
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O terceiro exemplo dado por Freud é o caso no qual a “(...) identificação é 

baseada na possibilidade ou desejo de colocar-se na mesma situação.” 272 Neste 

caso, “(...) a identificação deixa inteiramente fora de consideração qualquer relação 

de objeto com a pessoa que está sendo copiada.” 273 

Freud diz:  

 

Suponha-se, por exemplo, que uma das moças de um internato 

receba de alguém de quem está secretamente enamorada uma 

carta que lhe desperta ciúmes e que a ela reaja por uma crise de 

histeria. Então, algumas de suas amigas que são conhecedoras 

do assunto pegarão a crise, por assim dizer, através de uma 

infecção mental. (...) As outras moças também gostariam de ter 

um caso amoroso secreto e, sob a influencia do sentimento de 

culpa, aceitam também o sofrimento envolvido nele. 274   

 

Segundo o autor,  

 

(...) um determinado ego percebeu uma analogia significante 

com outro sobre certo ponto (...). Uma identificação é logo após 

construída sobre esse ponto e, sob a influência da situação 

patogênica, deslocada para o sintoma que o primeiro ego 

produziu. A identificação por meio do sintoma tornou-se assim o 

sinal de um ponto de coincidência entre os dois egos, sinal que 

tem de ser mantido reprimido. 275   

 

Freud conclui, a partir dos exemplos citados, que a identificação nos sintomas 

histéricos observados é “(...) parcial e extremamente limitada, tomando emprestado 

apenas um traço da pessoa que é objeto dela.” 276   

Ainda no que diz respeito à identificação na histeria, Freud afirma que a via 

principal desta última é “(...) a identificação com a pessoa amada” 277; para ele, na 
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histeria, há uma acentuação excessiva do objeto. A histeria é um estado amoroso 

excessivo. Ele diz: “O histérico exagera o amor do objeto e se torna, por isso, 

incapaz de se movimentar: ele se fixa.” 278     

Para Manonni: “A histérica se encontra presa a um problema de identificações 

sucessivas que se expulsam umas às outras (...)”. 279  

Segundo Mayer, a identificação com as figuras parentais está intimamente 

ligada à formação de sintomas e ao modo de viver na histeria, sendo “(...) um dos 

caminhos privilegiados que a estrutura histérica utiliza para cumprir seus desejos 

inconscientes encobrindo-os através do sonho, da fantasia ou do sintoma.” 280 

Conforme este autor, a histérica tem necessidade de recriar, na fantasia ou na 

realidade, a situação triangular de seu complexo de Édipo, da qual não pôde se 

desvencilhar, ocupando ora um, ora outro vértice do triângulo, mantendo, no 

entanto, a triangulação. Ele diz:   

 

(...) a identificação histérica aparece impulsionada pelo desejo. 

Desejo condenado que não se reduz a um objeto de desejo mas 

sim a um lugar desejado. Lugar desejado a partir do qual se 

pode tanto alcançar um objeto proibido, como ser o objeto de 

desejo de um sujeito igualmente proibido, ou consumar a 

eliminação de um rival que se deveria amar, etc... 281 

 

 No que diz respeito ao desejo da histérica, para o autor, ele sempre aparece 

intimamente ligado e pouco discriminado do proibido, pois “(...) ela vivencia cada 

relação sexual como uma relação incestuosa com os pais e por isso sente-se na 

obrigação de, defensiva ou punitivamente, excluir ou dissociar a satisfação genital 

de suas relações amorosas.” 282 

Mayer aponta que, em função desta estrutura parental na qual a histérica se 

coloca,    

                                                                                                                                        
277 MASSON, Jeffrey M. A correspondência completa de Sigmund Freud para Wilhelm Fliess: 1987- 
1904, p.391 
278 Minuta da Sociedade Psicanalítica de Viena em 06/02/1907. In: NUNBERG, H e FERDERN, E. 
(Ed). Tes premiers psychanalytes minutes de la societé psychanalyique de Vienna. vol. I 1906 - 1908. 
Paris: Gallinard, 1976, p.130. (Tradução inédita de Maria Lucia Vieira Violante). 
279
 MANONNI, Octave. As identificações na clínica e na teoria psicanalítica, p. 87. 

280 MAYER, Hugo. Histeria, p. 44 
281 Ibid., p. 53. 
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(...) torna-se difícil para a mulher aceitar-se plenamente quer 

como objeto desejável, quer como sujeito desejante. Precisa 

apoiar-se de alguma maneira em um sujeito desejante que se 

ligue a um objeto desejável, já que ela mesma não pode 

assumir-se em nenhuma das duas posições. 283  

 

Fundamentando-se em Freud e nos autores já referidos, Violante interpreta 

que a histérica,  

 

(...) tendo sido frustrada de modo prevalente pela mãe, ainda 

que também pelo pai, em sua demanda de amor e de 

reconhecimento, a demanda persistente da histérica é uma 

demanda identificatória acerca do que é ser mulher, do que é 

desejável numa mulher do ponto de vista do homem, seu objeto 

de escolha. 284  

 

Assim, pela fragilidade das identificações que lhe foram possíveis, entendo 

que a histérica não sabe o que é desejável numa mulher e, para sentir-se desejável, 

precisa de “(...) um outro que a confirme com seu desejo.” 285 

Mayer tece considerações sobre a dependência da histérica. Ele afirma que:  

 

Pode-se observar, na histérica, uma acentuada dependência de 

seu marido ou de algum personagem idealizado que representa 

a autoridade. No passado, a dependência infantil não pôde ser 

bem tolerada pelos pais, especialmente pela mãe. 286   

 

O autor prossegue suas reflexões acerca do tema dizendo que esta 

dependência adquire, na idade adulta, um matiz hostil, já que uma dependência 

extrema não é, em geral, facilmente aceita. Isso se traduziria, segundo ele, em 
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In:Trieb, n. 1-2, mar./set., vol. IV, p. 201. 
285 MAYER, Hugo (1989). Histeria, p. 41. 
286 Ibid., p. 62. 



86 
 

 

condutas litigiosas, de oposição e diferenciação sistemática de tudo o que faça ou 

sugira seu parceiro. Assim, muitas vezes, o medo de entregar-se a um homem que 

pode abandoná-la é de tal ordem que provoca uma dissociação. Ela estabelece com 

o cônjuge, com quem está sexualmente insatisfeita, um vínculo terno e dependente, 

enquanto coloca a satisfação sexual em um vínculo imaginário ou real fora da 

relação marital, ou o inverso.  

 Ainda no tocante à escolha objetal da histérica, temos que ela se faz em 

conformidade com o tipo narcisista de escolha de objeto, como lança luz Violante em 

seu artigo intitulado O dilema da histérica.  287  

Segundo a autora, à luz da teoria freudiana, a escolha narcísica de objeto 

significa que este é escolhido segundo o modelo do que o ego é, foi, gostaria de ser 

ou de alguém que foi uma vez parte dele mesmo, “(...) isto é, a mãe fálica.” 288 

Violante interpreta que a histérica “(...) escolhe como objeto de amor e de 

identificação um ‘príncipe encantado’, ou seja, um homem idealizado – superior ao 

pai.” 289 

Para Mayer, “O drama da histérica é precisamente que seu máximo 

cumprimento de desejos equivale a um lugar de máxima alienação e irrealização.” 
290 

 Segundo Alonso e Fuks, diante da descoberta da castração materna, a 

menina, na impossibilidade de ter o pênis, ao qual atribui valor fálico, aparenta sê-lo. 

Assim “... identifica-se de corpo inteiro com o falo e exibe este corpo para o olhar 

fascinado de alguém que se preste a esse jogo de aparências.” 291   

 No entanto, para estes autores: 

 

(...) nem sempre a histérica pode preservar a imagem especular 

que lhe garante o narcisismo fálico. Ela vive uma situação 

pendular em que os momentos de êxito se alternam com outros 

de quebra catastrófica, que a fazem cair na impotência. 292 

 

Mayer diz compreender a problemática da histeria da seguinte forma: 
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(...) à histérica foi possível distanciar-se da mãe o suficiente para 

desejar uma relação heterossexual com o pai e para querer 

ocupar o lugar daquela com relação a ele (...) [Ela] Rivaliza com 

a mãe; contudo, além desta rivalidade há uma profunda 

admiração, um obscuro apego pelo qual gostaria de fundir-se 

com ela. 293 

 

Retornando à questão da identificação e do sintoma histérico, Mayer afirma 

que  

 

A identificação histérica mais pura está efetivamente ligada a um 

desejo (sexual ou agressivo) proibido que nos remete aos 

desejos edípicos que ela possa cumprir. Quando, 

posteriormente, aparece a reação superegóica de prevenção 

e/ou punição, já estamos na presença de um sintoma histérico. 
294 

 

 

4. A Angústia como manifestação histérica.  

  

Foi em 1895, que Freud escreveu o texto Sobre os fundamentos para 

destacar da neurastenia uma síndrome específica denominada “neurose de 

angústia”. Nele, o autor reuniu diversos sintomas os quais denominou de neurose de 

angústia devido a “(...) todos os seus componentes poderem ser agrupados em torno 

do sintoma principal da angústia (...).” 295 

 No que diz respeito à sintomatologia clínica da “neurose de angústia”, Freud 

elencou os seguintes sintomas: 1) certa irritabilidade geral; 2) a expectativa 

angustiada - sintoma nuclear da neurose, que é exemplificado por ele com o caso de 

uma mulher que pensará numa pneumonia fatal cada vez que seu marido tossir 

quando estiver resfriado, sendo que não haveria nenhum fundamento plausível para 

                                            
293 MAYER, Hugo. Histeria, p. 62. 
294
 Ibid., p. 48. 

295 FREUD, Sigmund (1895[1894]). Sobre os fundamentos para destacar da neurastenia uma 
síndrome específica denominada “neurose de angústia”. ESB, vol. III, p. 94. 
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tanto; 3) ataques de angústia - que podem consistir apenas no sentimento de 

angústia sem nenhuma representação associada, ou serem acompanhados por 

interpretações diversas, “(...) tal como representações de extinção da vida, ou de um 

acesso, ou de uma ameaça de loucura; ou então algum tipo de parestesia (...)”;296 e 

ainda podem estar ligados a distúrbios de funções corporais como a respiração, a 

atividade cardíaca, a inervação vasomotora ou a atividade glandular; 4) os ataques 

de angústia rudimentares e equivalentes de ataque de angústia que, como o próprio 

nome sugere, seriam formas menores ou equivalentes dos ataques mencionados 

que podem ser acompanhados, segundo Freud, por distúrbios da atividade cardíaca, 

por distúrbios respiratórios, acessos de suor, geralmente à noite, de tremores e 

calafrios, acessos de fome devoradora, diarréia sobrevindo em acessos, acessos de 

vertigem locomotora e de congestões ou de parestesias; 5) acordar em pânico à 

noite; 6) vertigem, que iria de uma leve “tonteira” aos “acessos de vertigens”, 

podendo ser substituída por desmaios; 7) fobias típicas - relacionadas a riscos 

fisiológicos gerais como o medo de cobras, tempestades, escuridão, vermes ou 

relacionadas à locomoção, onde pode-se incluir a agorafobia; 8) distúrbios das 

atividades digestivas - como inclinação ao vômito, à náusea e ao sintoma de fome 

devoradora e também uma disposição à diarréia ou necessidade de urinar; 9) 

parestesias, que podem acompanhar os acessos de vertigem ou angústia, aumento 

da sensibilidade à dor, tendência a alucinações; 10) por fim, a possibilidade dos 

vários sintomas aparecerem também sob a forma crônica, o que se aplica 

particularmente à diarréia, à vertigem e às parestesias, sendo que a vertigem crônica 

pode ser substituída por uma sensação permanente de grande fraqueza e lassidão.  

