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RESUMO 

 

 

O objetivo dessa dissertação é realizar um estudo sobre a histeria feminina à 

luz da teoria psicanalítica freudiana e das contribuições de Piera Aulagnier que, com 

sua abordagem acerca dos primórdios da relação da mãe com a criança, assim 

como das expectativas projetadas no bebê pelos seus pais, irá revelar-se essencial 

no entendimento da neurose histérica. Em alguns momentos, será possível o diálogo 

com autores que, com suas observações clínicas, contribuem para a teoria 

psicanalítica. Realizarei um estudo sobre a constituição psíquica, assim como os 

percalços encontrados no caminho da feminilidade, que podem levar a menina à 

neurose histérica. Após exposição do referencial teórico, apresentarei um caso 

clínico, cuja paciente revelou características pertencentes à histeria. Mariane, nome 

fictício dado ao sujeito deste estudo, apresentava um conflito identificatório ligado à 

feminilidade que lhe trazia sofrimentos, tanto na esfera física quanto na psíquica. A 

partir de sua realidade histórica e do processo transferencial ocorrido durante a 

análise, fundamentada na teoria acima referida, será possível realizar uma 

articulação teórico-clínica; desse modo, suponho as principais dificuldades 

vivenciadas por Mariane em sua possível história libidinal e identificatória. 

 

Palavras-chave: histeria – feminilidade – conflito identificatório. 



 

ABSTRACT 

 

 

The aim of this dissertation is to study female hysteria, through the eyes of 

freudian psychoanalytical theory and Piera Aulagnier’s contributions who, with her 

approach on the early stages of the relationship between mother and child, as well as 

on the expectations on the baby projected by the parents, will be proven essential in 

understanding hysterical neurosis. In some instances, it will be possible to create a 

dialogue with authors who, through their clinical observations, contributed to the 

psychoanalytical theory. Therefore, I will carry out a study on psychic constitution, as 

well as on the drawbacks towards the full expression of femininity which might lead a 

girl to hysterical neurosis. After the presentation of the theoretical reference, I will 

write about a case history, whose subject has presented female hysteria 

characteristics. Mariane, a fictional name given to the subject of this study, presented 

an identification conflict related to femininity, which brought her physical and psychic 

suffering. Consequently, a theoretical-clinic articulation will be drawn, based on the 

patient’s history, as well as her analytical transference, in order to reach a better 

understanding of the referred neurosis. Thus, enabling us to further analyze the main 

difficulties she lived in her libidinal history, which helped to create her identification 

conflict.  

 

Keywords: hysteria – femininity – identification conflict. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A presente dissertação pretende abordar a histeria feminina e as vicissitudes 

do processo de identificação que lhe concerne, à luz da teoria psicanalítica 

freudiana. 

O objetivo desse estudo é refletir sobre a problemática identificatória relativa 

ao feminino vivenciada por uma paciente por mim atendida – que apresentou 

características da neurose histérica – levando em conta o referencial teórico a 

respeito da histeria, assim como as especificidades da vida psíquica do sujeito em 

questão. 

Apesar de não ser, muitas vezes, reconhecida como tal, a histeria permanece 

intensamente presente, apresentando-se, hoje, sob formas disseminadas pelos 

meios de comunicação, como transtornos alimentares, síndrome do pânico e outras 

sintomatologias; o foco nos sintomas que se apresentam pode, não obstante, 

obscurecer o entendimento da constituição psíquica da qual fazem parte. 

O interesse por essa reflexão surgiu a partir de vivências clínicas com 

pacientes que eu julgava possuírem funcionamento psíquico semelhante ao da 

neurose histérica, levando-me a tentar precisar particularidades da patologia, 

independentemente de seus sintomas conversivos. 

Segundo Freud, em “Sexualidade Feminina” (1931), é na fase edípica 

negativa, em que a mãe é o principal objeto de amor da menina, que se situam 

todas as fixações e repressões que originam as neuroses, especialmente a histérica: 

Em suas palavras: “(...) 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 

quando refletimos que tanto a fase quanto a neurose são caracteristicamente 

femininas”.1 

Portanto, é no período inicial da relação da menina com a mãe que se deve 

focar o estudo da psicogênese da neurose histérica. Esse é um dos motivos pelo 

qual recorro à teoria de Piera Aulagnier, que aborda os primórdios da relação 

mãe/bebê, trazendo luz às expectativas – maternas de modo prevalente – que 

pesam sobre a criança. 

                                                            
1  FREUD, Sigmund (1931). Sexualidade feminina. Edição standard brasileira das obras 

psicológicas completas de Sigmund Freud, 24 volumes. 2ª ed. Rio de Janeiro: Imago, 1987, v. 
XXI, p. 261. 
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As seguintes perguntas norteiam este trabalho: quais as dificuldades, no 

caminho percorrido durante o desenvolvimento da psicossexualidade, que levarão a 

menina a desenvolver um modo de funcionamento psíquico histérico? Qual a 

relação dessa neurose com a feminilidade, uma vez que foi considerada, durante um 

longo período dos estudos freudianos, como pertencente ao universo feminino? 

A feminilidade é um tema que, apesar de amplamente abordado por Freud, 

continuou por ele considerado enigmático; isso fez com que, no final do seu texto 

“Feminilidade” (1933 [1932]), deixasse proposto, a quem desejasse saber mais a 

respeito: “(...) indaguem da própria experiência de vida dos senhores, ou consultem 

os poetas, ou aguardem até que a ciência possa dar-lhes informações mais 

profundas e mais coerentes”.2 

Outros autores – até mesmo fora da área psicanalítica – costumam referir-se 

às dificuldades encontradas em lidar com o feminino. O filósofo Luiz Felipe Pondé, 

ao escrever um artigo para sua coluna semanal no jornal A Folha de São Paulo, 

conta que, após uma longa conversa com um exu, em um centro de candomblé (por 

exu entende-se a pessoa que, dentro dessa religião africana, media nossa relação 

com os deuses), ouviu deste que as mulheres são incompreensíveis, especialmente 

quando relações afetivas estão envolvidas, o que o fez concluir: “Meu caro Freud, 

você está perdoado: nem deuses africanos sabem o que a mulher quer”.3 

Contos populares retirados de vilarejos europeus do século XVII já 

abordavam os percalços do caminho percorrido pela menina para tornar-se mulher, 

originando interessantes histórias transmitidas oralmente entre as comunidades 

locais. 

A decisão de expor um caso clínico específico deu-se devido à frequência 

com que surgiram, durante o processo de análise da paciente por mim denominada 

Mariane, questões relativas ao “masculino/feminino”. Esse tema povoava sua vida 

psíquica e parecia ligar-se ao diagnóstico de histeria. 

Desde o início do processo analítico, a paciente deixou clara sua preferência 

pela convivência com homens do que com mulheres. Tendo optado por uma carreira 

predominantemente masculina, sempre trabalhara apenas com “meninos”, o que 

                                                            
2  FREUD, Sigmund (1932/1933). Novas conferências introdutórias sobre psicanálise. Conferência 

XXXIII. Feminilidade. ESB v. XXII, p. 164.  
3  PONDÉ, Luiz Felipe. Seu Catatumba. Folha de São Paulo. São Paulo, 23 de janeiro de 2012. 

Ilustrada, E 12. 
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muito lhe agradava. A companhia de mulheres parecia-lhe invasiva, além de 

representar uma “concorrência” nada desejável. 

Afirmava não se sentir feminina, apesar de saber causar nas pessoas a 

impressão contrária. Vestia-se sempre de maneira especialmente feminina e dizia 

que precisava disso para sentir-se mulher e se diferenciar dos tantos homens com 

quem convivia diariamente no trabalho; caso contrário, acabava por enxergar a si 

mesma como “um deles”.  

Qual a problemática vivenciada por Mariane que envolvia a “feminilidade”? 

Por que ao lado do prazer que sentia convivendo de modo praticamente exclusivo 

com homens, havia a necessidade interna de diferenciar-se deles? De onde vinham 

os sentimentos de invasão e competição, por ela relatados, na convivência com 

mulheres? 

O que se pode inferir de sua dinâmica familiar e dos modelos femininos que 

participaram de seu processo de identificação e que podem estar relacionados à 

natureza de tais sentimentos? 

Ao procurar análise, a paciente passava por um momento de crise 

identificatória, afirmando, inclusive, estranhar sua própria imagem no espelho; a 

posição de alicerce que, de alguma forma, impusera-se a ela no seio familiar 

ameaçava ruir diante de uma provável demissão. Ao mesmo tempo, no campo 

afetivo, um novo parceiro fazia balançar a relação com o noivo, figura que lhe trazia 

segurança e a possibilidade de formação de uma nova família. 

Conforme postulado por Piera Aulagnier, o conflito neurótico situa-se entre o 

Eu e seus ideais. Busco, através do estudo dos impasses vividos pela histérica 

durante seu percurso edipiano, entender melhor a natureza de tais conflitos no 

referido caso clínico. 

Para isso, destacarei alguns trechos da escuta analítica que penso serem 

úteis ao entendimento das questões acima referidas. Os encontros aconteceram 

durante dezoito meses, com duas sessões semanais.  

Este trabalho fundamenta-se na psicanálise enquanto teoria, técnica 

terapêutica e método de investigação do inconsciente. 

No capítulo 1, abordarei a metapsicologia freudiana sobre a constituição do 

psiquismo. Ainda, nesse capítulo, serão discutidas as contribuições teóricas de Piera 

Aulagnier, o que possibilitará maior compreensão acerca dos primórdios do 

processo identificatório na constituição do Eu. 
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No capítulo 2, pretendo especificar a constituição psicopatológica da neurose 

histérica. Em alguns pontos será possível o diálogo com intérpretes da teoria 

freudiana como Maria Lucia V. Violante, Silvia Alonso e Mario Fuks, Octave Mannoni 

e outros. 

No capítulo 3, apresentarei o caso clínico acima referido. A partir de uma 

articulação teórico-clínica, tentarei levantar hipóteses acerca do desenvolvimento 

libidinal da paciente em questão e, a partir disso, de seus conflitos identificatórios.  

Importante ressaltar que as possibilidades de apreensão e entendimento da 

vida psíquica da paciente que aqui será “analisada” devem ser ponderadas. A 

tentativa de reprodução de experiências ou falas vividas na clínica será sempre, de 

alguma maneira, reducionista, o que não impede de forma absoluta que a imagem 

da paciente possa ser desenhada.  

As falas de Mariane que julgo reproduzidas de forma literal serão destacadas 

em itálico, e as que se referem as suas palavras, mas não na primeira pessoa, serão 

escritas entre aspas. 
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1. METAPSICOLOGIA FREUDIANA: A CONSTITUIÇÃO PSÍQUICA FEMININA 

 

 

Vemos agora que não há perigo algum em 
considerarmos a ansiedade de castração como a 
única força motora dos processos defensivos que 
conduzem à neurose.4 

 

À época em que redigia o “Projeto para uma psicologia científica” (1895),5 

Freud focava sua atenção em fatores quantitativos do aparelho psíquico e sua 

relação com as neuroses, como as ideias excessivamente intensas presentes na 

histeria e obsessões. Processos observados na clínica, como estímulos, 

substituição, conversão e descarga permitiram-lhe conceber a excitação neuronal 

como uma quantidade em estado de fluxo. 

Utilizando-se do “princípio da inércia neuronal”,6 propõe que os neurônios 

tendem a se livrar completamente da quantidade de estímulos que recebem. Esse 

conceito, porém, é logo abandonado por Freud em favor do “princípio da 

constância”, segundo o qual, de acordo com o Vocabulário da psicanálise, (...) “o 

aparelho psíquico tende a manter a um nível tão baixo ou, pelo menos, tão 

constante quanto possível, a quantidade de excitação que contém”.7 

Pode-se dizer que o aumento quantitativo de estímulos no sistema neuronal, 

quando nos primórdios do desenvolvimento psíquico, levará à “urgência” de 

descarga, primeiramente através da via que conduz a uma alteração interna (gritos, 

expressão de emoções). A impossibilidade de conseguir fazer cessar os estímulos 

levará o bebê à necessidade de ajuda externa, o que faz com que tal ação adquira 

função de “comunicação”. Aliada a essa ajuda, por meio de “dispositivos reflexos”, o 

desamparado fica em condição de executar no interior do seu corpo a atividade 

necessária para que o estímulo endógeno cesse.  

 

                                                            
4  FREUD, Sigmund (1925). Inibições, sintomas e ansiedade. ESB v. XX, p. 167. 
5  Idem (1895). Projeto para uma psicologia científica. ESB v. I. 
6  Segundo o Vocabulário da psicanálise, de Laplanche & Pontalis, esse princípio é definido como a 

tendência dos neurônios a “evacuar completamente as quantidades de energia que recebem” (p. 
462). 

7  LAPLANCHE, Jean; PONTALIS, J.-B (1967). Vocabulário da psicanálise. 8ª ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 1985, p. 454. 
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O bebê faminto grita ou dá pontapés (...). mas a situação permanece 
inalterada, (...). Só pode haver mudança quando, de uma maneira ou de 
outra (no caso do bebê, através do auxílio externo), chega-se a uma 
‘vivência de satisfação’, que põe fim ao estímulo interno.8 

 

Assim, o bebê consegue, através de uma ajuda alheia (cuidados maternos ou 

de substitutos), fazer com que o estímulo endógeno cesse e as tensões sejam 

apaziguadas. Esse acontecimento foi por Freud denominado “vivência de 

satisfação”. 