Em 1895, Freud ainda não havia postulado grande parte dos pressupostos da 

psicanálise e nem mesmo a noção de inconsciente estava totalmente delineada; no 

entanto, ele já relacionara a angústia ao fator sexual, como afirma no Rascunho E, 

contemporâneo do texto acima referido, no qual diz: “Logo ficou claro para mim que 

a angústia de meus pacientes neuróticos tinha muito a ver com a sexualidade (...).” 
297  

Acerca da neurose de angústia, Freud, ainda no Rascunho E, diz que ela é 

devida à abstinência sexual:  

                                            
296 FREUD, Sigmund (1895[1894]). Sobre os fundamentos para destacar da neurastenia uma 
síndrome específica denominada “neurose de angústia”. ESB, vol. III, p. 96. 
297 FREUD, Sigmund (1950[1892-1899]). Rascunho E. Como se origina a angústia IN: Extratos dos 
documentos dirigidos a Fliss. ESB, vol. I, p. 235. 
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(...) somos levados a dizer que se trata de uma questão de 

acumulação física de excitação – isto é, uma acumulação de 

tensão sexual física. A acumulação ocorre como conseqüência 

de ter sido evitada a descarga. Assim a neurose de angústia é 

uma neurose de represamento, como a histeria; daí a sua 

semelhança. (...) a situação se define dizendo-se que a angústia 

surge por transformação a partir da tensão sexual acumulada.” 
298     

  

Freud aproxima muitas vezes a neurose de angústia e a histeria, afirmando, 

por exemplo, que “As duas se combinam com extrema freqüência” 299 e que “A 

sintomatologia da histeria e a da neurose de angústia mostram muitos pontos em 

comum (...).” 300 Para ele, “Quando se penetra no mecanismo das duas neuroses, 

(...) vêm à tona certos aspectos que sugerem que a neurose de angústia é, 

realmente, o equivalente somático da histeria (...)” 301 pois, em ambas  

 

(...) há um acúmulo de excitação (...) uma insuficiência psíquica, 

em conseqüência da qual surgem processos somáticos 

anormais. E ainda, (...) em vez de uma elaboração psíquica da 

excitação, há um desvio dela para o campo somático; a 

diferença está apenas em que, na neurose de angústia, a 

excitação, em cujo deslocamento a neurose se expressa, é 

puramente somática (excitação sexual somática), ao passo que, 

na histeria, ela é psíquica (provocada por um conflito). Assim, 

não surpreende que a histeria e a neurose de angústia se 

combinem regularmente uma com a outra... 302      

 

Na conferência XXV, das Conferências introdutórias sobre psicanálise (1916-

1917 [1915-1917], Freud difere dois tipos de angústia: a ‘realística’ e a ‘neurótica’. 

                                            
298 FREUD, Sigmund (1950[1892-1899]). Rascunho E. Como se origina a angústia IN: Extratos dos 
documentos dirigidos a Fliss. ESB, vol. I, p. 237. 
299 Ibid., p. 241. 
300 Ibid., p. 115. 
301 Ibid., p. 115. 
302 Ibid., p. 115. 
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A respeito da primeira, ele afirma que “(...) ela é uma reação a uma percepção 

de um perigo externo – isto é, de um dano que é esperado e previsto. Está 

relacionada ao reflexo de fuga e pode ser visualizada como manifestação do instinto 

de autopreservação.” 303  

Freud diz que embora estejamos acostumados ao “(...) julgamento, segundo o 

qual a ansiedade realística é racional e vantajosa (...)” 304, esta ponderação requer 

uma “revisão drástica.” 305 Isto por que:  

 

(...) o único comportamento vantajoso quando surge a ameaça 

de um perigo, seria uma fria avaliação da força da própria 

pessoa em comparação com a magnitude da ameaça; (...) 

Nessa situação, contudo, não há absolutamente lugar para a 

ansiedade; tudo o que acontece seria conseguido tão bem e 

provavelmente melhor, se não tivesse surgido a ansiedade. (...) 

se a ansiedade for excessivamente grande, ela se revela 

inadequada no mais alto grau; paralisa toda ação, inclusive, até 

mesmo, a fuga.306 

 

Freud prossegue dizendo que o que é pertinente na situação de ansiedade 

realística é o “(...) estudo de preparação para o perigo” 307 e que  

 

Quanto mais a geração de ansiedade limitar-se a um início 

meramente frustrado – a um sinal -, tanto mais o estado de 

preparação para ansiedade se transformará, sem distúrbio, em 

ação, e mais adequada será a forma assumida pela totalidade 

da sucessão dos fatos. 308  

 

Freud, ainda neste texto, menciona três tipos de ansiedade neurótica e 

considera como uma de suas formas o que ele definiu como sendo o sintoma 

nuclear da neurose de angústia, em 1985: a expectativa angustiada. Nesta 

                                            
303 FREUD, Sigmund (1916-1917 [1915-1917]). A ansiedade. ESB, vol. XVI, p. 395. 
304 Ibid., p. 395. 
305 Ibid., p. 395. 
306 Ibid., p. 395. 
307 Ibid., p. 396. 
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conferência, Freud menciona a inclusão da neurose de angústia entre o que chamou 

de neuroses ‘atuais’, o que havia feito pela primeira vez em 1898. 

No texto A sexualidade na etiologia das neuroses (1898), Freud diferencia as 

‘neuroses atuais’, cujos fatores etiológicos sexuais “(...) são conhecidos dele 

[paciente] e pertencem ao momento atual, ou mais exatamente, ao período de sua 

vida que se estende desde a maturidade sexual (...)” 309, das psiconeuroses, cuja 

etiologia reside também no campo da sexualidade. No entanto, 

 

(...) os acontecimentos e influências que estão na raiz de toda 

psiconeurose pertencem, não ao momento atual, mas a uma 

época da vida há muito passada, que é, por assim dizer, pré-

histórica – à época da primeira infância; e eis por que o paciente 

também nada sabe deles. Ele os esqueceu – embora apenas em 

determinado sentido. 310  

 

Freud menciona ainda tipos mistos de neurose nos quais neuroses atuais e 

psiconeuroses se combinam. Ele diz que nestes casos “A etiologia das ‘neuroses 

atuais’ tornou-se uma etiologia auxiliar das psiconeuroses.” 311  

Retomo a Conferência XXV, na qual Freud define a expectativa angustiada 

como sendo:  

 

(...) uma apreensão generalizada, uma espécie de ansiedade 

livremente flutuante, que está pronta para se ligar a alguma idéia 

que seja de algum modo apropriada a esse fim, que influencia o 

julgamento, seleciona aquilo que é de se esperar, e está 

aguardando qualquer oportunidade que lhe permita justificar-se. 

A esse estado denominamos ‘ansiedade expectante’ ou 

‘expectativa ansiosa’. 312  

 

O segundo tipo de angústia neurótica considerada por Freud “(...) é 

psiquicamente ligada e vinculada a determinados objetos e situações. Esta é a 

                                            
309 FREUD, Sigmund (1898). A sexualidade na etiologia das neuroses. ESB, vol. III, p. 254. 
310 Ibid., p. 255. 
311 Ibid., p. 265. 
312 FREUD, Sigmund (1916-1917 [1915-1917]). A ansiedade. ESB, vol. XVI, p. 399. 
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ansiedade das ‘fobias’, extremamente multiformes e freqüentemente muito 

estranhas.” 313  

Freud menciona três grupos de fobias; no primeiro, ao qual dá o exemplo do 

temor a uma cobra, ele diz:  

 

Alguns dos objetos e situações temidos têm em si algo de 

perigoso para as pessoas normais também, alguma relação com 

perigo; e tais fobias, portanto, não nos parecem ininteligíveis, 

embora sua intensidade seja muito exagerada.314   

 

No segundo grupo, Freud situa “(...) os casos nos quais uma relação a um 

perigo ainda existe, embora estejamos acostumados a minimizar o perigo e a não 

prevê-lo.” 315 Freud dá o exemplo das fobias de trem e diz que: 

 

Em geral, nessas fobias dos neuróticos, o que nos parece 

estranho não é tanto seu conteúdo, é mais a intensidade. A 

ansiedade das fobias é efetivamente avassaladora. E às vezes 

temos a impressão de que aquilo que os neuróticos temem não 

são absolutamente as mesmas coisas e situações, que, em 

determinadas circunstâncias, podem causar ansiedade também 

a nós, e que eles descrevem com as mesmas palavras. 316  

 

Freud observa que o terceiro grupo de fobias, por ele postulado, está “(...) 

além de nossa compreensão (...)” 317, e dá o exemplo de um homem adulto e forte 

que não consegue atravessar uma rua ou a praça de sua cidade natal. Ele 

prossegue dizendo que a única explicação que podemos obter neste caso é a de o 

homem 

 

(...) comportar-se como uma criança pequena. Uma criança 

realmente é ensinada, como parte de sua educação, a evitar 

                                            
313 FREUD, Sigmund (1916-1917 [1915-1917]). A ansiedade. ESB, vol. XVI, p. 399. 
314 Ibid., p. 400. 
315 Ibid., p. 400. 
316 Ibid., p. 400. 
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essas situações por serem perigosas; e nosso agorafóbico será, 

de fato, protegido de sua ansiedade se o acompanharmos 

através da praça. 318   

 

Freud prossegue dizendo: 

 

(...) devo acrescentar que classificamos todas essas fobias como 

histeria de angústia; ou seja, considerando-as um distúrbio 

estreitamente relacionado com a conhecida histeria de 

conversão. 319    

 

Do ponto de vista de Laplanche e Pontalis, no entanto:  

 

(...) não se pode, a rigor, considerar histeria de angústia e 

neurose fóbica como expressões puramente sinônimas. A 

expressão ‘histeria de angústia, menos descritiva, orienta a 

atenção para o mecanismo constitutivo da neurose em causa e 

acentua o fato de que o deslocamento para um objeto fóbico é 

secundário ao aparecimento de uma angústia livre, não ligada a 

um objeto. 320 

 

Ainda de acordo com eles,  

 

(...) existe (...) uma neurose em que a fobia é o mecanismo 

central. Freud não a isolou imediatamente; nas suas primeiras 

concepções as fobias ou eram ligadas à neurose obsessiva ou à 

neurose de angústia como neurose atual. 321 

 

Os autores dizem que “A análise do pequeno Hans proporcionou-lhe [a Freud] 

ocasião de especificar a neurose fóbica e de acentuar a sua semelhança estrutural 

                                            
318 FREUD, Sigmund (1916-1917 [1915-1917]). A ansiedade. ESB, vol. XVI, p. 401. 
319 Ibid., p. 401. 
320 LAPLANCHE, Jean e PONTALIS, Jean Bertrand. Vocabulário de Psicanálise, p. 213. 
321 Ibid., p. 213. 
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com a histeria de conversão.” 322 No entanto, Freud aponta uma diferença essencial 

entre ambas, em 1909:  

 

(...) na histeria de angústia “... a libido que o recalque desligou 

do material patogênico não é convertida [...], mas liberada sobre 

a forma de angústia”. A formação dos sintomas fóbicos tem sua 

origem “... num trabalho psíquico que se exerce desde o início 

para ligar de novo psiquicamente a angústia que ficou livre”. “A 

histeria de angústia se desenvolve cada vez mais no sentido da 

‘fobia’.” 323   

 

Acerca da terceira forma de angústia neurótica, Freud diz que ela apresenta 

um fato enigmático, pois “(...) a conexão entre a ansiedade e um perigo ameaçador 

foge completamente a nossa percepção.” 324 O autor dá o exemplo da histeria e diz 

que nela a ansiedade pode aparecer:  

 

(...) como acompanhamento dos sintomas histéricos, ou em 

alguma situação fortuita de excitação, na qual certamente 

esperaríamos uma alguma manifestação de afeto, mas jamais 

de ansiedade; ou pode surgir separada de quaisquer fatores 

determinantes e ser incompreensível tanto para nós como para o 

paciente, na forma de acesso de ansiedade isolado. 325 

 

 Neste terceiro caso de angústia neurótica, que aparece nas psiconeuroses e 

“(...) especialmente na histeria” 326, Freud afirma que:  

 

Os pacientes não sabem dizer de que é que tem medo, e, com 

auxílio de uma elaboração secundária inconfundível, vinculam-

                                            
322 LAPLANCHE, Jean e PONTALIS, Jean Bertrand. Vocabulário de Psicanálise, p. 213. 
323 Ibid., p. 213. 
324 FREUD, Sigmund (1916-1917 [1915-1917]). A ansiedade. ESB, vol. XVI, p. 401. 
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no às primeiras fobias que lhes vêm à mente – tais como medo 

de morrer, de enlouquecer ou de ter um ataque. 327 

 

Assim, de acordo com o autor, neste caso “(...) o curso normal dos eventos 

psíquicos deixou de ocorrer e foi substituído pelo fenômeno da ansiedade.” 328  

Freud explica isto dizendo:  

 

(...) construímos o processo inconsciente, como ele teria sido se 

não houvesse experimentado repressão alguma e tivesse 

prosseguido, sem ser tolhido, rumo à consciência. Esse 

processo ter-se-ia acompanhado de um afeto específico e agora 

constatamos, para nossa surpresa, que esse afeto que 

acompanha o curso normal dos acontecimentos, seja qual for 

sua qualidade própria, invariavelmente é substituído por 

ansiedade, após a incidência da repressão. (...) Portanto, a 

ansiedade constitui moeda corrente universal pela qual é ou 

pode ser trocado qualquer impulso, se o conteúdo ideativo 

vinculado a ele estiver sujeito à repressão. 329       

  

Nota-se, a partir das considerações acima, o quanto o conteúdo ideativo da 

ansiedade na histeria assemelha-se ao da neurose de angústia, embora Freud 

afirme, naquele momento, que na primeira houve repressão e uma tentativa 

secundária de vincular o afeto recalcado a uma representação que estivesse à mão - 

já que é uma psiconeurose - e, na outra - entendida como uma neurose atual -, há 

apenas uma transformação da libido sexual não satisfeita em ansiedade. 

Ainda na Conferência XXV, Freud afirma que:  

 

(...) a geração de ansiedade é a reação do ego ao perigo e o 

sinal para empreender a fuga. Assim sendo, parece plausível 

supor que, na ansiedade neurótica, o ego faz uma tentativa 
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semelhante de fuga da exigência feita por sua libido, que o ego 

trata este perigo interno como se fora um perigo externo. 330 

 

Neste texto, Freud delineia com mais cores o que foi chamado de primeira 

teoria da angústia, na qual: 

 

(...) a transformação em ansiedade – seria melhor dizer, 

descarga sob a forma de ansiedade – é o destino imediato da 

libido quando sujeita à repressão. (...) A repressão corresponde 

a uma tentativa, feita pelo ego, de fugir da libido sentida como 

um perigo. 331 

 

No texto Inibições, sintomas e ansiedade (1926), Freud modifica a teoria 

sobre a angústia, acima mencionada, e introduz sua segunda teoria da angústia. Ele 

diz, em considerações tecidas a partir do caso Hans:  

 

(...) o afeto da ansiedade, (...) proveio, não do processo de 

repressão, não das catexias libidinais dos impulsos reprimidos, 

mas do próprio agente repressor [ego]. A ansiedade (...) era um 

medo não transformado de castração. Era portanto um medo 

realístico, o medo de um perigo que era realmente iminente ou 

que era julgado real. Foi a ansiedade que produziu a repressão 

e não, como eu anteriormente acreditava, a repressão que 

produziu a ansiedade. (...) É sempre a atitude de ansiedade do 

ego que é a coisa primária e que põe em movimento a 

repressão. A ansiedade jamais surge da libido reprimida. 332 

 

Freud afirma então que: “A ansiedade neurótica em nossa forma de 

considerá-la, transformou-se em ansiedade realística, em temor a determinadas 

situações de perigo.” 333 
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Ainda em Inibições, sintomas e ansiedade, o autor questiona-se qual a função 

da angústia e em que ocasiões ela se reproduz e diz que “(...) a ansiedade surgiu 

originalmente como uma reação a um estado de perigo e é reproduzida sempre que 

um estado dessa espécie se repete.” 334 Assim: 

 

(...) há duas formas como a ansiedade pode surgir: de uma 

maneira inadequada, quando tenha uma nova situação de 

perigo, ou de uma maneira conveniente, a fim de dar um sinal e 

impedir que tal situação ocorra. 335    

 

Freud faz, naquele momento, uma síntese dos fatos que sabe sobre a 

angústia e afirma:  

 

A ansiedade então é, em primeiro lugar, algo que se sente. 

Denominamo-la de estado afetivo, embora também ignoremos o 

que seja um afeto. Como um sentimento, a ansiedade tem um 

caráter muito acentuado de desprazer. 336  

 

O autor diz então que, “Nem todo desprazer pode ser chamado de ansiedade” 
337 e esforça-se para encontrar traços distintivos desta última. Ele considera “(...) que 

a ansiedade se faz acompanhar de sensações físicas mais ou menos definidas que 

podem ser referidas a órgãos específicos do corpo. (...) Os mais claros e mais 

freqüentes são ligados aos órgãos respiratórios e ao coração.” 338      

Por fim, afirma: “A ansiedade, portanto, é um estado especial de desprazer 

com atos de descarga ao longo de trilhas específicas.” 339 

Quando se questiona a respeito de que perigo é este que reproduz ou gera 

angústia, Freud, a partir das angústias observadas nas crianças, considera que a 

situação de perigo temida é a “(...) não satisfação, de uma crescente tensão devida à 

necessidade, contra a qual ela [a criança] é inerme” 340.  
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Ele diz que a  

 

(...) situação de não satisfação na qual as quantidades de 

estímulo se elevam a um grau desagradável sem que lhes seja 

possível ser dominadas psiquicamente ou descarregadas deve, 

para a criança, ser análoga à experiência de nascer – deve ser 

uma repetição das situações de perigo. O que ambas as 

situações têm em comum é a perturbação econômica provocada 

por um acúmulo de quantidades de estímulos que precisam ser 

eliminadas. 341 

 

Na conferência XXXII, Freud afirma acerca do nascimento: 

 

O essencial no nascimento, assim como em toda situação de 

perigo, é que ele imprime à experiência mental um estado de 

excitação marcadamente intensa, que é sentida como desprazer 

e que não é possível dominar descarregando-a. Um estado 

desse tipo, ante o qual os esforços do princípio de prazer 

malogram, chamemo-lo de momento ‘traumático’. Então, se 

colocarmos numa série a ansiedade neurótica, a ansiedade 

realística e a situação de perigo, chegamos a essa proposição 

simples: o que é temido, o que é o objeto da ansiedade, é 

invariavelmente a emergência de um momento traumático (...). 
342 

 

Faço um parêntese para mencionar que Freud descarta a teoria do trauma do 

nascimento proposta por Otto Rank, dizendo: “Não acredito (...) que a tentativa de 

Rank tenha solucionado o problema da causação da neurose.” 343  

Em 1926, Freud diz que o nascimento “(...) foi reduzido a essa relação 

prototípica com o perigo.” 344  
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Freud prossegue suas explanações, dizendo que quando, pela experiência, a 

criança percebe que um objeto externo perceptível pode pôr termo à situação 

perigosa que lembra o nascimento 

 

(...) o conteúdo do perigo que ela teme é deslocado da situação 

econômica para a condição que determinou esta situação, a 

saber, a perda do objeto. É a ausência da mãe que agora 

constitui o perigo, e logo que surge esse perigo a criança dá o 

sinal de ansiedade, antes que a temida situação econômica se 

estabeleça. 345    

 

Desta forma, de acordo com o autor: 

 

Essa mudança constitui o primeiro grande passo à frente na 

providência adotada pela criança para a sua autopreservação, 

representando ao mesmo tempo uma transição do novo 

aparecimento automático e involuntário da ansiedade para a 

reprodução intencional da ansiedade como um sinal de perigo 
346 

 

Freud considera que a “(...) ansiedade é um produto do desamparo mental da 

criança, o qual é um símile natural de seu desamparo biológico.” 347 Ele conclui 

dizendo que cada período da vida tem seu determinante apropriado de ansiedade:  

 

Assim o perigo de desamparo psíquico é apropriado ao período 

de vida quando o ego do indivíduo é imaturo; o perigo da perda 

de objeto, até a primeira infância, quando ele ainda se acha na 

dependência de outros; o perigo de castração, até a fase fálica; 

e o medo do seu superego, até o período de latência. Não 

obstante, todas essas situações de perigo e determinantes de 

ansiedade podem resistir lado a lado e fazer com que o ego a 

                                            
345 FREUD, Sigmund (1926 [1925]). Inibições, sintomas e ansiedade. ESB, vol. XX, p. 136. 
346 Ibid., p. 136. 
347 Ibid., p. 136. 
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elas reaja com ansiedade num período ulterior ao apropriado; 

ou, além disso, várias delas podem entrar em ação ao mesmo 

tempo. 348   

  