A partir de então, uma percepção específica dessa vivência (da nutrição, por 

exemplo), passa a ter sua imagem mnêmica associada ao traço da estimulação 

provocada pela necessidade; assim, da próxima vez em que a fome for despertada, 

o psiquismo procurará recatexizar a imagem mnêmica da percepção, tentando 

restabelecer a situação da satisfação original. Essa moção psíquica é o que Freud 

chama de “desejo”:  

 

Na próxima vez que essa necessidade for despertada, surgirá de imediato 
uma moção psíquica que procurará recatexizar a imagem mnêmica da 
percepção e reevocar a própria percepção, isto é, restabelecer a situação 
da satisfação original. Uma moção dessa espécie é o que chamamos de 
desejo.9 

 

No “Projeto para uma Psicologia Científica” (1950[1895]), Freud afirma que a 

totalidade do evento que constitui a “experiência de satisfação” – representada 

psiquicamente por meio de traços mnêmicos – “(...) tem as consequências mais 

radicais no desenvolvimento das funções do indivíduo”.10 

Segundo interpretação de Violante, “(...) este é o momento inaugural da 

psique e gênese da sexualidade (...).”11 A autora considera que, através das 

vivências de prazer e desprazer – na relação com a mãe, em primeiro lugar, e 

depois com o pai (ou seus substitutos) – acompanhadas pelo investimento libidinal, 

segue-se a constituição psicossexual do sujeito. 

Em “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905), Freud escreve que 

os cuidados com a criança pela pessoa que a assiste é fonte incessante de 

estimulação e satisfação sexuais, provenientes das zonas erógenas; a mãe, com os 

                                                            
8  FREUD, Sigmund (1900). A interpretação dos sonhos. ESB v. V, p. 516 (aspas do autor). 
9  Ibidem, loc. cit. 
10  FREUD, Sigmund (1895). Projeto para uma psicologia científica. ESB v. I, p. 336. 
11  VIOLANTE, Maria Lucia V. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade. São Paulo: Via 

Lettera, 2004, p. 36. 
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sentimentos nutridos pela criança e derivados de sua própria sexualidade, desperta-

lhe a pulsão sexual: 

 

Talvez se queira contestar a identificação do amor sexual com os 
sentimentos ternos e a estima da criança pelas pessoas que cuidam dela, 
mas penso que uma investigação psicológica mais rigorosa permitirá 
estabelecer essa identidade acima de tudo. O trato da criança com a 
pessoa que a assiste é, para ela, uma fonte incessante de excitação e 
satisfação sexuais vindas de suas 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. (...) 
Quando ensina seu filho a amar, está apenas cumprindo sua tarefa; 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.12 

 

Assim, entendo que a pulsão sexual (ou libido) é despertada pelos cuidados 

que a mãe (ou substitutos) tem com o seu bebê e que se apoia, em um primeiro 

momento, na função que serve à preservação da vida, mas, depois, torna-se dela 

independente. Em outras palavras, a pulsão não é despertada pela simples ingestão 

do leite, mas pelo investimento libidinal materno que a acompanha. Portanto, como 

interpreta Maria Lucia V. Violante, “Freud disse que a pulsão sexual tem uma fonte 

somática – melhor dizer psicossomática – (...). Ele não disse que, por fatores 

endógenos, ela nasce apoiada nas funções autoconservativas.” 13 Isso significa que 

Freud não criou uma “teoria do apoio”, como pode ser entendido, segundo a qual a 

pulsão sexual dependeria das autoconservativas e os cuidados maternos seriam 

colocados em segundo plano.  

No texto “Psicanálise ‘Silvestre’” (1910), Freud conceitua a sexualidade para a 

psicanálise, afirmando: 

 

(...) reconhecemos como pertencentes à ‘vida sexual’ todas as atividades 
dos sentimentos ternos que têm os impulsos sexuais primitivos como fonte, 
mesmo quando esses impulsos se tornaram inibidos com relação a seu fim 
sexual original, ou tiveram de trocar esse fim por outro que não é mais 
sexual. Por isso, preferimos falar em psicossexualidade, colocando, assim, 
ênfase sobre o ponto de que o fator mental na vida sexual não deve ser 
desdenhado ou subestimado.14 

 

Há, portanto, nesse texto, um destaque para o fator psíquico na sexualidade, 

conferindo a esta maior abrangência do que a genitalidade e a função procriativa. 

                                                            
12  FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB v. VII, p. 210. 
13  VIOLANTE, Maria Lucia V. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade, p. 59. 
14  FREUD, Sigmund (1910). Psicanálise ‘silvestre’. ESB v. XI, p. 208 (aspas e grifo do autor). 
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Em “Os instintos e suas vicissitudes” (1915), Freud define a pulsão como 

sendo “(...) um conceito situado na fronteira entre o mental e o somático, como o 

representante psíquico dos estímulos que se originam dentro do organismo e 

alcançam a mente.”15 

Portanto, originada dentro do próprio organismo, não há fuga possível para a 

pulsão através da ação muscular.16 Segundo o pai da psicanálise, 

 

Um instinto (...) jamais atua como uma força que imprime um impacto 
momentâneo, mas sempre como um impacto constante. Além disto, visto 
que ele incide não a partir de fora, mas de dentro do organismo, não há 
como fugir dele.17 

 

Assim, através da ação muscular, será possível a distinção entre um mundo 

interno e um externo: 

 

Imaginemo-nos na situação de um organismo vivo, quase inteiramente 
inerme (...), que esteja recebendo estímulos em sua substância nervosa. 
Esse organismo muito em breve estará em condições de fazer uma primeira 
distinção (...). Por um lado, estará cônscio de estímulos que podem ser 
evitados pela ação muscular (fuga); estes, ele os atribui ao mundo externo. 
Por outro (...) estímulos contra os quais tal ação não tem qualquer valia e 
cujo caráter de constante pressão persiste apesar dela; esses estímulos são 
os sinais de um mundo interno, a prova de necessidades instintuais.18 

 

Portanto, a distinção entre os estímulos que atuam a partir do mundo externo 

e aqueles que se originam dentro do próprio organismo comprovam a existência de 

um mundo interno – das necessidades pulsionais – e de um mundo externo, de 

cujos estímulos é possível desviar-se através da ação muscular. Os estímulos 

pulsionais, por outro lado, necessitam de uma modificação no mundo externo: a 

referida “ajuda alheia”. Segundo Freud, os estímulos pulsionais 

 

(...) exigem muito mais do sistema nervoso, fazendo com que ele 
empreenda atividades complexas e interligadas, pelas quais o mundo 
externo se modifica de forma a proporcionar satisfação à fonte interna de 
estimulação. (...) Podemos, portanto, concluir que os instintos e não os 
estímulos externos, constituem as verdadeiras forças motrizes por detrás 

                                                            
15  FREUD, Sigmund (1915). O instinto e suas vicissitudes. ESB v. XIV, p. 142. 
16  Na tradução da obra de Freud que me orienta, a palavra “pulsão” foi traduzida como “instinto”. 

Usarei o termo “pulsão” ao referir-me a ela e “instinto” ao citar trechos da obra freudiana 
conforme a Edição standard das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, 24 volumes, 
2ª ed. Rio de Janeiro: Imago, 1987. 

17  FREUD, Sigmund (1915). O instinto e suas vicissitudes. ESB v. XIV, p. 138 (grifos do autor). 
18  Ibidem, p. 139 (parênteses do autor). 
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dos progressos que conduziram o sistema nervoso, com sua capacidade 
ilimitada, a seu alto nível de desenvolvimento atual.19 

 

O estímulo pulsional é, portanto, o agente do desenvolvimento da atividade de 

comunicação que, aliada à ajuda de outra pessoa, leva à vivência de satisfação e 

coloca em movimento o aparelho psíquico. 

Abro um pequeno parêntese para alguns comentários a respeito do termo 

“pulsão” e de sua tradução por “instinto”, como observado na obra freudiana que me 

orienta. 

Segundo Luiz Alberto Hanns, no Dicionário comentado do alemão de Freud,  

 

Tanto na linguagem popular como em outros campos, (inclusive na 
psicologia e na psicanálise), empregam-se as palavras Instinkt (instinto) ou 
Drang (espécie de pressão desagradável) como sinônimos de Trieb. O 
próprio Freud utiliza os três termos.20 

 

O termo Trieb, tal como usado em alemão, segundo o autor, possui uma 

grande gama de significados, sempre relacionados a algo que impulsiona, coloca em 

movimento. Abrange do geral ao singular, ou seja, um princípio que rege e coloca 

em ação os seres vivos de cada espécie; aparece no corpo somático como se dele 

brotasse e, por fim, faz-se representar em um nível interno. Sua tradução por 

instinto, portanto, recobre apenas parte do seu sentido. 

James Strachey, nas “Notas sobre alguns termos técnicos cuja tradução 

requer explicação”, no volume I das obras freudianas, faz referências às críticas que 

recebeu por ter escolhido o termo instinct como tradução de Trieb. Afirma ter-lhe 

parecido mais adequado escolher uma palavra de sentido vago, diante da amplidão 

de significados do termo Trieb. Haveria, porém, segundo ele, uma complicação “de 

menor importância”; “(...) é que, numa meia dúzia de casos, o próprio Freud usa a 

palavra alemã Instinkt, sempre, talvez, no sentido de instinto de animais”.21  

Portanto, penso que o termo instinto pode sugerir uma conotação biológica da 

teoria freudiana, o que me leva a utilizar “pulsão” em seu lugar, quando não estiver 

referindo-me a uma citação direta.  

                                                            
19  FREUD, Sigmund (1915). O instinto e suas vicissitudes. ESB v. XIV, p. 140. 
20  HANNS, Luiz Alberto. Dicionário comentado do alemão de Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996, 

p. 341. 
21  STRACHEY, James (1987). Notas sobre alguns termos técnicos cuja tradução requer 

explicação. ESB v. I, p. 26-27. 
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Em “O problema econômico do masoquismo” (1924), Freud refere-se a duas 

classes de pulsões operantes no organismo vivo:  

 

Nos organismos (multicelulares), a libido enfrenta o instinto de morte ou de 
destruição neles dominante e procura desintegrar o organismo celular e 
conduzir cada organismo unicelular separado [que o compõe] para um 
estado de estabilidade inorgânica. (...) A libido tem a missão de tornar 
inócuo o instinto destruidor e a realiza desviando esse instinto, em grande 
parte, para fora (...) no sentido de objetos do mundo externo. O instinto é 
então chamado de instinto destrutivo, instinto de domínio ou vontade de 
poder.22  

 

As pulsões de vida (libido ou pulsão sexual e a pulsão de autoconservação) e 

a de morte operam concomitantemente no aparelho psíquico de maneira fusionada, 

em proporções variáveis. Enquanto a primeira tenta “amansar” a pulsão de morte 

desviando-a em grande parte para fora, esta última tem como objetivo “(...) conduzir 

a inquietação da vida para a estabilidade do estado inorgânico e teria a função de 

fornecer advertências contra as exigências dos instintos de vida – a libido – que 

tentam perturbar o curso pretendido da vida.”23 

No capítulo IV de “Psicologia e grupo e análise do ego” (1921), Freud assim 

define “libido”: 

 

(...) energia considerada como uma magnitude quantitativa (embora na 
realidade não seja presentemente mensurável), daqueles instintos que têm 
a ver com tudo o que pode ser abrangido pela palavra ‘amor’. O núcleo do 
que queremos significar por amor consiste (...) no amor sexual, com a união 
sexual como objetivo. Mas não isolamos disso (...), por um lado o amor 
próprio, e, por outro, o amor pelos pais e pelos filhos, a amizade e o amor 
pela humanidade em geral, bem como a devoção a objetos concretos e a 
idéias abstratas.24 

 

Freud acrescenta que todas essas tendências constituem expressão da 

pulsão de vida, e que a definição de libido coincide com a de Eros, do filósofo 

Platão. 

Em “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905),25 postula que as 

pulsões sexuais apresentam-se, durante a infância, como aspirações autônomas, 

independentes das zonas erógenas, o que as faz serem denominadas “pulsões 

                                                            
22  FREUD, Sigmund (1924). O problema econômico do masoquismo. ESB v. XIX, p. 204 

(parênteses do autor). 
23  Ibidem, p. 200. 
24  FREUD, Sigmund (1921). Psicologia de grupo e a análise do ego. ESB v. XVIII, p. 115-116 

(parênteses do autor). 
25  Idem (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB v. VII, p. 179. 
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parciais”; somente mais tarde irão relacionar-se de maneira mais estreita com a 

organização genital adulta. 

Assim, as pulsões parciais obtêm satisfação no próprio corpo, ou seja, de 

maneira autoerótica. 

A compreensão do conceito de narcisismo na obra freudiana possibilita o 

entendimento de como as pulsões parciais que, inicialmente, encontram satisfação 

no próprio corpo (autoerotismo), passam a investir o ego como um todo. 

O termo “narcisismo” aparece, pela primeira vez, em “Leonardo da Vinci e 

uma lembrança da sua infância” (1910),26 ligado o autoerotismo e a um tipo de 

escolha objetal, o tipo narcísico (nesse caso, o homossexual masculino). 

No texto de 1914, “Sobre o narcisismo: uma introdução”, Freud define o que é 

uma escolha de objeto narcísica e uma escolha anaclítica (ou de ligação). Em 

relação à última, os objetos sexuais estão baseados no modelo das pessoas que 

cuidaram do sujeito quando criança, isto é, seus pais (ou substitutos); no caso da 

escolha narcísica, o sujeito coloca-se, ele mesmo, como modelo de escolha objetal. 

Segundo Freud, “(...) eles adotaram como modelo não sua mãe, mas seus próprios 

eus”.27 Essas pessoas podem amar: “(...) a) o que ela própria é (isto é, ela mesma), 

b) o que ela própria foi, c) o que ela própria gostaria de ser, d) alguém que foi uma 

vez parte dela mesma (...)”.28 

No mesmo texto, Freud atribui a ocorrência, embora não de maneira 

universal, do amor objetal do tipo de anaclítico preponderantemente no homem e, o 

narcísico, na mulher. Durante a análise do caso clínico que pretendo descrever, 

também poderá ser observada, na vida amorosa da paciente em questão, a escolha 

narcísica de objeto.  

No relato do Caso Schreber (1911), Freud refere-se ao narcisismo como um 

estádio do desenvolvimento libidinal, entre o autoerotismo e o amor objetal: 

 

(...) chega uma ocasião, no desenvolvimento do indivíduo, em que ele reúne 
seus instintos sexuais (que até aqui estavam empenhados em atividades 
auto-eróticas), a fim de conseguir um objeto amoroso: e começa por tomar a 
si próprio, seu próprio corpo, como objeto amoroso, sendo apenas 
subseqüentemente que passa daí para a escolha de alguma pessoa que 
não ele mesmo, como objeto.29 

                                                            
26  FREUD, Sigmund (1910). Leonardo da Vinci e uma lembrança da sua infância. ESB v. XI, p. 92. 
27  Idem (1914). Sobre o narcisismo: uma introdução. ESB v. XIV, p. 104. 
28  Ibidem, p. 107 (parênteses do autor). 
29 FREUD, Sigmund (1911). Notas psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de 

paranóia (Dementia Paranoides). ESB v. XII, p. 83. 
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Portanto, as pulsões, que até então encontravam satisfação apenas de 

maneira autoerótica, ou seja, no próprio corpo, passam a investir libidinalmente o 

ego.  

No texto “Sobre o narcisismo: uma introdução” (1914), Freud aborda a 

constituição do ego e penetra mais profundamente em suas relações (do ego) com 

os objetos externos. Segundo suas palavras: 

 

(...) uma unidade comparável ao ego não pode existir no indivíduo desde o 
começo; o ego tem que ser desenvolvido. Os instintos auto-eróticos, 
contudo, ali se encontram desde o início, sendo, portanto, necessário que 
algo seja adicionado ao auto-erotismo – uma nova ação psíquica – a fim de 
provocar o narcisismo.30  

 

Essa “nova ação psíquica”, apesar de não ser bem especificada no texto, 

consiste na formação do ego ideal, primeira forma pela qual o ego se constitui. Para 

que isso seja possível, porém, é necessária uma atitude de supervalorização dos 

pais para com o próprio filho, alçando-o à posição de “Sua majestade, o Bebê”: 

 

Se prestarmos atenção à atitude afetuosa dos pais para com os filhos, 
temos de reconhecer que ela é uma revivescência e reprodução de seu 
próprio narcisismo, que de há muito abandonaram (...). Assim eles se 
acham sob a compulsão de atribuir todas as perfeições ao filho (...) e de 
ocultar e esquecer todas as deficiências dele.31 

 

Portanto, graças ao investimento libidinal dos pais, o ego constitui-se, 

inicialmente, como um ego ideal, investido narcisicamente pela libido. Esse ego 

ideal, agora alvo do amor de si mesmo, acha-se possuído de toda perfeição de 

valores e o indivíduo não estará disposto a abrir mão desse narcisismo infantil:  

 

(...) quando, ao crescer, se vê perturbado pelas admoestações de terceiros 
e pelo despertar de seu próprio julgamento crítico, de modo a não mais 
poder reter aquela perfeição, procura recuperá-la sob a nova forma de um 
ideal de ego. O que ele projeta diante de si como sendo seu ideal é o 
substituto do narcisismo perdido de sua infância na qual ele era seu próprio 
ideal.32 

 

Assim, a fim de tentar recuperar a onipotência narcísica outrora desfrutada, o 

ego ideal é transformado em ideal de ego. Para que seja possível o entendimento de 

                                                            
30  FREUD, Sigmund (1914). Sobre o narcisismo: uma introdução. ESB v. XIV, p. 93. 
31  Ibidem, p. 107-108. 
32  Ibidem, p. 111. 
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como se dá essa alteração no ego, por meio da qual se procura recuperar o 

narcisismo perdido da infância sob a forma do ideal de ego, é necessário entender o 

que Freud chamou de organização genital infantil ou fase fálica e o que é complexo 

de Édipo e complexo de castração. 

Na correspondência de Freud a Fliess, em carta de 15 de outubro de 1897, 

Freud reporta-se, pela primeira vez, ao mito de Oedipus Rex, admitindo haver 

descoberto, em seu próprio caso, o apaixonamento por sua mãe e o ciúme 

direcionado ao pai, passando a considerar tal fenômeno como um acontecimento 

universal do início da infância: “(...) podemos entender o poder de atração do 

Oedipus Rex, (...). (...) a lenda grega capta uma compulsão que todos reconhecem, 

pois cada um pressente sua existência em si mesmo”.33 

Laplanche e Pontalis, no Vocabulário da Psicanálise, iniciam suas 

considerações a respeito do complexo de Édipo da seguinte forma: “Conjunto 

organizado de desejos amorosos e hostis que a criança experimenta relativamente 

aos pais.”34 Segundo os autores, dentre as funções atribuídas a esse processo, 

estão: a escolha do objeto de amor, o acesso à genitalidade e os efeitos sobre a 

constituição de diferentes instâncias, especialmente o superego e o ideal de ego. 

O caminho do desenvolvimento libidinal, antes de chegar à forma genital 

adulta, passa – como referido acima – por organizações pré-genitais, em que as “(...) 

pulsões parciais estão desvinculadas e independentes entre si em seus esforços 

pela obtenção de prazer”35 e as zonas genitais ainda não assumiram seu papel 

preponderante. São elas: a oral ou canibalesca e a sádico-anal. 

As zonas erógenas são descritas como partes da pele ou mucosa em que 

certos tipos de estimulação provocam sensação prazerosa. Freud afirma não poder 

definir exatamente as condições a que esses estímulos estão ligados, mas que o 

ritmo deve, provavelmente, desempenhar algum papel nas mesmas. 

Certas partes do corpo seriam “predestinadas” a tornarem-se zonas 

erógenas, como a boca e os lábios, devido à primeira mamada e consequente 

“vivência de satisfação” dela resultante. Porém, em uma nota de rodapé datada de 

1915 aos “Três ensaios sobre a origem da sexualidade” (1905), Freud afirma: “As 

reflexões posteriores e o aproveitamento de outras observações levaram-me a 

                                                            
33  MASSON, Jeffrey M. A correspondência completa de Sigmund Freud para Wilhelm Fliess – 1887 

a 1904. Rio de Janeiro: Imago, 1986, p. 273. 
34  LAPLANCHE; PONTALIS, Vocabulário da psicanálise, p. 116. 
35  Ibidem, loc. cit. 
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atribuir a propriedade de erotogenia a todas as partes do corpo e a todos os órgãos 

internos”.36 

Na primeira dessas organizações prégenitais, a oral ou canibalesca, a 

atividade sexual ainda encontra-se ligada à nutrição: “(...) o alvo sexual consiste na 

incorporação do objeto – modelo do que mais tarde irá desempenhar, sob a forma 

da identificação, um papel psíquico tão importante”.37 A busca de prazer, nessa fase, 

é caracterizada pela estimulação da boca, lábios e língua; porém, a atividade de 

nutrição não é suficiente, por si só, para que a pulsão sexual seja despertada; os 

cuidados da mãe (ou substitutos), como já referido acima, são fatores primordiais 

para a instalação da psicossexualidade do indivíduo. Segundo as palavras de Freud: 

 

A princípio, a satisfação da zona erógena deve ter-se associado com a 
necessidade de alimento. A atividade sexual apóia-se primeiramente numa 
das funções que servem à preservação da vida, e só depois torna-se 
independente delas.38 

 

Exemplo de resíduo da fase oral da organização libidinal é o ato de chuchar, 

em que a pulsão não está dirigida à outra pessoa, e sim ao próprio corpo, sendo, por 

essa razão, (como referido acima) denominada “autoerótica”. Assim, através do ato 

de chuchar, a criança busca um prazer já vivenciado e agora relembrado. 

Ainda no mesmo texto (1905), Freud postula que a seguinte fase pré-genital 

(após a oral) é a sádico-anal; nela, já se observa uma divisão de opostos que, não 

obstante, não podem ainda ser chamados de “masculino” e “feminino” e, sim, de 

“ativo” e “passivo”. Segundo Freud,  

 

É de se presumir que a importância erógena dessa parte do corpo seja 
originariamente muito grande. Inteiramo-nos pela psicanálise (...) da 
freqüência com que essa zona conserva durante toda a vida uma parcela 
considerável de excitabilidade genital. Os distúrbios intestinais tão 
freqüentes na infância providenciam para que não faltem a essa zona 
excitações intensas.39 

 

Em nota de rodapé datada de 1920 a esse mesmo texto (1905), Freud 

reporta-se a um texto de Lou Andreas-Salomé (1916) que, segundo ele, aprofunda a 

compreensão do erotismo anal. Segundo as palavras do autor, esse trabalho mostra 

o seguinte: 
                                                            
36  FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB v. VII, p. 172. 
37  Ibidem, p. 186 (grifos do autor). 
38  Ibidem, p. 170. 
39  Ibidem, p. 173-174. 
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(...) a história da primeira proibição com que a criança esbarra, a proibição 
de extrair prazer da atividade anal e de seus produtos, é decisiva para todo 
o seu desenvolvimento. É nessa ocasião que a criaturinha deve pressentir 
pela primeira vez um meio hostil a suas moções pulsionais (...). A nítida 
separação posteriormente exigida entre os processos anais e genitais 
contradiz-se pelas estreitas analogias e ligações anatômicas e funcionais 
entre os dois.40 

 

Com isso, Freud reforça a ideia de ser a zona anal importante zona erógena, 

podendo ser estimulada pela retenção de fezes ou, até mesmo, intermediar a 

relação da criança com os outros; isso porque as fezes são passíveis de representar 

desde uma dádiva até a expressão de agressividade à pessoa que cuida da criança. 

Em 1923, Freud publica o texto “A organização genital infantil: uma 

interpolação na teoria da sexualidade” e, a partir disso, acrescenta uma nota de 

rodapé (no mesmo ano – 1923), novamente aos “Três ensaios sobre a teoria da 

sexualidade” (1905), onde define uma terceira fase do desenvolvimento libidinal, a 

fase fálica (ou genital infantil); é nesse período que o complexo de Édipo articula-se 

ao complexo de castração, assim como as pulsões parciais organizam-se sob a 

primazia do falo (não do pênis). Freud afirma, em relação a essa fase: 

 

(...) esta, 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 se conhece apenas um tipo de genitália: a masculina.41 

 

Laplanche e Pontalis definem o uso do termo “falo” em psicanálise, como: 

“(...) a função simbólica desempenhada pelo pênis na dialética intra e inter-subjetiva, 

enquanto o termo ‘pênis’ é sobretudo reservado para designar o órgão na sua 

realidade anatômica”.42  

Portanto, nessa fase, tanto os meninos quanto as meninas voltam sua 

atenção para o órgão genital masculino, atribuindo-lhe valor fálico; a questão central 

seria tê-lo ou não. Segundo Freud, no texto de 1923, na fase fálica, “(...) existe 

masculinidade, mas não feminilidade. A antítese aqui é entre possuir um órgão 

genital masculino ou ser castrado”.43 

                                                            
40  FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB v. VII, p. 175. 
41  Ibidem, p. 187. 
42  LAPLANCHE; PONTALIS, Vocabulário da psicanálise, p. 119 (aspas do autor). 
43  FREUD, Sigmund (1923). A organização genital infantil: uma interpolação na teoria da 

sexualidade. ESB v. XIX, p. 184. 
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Penso ser importante o esclarecimento de um ponto acerca da referida teoria 

freudiana do desenvolvimento libidinal. Segundo interpreta Violante (2004),  

 

(...) longe de se tratar de uma teoria “desenvolvimentista” (...), trata-se de 
uma teoria de constituição da psicossexualidade, ou seja, da sexualidade 
humana, imbricada com a constituição psíquica do sujeito. Nesta, nenhum 
estádio supera o anterior, mas coexiste com ele, e só alcança o domínio 
numa certa fase da constituição psicossexual do sujeito, a fim de colocar-se 
sob a supremacia final da genitalidade adulta, mas sem que esta anule a 
erogeneidade de alguma zona corporal e do corpo como um todo.44 

 

As fases do desenvolvimento libidinal não podem ser entendidas, portanto, 

como se sucedendo claramente umas às outras; elas podem sobrepor-se ou estar 

presentes lado a lado.  

Voltando à fase fálica, frente à primeira impressão da ausência do pênis, a 

criança rejeita o fato, acreditando que se não o vê é porque ainda é pequeno, mas 

que irá crescer em breve. Segundo Freud, “as meninas compartilham plenamente a 

opinião que seus irmãos têm do pênis. Elas desenvolvem um vivo interesse por essa 

parte do corpo masculino, interesse que é logo seguido pela inveja”.45 

As meninas, em seu mundo fantasmático, entendem a castração como um 

“fato consumado”, já que ela se vê desprovida de pênis, enquanto que, no caso dos 

meninos, representa uma ameaça que persiste.  

Ainda no texto de 1923, Freud postula que, mais tarde, quando a criança volta 

a indagar-se a respeito da origem e do nascimento dos bebês, percebe que eles 

nascem apenas de mulheres e, só então, concebe a mãe como não possuindo 

pênis: “Em tudo isso, os órgãos genitais femininos jamais parecem ser descobertos. 

(...) imagina-se que o bebê viva dentro da mãe (em seus intestinos) e nasça através 

da saída intestinal”.46 

Em “A dissolução do complexo de Édipo” (1924), Freud tece importantes 

considerações a respeito do complexo de Édipo feminino. Afirma que a menina 

compara seu clitóris ao órgão sexual masculino, sentindo-se inferiorizada pela 

diferença de tamanho. Presume (a menina) que já tivera um como o do menino, mas 

que o perdera em decorrência da castração; não generaliza essa observação para 

                                                            
44  VIOLANTE, Maria Lucia V. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade, p. 64.  
45  FREUD, Sigmund (1908). Sobre as teorias sexuais das crianças. ESB v. IX, p. 221. 
46  Idem (1923). A organização genital infantil: uma interpolação na teoria da sexualidade. ESB v. 

XIX, p. 184. 
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as demais mulheres a sua volta, especialmente as adultas, atribuindo-lhes a posse 

de um órgão sexual semelhante ao masculino.  