Ainda em Inibições sintomas e angústia, depois de examinar em pormenores 

casos de fobia, histeria e neurose obsessiva, Freud considera: 

 

(...) ao passarmos em revista essas três neuroses em conjunto 

somos levados a um problema muito sério, cuja consideração 

não pode mais ser postergada. Todas as três têm como 

resultado a destruição do complexo de Édipo; e em todas as três 

a força motora da oposição do ego é, acreditamos, o medo da 

castração.349 

 

Ele afirma então que “(...) a ansiedade de castração (...) [é] a única força 

motora dos processos defensivos que conduzem à neurose.” 350 

Quanto ao problema da transformação de libido, não descarregada 

diretamente em ansiedade na neurose de angústia, considerada por Freud uma 

neurose atual, ele abandona sua hipótese em 1932, dizendo: 

 

As repressões primeiras e originais surgem diretamente de 

momentos traumáticos, quando o ego enfrenta uma exigência 

libidinal excessivamente grande; elas formam de novo a sua 

ansiedade, embora, na verdade, a partir do modelo do 

nascimento. O mesmo pode aplicar-se à geração de ansiedade 

na neurose de angústia, devida a prejuízo somático causado à 

função sexual. Não mais sustentaremos ser a libido que é 

transformada em ansiedade, em tais casos. 351 

 

                                            
348 FREUD, Sigmund (1926 [1925]). Inibições, sintomas e ansiedade. ESB, vol. XX, p. 140. 
349 Ibid., p. 123. 
350 Ibid., p. 141 
351 FREUD, Sigmund (1933 [1932]) Ansiedade e vida instintual. ESB, vol. XXII, p. 97. 
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Laplanche e Pontalis afirmam que “Freud nunca abandonou [sua] (...) opinião 

sobre a especificidade das neuroses atuais.” 352 No entanto:  

 

Hoje, o conceito de neurose atual tende a apagar-se da 

nosografia na medida em que, seja qual for o valor precipitante 

dos fatores atuais, encontramos sempre nos sintomas a 

expressão simbólica de conflitos mais antigos. 353 

 

 

5. O medo da morte na literatura freudiana. 

 

Acerca da angústia em relação à morte - tema central da problemática de 

minha paciente Paula - Freud, em 1923, diz que este era um assunto difícil para a 

psicanálise, já que, “(...) a morte é um conceito abstrato com conteúdo negativo para 

o qual nenhum correlativo inconsciente pode ser encontrado”. 354  

No texto, O ego e o id, Freud diz:  

 

Pareceria que o mecanismo do medo da morte só pode ser o 

fato de o ego abandonar em grande parte sua catexia libidinal 

narcísica – isto é, de ele se abandonar, tal como abandona 

algum objeto externo nos outros casos em que sente ansiedade. 

Creio que o medo da morte é algo que ocorre entre o ego e o 

superego. 355 

 

Ele diz que o medo da morte faz seu aparecimento sob duas condições, a 

saber: “(...) como reação a um perigo externo e como um processo interno (...).” 356 

Ainda de acordo com Freud, estas situações “(...) são inteiramente análogas a 

situações em que outros tipos de ansiedade se desenvolvem (...).” 357      

Ao final deste texto, Freud afirma:  

 

                                            
352 LAPLANCHE, Jean e PONTALIS, Jean Bertrand. Vocabulário de Psicanálise, p. 300. 
353 Ibid., p. 300. 
354 FREUD, Sigmund (1923) O ego e o id. ESB, vol. XIX, p. 70 
355 Ibid., p. 70. 
356 Ibid., p. 70. 
357 Ibid., p. 70. 
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Essas considerações tornam possível encarar o medo da morte, 

tal qual o medo da consciência, como um desenvolvimento do 

medo da castração. A grande significação que o sentimento de 

culpa tem nas neuroses torna concebível que a ansiedade 

neurótica comum seja reforçada nos casos graves pela 

formação de ansiedade entre ego e superego (medo da 

castração, da consciência, da morte). 358  

 

O autor retoma a questão, em Inibições, sintomas e ansiedade (1926), 

dizendo que: “(...) o inconsciente parece nada conter que pudesse dar qualquer 

conteúdo ao conceito de aniquilamento da vida.” 359 Ele afirma: 

 

Estou inclinado, portanto, a aderir ao ponto de vista de que o 

medo da morte deve ser considerado como análogo ao medo da 

castração e que a situação à qual o ego está reagindo é de ser 

abandonado pelo superego protetor – os poderes do destino -, 

de modo que ele não dispõe mais de qualquer salvaguarda 

contra todos os perigos que o cercam. 360  

 

Neste mesmo texto, ele conclui que: 

 

Com a despersonalização do agente parental a partir do qual se 

temia a castração, o perigo se torna menos definido. A 

ansiedade de castração se desenvolve em ansiedade moral – 

ansiedade social -, não sendo agora tão fácil saber o que é a 

ansiedade. (...) Expressando-o de modo mais geral, o que o ego 

considera como sendo o perigo e ao qual reage com um sinal de 

ansiedade consiste em o superego dever estar com raiva dele 

ou puni-lo ou deixar de amá-lo. A transformação final pela qual 

passa o medo do superego é, segundo me parece, o medo da 

                                            
358 FREUD, Sigmund (1923). O ego e o id. ESB, vol. XX, p. 71. 
359 Ibid., p. 129. 
360 FREUD, Sigmund (1926 [1925]). Inibições, sintomas e ansiedade. ESB, vol. XX, p. 129. 
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morte (ou medo pela vida), que é um medo do superego 

projetado nos poderes do destino. 361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
361 FREUD, Sigmund (1926 [1925]). Inibições, sintomas e ansiedade. ESB, vol. XX, p. 138. 
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CAPÍTULO III 

 

APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE UM CASO CLÍNICO DE HISTERIA FEMININA - 

PAULA: PARA QUEM “A VIDA ERA RARA”. 

 

E sou assombrada pelos meus fantasmas, 

pelo que é mítico fantástico e gigantesco: a 

vida é sobrenatural. E caminho segurando 

um guarda-chuva aberto sobre corda tensa. 
362 

Clarice Lispector 

 

Freud menciona, como um dos artifícios da técnica psicanalítica, a atenção 

uniformemente flutuante durante as sessões de análise. O autor afirma sobre este 

conceito que ele 

 

(...) consiste simplesmente em não dirigir o reparo para algo 

específico e em manter a mesma ‘atenção uniformemente 

suspensa’ (...) em face de tudo o que se escuta. (...) A regra 

para o médico pode ser assim expressa: ‘Ele deve conter todas 

as influências conscientes da sua capacidade de prestar atenção 

e abandonar-se inteiramente a sua ‘memória inconsciente’. 363 

 

 A propósito da escrita do caso clínico de Philippe, em O Aprendiz de 

historiador e o mestre feiticeiro, Aulagnier fala em ‘teorizações flutuantes’. Para ela, 

estas seriam o  

 

(...) resultado espontâneo dessa atividade de teorização 

flutuante própria ao pensamento do analista, versão de uso 

pessoal que reúne numa seqüência de hipóteses interpretativas 

                                            
362 LISPECTOR, Clarice. Água Viva, p. 27. 
363
 FREUD, Sigmund (1912). Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise. ESB, vol. XII, 

p. 125 e 126. 
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a partir de acontecimentos de que falam os relatos de Philippe e 

de seus pais (...). 364 

 

Assim, tal qual Piera Aulagnier escreve sobre o caso de seu paciente, a partir 

das sessões de análise com o mesmo e, em seu caso, também do relato de seus 

pais, apresento ao leitor ‘teorizações flutuantes’ acerca de minha experiência clínica 

com Paula, deixando a teoria estudada ‘em suspenso’, como Freud propõe para a 

escuta analítica. 

Na época em que a atendi, Paula era uma jovem estudante de psicologia, de 

vinte anos. Seu pai era engenheiro e sua mãe era dona de casa. Era a filha do meio 

entre dois irmãos. O mais velho era dois anos e meio mais velho do que ela e fazia 

engenharia. O mais novo, que nasceu quando Paula tinha cinco anos e oito meses, 

contava quatorze anos de idade na ocasião. 

Paula já havia passado por uma terapia e uma análise quando veio até meu 

consultório. Sua última busca por atendimento psicológico deu-se junto a sua ex-

analista, cujo primeiro tratamento durou cerca de seis meses e foi interrompido 

diante da alegação de Paula de não ter mais condições financeiras para arcar com o 

mesmo, justificativa que, mais tarde, eu viria a constatar que não era condizente com 

o seu discurso.   

Como sua ex-analista não flexibilizou seus honorários o bastante para que 

Paula retomasse seu tratamento, a paciente foi encaminhada a mim. Fui a terceira 

profissional a quem ela procurou para ajuda psicológica.  

A indicação de Paula a mim foi proposta a ela como uma opção possível para 

que retomasse sua análise. Ela foi informada de que eu era recém formada e, por tal 

motivo, cobrava honorários acessíveis. Assim sendo, Paula entrou em contato 

comigo e demos início ao processo analítico que descreverei a seguir.  

A paciente veio até meu consultório no horário combinado, logo após ter 

saído de uma consulta com um neurologista. Este a havia medicado com 

antidepressivos e a encaminhado a um psiquiatra.  

Ela me explicou que tinha muito medo de morrer. Dizia que às vezes sentia 

muita dor no peito e achava que ia ter um infarto; no entanto, já havia feito todos os 

exames do coração e os médicos não haviam encontrado problema algum. Disse 

                                            
364
 AULAGNIER, Piera. O Aprendiz de Historiador e o Mestre-Feiticeiro, p. 59. 
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também que sentia muitas dores de cabeça e achava que podia ter um aneurisma, 

fato pelo qual havia acabado de sair de uma consulta neurológica, com muitos 

pedidos de exames que não acusariam nada.  

Paula achava estranho seu medo de morrer porque nunca havia tido 

nenhuma doença. Contou que, certa vez, já na faculdade, passou mal e achava que 

se devia ao seu problema de estômago (gastrite). Disse que nesse dia acabou indo 

para o hospital tomar soro, pois tinha vontade de vomitar e de defecar ao mesmo 

tempo, por fim desmaiou.   

Ela tinha medo de estar ficando louca e de estar perdendo a noção da 

realidade, uma vez que nenhum problema físico era encontrado para justificar seu 

mal estar.  

Ainda dentre suas queixas, minha paciente dizia que não conseguia dormir e 

nem ficar sozinha durante muito tempo; quando isso acontecia, ela tinha crises de 

angústia, com taquicardia, suor, etc..., achando que iria morrer. Seu medo de morrer 

havia piorado nos últimos meses, principalmente quando voltou de férias da casa de 

seu namorado, sendo que, desde então, ele estava dormindo em sua casa. 