Na menina, o estabelecimento do superego e a interrupção da organização 

genital infantil parecem ser resultado “(...) da intimidação oriunda do exterior, as 

quais a ameaçam com uma perda do amor”.47 Assim, temendo a perda do amor, a 

menina abandona o complexo de Édipo. Apesar de Freud não se referir ao amor de 

quem, imagino que deva ser da mãe, já que, nesse texto, a posição da menina no 

processo edípico consistiria apenas em “(...) assumir o lugar da mãe e adotar uma 

postura feminina para com o pai”.48 Tendo assumido a posição de rival da mãe, é de 

seu amor que ela deve temer ser privada. 

Em “Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os 

sexos” (1925), Freud ressalta o impacto, na menina, diante da percepção da 

ausência do pênis: “Faz seu juízo e toma sua decisão num instante. Ela o viu, sabe 

que não o tem e quer tê-lo”.49  

A menina nota o órgão do irmão ou de algum amigo e logo o identifica como o 

correspondente superior de seu próprio, o clitóris. 

Segundo interpretação de Dolto, 

 

A menina, na verdade, deseja um pênis centrífugo nesse lugar erógeno 
eletivo, porque percebe, desde que ela existe e experimenta sensações, 
que tem uma sensibilidade localizada na região do sexo. E eis que certo 
menino a assinala, essa sensibilidade que ela sente existir e que, nela, não 
tem marca exterior.50 

 

Se não recusar o fato de ser castrada (o que a levaria à psicose), será 

tomada pela “inveja do pênis”, ocorrendo um afrouxamento em sua relação amorosa 

com a mãe, a quem julgará responsável por tê-la enviado ao mundo “incompleta”.  

Tomando o pai como objeto de amor, quer dele o pênis que, supostamente, a 

mãe lhe negou, desejo esse que acaba por ser substituído pelo de ter dele um filho; 

a mãe, por sua vez, passa a ocupar o lugar de rival, tornando-se objeto de ciúmes. 

“A menina transformou-se em uma pequena mulher”.51 

                                                            
47  FREUD, Sigmund (1924). A dissolução do complexo de Édipo. ESB v. XIX, p. 223. 
48  Ibidem, p. 223. 
49  FREUD, Sigmund (1925). Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os 

sexos. ESB v. XIX, p. 314. 
50  DOLTO, Françoise (1982). Sexualidade feminina. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 55 (grifo 

da autora). 
51  FREUD, Sigmund (1925). Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os 

sexos. ESB v. XIX, p. 318. 
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Em “Feminilidade” (1933 [1932]), Freud afirma que esse desejo de ter um 

pênis é o que leva a menina a voltar-se para o seu pai, almejando conseguir dele o 

que a mãe lhe teria recusado. Porém, segundo o autor, “(...) a situação feminina só 

se estabelece se o desejo do pênis for substituído pelo desejo de um bebê”.52 

Não obstante, é com dificuldade que a menina se submete ao fato de não 

possuir um órgão igual ao do menino. Segundo Freud, ainda que a realidade há 

muito tenha comprovado a impossibilidade de realização do desejo de possuir um 

pênis, este pode persistir no inconsciente, conservando uma considerável catexia 

libidinal. 

 

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 
pode racionalmente esperar da análise – capacidade de exercer uma 
profissão intelectual, por exemplo – amiúde pode ser identificado como uma 
modificação sublimada desse desejo reprimido.53 

 

Ainda em “Feminilidade”, Freud atribui à vaidade feminina uma das formas de 

compensação pela castração: 

 

A inveja do pênis tem em parte, como efeito, também a vaidade física das 
mulheres, de vez que elas não podem fugir à necessidade de valorizar seus 
encantos, do modo mais evidente, como uma tardia compensação por sua 
inferioridade sexual original.54 

 

A menina, além disso, tem dois problemas a mais que o menino: a mudança 

de objeto amoroso, da mãe para o pai e de zona erógena, do clitóris para a vagina. 

Em relação à segunda mudança, temos que levar em consideração o fato de que, 

provavelmente, os estímulos que despertam sensações na vagina devam acontecer 

após a puberdade, mais especificamente com o início da atividade sexual e 

rompimento do hímen, apesar de haver a possibilidade de que as sensações 

vaginais já estejam aí presentes nos primeiros anos do desenvolvimento infantil.  

Como já referido nesse texto, concordo com a interpretação de Violante, 

segundo a qual, durante o desenvolvimento libidinal, nenhuma fase supera a anterior 

e sim coexiste com ela. Conforme acrescenta essa autora, “(...) na teoria freudiana 

da constituição psicossexual do sujeito não há superação de uma fase anterior pela 

                                                            
52  FREUD, Sigmund (1932/1933). Novas conferências introdutórias sobre psicanálise. Conferência 

XXXIII. Feminilidade. ESB v. XXII, p. 156. 
53  Ibidem, p. 154. 
54  Ibidem, p. 162. 
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que a sucede (...) não sendo lícito entender que Freud tenha dito que o prazer 

clitoridiano deve ser superado pelo vaginal.”55 

Ainda em “Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os 

sexos” (1925), Freud afirma que, no caso das meninas, a castração – ideia de ter 

tido retirado seu órgão genital semelhante ao do menino – precede e prepara o 

terreno para o complexo de Édipo positivo, ou seja, quando o pai é o seu principal 

objeto de amor: “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”.56 

Nesse texto, Freud afirma faltar, para a menina, motivo para a demolição do 

complexo de Édipo, uma vez que a distinção anatômica entre os órgãos genitais 

masculinos e femininos e a situação psíquica aí envolvida, ou seja, a fantasia de que 

a menina possa ter sido castrada, já teve seu efeito, que é inseri-la no complexo de 

Édipo positivo. Na menina, o complexo edipiano poderia ser “(...) lentamente 

abandonado, ou lidado mediante a repressão, ou seus efeitos podem persistir com 

bastante ênfase na vida mental normal das mulheres”.57 

Em “Inibições, sintomas e ansiedade” (1926 [1925]), Freud escreve que, para 

cada período de vida do indivíduo, há um determinante apropriado de ansiedade: 

 

(...) 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 persistir lado a lado e fazer com que o 
ego a elas reaja com ansiedade num período ulterior ao apropriado; ou, 
além disso, várias delas podem entrar em ação ao mesmo tempo.58 

 

Em relação à angústia de castração, postula, como reproduzido na epígrafe 

desse capítulo, ser a única força motora dos processos defensivos que conduzem à 

neurose. 

No mesmo texto, Freud acrescenta que a perda da percepção do objeto 

precede o temor à perda do amor: 

 

                                                            
55  VIOLANTE, Maria Lucia V. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade, p. 94. 
56  FREUD, Sigmund (1925). Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os 

sexos, p. 318 (grifo do autor). 
57  Ibidem, loc. cit. 
58  FREUD, Sigmund (1926 [1925]). Inibições, sintomas e ansiedade. ESB v. XX, p. 166. 
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O primeiro determinante da ansiedade, que o próprio ego introduz, é perda 
de percepção do objeto (que é equacionada como a perda do próprio 
objeto). Ainda não se trata de perda de amor. Posteriormente, a experiência 
ensina à criança que o objeto pode estar presente mas aborrecido com ela; 
e então a perda de amor a partir do objeto se torna um novo perigo e muito 
mais duradouro e determinante de ansiedade.59  

 

Na conferência X das “Novas conferências introdutórias sobre psicanálise – 

Ansiedade e vida instintual (1932-33)”, Freud restringe o temor à perda do amor às 

meninas:  

 

O temor de castração não é, naturalmente, o único motivo para repressão: 
na verdade, não sucede nas mulheres, pois embora elas tenham um 
complexo de castração, não podem ter medo de ser castradas. Em seu 
sexo, o que sucede é o temor á perda do amor, o que é, evidentemente, um 
prolongamento posterior da ansiedade da criança quando constata a 
ausência da mãe.60 

 

Nesse momento do texto, Freud reforça a ideia de que o temor à castração é 

um dos motivos mais fortes para a repressão e, consequentemente, para a formação 

das neuroses, e que o medo de perder o amor seria o seu correspondente feminino.  

Em relação ao significado da castração, Violante interpreta: “Na verdade, em 

ambos os sexos, a castração incide sobre o falo, ou seja, a ilusão narcísica de ser a 

resposta ao desejo materno e de ser possuidor de um ego ideal”.61 

Portanto, a angústia de castração incorre, tanto para o menino quanto para a 

menina, na relação da criança com a mãe.  

Freud denomina essa fase primitiva de intensa relação com a mãe, “pré-

edipiana”, mas, ao mesmo tempo, afirma: “(...) a mulher só atinge a normal situação 

edipiana positiva depois de ter superado um período anterior que é governado pelo 

complexo negativo”.62 Assim, não parece haver sentido em se pensar esse período 

como tendo ocorrido “antes” do Édipo, e sim como fazendo parte dele. 

Em “O ego e o id” (1923),63 Freud revela que o complexo de Édipo é 

completo: positivo e negativo, ou seja, o menino também se comporta “como 

menina”, apresentando uma atitude afetuosa para com o pai e um ciúme e 

hostilidade em relação à mãe; a menina também tem a mãe como primeiro objeto de 

                                                            
59  FREUD, Sigmund (1926 [1925]). Inibições, sintomas e ansiedade. ESB v. XX, p. 195.  
60  Idem (1932/1933). Novas conferências introdutórias sobre psicanálise. Conferência XXXI. A 

dissecção da personalidade psíquica. ESB v. XXII, p. 110. 
61  VIOLANTE, Maria Lucia V. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade, p. 94. 
62  FREUD, Sigmund (1931). Sexualidade feminina. ESB v. XXI, p. 260. 
63  Idem (1923). O ego e o id. ESB v. XIX, p. 47. 
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investimento (Édipo negativo), enxergando no pai, nesse primeiro momento, um 

rival, apesar de não da forma intensa como ocorre com os meninos. 

No texto “Sexualidade feminina” (1931), Freud destaca a particular 

intensidade da ligação da menina à mãe na fase edípica negativa, fato que, segundo 

ele, está relacionado à etiologia da histeria: “(...) acha-se a suspeita de que essa 

fase de ligação com a mãe está especialmente relacionada à etiologia da histeria.” 64 

Afirma ter observado nas mulheres que tinham forte ligação com o pai, uma 

igualmente intensa e apaixonada precedente ligação com a mãe; a relação da 

menina com aquele já seria construída, portanto, sobre uma fôrma pré-existente. 

Na 33ª Conferência, “Feminilidade” (1933 [1932]),65 Freud afirma que se 

descobrir castrada representa um marco decisivo no crescimento da menina e que 

três linhas de desenvolvimento abrem-se às mulheres diante do complexo de 

castração: “a revulsão geral à sexualidade”, que seria o próprio abandono da 

sexualidade, o “complexo de masculinidade”, que consiste na postura desafiadora 

diante de sua masculinidade ameaçada na esperança de, algum dia, possuir 

também um pênis (podendo levar à escolha de objeto homossexual); e, finalmente, a 

terceira possibilidade, que seria a atitude feminina “normal” final, em que a menina 

toma o pai como objeto, encontrando o caminho para a forma positiva do complexo 

de Édipo, devendo renunciar à inveja do pênis e aceder ao desejo de ter filhos. A 

histeria pertence à primeira dessas saídas (neurose).  

No mesmo texto, Freud reitera a ideia da hostilidade que acompanha o 

afastamento da filha em relação à mãe, vinculação essa que termina em ódio. Esse 

ódio pode durar a vida toda, assim como pode ser, posteriormente, 

supercompensado. Também é possível que a menina passe a apresentar uma lista 

de queixas a sua mãe, muitas delas parte de racionalizações – como o fato de não 

tê-la alimentado direito, por exemplo – mas que servem para encobrir a verdadeira 

origem de tal hostilidade. 

Sobre o afastamento da menina em relação à mãe, Freud considera que: “(...) 

seria de julgar que a desavença ocorra inevitavelmente da natureza da sexualidade 

infantil , do caráter ilimitado de suas exigências de amor e da impossibilidade de 

realizar seus desejos sexuais”.66  

                                                            
64  FREUD, Sigmund (1931). Sexualidade feminina. ESB v. XXI, p. 261. 
65  Idem (1933 [1932]). Feminilidade. ESB v. XXII, p. 155. 
66  Ibidem, p. 152. 
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Assim, por serem essas primeiras catexias objetais muito intensas e 

ambivalentes, levam a frustrações também intensas e estão fadadas a sucumbir à 

hostilidade acumulada.  

Esse afastamento não se dá de uma só vez; primeiro, ela se pensa como 

sendo a única castrada, estendendo essa percepção aos poucos às outras mulheres 

e, por último, a sua mãe, que julgava fálica. Essa decepção, somada às outras que 

se acumulavam, faz com que a hostilidade domine a situação, levando ao abandono 

desse objeto amoroso. 

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

a situação do complexo de Édipo”.67 Na fase edípica positiva, a hostilidade à mãe 

intensifica-se, tornando-se, esta, a rival que recebe do pai tudo o que a menina quer. 

Após longo e penoso caminho, essa fase edipiana pode ser vista, para a menina, 

como uma posição de repouso, onde permanecerá por tempo indeterminado, dela 

saindo de modo tardio e incompleto. 

Com a dissolução do complexo de Édipo completo, positivo e negativo, as 

quatro tendências em que ele consiste desdobram-se, produzindo uma identificação 

paterna e uma materna. 

 

O amplo resultado geral da fase sexual dominada pelo complexo de Édipo 
pode, portanto, ser tomado como a formação de um precipitado no ego 
consistente dessas duas identificações, unidas uma com a outra de alguma 
maneira. Esta modificação do ego retém a sua posição especial; ela se 
confronta com os outros conteúdos do ego como um ideal do ego ou 
superego.68 

 

As características presentes nos pais, tão amadas e temidas pela criança, 

são, enfim, por ela introjetadas, fazendo parte da formação de seu ideal de ego e de 

seu superego. Na 31ª conferência das “Novas conferências introdutórias sobre 

psicanálise (1933-[1932]) – A dissecção da personalidade psíquica”, Freud postula: 

 

Abandonando o complexo de Édipo, uma criança deve, conforme podemos 
ver, renunciar às intensas catexias objetais que depositou em seus pais, e é 
como compensação por essa perda de objetos que existe uma 
intensificação tão grande das identificações com seus pais, as quais 
provavelmente há muito estiveram presentes em seu ego.69 

 

                                                            
67  FREUD, Sigmund (1933 [1932]). Feminilidade. ESB v. XXII, p. 158. 
68  Idem (1923). O ego e o id. ESB v. XIX, p. 49 (grifo do autor). 
69  Idem (1933 [1932]). Novas conferências introdutórias sobre psicanálise (1933-[1932]) – A 

dissecção da personalidade psíquica. ESB v. XXII, p. 83. 
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Assim, Freud considera que, com a resolução edípica, cria-se uma nova 

instância dentro do ego, o chamado superego. Antes de nomeá-lo, refere-se a uma 

“instância observadora”:  

 

O conteúdo dos delírios de ser observado já sugere que o observar é 
apenas uma preparação do julgar e do punir e, por conseguinte, deduzimos 
que uma outra função dessa instância deve ser o que chamamos nossa 
consciência. (...) É mais prudente, contudo, manter a instância como algo 
independente e supor que a consciência é uma de suas funções, e que a 
auto-observação, que é uma preliminar essencial da atividade de julgar da 
consciência, é mais uma de tais funções. E desde que, reconhecendo que 
algo tem existência separada, (...) de ora em diante descreverei essa 
instância existente no ego como o ‘superego’.70 

 

Portanto, o superego assume o lugar da instância parental, observando, 

julgando e, por conseguinte, punindo o ego, da mesma maneira como anteriormente 

faziam os pais. Nesse mesmo texto, Freud afirma que o superego tem, ainda, a 

função de ser “(...) o veículo do ideal de ego, pelo qual o ego se avalia, que o 

estimula e cuja exigência por uma perfeição sempre maior ele se esforça por 

cumprir”.71 Segundo o autor, esse ideal do ego representa a antiga imagem parental. 

Segundo suas palavras: “Não há dúvida de que esse ideal de ego é o precipitado da 

antiga imagem dos pais, a expressão de admiração pela perfeição que a criança 

lhes atribuía”.72 

O autor considera, porém, que o superego de uma criança é construído 

segundo o modelo não de seus pais, mas do superego deles. Assim afirma em 

relação aos superegos paternos e a educação dos filhos:  

 

Seja qual for o entendimento que podem ter chegado entre si o seu ego e o 
seu superego, são severos e exigentes ao educar os filhos. Esqueceram as 
dificuldades de sua própria infância e agora se sentem contentes com 
identificar-se eles próprios, inteiramente, com seus pais, que no passado 
impuseram sobre eles restrições tão severas.73 

 

Lou Andreas Salomé, em carta aberta a Freud de 1931, explicita de uma bela 

maneira a rigidez que costuma adquirir o superego em seus primórdios e quão 

prejudicial pode ser para o sujeito o fato de que assim permaneça. A esse respeito, 

discorre: 
                                                            
70  FREUD (1933 [1932]). Novas conferências introdutórias sobre psicanálise (1933-[1932]) – A 

dissecção da personalidade psíquica. ESB v. XXII, p. 78 (grifo e aspas do autor). 
71  Ibidem, p. 84. 
72  Ibidem, loc. cit. 
73  Ibidem, p. 86-87. 
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(...) que fonte de vexame e de confusão profunda quando, crianças, nos 
damos conta de que os pais pensam de maneira muito menos rigorosa do 
que eles fazem crer aos filhos, e que eles têm, inclusive, um sorriso terno, 
ao ver que foi seguida muito escrupulosamente uma ordem – quando se 
havia mostrado tanta dor e tanto sofrimento ao obedecer. (...) Se a 
autoridade, que, num primeiro tempo, tem sua razão de ser, não é destruída 
a tempo (...) o que, no começo, era influência que se exercia naturalmente 
do exterior, madeiramento do edifício ainda inacabado, se incrusta na 
construção terminada como um cogumelo de bolor, que não se sabe onde 
se esconde.74 

 

Voltando ao texto “A dissecção da personalidade psíquica” (1933 [1932]), 

Freud postula ser extremamente complexo o processo de transformação do 

relacionamento parental em superego, ressaltando que sua base é a identificação. 

Nesse texto ela não mais é definida como sendo um processo de introjeção ou 

incorporação oral, e sim à ação de um ego comportar-se de maneira semelhante a 

outro em certos aspectos.  

Freud marca, aqui, a diferença entre identificação e escolha objetal; assim ele 

diz a respeito da primeira: “É uma forma muito importante de vinculação a uma outra 

pessoa, provavelmente a primeira forma, e não é o mesmo que escolha objetal”.75 

 Abro um parêntese para esclarecer a diferença entre os conceitos de 

incorporação, introjeção e identificação, segundo a leitura de Guy Rosolato em “O 

eixo narcisista das depressões”.  

A incorporação, segundo esse autor, representa a solução para um conflito 

segundo “(...) a intervenção corporal, oral digestiva, destrutiva e sádica”.76 Essa 

reação primitiva centra-se na antiga relação com a mãe. A introjeção, por sua vez, 

pressupõe a superação da operação oral e digestiva: o objeto ingressa no campo 

psíquico, mas anexado a outros elementos. Segundo Rosolato, “A introjeção é, pois, 

um modelo de relação com um objeto privilegiado, o qual pode (...) orientar as 

relações objetais ulteriores”.77 Em relação à identificação, o autor afirma: “(...) o que 

domina é a semelhança de traços tanto psíquicos quanto físicos, a qual liga o Ego 

                                                            
74  SALOMÉ, Lou Andreas. Carta aberta a Freud. Tradução de Lenis E. Gemignani de Almeida (não 

datada). São Paulo: Princípio Gemignani de Almeida, 1931, p. 94. 
75  FREUD, Sigmund (1933-[1932]). Novas conferências introdutórias sobre psicanálise – A 

dissecção da personalidade psíquica. ESB v. XXII, p. 82. 
76  ROSOLATO, Guy. O eixo narcisista das depressões. In: BIRMAN, J.; NICÉAS, C. A. (Org.). O 

objeto na teoria e na prática psicanalítica. Rio de Janeiro: Campus, 1984, p. 85 (grifos do autor). 
77  Ibidem, p. 86. 
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ao objeto que conserva sua autonomia externa”. Assim, o “ter” é substituído pelo 

“ser como”.78 

Esclarecida essa diferenciação, fecho parêntese e volto ao conceito de 

identificação, pois, devido a sua importância no entendimento da neurose histérica, 

penso ser essencial um estudo mais aprofundado de seu desenvolvimento na obra 

freudiana.  

Segundo o Vocabulário da Psicanálise, de Laplanche e Pontalis, a 

identificação assumiu importante papel na obra de Freud, tornando-se a operação 

pela qual o sujeito se constitui, uma vez que as instâncias psíquicas que se 

diferenciam a partir do id especificam-se pelas identificações de que derivam. Os 

autores assim a definem: 

 

Processo psicológico pelo qual um indivíduo assimila um aspecto, uma 
propriedade, um atributo do outro e se transforma, total ou parcialmente, 
segundo o modelo dessa pessoa. A personalidade constitui-se e se 
diferencia por uma série de identificações.79 

 

Em “Psicologia de grupo e a análise do ego” (1921), a identificação é descrita 

como “(...) a mais remota expressão de um laço emocional com outra pessoa”,80 

desempenhando importante papel na história primitiva do complexo de Édipo.  

Nesse texto de 1921, Freud refere-se à identificação como tendo sido 

ambivalente desde o início: “(...) pode tornar-se expressão de ternura tão facilmente 

quanto um desejo de afastamento de alguém”.81 

Derivado da fase oral da organização libidinal, o objeto prezado e desejado 

seria assimilado pela ingestão, sendo, assim, aniquilado como tal; com isso, haveria 

uma tentativa do próprio ego de moldar-se segundo o aspecto daquele que foi 

tomado como modelo. 

Em “Sexualidade feminina” (1931), Freud aborda os desejos orais agressivos 

e sádicos da menina como sendo obrigados a uma “(...) repressão precoce, como 

um temor de ser morta pela mãe, temor que, por sua vez, justifica seu desejo de 

morte contra a mãe. (...) A criança deseja comer a mãe, de quem recebe seu 

alimento”.82 Segundo o autor, esse temor pode ser transferido para o pai devido à 

                                                            
78  ROSOLATO, Guy. O eixo narcisista das depressões, loc. cit. (grifo do autor). 
79  LAPLANCHE; PONTALIS, Vocabulário da psicanálise, p. 295. 
80  FREUD, Sigmund (1921). Psicologia de grupo e a análise do ego. ESB v. XVIII, p. 133. 
81  Ibidem, p. 134. 
82  FREUD, Sigmund (1931). Sexualidade feminina. ESB v. XXI, p. 272. 
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repressão, mas, na verdade, não é a ele que, originalmente, se direciona, e sim à 

figura materna. 

Tal característica da identificação ligada à oralidade pode ser observada em 

diversas versões orais de contos populares, como a de Chapeuzinho Vermelho, 

estudada pela etnóloga e socióloga Yvonne Verdier em: “Vovozinhas, se vocês 

soubessem...: Chapeuzinho Vermelho na tradição oral”.83 

Abro um parêntese para breve apreciação de uma versão do referido conto 

infantil. Essas histórias, recolhidas de províncias francesas no século XIX – que, 

segundo os especialistas, nada “deixam a dever” às obras impressas – comportam 

temas deixados de lado pela tradição literária.  

Dois aspectos principais marcam a diferença entre essas versões orais do 

conto de Chapeuzinho Vermelho e a de Perrault ou dos irmãos Grimm: o primeiro 

deles diz respeito ao caminho oferecido à menina pelo lobo, ao se encontrarem: 

“’Qual caminho queres seguir, ele lhe disse, o dos alfinetes ou o das agulhas?’”84 

Essa formulação mostra-se constante nas versões da tradição oral. O segundo 

aspecto refere-se à refeição canibal da menininha, oferecida pelo lobo: “É a carne e 

o sangue de sua avó que ele a oferece como jantar”.85 

Segundo a autora, durante o inverno, nas vilas camponesas do século XIX de 

onde vieram essas versões orais, as meninas eram enviadas para junto de uma 

costureira ao completar quinze anos, para que aprendessem a refinar-se, adornar-se 

e se vestir, ou seja, para que ascendessem à vida de “mocinhas” e pudessem sair 

para dançar e ter namorados. Os alfinetes simbolizavam a entrada na puberdade, 

enquanto as agulhas, com seus buracos, relacionavam-se ao ato sexual, 

simbolizando, portanto, as mulheres já casadas. 

Em relação à refeição canibal da menininha, a autora considera como sendo 

“(...) uma questão de uma verdadeira incorporação de uma avó por sua netinha.” 86 

Segundo esse conto, o lobo convida a menina a alimentar-se e ela come as mamas 

e bebe o sangue da avó; segundo Verdier, o sangue está ligado à menstruação e, 

portanto, assim como as mamas, à procriação feminina. 

                                                            
83  VERDIER, Yvonne. Grand-mères, si vous saviez...: Le Petit Chaperon Rouge dans la tradicion 

orale. In: Les Cahiers de la Littèrature Orale, IV. Paris; Inalco et FMSH Diffusion, 1978 (tradução 
livre).  

84  Ibidem, p. 2. 
85  Ibidem, loc. cit. 
86  Ibidem, p. 9.  
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Assim, o conto trata, após o tema dos alfinetes e da puberdade, da aquisição 

da capacidade de reprodução. A autora interpreta que o destino feminino é retratado 

em três tempos: puberdade, maternidade e menopausa: “O ciclo da reprodução se 

encontra, em efeito, do ponto de vista da sociedade, ligado ao fato de que quando 

uma mulher se torna mãe, sua mãe se torna avó: portanto, o jogo é jogado por 

três”.87 O conto ainda diz: “(...) a menina apodera-se do poder de sua mãe, ela o 

toma, ela o absorve como seu próprio”.88  

Nota-se que aqui se fala em termos de mãe e filha, apesar de a menina 

absorver os órgãos e sangue da avó. Segundo a autora, é muito comum que, 

nesses contos, a avó esteja representando a mãe, o que pode ocorrer, também, com 

a figura de uma tia ou madrinha. 

Fecho parêntese e volto ao texto “Psicologia de grupo e a análise do ego” 

(1921), onde Freud analisa a identificação, tal como ocorre em um sintoma 

neurótico; cita o exemplo de uma menininha que desenvolve a mesma tosse 

atormentadora da mãe. Segundo o autor, se a identificação provier do complexo de 

Édipo, significará “(...) um desejo hostil, por parte da menina, de tomar o lugar da 

mãe, e o sintoma expressa seu amor objetal pelo pai (...). ‘Você queria ser sua mãe 

e agora você a é – pelo menos, no que concerne a seus sofrimentos’”.89 Segundo 

Freud, esse é o mecanismo completo da estrutura de um sintoma histérico. 