Paula relatou que inicialmente tinha medo de que as pessoas as quais amava 

morressem. Foi depois da morte de um tio seu, num acidente de moto, cerca de dois 

anos antes de sua visita a mim, que passou a sentir medo de ela mesma morrer.365 

Ela havia se mudado da casa dos pais e de sua cidade de origem a fim de 

cursar a faculdade de psicologia. Inicialmente, morou numa casa com mais duas 

colegas; no entanto, decidiu mudar-se de lá e morar só, com a finalidade de lidar 

com o seu medo de ficar sozinha. Como não havia conseguido superá-lo, seu 

namorado ia sempre dormir em sua casa, como mencionado.   

A paciente relatou que tinha medo de acontecer alguma coisa com ela 

durante a noite e a mesma estar sozinha, sem ter ninguém para socorrer-lhe. 

Quando, inevitavelmente, ela precisava dormir sozinha, disse que ligava a televisão, 

o rádio e o computador; todos estes aparelhos em volta de sua cama, para 

conseguir dormir, o que custava muito a acontecer e, quando dormia, acordava 

diversas vezes durante a noite.  

                                            
365 Ela afirmou isto. No entanto, disse, em outro momento, que com cerca de 10 anos deixou de jogar 
um joguinho de computador que gostava muito porque começou a achar que se continuasse jogando 
ela iria morrer. 
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Paula informou que sempre dormiu pouco, costumava dormir por volta da 

meia-noite e acordava cedo no outro dia; no entanto, ultimamente, como estava 

acordando muito durante a noite, dormia um pouco à tarde quando era possível. 

Segundo a paciente, quando se sentia muito aflita, com muito medo de 

morrer, a única coisa que aliviava sua angústia era jogar sinuca com seu namorado. 

Falava que isso a acalmava. Relatou ainda que quando seu medo chegava ao ápice 

e ela estava sozinha em seu apartamento, costumava descer até a portaria de seu 

prédio e ficar olhando a rua, as pessoas passando, tentando se acalmar. 

Ainda em relação ao medo de morrer, Paula afirmava que não conseguia 

viajar para visitar seus pais na sua cidade de origem porque achava que ia 

acontecer um acidente e ela iria morrer. Tinha medo também que seus pais viessem 

visitá-la e acontecesse um acidente no qual eles morreriam.  

Estava convencida de que morreria em, no máximo, um ano. Ela mencionou 

que às vezes achava que suas idéias de morte eram ilógicas e ridículas, mas que, 

na maior parte do tempo, tinha certeza acerca delas. Quando questionada sobre 

como podia saber quando iria morrer, dizia que era mais sensível do que as outras 

pessoas, o que era confirmado por médiuns e religiosos que havia visitado. 

Ela me disse que todo morto faz algumas coisas antes de morrer, como por 

exemplo, visitar a família ou pessoas que não via há muito tempo, fazer alguma 

coisa que gostava muito, etc... Assim, estas situações eram muito temidas pela 

paciente. 

Certa vez, ela disse: “Eu preferiria não ter namorado e nem família do que tê-

los e poder perdê-los”.  

Disse também que, às vezes, tinha a sensação de que se fizesse alguma 

coisa banal, como olhar para uma planta que estava a sua frente no consultório, ou 

se expressar bem durante a sessão de psicoterapia, isto seria uma indicação de que 

morreria logo.  

Paula não fazia as coisas que gostaria de fazer, ficava pensando que iria 

morrer, e toda vez que achava que ia levar uma vida normal, aparecia o medo de 

alguma coisa, de ter um infarto, um aneurisma, um acidente, etc... Ainda em relação 

a isto, ela dizia: “Fico pensando que as pessoas vão ficar com dó de mim, de que eu 

estava fazendo as coisas e morri, e que daí eu não pude terminar”. 

Encerrada a primeira entrevista com Paula, a imagem que me veio em relação 

a ela foi à de um bebê. Um bebê que estava sofrendo muito e que era totalmente 
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incapaz de sobreviver sozinho. Imediatamente, senti muita vontade de ajudá-la; no 

entanto, julguei-me incapaz de conduzir o seu caso, e fiquei me perguntando: de que 

se trata esse medo tão intenso da morte?  

Minhas primeiras hipóteses sobre o medo da morte da paciente e/ou o medo 

de que as pessoas de quem gostava morressem foram relacionadas a um superego 

sádico que a castigaria, matando-a ou matando seus entes queridos, caso a 

paciente se permitisse sentir algum tipo de prazer, fizesse alguma coisa de que 

gostasse ou quisesse muito. Assim, minhas primeiras interpretações foram-lhe feitas 

nesse sentido.  

No entanto, gostaria de enfatizar a intensa preocupação que a paciente 

causou em mim e o imenso desejo de poder ajudá-la que me foi despertado.  

Nas sessões subseqüentes, Paula contou-me sobre seus relacionamentos 

mais significativos. Para ela, o relacionamento com sua mãe era muito bom. Sua 

mãe era uma pessoa muito forte, pois seu pai estava em depressão havia dois anos 

e era a mãe quem cuidava dele. A paciente disse que sua mãe havia tido um câncer 

no seio, e que, graças a ela ter corrido atrás e ter descoberto a doença cedo, pôde 

fazer uma cirurgia e se curou. Disse ainda que um defeito de sua mãe era ficar muito 

na frente do marido e não deixar seu pai agir; no entanto, era “uma mãezona” , que 

cuidou de três filhos. 

Na descrição de sua mãe, feita por Paula, ficou evidente a idealização desta 

última, a quem a paciente se referia como muito forte, que cuidou do marido em 

depressão, pôde se curar de um câncer e criou três filhos. 

A meu ver, a visão que Paula tinha de sua mãe era infantil porque esta última 

ainda era tida como a mãe ‘fálica’ de sua infância.     

No único contato que tive com a mãe de Paula, que aconteceu no momento 

em que eu decidi encaminhá-la a outro analista, esta última me disse: “Paula é uma 

pessoa muito difícil.” Diante desta fala sobre sua filha, é possível depreender que a 

relação entre elas não era tão boa quanto Paula havia mencionado. No entanto eu 

não dispunha deste dado no início de sua análise.   

Em relação a seu pai, Paula disse que tinha um relacionamento mais distante 

com ele. Ele estava muito quieto nos últimos tempos por conta de uma depressão, 

fato pelo qual estava em tratamento médico. Ela dizia não se lembrar muito de como 

ele era antes disso. Afirmou que seu pai era uma pessoa exigente e que não foi um 

pai atencioso. Decorrido certo tempo desde o início de sua análise, Paula recordou-
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se de uma ocasião durante sua infância na qual presenciou seu pai tentando 

enforcar sua mãe no quarto do casal. A lembrança despertou imenso temor na 

paciente em relação ao bem estar físico de sua mãe, a quem Paula não queria mais 

deixar ficar sozinha com seu pai. 

Transparece na descrição do seu relacionamento com o pai, o quanto a figura 

dele parece frágil em comparação com a descrição que Paula faz de sua mãe. Ele 

estava deprimido havia bastante tempo e não foi um pai atencioso, de modo que a 

criação dos filhos é atribuída pela paciente à mãe. Além disso, apresentava 

episódios agressivos em relação à esposa. 

Uma mãe percebida pela paciente como fálica e um pai tido com frágil e 

ausente, que ora apresentava aspectos depressivos ora agressivos, teriam sido os 

principais modelos de identificação na constituição psíquica de Paula. 

No que diz respeito ao seu irmão mais velho, ela disse que eles brigavam 

muito e que ele perturbava a paciência dela. Para Paula, ele nunca foi uma pessoa 

que lhe deu apoio, com quem ela pudesse conversar sobre suas coisas (“de tudo”). 

No entanto, disse que seu irmão lhe ajudava a estudar. Ele fazia engenharia civil, 

como seu pai; então ele a auxiliava nos estudos das matérias exatas para o 

vestibular. Ela falou ainda que seu irmão era brincalhão, que fazia piada de tudo, 

mas que também estava em depressão e em terapia nos últimos tempos. 

A paciente reservava críticas ao seu irmão mais velho, ela se questionava 

como ele podia fazer piada de tudo e refletiu, certa vez, que talvez essa fosse a 

forma como seu irmão lidava com o sofrimento. Ela dizia que ele não se preocupava 

com as pessoas e que o fato de ele cursar engenharia indicava esta indiferença. 

Para ela, só a nossa profissão, minha e dela, revelava uma preocupação com o 

próximo.  

Nota-se, na fala da paciente sobre seu irmão, a similaridade entre a visão que 

tinha dele e a que tinha de seu pai. Ambos engenheiros civis, distantes afetivamente 

e em depressão. Em relação aos dois, Paula parecia fazer um contraponto utilizando 

a mim e a si própria como opostos a eles, já que valorizava a posição que ocupa a 

profissão de psicólogo. Nesse panorama, eu figurava como um modelo para o qual 

ela estava estudando para ser igual. 

Acerca de seu irmão mais novo, ela se referiu a ele como muito carinhoso. 

Disse que com ele havia tido uma convivência maior. Ela se lembrou que ele pedia 

tudo para ela, que ela era modelo para ele e que eles conversam bastante. 
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 Observa-se, nesse fragmento, e também a partir de outros dados que 

abordarei a seguir, o quanto a paciente considera como bons relacionamentos 

aqueles nos quais é colocada como modelo, ideal. Esta parecia ser a posição 

buscada por ela em suas relações. A mesma posição ocupada por sua mãe em seus 

relacionamentos, pelo menos na visão de Paula comunicada a mim.  

No tocante ao seu atual namorado, Paula referia-se a ele como muito 

inteligente, politizado, preocupado com as questões sociais e alguém que se 

expressava muito bem publicamente. Os dois tinham o mesmo nome – ela, Paula e 

ele, Paulo. Eram fisicamente muito parecidos. Estavam sempre juntos, estudavam 

na mesma sala de aula, participavam dos mesmos projetos e grupos de discussão, 

iam às mesmas festas. Ela afirmava que eles passavam tanto tempo juntos que a 

relação não era boa, era monótona e não tinha nada de novo. No entanto, apesar de 

saber que precisava de certa distância de seu namorado, até para preservar o 

relacionamento que ele queria terminar, ela não conseguia separar-se dele, que era 

seu único vínculo significativo na cidade na qual estava morando.366  

Contou-me que, desde o início do relacionamento, Paulo não queria o namoro 

e ela sempre o havia convencido de que era bom namorar e ter alguém. Ela temia 

que ele a deixasse desde que começaram a ficar juntos, o que já fazia cerca de dois 

anos.    

Um detalhe importante, que só me dei conta depois de ter deixado de atender 

Paula, é que seu medo da morte - cujo início ela atribui à data da morte de um tio 

num acidente de moto e, em outra ocasião, aos seus dez ou onze anos - data da 

mesma época em que ela saiu da casa de seus pais para fazer faculdade e também 

do início de seu namoro com Paulo.   

A primeira experiência sexual de Paula aconteceu com este namorado, 

embora ela não tenha me contado exatamente quando. Houve uma ocasião em que 

ela relatou que estava fazendo sexo com ele e que “estava muito bom”. Ela disse 

então para ele parar porque caso eles continuassem, ela iria morrer.  