Outra possibilidade descrita por Freud em relação ao sintoma é este ser o 

mesmo que o da pessoa amada e exemplifica com a tosse que Dora90 imitava de 

seu pai. Nesse caso, “(...) a identificação apareceu no lugar da escolha de objeto e 

(...) a escolha de objeto regrediu para a identificação”.91 

Freud afirma que, em ambos os casos, a identificação é parcial e bastante 

limitada, “(...) tomando emprestado apenas um traço isolado da pessoa que é objeto 

dela”.92 

Além dessas duas, Freud ainda postula um terceiro caso de formação de 

sintomas, em que a identificação desconsidera qualquer relação de objeto com a 

pessoa que está sendo copiada e, para exemplificar essa situação, cita o exemplo 
                                                            
87  VERDIER, Yvonne. Grand-mères, si vous saviez...: Le Petit Chaperon Rouge dans la tradicion 

orale, loc. cit. 
88  Ibidem, loc. cit. 
89  FREUD, Sigmund (1921). Psicologia de grupo e a análise do ego. ESB v. XVIII, p. 134-135 (grifo 

do autor). 
90  Idem (1905). Fragmento da análise de um caso de histeria. ESB v. VII. 
91  Idem (1921). Psicologia de grupo e a análise do ego. ESB v. XVIII, p. 135 (grifo do autor). 
92  Ibidem, loc. cit. 
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em que uma moça de um internato recebe uma carta de uma pessoa por quem está 

secretamente enamorada. Tal carta provoca-lhe ciúmes e ela reage com uma crise 

de histeria. As amigas que sabem de seu segredo, segundo Freud, “(...) pegarão a 

crise, (...) através de uma infecção mental”.93 Esse mecanismo de identificação é 

justificado pelo desejo de colocar-se na mesma situação que a pessoa copiada. As 

outras moças do internato também gostariam de ter um caso amoroso secreto e, 

para tanto, aceitam, sob influência do sentimento de culpa, o sofrimento nele 

envolvido. 

Segundo Freud, uma identificação desse tipo sinaliza um ponto de 

coincidência entre os dois egos; porém, esse sinal tem de ser mantido reprimido. 

Hugo Mayer interpreta que, nesse caso, “O desejo reprimido conduziu a uma 

identificação histérica”.94 Segundo o autor, esse tipo de identificação pressupõe um 

desejo censurado, juntamente com o temor da perda de controle sobre ele; Mayer 

acrescenta que, sempre que um sintoma histérico apoiar-se em uma identificação 

desse tipo, será possível, através das associações do sujeito em questão, perceber 

que “(...) haverá um personagem que é tomado como modelo e com o qual se 

estabelece uma comparação. (...) Alguém (o outro, o modelo) que realiza algo 

desejado e condenado pelo sujeito (...)”.95  

Segundo Mayer, encontraremos, nesse processo de identificação, uma 

substituição ou fusão, por meio da qual “(...) o sujeito procura apropriar-se de um 

atributo valorizado por ele”.96 

A dificuldade que tem a histérica (que será detalhada no capítulo 2, sobre a 

psicopatologia) em saber o que é desejável em uma mulher faz com que a 

identificação com um modelo seja um recurso por ela amplamente utilizado para, 

assim, fazer cumprir seus desejos inconscientes. 

Finalizada a conceituação que eu julgava importante sobre o processo de 

identificação, volto à fase da resolução edípica. Segundo Freud, em “Três ensaios 

sobre a teoria da sexualidade” (1905), passado o período da resolução do complexo 

de Édipo, a criança entra na chamada “fase de latência”, em que há o “(...) desvio 

das forças pulsionais das metas sexuais (...) para novas metas” 97, possibilitando a 

                                                            
93  FREUD, Sigmund (1921). Psicologia de grupo e a análise do ego. ESB v. XVIII, loc. cit. 
94  MAYER, Hugo. Histeria. Porto Alegre: Artes Médicas, 1989, p. 37. 
95  Ibidem, p. 38 (grifos do autor). 
96  Ibidem, p. 38-39 (grifos do autor). 
97  FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB v. VII, p.166. 
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aquisição de componentes para as realizações culturais. É nessa fase que 

concentra sua libido para, por exemplo, a atividade de alfabetização. 

A chegada da puberdade marca o fim do período de latência e a vida sexual 

alcança sua configuração definitiva. “Até esse momento, a pulsão sexual era 

predominantemente autoerótica; agora, encontra o objeto sexual”.98 Segundo Freud, 

as pulsões parciais, que atuavam a partir de zonas erógenas distintas e 

independentes umas das outras, conjugam-se, e as zonas erógenas subordinam-se 

à primazia da (zona) genital. 

Nesse mesmo texto de 1905, Freud postula que a escolha objetal se efetua 

em dois tempos: “Pode-se considerar como ocorrência típica que a escolha de 

objeto se efetue em dois tempos, em duas ondas”.99 Em relação ao primeiro tempo, 

refere-se à fase edípica, enquanto o segundo ocorre com a puberdade, 

determinando a configuração definitiva da vida sexual. A seguir, postula que nessa 

segunda fase (puberdade), a escolha objetal deve renunciar aos alvos infantis – mãe 

e pai, a quem se passa a dirigir uma corrente de ternura da vida sexual – e “(...) 

recomeçar como uma corrente sensual”.100 

Segundo o autor, a não confluência dessas duas correntes pode resultar em 

uma impossibilidade de se alcançar um dos ideais da vida sexual, qual seja, “(...) a 

conjugação de todos os desejos num único objeto”.101 Essa ocorrência poderá ser 

observada na análise do caso clínico a ser estudado nessa dissertação. A fim de 

viabilizar o entendimento do referido caso, assim como a dinâmica instalada no 

setting analítico, irei ater-me, nesse final de capítulo, ao conceito de “transferência”, 

tal como descrito na obra freudiana. 

Definida no Vocabulário da Psicanálise de Laplanche e Pontalis como “(...) o 

processo pelo qual os desejos inconscientes se atualizam sobre determinados 

objetos no quadro de um certo tipo de relação estabelecida com eles e, 

eminentemente, no quadro da situação analítica”,102 a transferência diz respeito à 

repetição de dinâmicas relacionais infantis trazidas para a atualidade. 

O primeiro uso do termo “transferência” na obra freudiana – em seu sentido 

psicanalítico – deu-se no texto “A psicoterapia da histeria”, trabalho de autoria de 

                                                            
98  FREUD, Sigmund (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB v. VII, p. 195. 
99  Ibidem, p. 187. 
100  Ibidem, p. 188 (grifos do autor). 
101  Ibidem, loc. cit. 
102  LAPLANCHE; PONTALIS, Vocabulário da psicanálise, p. 668. 
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Freud, incluído nos “Estudos sobre a histeria” (1893-1895).103 Nesse texto, o autor 

atribui a ocorrência do referido fenômeno, ou seja, a transferência de “(...) 

representações aflitivas que emergem do conteúdo da análise”104 para o médico, a 

uma “falsa ligação” que, por sua vez, tem sua causa na “(...) necessidade de 

estabelecer uma conexão causal entre os fenômenos psíquicos de que tomamos 

consciência e outros materiais conscientes”.105 

Assim, nos casos em que a verdadeira causalidade entre dois acontecimentos 

encontra-se inconsciente e, portanto, não acessível, faz-se, em seu lugar, uma 

ligação entre elementos conscientes. 

Na 27ª das “Conferências introdutórias sobre psicanálise” (1916-1917 [1915 -

1917]), intitulada “Transferência”, Freud refere-se à transferência de sentimentos à 

pessoa do médico como algo que “(...) deriva de algum outro lugar, que eles já 

estavam preparados no paciente e, com a oportunidade ensejada pelo tratamento 

analítico, são transferidos para a pessoa do médico”.106  

Ainda no mesmo texto, Freud postula que a transferência está presente no 

paciente desde o começo do tratamento, sendo, por algum tempo, seu mais 

poderoso instrumento de progresso. Porém, frente a uma intensificação dos 

sentimentos amorosos por parte do paciente (que façam surgir a necessidade de 

obter do médico uma resposta amorosa ou mesmo sexual) ou, ainda, diante do 

aparecimento de sentimentos hostis, a transferência pode transformar-se em 

resistência ao tratamento.  

Nesse caso, cabe ao médico (analista) mostrar ao paciente que “(...) seus 

sentimentos não se originam da situação atual e não se aplicam à pessoa do 

médico, mas sim que eles estão repetindo algo que lhe aconteceu anteriormente”.107 

Assim, segundo Freud, a repetição é transformada em lembrança, e a transferência 

pode voltar a tornar-se o melhor instrumento da análise, ao invés de representar 

uma ameaça.  

A compulsão à repetição, na transferência, dos acontecimentos ocorridos na 

infância, assim como o desprezo pelo princípio do prazer observados no 

comportamento infantil do paciente mostram, segundo Freud, que “(...) os traços de 

                                                            
103  FREUD, Sigmund; BREUER, Josef (1893-1895). Estudos sobre a histeria. ESB v. II. 
104  Idem (1893-1895). A psicoterapia da histeria. ESB v. II, p. 291. 
105  Ibidem, p. 95n. 
106  FREUD, Sigmund (1916-1917 [1915 – 1917]). Transferência. ESB v. XVI, p. 515. 
107  Ibidem, p. 517. 
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memória reprimidos de suas experiências primevas não se encontram presentes 

nele em estado de sujeição, mostrando-se eles, na verdade, em certo sentido, 

incapazes de obedecer ao processo secundário.”108  

Freud coloca a transferência como uma das pedras angulares da psicanálise, 

como descrito no texto “Psicanálise” (1926 [1925]): “A teoria analítica baseia-se em 

três pedras angulares: o reconhecimento da (1) ‘repressão’, da (2) importância do 

instinto sexual e da (3) ‘transferência’”.109 No mesmo texto, define a transferência 

como uma peculiaridade dos neuróticos. E acrescenta: “(...) Eles desenvolvem para 

com seu médico relações emocionais (...) que não se baseiam na situação real, mas 

que derivam se suas relações com os pais (o complexo de Édipo).”110 Com isso, 

Freud afirma que a transferência é mostra que os adultos, na verdade, não 

superaram sua dependência infantil. 

O conceito de contratransferência, por sua vez, foi raríssimamente descrito 

por Freud. No Vocabulário da Psicanálise, de Laplanche e Pontalis, ele é descrito 

como o “Conjunto das reações inconscientes do analista à pessoa do analisando e, 

mais particularmente, à transferência deste.”111 

É importante notar que a contratransferência é inconsciente para o analista, 

não havendo como utilizar-se deste fenômeno na situação analítica de imediato, no 

momento em que ocorre. 

Freud fala sobre a contratransferência no texto “As perspectivas futuras da 

terapêutica psicanalítica” (1910); referindo-se à pessoa do médico, afirma: 

“Tornamo-nos cientes da ‘contratransferência’, que, nele, surge como resultado da 

influência do paciente sobre os seus sentimentos inconscientes e estamos quase 

inclinados a insistir que ele reconhecerá a contratransferência, em si mesmo, e a 

sobrepujará”.112 E ressalta: “(...) nenhum psicanalista avança além do quanto 

permitem seus próprios complexos e resistências internas (...)”.113 

 

 

                                                            
108  FREUD, Sigmund (1920). Além do princípio do prazer. ESB v. XVIII, p. 53. 
109  Idem (1926 [1925]). Psicanálise. ESB v. XX, p. 305 (aspas e grifos do autor). 
110  Ibidem, p. 306. 
111  LAPLANCHE; PONTALIS, Vocabulário da psicanálise, p. 146. 
112  FREUD, Sigmund (1910). As perspectivas futuras da terapêutica psicanalítica. ESB v. XI, p. 130. 
113  Ibidem, loc. cit. 
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Contribuições de Piera Aulagnier 

 

Para entender a importância das contribuições dessa psicanalista freudiana – 

que se ocupou especialmente do atendimento de pacientes psicóticos – em um 

trabalho que tem por objetivo abordar a neurose histérica, será preciso adiantar algo 

que será referido adiante, no capítulo sobre psicopatologia. 

Conforme definido por Laplanche e Pontalis, no Dicionário da Psicanálise,114 a 

histeria tem, como característica, o aflorar do conflito edipiano desenrolando-se, 

principalmente, nos registros oral e fálico. O fato de Aulagnier focar suas reflexões 

nos momentos iniciais da dialética identificatória na formação do Eu115 faz com que o 

estudo de suas contribuições seja imprescindível no entendimento da neurose 

histérica, uma vez que a fase oral do desenvolvimento libidinal é a primeira a ser 

vivida pela criança. 

Segundo Aulagnier, o modo com que o Eu é constituído, a posição 

identificatória por ele adquirida ao final da infância, é o que diferencia as diferentes 

patologias. A autora destaca as principais funções do Eu, quais sejam: pensar e 

investir. Além disso, ressalta a importância não só do desejo da mãe, mas dos pais 

em relação à criança e, ainda, dos mesmos entre si. 

Em A violência da interpretação (1975), Piera Aulagnier propõe um modelo de 

aparelho psíquico no qual privilegia a análise da atividade de representação. Esta 

pode ser compreendida como o equivalente psíquico do trabalho de metabolização 

próprio à atividade orgânica: “(...) neste caso, o elemento absorvido e metabolizado 

não é um corpo físico, mas um elemento de informação”.116  

A autora postula que, nesse modelo de psiquismo, a atividade psíquica 

consiste em três modos de funcionamento: o originário, o primário e o secundário. 

As representações resultantes de suas atividades serão, respectivamente: a 

pictográfica (ou pictograma), a fantasmática (ou fantasia) e a representação ideativa 

(ou ideias e enunciados). A finalidade da tarefa de representação é “(...) metabolizar 

                                                            
114  LAPLANCHE; PONTALIS, Vocabulário da psicanálise, p. 275. 
115  Nas traduções dos textos de Piera Aulagnier há uma diversidade em relação ao uso do conceito 

“Eu”. Utilizarei a letra maiúscula nas citações indiretas, pois assim fez a autora em sua obra 
original, e minúscula ao me referir a uma citação direta em que a letra foi assim utilizada. 

116  AULAGNIER, Piera (1975). A violência da interpretação: do pictograma ao enunciado. Tradução 
de Maria Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 1979, p. 27. 
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um elemento de natureza heterogênea em um elemento homogêneo à estrutura de 

cada sistema”.117 

Importante ressaltar que o elemento a ser metabolizado pode ter sua origem 

dentro ou fora do aparelho psíquico. A esse respeito, postula Aulagnier: “Entre os 

elementos heterogêneos que cada sistema poderá metabolizar, é necessário se dar 

a mesma importância àqueles que têm sua origem no exterior do espaço psíquico e 

àqueles que são endógenos a um dos três sistemas”.118 Acrescenta que, cada 

objeto, tanto os pertencentes à realidade física quanto à psíquica, pode ter apenas 

uma representação em cada sistema; os elementos que não sofrem metabolização, 

por sua vez, não podem ter um representante, inexistindo, portanto, para a psique. 

O processo originário funciona sob a égide do postulado do auto 

engendramento, ou seja, a psique atribui à atividade das zonas sensoriais o poder 

de gerar suas próprias experiências, tanto de prazer quanto de sofrimento. 

Segundo Aulagnier, “a palavra materna descarrega um fluxo portador e 

criador de sentido, que antecipa largamente a capacidade do infans de reconhecer e 

assumir a significação”.119 Portanto, é através do discurso materno que o efeito de 

antecipação se impõe à criança, fazendo com que seja esperada uma resposta que 

esta é incapaz de fornecer. A esse respeito, afirma a autora: “(...) esta antecipação 

encontra sua forma mais absoluta no momento inaugural, no qual a atividade 

psíquica do infans é confrontada às produções psíquicas da psique materna (...)”.120  

Em relação ao “momento inaugural”, Aulagnier o define – e a seus sinônimos 

“encontro originário” ou “momento originário” – como o ponto de partida que põe em 

movimento o aparelho psíquico; situa-se em uma primeira experiência de prazer: o 

encontro boca-seio. Segundo a autora, 

 

(...) 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.121 

 

                                                            
117  AULAGNIER, Piera (1975). A violência da interpretação, p. 27. 
118  Ibidem, p. 28. 
119  Ibidem, p. 35.  
120  Ibidem, p. 27. 
121  Ibidem, p. 40. 
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Em Nascimento de um corpo, origem de uma história (1986), Aulagnier 

ressalta a importância desempenhada pela sensorialidade na colocação em vida do 

aparelho psíquico. Segundo suas palavras: “(...) o objeto só existe psiquicamente 

por seu mero poder de modificar a resposta sensorial (e, portanto, somática) e, por 

esta via, de agir sobre a experiência psíquica”.122 

A autora acrescenta: “este poder dos sentidos de afetar a psique lhe permitirá 

transformar uma zona sensorial numa zona erógena”.123 Com isso, conclui, em nota 

de rodapé, que falar em zona erógena significa passar do registro do corpo ao 

psíquico. 

Voltando ao livro A Violência da interpretação, Aulagnier postula que, para o 

originário, ainda não há signo de relação: então, a boca e o seio não podem ser 

representados separadamente: “Zona e objetos primordiais que só existem um 

através do outro, sendo essa indissociabilidade correlativa à representação e ao 

postulado segundo o qual ela é constituída (...)”.124 

Portanto, o pictograma representado pelo originário será o da “boca-seio” 

como uma unidade. Se houver prazer, as duas partes (denominadas “zona-objeto 

complementar”) unem-se e, inversamente, “(...) toda atividade de desprazer será 

mutiladora.” 125 O primeiro caso levará ao investimento libidinal da boca, do seio, da 

função alimentar como um todo e até mesmo da representação pictográfica; o 

segundo caso, por outro lado, conduzirá ao desinvestimento, ou não investimento. 

O encontro “zona-objeto complementar” (boca-seio) será o protótipo através 

do qual a psique poderá figurar toda experiência de encontro entre ela e o mundo. 

A representação pictográfica do apropriar-se e do rejeitar são as únicas 

possíveis a toda experiência sensorial, ou seja: “O ‘visto’, o ‘escutado’, o 

‘degustado’, o ‘tocado’, se encontram, desde que há acesso à linguagem, sob a 

égide de um enunciado que determinará a mensagem afetiva, que informado e voz 

informante esperam e recebem um do outro (...)”.126  

                                                            
122  AULAGNIER, Piera (1986). Nascimento de um corpo, origem de uma história. In: VIOLANTE, 

Maria Lucia V. (Org.). Desejo e identificação. São Paulo: Annablume, 2010, p. 33 (parênteses da 
autora). 

123  Ibidem, p. 34. 
124  AULAGNIER, Piera (1975). A violência da interpretação, p. 53. 
125  Ibidem, p. 82. 
126  Ibidem, p. 48 (aspas e grifo da autora). 
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Com isso, a autora diz que a experiência afetiva de encontro da criança com a 

mãe (ou substituto) ou bem é prazerosa como um todo, ou desprazerosa, incluindo 

todos os sentidos. 

Como inexiste, no processo originário, o signo de relação, “o pictograma 

representará uma mesma unidade ‘objeto-zona’ como lugar de um duplo desejo de 

destruição, lugar onde se desenvolve um conflito mortífero e interminável”.127 

Segundo a autora, “o desejo de destruir o objeto se acompanha sempre, no 

originário, do desejo de destruir uma zona erógena e sensorial e a atividade que tem 

como sede esta zona”.128 

Portanto, no originário, a rejeição do objeto resultará em uma angústia de 

mutilação. Na mutilação dessa zona-objeto complementar, fonte de prazer, a autora 

considera residir “(...) o protótipo arcaico da castração, que o primário deverá 

remodelar”.129 Segundo as palavras da autora: 

 

No originário, todo órgão de prazer pode tornar-se aquilo de que nos 
mutilamos, a fim de anular o desprazer que subitamente ele pode 
proporcionar. No curso de uma evolução psíquica, a fantasia de castração 
dará sua forma última e definitiva a uma angústia já conhecida pelo sujeito, 
e que ele não cessa de reviver, angústia que o invade, quando ele 
pressente a proximidade desta força destruidora, sempre prestes a destruir 
tudo o que o confronta a uma vivência de desprazer.130 

 

Assim, o pictograma do “mau-seio” implicará no da “má-boca”; portanto, o 

desinvestimento no seio implicará no desinvestimento também da boca, o mesmo 

ocorrendo com os outros órgãos sensoriais. O objeto visto, por exemplo, só poderá 

ser rejeitado juntamente com a zona visual e a atividade que lhe é própria. 

Não irei ater-me, neste momento, ao conceito de castração como definido por 

esta autora, para fazê-lo de forma mais pertinente adiante. Porém, abro um 

parêntese a fim de referir-me a uma nota de rodapé presente no livro A Violência da 

interpretação (1975), a respeito de a angústia de castração ser uma reelaboração da 

angústia de morte. Segundo as palavras de Aulagnier: “Nós permanecemos fiéis a 

uma opção já feita há algum tempo: a angústia de morte precede a angústia de 

castração, que é uma reelaboração da primeira”.131 

                                                            
127  AULAGNIER, Piera (1975). A violência da interpretação, p. 54 (aspas da autora). 
128  Ibidem, loc. cit. 
129  Ibidem, loc. cit. 
130  Ibidem, loc. cit. 
131  Ibidem, p. 54. 
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Em relação às características concernentes ao processo primário, segundo 

Aulagnier, no mesmo livro de 1975, o estabelecimento da atividade desse processo 

resulta do “(...) reconhecimento, imposto à psique, da presença de um outro corpo e, 

portanto de um outro espaço separado do seu próprio”.132 Segundo a autora, esse 

reconhecimento decorre da experiência de ausência e retorno da mãe (e do seio), o 

que obriga a psique a figurar a existência de dois espaços corporais e, portanto, 

psíquicos, o seu e o do outro, trazendo a necessidade de um outro postulado, que 

não mais o do auto-engedramento. 

No processo primário, toda vivência é atribuída à onipotência do desejo do 

Outro133, ou seja: “(...) o prazer que esse ‘espaço’ experimenta se apresentará como 

o efeito do desejo do Outro de uma reunificação entre os dois espaços separados e 

o desprazer se apresentará como efeito do seu desejo de rejeição”.134 

Aulagnier atribui ao postulado do primário duas consequências essenciais: a 

interpretação cênica do mundo, onde “(...) todo acontecimento e todo existente 

encontram sua causa na intenção projetada sobre o desejo do Outro”135 e, 

decorrente disso, a possibilidade de o desprazer tornar-se fonte de prazer, uma vez 

que “(...) ao experimentá-lo (desprazer), asseguramo-nos de estar conformes ao 

desejo do Outro.”136 Segundo a autora, esta intepretação é o fundamento do 

masoquismo primário. 

Essa fantasia da relação entre o desejo materno e o prazer da criança implica 

o mecanismo de projeção-introjeção que, segundo Aulagnier, funda toda a dialética 

pulsional. 

Nesse modo de funcionamento, a psique representa o vivido por uma fantasia 

ou representação fantasmática. Para Aulagnier, a fantasia é entendida como “(...) 

núcleo primeiro e irredutível do inconsciente onde se inscreve de modo indelével a 

relação do sujeito com o desejo”.137 

Assim, o primário exige uma figurabilidade, uma representação de signos de 

relação. A fantasia consiste em uma figuração cênica, onde haverá três elementos. 

Segundo as palavras de Aulagnier:  
                                                            
132  AULAGNIER, Piera (1975). A violência da interpretação, p. 69. 
133  Utilizarei a palavra “Outro” com letra maiúscula em citações indiretas e, nas diretas, reproduzirei 

a forma escrita no texto. 
134  AULAGNIER, Piera (1975). A violência da interpretação, p. 70 (aspas da autora). 
135  Ibidem, p. 72. 
136  Ibidem, p. 72-73 (parêntese meu). 
137  AULAGNIER, Piera (1986). Um intérprete em busca de sentido – I. Tradução de Regina Steffen. 

São Paulo: Escuta, 1990, p. 171. 



44 

 

(...) toda fantasia comporta uma cena com três elementos: o olhar 
contemplando um cenário, no qual dois objetos estão presentes. As 
relações entre aquele que olha e o que é visto, e a relação presente entre 
os dois objetos do cenário são complementares. A partir do momento em 
que a criança coloca o desejo da mãe como diferente do seu, ela deverá 
figurar um outro objeto, que não é ela própria, para este desejo.138 

 

Segundo a autora,  essa figuração cênica será precursora do complexo de 

Édipo. A criança passará a perceber a presença de outro sujeito ligado à mãe de 

maneira privilegiada e que, muitas vezes é o responsável pela quebra da díade mãe-

filho. Em relação a esse outro, Aulagnier postula: “Assim, o prazer do corpo da 

criança aprende a descobrir um outro-sem-seio, que pode se revelar para o conjunto 

de suas zonas-funções erógenas, como fonte de prazer, e tornar-se uma presença 

desejada, ainda que (...) perturbadora.”139  

Portanto, a entrada da figura paterna, apesar de significar a interrupção da 

ilusão de unidade entre mãe e filho, pode representar mais uma fonte de prazer 

corporal para a criança, através de carícias ou de canções de ninar cuja voz materna 

não é mais a única emissora. 

Na atividade do primário, toda experiência de prazer terá um efeito integrador 

sobre as zonas parciais, graças à irradiação do prazer experimentado. Isso porque, 

segundo a autora, “Não pode haver, ao mesmo tempo, prazer de ver e desprazer do 

gosto ou do escutado; se há prazer, é necessário que não haja falta de prazer, 

vivenciado como tal, numa outra zona.”140  

Por outro lado (e pelas mesmas razões), toda experiência de desprazer será 

mutiladora: “(...) O ‘visto’ se transforma numa ‘atividade de ver’ que não é mais prova 

de um poder que a psique reconhece como seu. (...) A atividade de olhar persiste, 

mas se transforma numa função em poder do Outro”.141 

Dessa forma, a autora considera que: “Esta mutilação (vivida no processo 

primário) vem amputar o próprio espaço psíquico do sujeito de seu poder sobre uma 

função, que cai sob o domínio de um ‘corpo estranho’.”142 

Aulagnier acrescenta que o emprego do termo “mutilação” para o que se 

passa tanto no originário quanto no primário pode ser fonte de confusão, mas que há 

                                                            
138  AULAGNIER, Piera (1975). A violência da interpretação, p. 78. 
139  Ibidem, p. 79 (grifo da autora). 
140  Ibidem, p. 82. 
141  Ibidem, loc. cit. (aspas da autora). 
142  Ibidem, loc. cit. (aspas e grifo da autora; parêntese meu). 
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uma diferença essencial: no originário, a psique só pode rejeitar o percebido (visto, 

escutado, tocado), automutilando-se da zona-função, sede da percepção, enquanto 

que, no primário, a rejeição do percebido é acompanhada da amputação não de sua 

zona-função, mas de sua autonomia.  

O processo secundário vem cumprir a função de produzir uma significação do 

mundo passível de ser compartilhada pelo meio onde o sujeito está inserido. 

Segundo a autora, “(...) o secundário exige o reconhecimento de um discurso 

portador de significações não arbitrárias que o informa a respeito do novo postulado 

lógico o qual ele deverá considerar”.143 

Neste momento, pode-se falar em um Eu constituído, cujas principais funções 

são “pensar” e “investir”. Durante a atividade do secundário, todo existente é 

atribuído a uma causa inteligível, tornada acessível pelo discurso. A angústia 

vivenciada pelo sujeito, uma vez o Eu constituído, será a angústia de castração. 

Portanto, à angústia de mutilação vivida pelo processo originário, segue a de 

amputação no primário, e a de castração no secundário.  

Esses três processos, originário, primário e secundário, não se encontram 

imediatamente presentes na atividade psíquica, sucedendo-se temporalmente de 

maneira incomensurável. Porém, a instalação de um não significa o 

desaparecimento do (s) precedente (s); todos continuarão atuando, a sua maneira, 

durante toda a vida do indivíduo. Segundo a autora, a emergência de cada um 

desses modos de funcionamento resulta da “(...) necessidade que se impõe à psique 

de tomar conhecimento de uma propriedade do objeto exterior a ela que o processo 

anterior tinha obrigação de ignorar”.144 

Em relação à atividade de representação e à economia libidinal, pode-se 

dizer, segundo Aulagnier, que “(...) para o psiquismo, nenhuma informação pode ser 

separada do que chamaremos uma ‘informação libidinal’ (...) e que todo ato de 

investimento é movido pela tendência própria ao psiquismo de preservar ou de 

encontrar uma vivência de prazer”.145 Em outras palavras, todo ato de representação 

implica em um investimento libidinal, movido pela tendência em vivenciar uma 

situação prazerosa. 