Na relação de Paula com o seu namorado nota-se, primeiramente, que este 

último também era idealizado por ela. Observa-se a insatisfação dela em seu 

relacionamento afetivo, no qual não podia obter prazer pela ameaça de morte e ao 

qual ela se refere como monótono. Podemos ver ainda o fato de ela estar com um 

                                            
366 Paula havia se mudado de sua cidade de origem a fim de cursar a faculdade de psicologia, como 
mencionado. 
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companheiro que não queria estar com ela e a extrema dependência que mantinha 

em relação a ele.  

Quando apontado para a paciente a sua dependência em relação ao seu 

namorado, em virtude da posição quase que de bebê à qual ela parecia regredida, 

ela concordou que realmente se sentia muito dependente dele e disse que ele 

pegava na sua mão até para atravessar a rua.  

  Sobre o surgimento do medo da morte quando Paula matinha uma relação 

sexual com o Paulo, nota-se o quanto ela exige que este durma com ela, devido ao 

seu medo de ficar sozinha. Ao mesmo tempo, frustra as intenções sexuais dele, em 

conseqüência do seu medo de morrer, impedindo a ambos alcançar prazer na 

relação sexual.  

Não obstante os elogios de Paula ao namorado, ela também o criticava. Certa 

vez, contou-me que ele fumava maconha com muita freqüência, e, assim, usava 

uma droga para lidar com o seu sofrimento; mas ela não usava nada, sendo, 

portanto, mais forte do que ele. 

Quando falava sobre suas amizades, Paula dizia que sempre teve poucos 

amigos, inclusive em seu momento atual. Lembrou-se que certa vez, quando estava 

construindo uma amizade, acabou brigando com sua amiga e disse que achava que 

não tinha como confiar nela; fato ocorrido quando estava na sexta série e devia ter 

por volta de 11 anos.  

Contou-me também que, quando tinha por volta de 14 anos, teve uma amiga 

da qual gostava muito. Esta foi cursar o primeiro colegial em um colégio interno de 

freiras e, em virtude desta amizade, Paula decidiu mudar-se também e ir estudar 

com ela. No entanto, durante o ano em que estudou nesta instituição, Paula disse-

me que esta sua amiga começou a lhe fazer mal, uma vez que não acreditava nela 

quando dizia ainda ser virgem, embora tivesse um namorado. 

Já na faculdade, ela me contou um terceiro episódio no qual tentou 

estabelecer amizades, mas desistiu. Ela e Paulo estavam jogando cartas com outro 

casal e este começou a trapacear no jogo. Este fato deixou Paula muito irritada e as 

relações com estes amigos foram estremecidas; fato que, somado às outras 

experiências de Paula, levou-na à conclusão de que as pessoas não eram 

confiáveis.  
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  O relacionamento com uma de suas professoras da faculdade também 

contém aspectos importantes que apontam para o modo infantil de como Paula se 

relacionava. 

A paciente relatou uma situação na qual esta professora, que orientaria seu 

trabalho de iniciação científica, conversou com ela ao telefone e, logo em seguida, 

bateu o carro. Paula disse-me que achava que ela poderia ter influenciado na batida 

do carro, como se sua “pulsão de morte tivesse provocado o acidente” 367. Ela dizia 

ainda que esta professora, extremamente idealizada por ela, e que era uma senhora 

de idade avançada, teria se aproximado dela, pois ambas teriam em comum a morte 

próxima.     

Observa-se, na descrição deste fragmento de sua história, a agressividade de 

Paula dirigida à professora, uma vez que o medo de ter feito mal a uma pessoa 

revela, inequivocamente, um desejo subjacente de assim proceder.  

Em certa sessão, enquanto conversávamos sobre seus aspectos agressivos, 

ela se recordou de outra professora, que teria dito a seu respeito: “Ela parece uma 

bonequinha de louça, mas seus olhos fuzilam”.      

 Ainda em relação a um episódio com a primeira professora, houve uma 

ocasião em que um feriado se aproximava e Paulo, seu namorado, viajaria para 

visitar a família. Os pais de Paula também viajariam nesta data para comemorar seu 

aniversário de casamento e, portanto, Paula teria de passar o feriado sozinha. 

 As sessões que antecederam este feriado foram marcadas por 

questionamentos por parte de Paula se ela teria, ou não, condições de ficar sozinha 

durante quatro dias. 

 Um dia antes do feriado, aconteceu uma reunião na casa da professora acima 

referida, na qual seriam decididos os participantes do projeto de estudos da 

faculdade que seriam contemplados com bolsas de estudo. Durante a reunião, Paula 

teve uma intensa crise de angústia que deixou alarmados todos os seus colegas e 

suas professoras presentes, estas últimas, também psicólogas.  

 Ao término da reunião, Paula e seu namorado permaneceram na casa da 

professora que conhecia superficialmente os problemas de sua aluna, e solicitou que 

eles permanecessem para conversar sobre o que estava acontecendo.  

                                            
367 A expressão usada pela paciente foi: “Como se minha pulsão de morte tivesse provocado o 
acidente”. 
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 Paula explicou então à professora que teria que ficar sozinha durante o 

feriado, já que seus pais já haviam viajado e seu namorado viajaria pela manhã, mas 

que ela não conseguiria ficar sozinha, embora morasse só. Após uma longa 

conversa entre os três, ficou decidido que Paula passaria o feriado na casa de sua 

professora, e assim aconteceu.   

 Observa-se, neste episódio, além de sua dependência de um outro, o quanto 

Paula mobiliza seu entorno, deixando todos a sua volta extremamente preocupados 

com ela, e o quanto, com sua “doença”, criava situações onde sua vontade era 

sempre atendida. 

 São exemplos disto: o fato de seus pais e seu namorado só viajarem se ela 

lhes dissesse que poderiam ir; o fato de seus pais não a reprovarem por Paulo 

dormir em sua casa, o que, segundo ela, aconteceria se não estivesse passando por 

este problema; e, ainda, nenhum comentário por parte de seus pais por ela ter 

batido o carro, situação que ela recordou quando lhe falei sobre a questão.  

 Uma vez ela me contou sobre suas relações com as pessoas de um modo 

mais genérico. Disse que costumava se relacionar com pessoas “superiores” 368 a 

ela, relações nas quais se sentia burra e tinha medo de falar bobagem. A inteligência 

era algo muito importante para Paula. Ela relatou uma ocasião em que conversou 

com uma desconhecida e conseguiu expressar-se bem, ser ela mesma; afirmou, no 

entanto, que só conseguiu fazer isso porque não conhecia sua interlocutora, pois, se 

conhecesse e soubesse que ela era “superior”, ficaria com medo de esta lhe achar 

burra e não conseguiria falar nada.  

Em suma, sobre a forma como Paula via as pessoas a seu redor e 

relacionava-se com elas, é possível observar que estas ou são tidas como ideais, tal 

como ela via sua mãe, seu namorado e uma de suas professoras; ou como 

desprovidas de valor, não sendo, então, dignas de sua confiança – é como se refere 

aos seus colegas e às outras pessoas que insere em seu discurso.  

No que diz respeito às primeiras, existe uma relação ambivalente, de intensa 

admiração, mas também de agressividade velada; em relação às últimas, Paula não 

lhes atribui valor.   

 Abro um parêntese para introduzir alguns dados relevantes de sua infância e 

adolescência.  

                                            
368
 Esta foi a expressão literal utilizada pela paciente.  
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Paula contou-me que se lembrava de poucas coisas sobre sua infância. Disse 

que mamou até os oito meses de idade, tinha o intestino preso, chupou muito o dedo 

e brincou de boneca até uns sete anos, quando morava em uma casa. Mencionou 

que se mudou dessa casa e que “perdeu sua infância” com essa mudança. Disse 

que gostava de jogar um joguinho de computador quando tinha por volta dos 10 ou 

11 anos, até que começou a achar que se jogasse iria morrer; e que sua primeira 

menstruação aconteceu quando tinha nove anos. 

Sobre estes dados, suponho que, quando Paula tinha por volta de 10/11 

anos, deu-se o início do incremento de suas pulsões sexuais - próprio da pré- 

puberdade - e, correlativamente a isso, a reativação da problemática edípica típica 

da fase. Assim, posso aproximar seu sintoma ‘medo de morrer’ às questões 

edípicas, relacionadas à sexualidade da paciente.  

A partir de seu relato é possível constatar que seu medo de morte surge, 

primeiramente, naquela ocasião, e, depois, quando do início de sua vida sexual com 

Paulo. Um segundo fator que me leva a este raciocínio é o fato de seu sintoma surgir 

durante uma relação sexual, a qual não leva adiante.  

Paula relatou ainda, uma lembrança segundo a qual havia ensinado seu 

irmão mais novo a andar de bicicleta por uma pequena quantidade de dinheiro dada 

por seu pai. Ela disse que a matéria do colégio que mais gostava era matemática 

porque seu pai era engenheiro, e ela e seus irmãos gostavam de mostrar para o pai 

que iam bem nessa matéria; no entanto, depois passou a gostar de biologia. 

A partir desta lembrança de Paula, observa-se a tomada, pela paciente, bem 

como de seus irmãos, da figura de seu pai enquanto ideal valorizado - modelo de 

identificação - já que, naquele momento, aparentemente, todos buscavam ser como 

o pai.  

É possível supor ainda a indiscriminação entre ela e seus irmãos, apesar do 

fato de ela ser menina. Penso que seu pai pode tê-la tratado, durante sua infância, 

da mesma forma que tratou seus irmãos, sem discriminar e valorizar seus atributos 

femininos.  

Sobre sua adolescência, Paula relatou que começou a namorar com 14 anos. 

Seu primeiro namorado – Igor - era amigo de seu irmão mais velho e estudava com 

ele. Namorou este rapaz durante quatro anos e só terminou o relacionamento com 

ele quando já estava conversando com seu atual namorado – Paulo - tendo ficado, 

entre um relacionamento e outro, dois dias sozinha.  
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As razões que a levaram a terminar este primeiro namoro foram o fato de sua 

mãe sempre lhe falar, e ela concordar, que seu namorado a desprezava, que queria 

ser superior a ela, e ainda, mentia para ela. Relatou que havia histórias de que ele a 

traia, até que ela, de fato, descobriu as traições dele.  

Neste relacionamento, nota-se o fato de Paula ficar com alguém que não a 

valoriza. 

Ainda aos 14 anos, quando ia cursar o primeiro colegial, diz que decidiu se 

mudar para outra cidade a fim de estudar em um colégio interno de freiras junto com 

a amiga, como já mencionado.  

Quanto a este fato, indago sobre o que poderia levar uma adolescente de 14 

anos, que tinha namorado, a recluir-se em um internato de freiras por espontânea 

vontade. Observa-se aqui um movimento diametralmente contrário ao que se 

esperaria de uma adolescente vivendo suas primeiras experiências com o sexo 

oposto.  

Paula cursou o segundo colegial em sua cidade de origem e o terceiro em 

uma nova cidade, na qual seu irmão havia ido fazer faculdade. Ela justificou que em 

sua cidade natal não havia bons colégios e que seu pai lhe mandou ficar com seu 

irmão, uma vez que não queria que ela fosse para um outro lugar e ficasse sozinha.    

A paciente, neste momento, faz novamente um movimento de distanciar-se 

do seu namorado, dando a entender que a proximidade física entre eles não era 

importante para ela.  

Durante o terceiro colegial, ela me contou que estudou muito. Relatou 

também que sua mãe sempre lhe falou que ela era estudiosa, mas ela achava que 

sua mãe falava isso porque sempre fazia suas tarefas e seus irmãos não. No 

período em que morou com o seu irmão, sua mãe teve câncer no seio, como 

referido, e, segundo a paciente, pela persistência dela, conseguiu se salvar. 

Paula prestou vestibular para psicologia e passou na faculdade em uma 

quarta cidade.  

Relatou que conheceu seu segundo namorado – Paulo - quando se mudou 

para fazer faculdade e que, como já mencionado, eles iniciaram o relacionamento 

dois dias após o término de seu primeiro namoro.  

No relato de Paula acerca de sua adolescência, gostaria de destacar o fato de 

Paula não fazer questão de ficar próxima ao seu namorado, o que, somado ao fato 
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de ela não ter mantido relações sexuais com ele, embora seu namoro tenha durado 

quatro anos, permite-me considerar que sua sexualidade púbere estava recalcada.  

Sobre sua escolha profissional Paula me disse ter feito psicologia porque as 

pessoas sempre lhe disseram que ela era compreensiva com os outros. Disse ainda 

que a psicologia lhe fascinava, ao mesmo tempo que era um conflito para ela, e que 

gostava de psicanálise. 

 Quanto aos aspectos formais de sua análise, Paula relatava seu sofrimento 

como se não sofresse, de uma forma muito lógica e coerente, como se fosse um 

tanto indiferente em relação a ele.  

Na relação que se estabeleceu entre mim e a paciente, embora o tema de seu 

discurso mais constante fosse a sua impossibilidade de ficar sozinha e seus medos, 

Paula assumia uma postura crítica, desconfiada e desafiadora. Ela queria discutir 

psicanálise comigo e saber minha opinião em relação a casos clínicos que estudava 

na faculdade.  

Ela chegava atrasada à praticamente todas as sessões, confundia os horários 

de sua análise e também faltava sem avisar. Diante de minhas intervenções, ela 

nunca acatava nem descartava o que lhe era dito. Eu não tinha claro que destino era 

dado às minhas interpretações e nem como a paciente elaborava algumas coisas 

que conversávamos.   

Um exemplo disso foi uma ocasião em que Paula me disse que havia escrito 

uma poesia que circulara entre seus colegas do projeto de ensino do qual fazia 

parte. Deu-me uma cópia desta poesia e disse-me que todos gostaram da mesma e 

que a coordenadora do projeto pediu para que ela autorizasse que sua poesia fosse 

colocada na camiseta que fariam para o grupo.  

Paula falou-me que, embora quisesse, estava com medo de permitir isso 

porque se o fizesse seria como se ela estivesse deixando seus últimos escritos 

antes de morrer.  

Conversamos muito sobre esta questão durante a sessão; todavia, o assunto 

da poesia não foi mais retomado por ela nas sessões subseqüentes, embora eu 

quisesse saber se ela havia ou não conseguido fazer algo de que tinha muito medo 

e como estava se posicionando frente a seus medos. 

Passado certo tempo deste fato, quando a análise de Paula já houvera sido 

interrompida, tive oportunidade de ver pessoas usando uma camiseta com a poesia 
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que ela escrevera e questionei-me sobre o porquê ela não ter me dito que havia 

vencido seu medo em relação a isso.  

Numa outra sessão em que ela chegou meia hora atrasada, contou-me que 

havia vindo fazer algo próximo de meu consultório e já estava indo embora quando 

se lembrou que tinha análise e voltou. Perguntei-lhe então o que ela pensava sobre 

isso e ela disse que não sabia.  

Diante de tal fato, falei-lhe que parecia que ela não queria vir à análise, já que 

se esquecia das sessões, atrasava-se freqüentemente, desmarcava, etc... Ela ficou 

um tempo em silêncio e disse: “E porque eu não pensei isso? Em minha outra 

análise eu achava muito longe ir até o consultório, não queria ir, vivia mudando meus 

horários..., mas aqui, aqui eu não pensei isso”.  

Disse – lhe algo como: “Você não pensou, mas parece que é o que está 

acontecendo”. Ela ficou mais um longo tempo em silêncio e falou que em sua outra 

análise não falava as coisas para sua analista, mas que nesta, estava tão 

desesperada, que falava tudo.  

Lembrei-me, no mesmo momento, a conversa que Paula havia tido certa vez 

com uma desconhecida, acima relatada, para a qual ela ‘falou tudo’, ‘foi ela mesma’ 

porque não julgou sua interlocutora como “superior”.   

Diante de tal lembrança minha, perguntei a Paula se ela achava que eu 

poderia, de fato, ajudá-la. Disse-lhe que, talvez, para ela, eu fosse como aquela 

desconhecida para quem ela falou tudo o que pensava porque não lhe deu muito 

crédito e nem se preocupou muito com o que ela iria pensar. Disse-lhe também que 

eu não me parecia com uma “mãezona” como sua mãe, como a professora na casa 

de quem ela se sentiu segura ou com sua ex-analista, todas com muito mais idade e 

experiência do que eu. 

Paula chorou e disse que achava que sim, que eu poderia lhe ajudar, que 

havia se surpreendido com o meu trabalho e também com o fato de eu ter aceitado 

atender um caso “tão grave”.   

Disse-me então que estava prevendo que alguma coisa de ruim iria acontecer 

na sessão; que ela havia passado o dia todo tentando controlar seus medos e que, 

talvez porque sabia que seria uma sessão difícil para ela, não queria vir à análise.  

Não me lembro o que lhe disse naquele momento, mas, posteriormente, dei-

me conta de que Paula havia entendido a interpretação como uma bronca ou uma 

retaliação, que ela já estava esperando, possivelmente por sua agressividade em 
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forma de descaso dirigida a mim, pois ela estava com medo de vir à sessão de 

análise. 

Eu estava com raiva de Paula e esta interpretação teve a conotação de uma 

exigência de que ela respeitasse meu trabalho, minha pessoa, e se implicasse em 

sua análise, ou procurasse outro analista a quem ela julgasse que poderia ajudá-la. 

Diante desta “bronca” me senti muito culpada por, talvez, estar fazendo uma 

exigência que Paula não tinha condições de cumprir.  

Naquele momento, não pude compreender suas atitudes transferencialmente 

e tomei-as em relação a minha pessoa real, já que, realmente não tinha experiência 

como analista e estava muito insegura no que diz respeito à direção do caso. 

Achava que eu não estava conseguindo ajudar Paula, não sabia como fazê-lo, 

achando que era por isso que ela desfazia de sua análise.  

Em reflexões posteriores, dei-me conta de que minha interpretação estava 

equivocada. Ela não menosprezava meu trabalho por não me dar crédito; ao 

contrário, era justamente a possibilidade de meu bom trabalho que a assustava.  

As imagens que me vinham sobre as sessões de análise com Paula eram as 

de um cabo de guerra que eu ganharia se conseguisse compreender seus medos 

irracionais, ou perderia, caso não o fizesse. O que eu não sabia era que, quanto 

mais eu ganhasse as partidas, mais corria o risco de perder a guerra. Paula não 

podia admitir que eu a ajudasse, isso feria seu narcisismo, colocava em evidência 

suas limitações e necessidade de ajuda, destituindo-a da posição de ideal que ela 

almejava ocupar. Estava posta ai a primeira grande resistência ao restabelecimento 

de Paula.  

A segunda grande resistência a sua melhora devia-se aos ganhos 

secundários de sua doença dos quais ela não queria abrir mão. Dentre esses estava 

o fato de, pela situação em que se encontrava, ela poder fazer tudo o que queria e 

manipular seus objetos ao seu bel prazer. Seu maior ganho era, sem dúvida, manter 

seu namorado junto dela.  

A propósito desta constatação, certa vez, durante um curto espaço de tempo 

em que ela se sentiu melhor em relação a seus medos, seu namorado quis terminar 

com ela, o que acarretou a intensificação de todas as suas angústias. O namoro 

prosseguiu.  
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Em Análise terminável e interminável Freud diz que, em alguns casos: “(...) o 

ego trata o próprio restabelecimento como um novo perigo.” 369 Assim sendo, 

acredito que para Paula melhorar era perigoso, pois significava perder o controle 

sobre seus objetos. 

Durante todo o período em que atendi a paciente, tive a sensação de que não 

conseguia conter as angústias dela, que não conseguia ajudá-la, sentia-me 

impotente e, muitas vezes, com muita raiva dela, como na situação acima descrita, e 

ainda culpada por sentir raiva de uma paciente a quem supostamente deveria estar 

ajudando. Sentia-me mal inclusive fisicamente, saia das sessões muito cansada e 

com muita dor de cabeça. Às vezes, ficava muito tensa, pedindo calma a mim 

mesma e tentando respirar fundo durante as sessões, o que, inevitavelmente, fazia-

me recordar das metáforas bélicas utilizadas por Freud para descrever a situação 

analítica.  

Aulagnier afirma que: 

 

(...) não existe afeto pior de suportarmos no outro do que a 

angústia, (...) não há afeto frente ao qual corramos mais o risco 

de responder de modo paralelo. O sadismo ou a agressividade 

podem, por exemplo, suscitar no parceiro uma reação inversa, 

masoquista ou passiva; a angústia só pode provocar ou a fuga 

ou a angústia. 370 

 

No entanto, acredito que, somada à dificuldade de tolerar este afeto particular 

em nossos pacientes, depois de decorridos alguns anos da análise de Paula, atribuo 

meu mal estar, relacionado a este caso, também a questões contratransferencias. 

Segundo Freud, a contratransferência surge no analista “(...) como resultado da 

influência do paciente sobre os seus sentimentos inconscientes (...).” 371 Assim, 

acredito que o que me foi tão difícil de suportar na análise de Paula foi ser frustrada 

em meu desejo mais caro de ajudá-la e sentir-me impotente para tanto, depois de 

haver estudado muito para fazê-lo. Assim, acredito que valha a assertiva de Freud 

                                            
369
 FREUD, Sigmund (1937). Análise terminável e interminável. ESB, vol. XXIII, p. 254. 

370 AULAGNIER, Piera. Angústia e identificação. In: Percurso, n. 14 1/1995, p. 7.  
371 FREUD, Sigmund (1910) As perspectivas futuras da terapêutica psicanalítica. ESB, vol. XI, p. 150, 
151 
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na qual diz que: “(...) nenhum psicanalista avança além do quanto permitem seus 

próprios complexos e resistências internas.” 372 

 Hoje penso acerca da relação transferencial de Paula comigo, que ela me 

desqualificava sistematicamente e frustrava meu desejo de ajudá-la, da mesma 

forma que mantinha condutas ambivalentes em relação aos objetos que valorizava. 

Assim, frustrava esse meu desejo de ajudá-la da mesma forma que, por exemplo, 

frustrava os desejos sexuais de seu namorado.  

 Apresentado o caso e assinalados algumas questões do mesmo, penso que 

podemos considerar a paciente histérica diante da sua infantilidade, da dependência 

em relação a seus objetos, o que testemunha suas fixações orais; diante das suas 

condutas de desqualificação em relação a si mesma (achar-se burra, manter 

relações nas quais é desprezada), em alternância a outras arrogantes e prepotentes, 

(de controle onipotente sobre seu meio), o que dá sinais de sua fixação fálica; a 

identificação com seu namorado, a modalidade narcísica de escolha de objeto com o 

que Paula gostaria de ser; a exacerbação de seu relacionamento amoroso, a 

aparente sobreposição entre relação sexual e relação incestuosa, o recalque ao qual 

sua sexualidade adulta parecia submetida, e ainda o desconhecimento do que é 

desejável em uma mulher, já que mantinha Paulo junto de si a partir de sua doença 

e não porque acreditava que tinha algo que ele pudesse desejar nela.  

Sobre o que pode ter contribuído para a sua constituição histérica, acredito 

que as tonalidades depressivas de seu pai possam ter desempenhado papel 

importante para tanto, uma vez que sua depressão pode ter limitado o investimento 

libidinal deste pai sobre sua filha, tanto no momento de seu nascimento, contribuindo 

para uma fixação na fase oral, quanto depois – já que, aparentemente, seu pai não a 

discriminava e valorizava enquanto menina entre dois irmãos meninos, tornando 

dificultada a elaboração edípica e contribuindo para uma fixação na fase fálica. 

Penso no que Paula pode ter perdido quando afirma que “perdeu sua infância” aos 

sete anos quando relata que mudou de casa. Será que ela perdeu suas ilusões 

acerca da realização dos desejos edípicos? A esperança de adquirir a perfeição 

conferida pelo falo? Nada posso afirmar, pois infelizmente não levei a análise de 

Paula adiante. 

                                            
372 FREUD, Sigmund (1910) As perspectivas futuras da terapêutica psicanalítica. ESB, vol. XI, p. 151. 
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Muito provavelmente a mãe de Paula também tenha tido papel importante 

para a constituição psicopatológica da filha, no entanto, não disponho de dados para 

tal afirmação.  

Por fim, minhas primeiras hipóteses sobre o medo de morrer de Paula, que 

diziam respeito a um superego sádico, tornam-se mais claras. Paula associava o 

fato de ter qualquer tipo de prazer a algo perigoso. Tudo aquilo de que ela poderia 

derivar prazer parecia entrar em ressonância com o prazer incestuoso, desejado e 

proibido, decorrente da realização dos desejos edípicos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta dissertação, abordei a constituição psíquica feminina, desde o advento 

do psiquismo até a organização genital adulta, a partir dos escritos freudianos. 

Apontei ainda as contribuições ao desenvolvimento psicossexual humano de Piera 

Aulagnier, a partir de sua experiência clínica com pacientes psicóticos com o intuito 

de esclarecer como se dão os primórdios da constituição psíquica. 

Subseqüentemente a isto, expus as noções de psicopatologia destes autores, 

a posição ocupada pela histeria em suas concepções e, finalmente, delineei a 

constituição psíquica da menina que se tornará histérica, a partir das considerações 

destes e de outros autores, que puderam acrescentar, tanto pelo estudo teórico 

quanto a partir de suas experiências clínicas com pacientes histéricas.  

Julguei importante mencionar a evolução da noção de angústia na obra de 

Freud, a fim de situá-la, tal como se apresentava na problemática de minha paciente, 

enquanto uma manifestação histérica e dei importância ainda às reflexões de Freud 

sobre o medo da morte, sintoma em torno do qual se centrava a quase totalidade da 

vida de Paula.   

 Por fim, expus o caso clinico desta última, enfatizando a relação ambivalente 

que se apresentava entre ela e seus objetos e, 

transferencialmente/contratransferencialmente, entre mim e ela. Sublinhei minhas 

limitações enquanto analista inexperiente e as resistências de Paula em seu 

processo analítico, as quais culminaram em um impasse e levaram-me ao 

encaminhamento da paciente.  

O primeiro objetivo deste trabalho foi o de propor hipóteses sobre as 

vicissitudes ocorridas no desenvolvimento psicossexual de Paula que possivelmente 

culminaram em seu funcionamento histérico.  

No que diz respeito a isto, acredito que os aspectos depressivos e agressivos 

de seu pai assumiram especial relevância, embora não exclua aspectos de sua mãe 

que teriam também influenciado, embora não tenha dados sobre isto. Em relação 

aos aspectos paternos, acredito que seus movimentos depressivos possam ter 

contribuído para que o ego de Paula tenha se constituído com certo déficit de 

investimento libidinal e tornado especialmente difícil o momento da aceitação das 

diferenças entre os sexos e do papel que cabe à mulher na relação entre os 
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mesmos, já que, a partir do discurso de Paula podemos inferir que esta nunca se 

sentiu investida libidinalmente como menina por seu pai.   

Foi objetivo deste trabalho também trazer à luz o conteúdo inconsciente das 

condutas e sintomas de Paula que permitem supor uma organização histérica. 

Sobre isso, acredito que posso considerar a paciente histérica por sua 

infantilidade; por sua dependência em relação a seus objetos; por suas condutas de 

desqualificação em relação a si mesma em alternância a outras arrogantes e 

prepotentes, de controle onipotente sobre seu meio; por sua identificação com seu 

namorado; diante da modalidade narcísica de escolha de objeto efetuada por Paula; 

pela exacerbação de seu relacionamento amoroso; diante da aparente sobreposição 

entre relação sexual e relação incestuosa; pelo recalque ao qual sua sexualidade 

adulta parecia submetida, e, ainda, pelo desconhecimento por parte de Paula do que 

é desejável em uma mulher.   

 No início desta dissertação afirmei que concordo com Alonso e Fuks que a 

histeria continua viva, embora não com os ataques espetaculares descritos por 

Charcot, ou com outros sintomas marcantes que entraram para a história da 

psiquiatria e da psicanálise. Tal como estes autores, acredito que as histéricas 

continuam presentes em nossos consultórios, fato testemunhado por Paula em sua 

busca por atendimento psicológico.  

 Já em 1893, no texto Algumas considerações para um estudo comparativo 

das paralisias motoras orgânicas e histéricas, Freud afirma: “Com muita freqüência 

tem-se atribuído à histeria a capacidade de simular as mais diferentes doenças 

nervosas (...).” 373; mais a frente, no mesmo texto, ele diz estar de acordo com Janet 

quando este diz que: “(...) na paralisia histérica, assim como na anestesia etc., o que 

está em questão é a concepção corrente, popular, dos órgãos e do corpo em geral. 
374 

  Mais de um século depois da publicação deste artigo de Freud, com as muitas 

modificações das concepções psicanalíticas feitas por ele próprio, bem como das 

contribuições de diversos autores a estas, e a crescente complexidade assumida 

pela psicanálise, Alonso e Fuks atribuem às modificações sintomáticas da histeria 

observadas na atualidade à grande capacidade identificatória dos histéricos, o que 

                                            
373
 FREUD, Sigmund. (1893 [1888-1893]). Algumas considerações para um estudo comparativo das 

paralisias motoras orgânicas e histéricas. ESB, vol. I, p. 205.   
374
 Ibid., p. 212 - 213. 
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permite que estes “imitem” sofrimentos distintos daqueles “imitados” na época em 

que Freud escreveu o texto supracitado. Para eles “A histeria atual é midiática (...).” 
375  

Estes autores consideram que: “(...) os histéricos articulam a expressão do 

seu sofrimento aos discursos imperantes para poderem encontrar caminhos de 

expressão dele, assim como a possibilidade de que o sofrimento seja reconhecido e 

escutado.” 376  

Eles dizem: 

 

Na cultura de massa, as apresentações da histeria 

difundem-se com rapidez, provocando verdadeiras 

epidemias psíquicas. (...) As histerias atuais, iguais às de 

outras épocas, emergem de momentos históricos, 

geográficos e culturais específicos, mas, neste momento, 

a globalização faz com que uma forma de apresentação 

surgida num lugar se difunda com rapidez para outros 

lugares do planeta. Podemos identificar apresentações da 

histeria no seio de algumas epidemias que ocupam a 

cena contemporânea: os pânicos, a fadiga crônica, as 

anorexias e bulimias, as personalidades múltiplas e as 

fibromialgias. 377 

 

Os autores afirmam que nem todos os pacientes que recebem esses 

diagnósticos são histéricos. Todavia, enfatizam que é a determinação dos processos 

e mecanismos psicopatológicos em jogo o que permite um enquadramento 

nosográfico na psicanálise, e não suas manifestações sintomáticas.  

 Mayer considera, como também mencionei no início desta dissertação, que a 

histeria é tão antiga quanto a sexualidade humana. Eu acrescentaria que, enquanto 

houver homens e mulheres neste mundo, haverá histeria, um dos destinos possíveis 

de nossa constituição psicossexual.   

                                            
375
 ALONSO, Silvia Leonor e FUKS, Mario Pablo. Histeria, p. 232. 

376
 Ibid., p. 233. 

377
 ALONSO, Silvia Leonor e FUKS, Mario Pablo. Histeria, p. 233. 
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Sobre o suposto desaparecimento da histeria na atualidade, Violante 

questiona:  

 

(...) hoje, não há mais problemas de impotência psíquica 

para o homem, de frigidez para a mulher, ou ainda, não 

há mais histéricos (...)? Apesar de toda essa 

“modernidade”, a clínica psicanalítica revela que há! E há 

porque a genialidade freudiana não se deteve na 

repressão social da sexualidade, mas chegou à 

descoberta de que o complexo nuclear da constituição 

psicossexual do sujeito é o complexo de Édipo/complexo 

de castração. Fora desta lógica estamos no campo da 

psicologia e não da psicanálise – que não é uma simples 

abordagem da psicologia entre outras. 378   

 

Assim, quanto à crença no desaparecimento da histeria proferida por alguns 

autores, penso que isto revela certa ignorância dos escritos freudianos, ou 

descompromisso com a complexidade de seu pensamento. Ignorância ou 

descompromisso donde decorre a criação de novos nomes para velhas perturbações 

psíquicas – a exemplo do desuso nosográfico da Histeria em detrimento a uma 

variedade de novos transtornos. Sendo assim, o caso exposto nessa dissertação 

expõe o quão atual são as teorizações freudianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
378 VIOLANTE, Maria Lucia Vieira. Algumas notas sobre histeria e a homossexualidade femininas. In: 
Trieb, n. 1-2, mar. – set., vol. IV, p. 193 - 194. 
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