                                                            
143  AULAGNIER, Piera (1975). A violência da interpretação, p. 99. 
144  Ibidem, p. 28. 
145  Ibidem, p. 31 (aspas da autora). 
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Sobre a dualidade pulsional, ou seja, as duas metas do desejo operantes no 

psiquismo, Aulagnier postula, em concordância com Freud, que estão presentes no 

aparelho psíquico desde o início de sua constituição. Assim, desde o processo 

originário, a atividade psíquica formará duas representações contraditórias da 

relação presente entre o representante e o representado, cada uma conforme a 

realização de uma das metas do desejo. Em relação às metas, diz a autora: 

 

Uma primeira, na qual a realização do desejo comportará um estado de 
reunificação entre o representante e o objeto representado e será esta 
união que aparecerá como causa do prazer vivido. Uma segunda, na qual a 
meta do desejo será o desaparecimento de todo objeto que possa suscitá-
lo, o que faz com que toda representação do objeto apareça como causa do 
desprazer do representante.146 

 

Essa dualidade inerente às duas metas do desejo pode ser entendida através 

dos conceitos de amor e ódio; a primeira meta tende a levar o psiquismo ao 

movimento de união ao objeto, ou seja, ao investimento libidinal (“desejo de desejo”) 

e, a segunda – o “desejo do não desejo” ou o “não ter que desejar” – leva o 

psiquismo a rejeitá-lo ou destrui-lo (o objeto), portanto, ao desinvestimento libidinal. 

Para Aulagnier, antes de nascer, o bebê deve ser pré-investido e pré- 

enunciado pela libido materna, de modo prevalente. Este pré-investimento trará a 

história do desejo dos pais entre si e destes pela criança. Propondo o conceito de 

“porta-voz”, a autora explica como o bebê é inserido em seu meio ambiente: 

 

Este termo define a função atribuída ao discurso da mãe, na estruturação 
da psique: porta-voz no sentido literal do termo, pois é a esta voz que o 
infans deve, desde seu nascimento, o fato de ter sido incluído num discurso 
que, sucessivamente, comenta, prediz, acalenta o conjunto de suas 
manifestações (...).147 

 

Também é função do porta-voz representar uma ordem exterior, enunciando à 

criança suas leis e exigências. A autora postula que “o discurso materno se dirige, 

inicialmente, a uma sombra falante projetada sobre o corpo do infans; a este corpo 

(...) ela pede a confirmação da identidade da sombra, sendo desta sombra que se 

espera uma resposta (...)”.148  

                                                            
146  AULAGNIER, Piera (1975). A violência da interpretação, p. 32. 
147  Ibidem, p. 106. 
148  Ibidem, p. 110. 
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O Eu, portanto, advém em um espaço psíquico e de discurso que preexistem 

ao seu nascimento e que, ao acolhê-lo, esperam que pactue com os enunciados que 

já lhe diziam respeito antes mesmo de sua existência. 

A história contada pelo indivíduo a respeito de si mesmo (ou por outro por ele 

responsável) é o que Aulagnier definiu como “realidade histórica”. Segundo suas 

palavras: “Pelo termo de realidade histórica, consideramos o relato, feito pelo próprio 

sujeito ou por um terceiro, através do qual tomamos conhecimento dos 

acontecimentos que, efetivamente, marcaram a infância do sujeito”.149 

Aulagnier acrescenta que certos acontecimentos – especialmente em razão 

do discurso materno a respeito deles – podem ter um efeito significativo sobre o 

modo de funcionamento psíquico do indivíduo; porém, essas ocorrências são mais 

determinantes no caso das psicoses do que das neuroses. 

Segundo a autora, o Eu é constituído por duas dimensões: a identificada e a 

identificante. A primeira diz respeito aos enunciados proferidos pela mãe, antes 

mesmo do nascimento do bebê: “Enunciados que vêm do exterior e dos quais a voz 

da criança se apropria inicialmente através da repetição”.150 A dimensão edificante, 

por sua vez, refere-se à apropriação de uma aspiração identificatória que investe, 

por um lado, na dimensão identificada e, por outro, na sua transformação: “é através 

deste ‘devenir’ que o Eu se autoantecipa, o que pressupõe sua possibilidade de 

investir em sua própria mudança (...) e, sobretudo, na modificação, na transformação 

dos objetos que sustentarão seu desejo”.151 

A autora postula que a unidade “identificado-identificante”, condição 

necessária para a existência do Eu, pressupõe que certos pontos de certeza sejam 

preservados no espaço do identificado; só assim a identificação simbólica faz-se 

possível e o identificante pode ter garantido seu direito de reconhecer-se 

identificável a alguns conceitos universais, como a função paterna ou a posição de 

filho, por exemplo. 

A chamada “sombra falada” é constituída “(...) de uma série de enunciados 

que testemunham o desejo materno referente à criança; eles constituem uma 

                                                            
149  AULAGNIER, Piera (1975). A violência da interpretação, p. 216 (grifo da autora). 
150  Idem (1979). Os destinos do prazer. Tradução de Maria Clara Pellegrino. Rio de Janeiro: Imago, 

1985, p. 21.  
151  Ibidem, p. 22 (aspas da autora). 
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imagem identificatória que antecipa o que será enunciado pela voz deste corpo, 

ainda ausente”.152  

A projeção desses enunciados sobre a criança carrega o peso de uma 

compensação narcísica por parte da mãe, uma vez que representa seus desejos 

inconscientes.  

Segundo a autora, “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”.153 

Portanto, a expectativa projetada pela mãe sobre a criança através da sombra 

falada pode sofrer uma ruptura quando do nascimento do bebê, devido à dificuldade 

sofrida pela mãe em ancorar sua representação psíquica do bebê em seu corpo real, 

dificultando o investimento libidinal materno. Assim diz a autora: “(...) a possibilidade 

de contradição 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’ (...)”.154 

No texto “Nascimento de um corpo, origem de uma história” (1986), Aulagnier 

postula em relação à sombra falada, que, apesar de potencialmente protetora ou 

ameaçadora, ela é indispensável: “(...) assim como não há corpo sem sombra, não 

há corpo psíquico sem essa história que é sua sombra falada”.155 

Nesse mesmo texto (1986), a autora reitera os processos constitutivos da 

psique e sua relação com o corpo; a colocação em relação destes dois espaços 

(psique e corpo) marca, segundo suas palavras, 

 

(...) a passagem do corpo sensorial ao corpo relacional, que permite à 
psique designar uma função de mensageira a suas manifestações 
somáticas e, igualmente, ler nas respostas dadas a esse corpo mensagens 
que lhe estariam dirigidas.156 

 

Portanto, o corpo funciona como mediador entre a psique do bebê e a 

materna, assim como entre a primeira e o mundo. Segundo Aulagnier, 

 

(...) A partir do momento em que a psique possa e deva pensar seu corpo, o 
outro e o mundo em termos de relações, começará esse processo de 

                                                            
152  AULAGNIER, Piera (1975). A violência da interpretação, p. 113 (grifo da autora). 
153  Ibidem, p. 111. 
154  Ibidem, p. 112. 
155  AULAGNIER, Piera (1986). Nascimento de um corpo, origem de uma história, p. 54. 
156  Ibidem, p. 27. 
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identificação que faz com que todo lugar identificatório decida a dialética 
relacional entre dois Eus (...). A partir deste mesmo momento, o corpo (...) 
poderá se converter em representante do outro (...) cada vez que a relação 
entre o sujeito e o outro se tornar muito conflituosa e muito dolorosa.157 

 

Assim, em situações muito conflituosas, a relação Eu-corpo pode substituir a 

relação Eu-outro, garantindo à psique o signo “relação”, indispensável para as 

construções do primário e do secundário. 

Em O aprendiz de historiador e o mestre-feiticeiro,158 Aulagnier nomeia os 

principais momentos da dialética identificatória na constituição do Eu: T0 (tempo 

zero), T1 (tempo um) e T2 (tempo dois). A identificação primária, primeira 

manifestação da atividade psíquica, situa-se em T0 e se inicia com o nascimento do 

bebê, antes mesmo da formação do Eu, estendendo-se até T1. 

A identificação primária é definida por Aulagnier como a “manifestação 

inaugural da atividade psíquica”.159 A autora postula que o bebê identifica-se “(...) 

com as percepções coextensivas à resposta (materna)”,160 ou seja, o bebê identifica-

se com aquilo que percebe a partir da resposta materna a sua demanda primária, 

que não tem objeto, por ser demanda de libido, de desejo.  

Segundo a autora, “Essa demanda da criança que visa o desejo da mãe é o 

que chamaremos demanda primária, aquela que é dirigida ao Outro e que não pode 

exprimir senão um voto: ser resposta em conformidade com a oferta (...)”.161 

 Em Um intérprete em busca de sentido – I, Aulagnier, em concordância com 

Freud, afirma que a psique utiliza-se da fome ou da necessidade para formular uma 

demanda que é, no início, demanda de libido e identificatória. O objeto oferecido à 

criança tornar-se-á  

 

(...) suporte de um primeiro processo identificatório. (...) esse seio sugado, 
esse prazer provado, essa ausência imposta, não somente permitem ao 
infans um tipo de nominação a posteriori do objeto da demanda, mas 
paralelamente, fazem com que ele se identifique com as percepções 
coextensivas à resposta.162 

 

                                                            
157  AULAGNIER, Piera (1986). Nascimento de um corpo, origem de uma história, p. 28-29. 
158  Idem (1984). O aprendiz de historiador e o mestre-feiticeiro: do discurso edificante ao discurso 

delirante. Tradução de Claudia Berliner. São Paulo: Escuta,1989, p. 213.  
159  Idem (1986). Um intérprete em busca de sentido – I, p. 196. 
160  Ibidem, p. 195. 
161  Ibidem, p. 197. 
162  Ibidem, p. 195. 
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Qualquer manifestação da criança é recebida pela mãe como um apelo a ela 

destinado e por ela interpretado de acordo com seu próprio desejo.  

Portanto, a identificação primária corresponde à demanda primária e a 

dialética que a representa é: “‘A mãe deseja que o infans demande’ e ‘O infans 

demanda que a mãe deseje’”.163 

Essa identidade demanda-oferta só se realiza no primeiro encontro, em que o 

bebê ainda não sabe o que demanda. Em seguida, sempre haverá um desvio entre 

o seio demandado (primeiro revelador de prazer) e o recebido, permanecendo, o 

primeiro, “(...) o sempre desejado e jamais realizável”.164 

Segundo Aulagnier, o seio terá, como objeto inaugural da resposta materna, 

uma função determinante na identificação primária. Para a mãe, ele é identificado ao 

que o bebê demanda, assim como seu representante (da mãe) ao desejo da criança. 

Segundo as palavras de Aulagnier: “Essa demanda do seio não é absolutamente 

para a mãe sinônimo de uma demanda alimentar, mas sim aquilo que a designa 

como dispensadora de vida, de amor, aquilo que simboliza a função materna (...).”165 

Para o bebê, por sua vez, “(...) o seio é, em primeiro lugar, aquilo que ele 

descobre numa experiência inaugural de prazer”.166 Assim, o seio será o primeiro 

objeto que sustentará a demanda libidinal do bebê, ao mesmo tempo em que 

desempenhará a função de primeiro significante do desejo materno. 

A identificação primária é precursora do Eu. O primeiro modo pelo qual o Eu 

se forma, no Estádio do espelho,167 como um Eu ideal, decorre da identificação 

especular ou imaginária, que vai de T1 até T2. 

Em Um intérprete em busca de sentido – I, Aulagnier afirma que “Esse 

encontro entre sujeito e ego especular é o que vai instaurar o registro imaginário 

como lugar das identificações do ego, oferecendo ao sujeito uma aparente 

autonomia nesse registro.”168 

Isso quer dizer que, nessa segunda fase da dialética identificatória, ocorre o 

encontro entre o olhar do bebê e sua imagem no espelho, encontro esse 

testemunhado pelo olhar materno, o que propicia a “assunção jubilosa do Eu”. 

                                                            
163  AULAGNIER, Piera (1986). Um intérprete em busca de sentido – I, p. 197 (aspas da autora). 
164  Ibidem, p. 200. 
165  Ibidem, p. 198. 
166  Ibidem, p. 199. 
167  Aulagnier manteve este conceito, postulado por J. Lacan. 
168  AULAGNIER, Piera (1986). Um intérprete em busca de sentido – I, p. 201. 
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Aulagnier considera três momentos nessa experiência especular: 

1. reconhecimento pela criança de sua imagem no espelho; 

2. desvio de seu olhar em busca do olhar da mãe, onde lê o enunciado que 

lhe diz ser objeto do prazer materno; 

3. retorno do olhar à imagem do espelho que, a partir de então, será 

constituída pela relação entre a imagem e a “tradução” que lhe foi enviada 

pelo olhar materno. 

A soma entre a imagem especular e o enunciado identificatório proferido pelo 

Outro “(...) 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”.169 

Assim, a criança encontra no espelho sua própria imagem, mas, também, a 

indicação a respeito de si mesma que lhe envia o olhar do Outro. Essa referência 

especular deverá manter-se investida e acessível, como uma espécie de 

ancoragem, para que, no futuro, possam a ela somar-se outros enunciados. 

Aulagnier postula que a relação que o sujeito estabelecerá com a imagem 

especular mostra a dimensão conflitual inerente ao campo identificatório. Isso, 

porque “(...) o sujeito pede à imagem o que ela não pode lhe dar: ser para si mesmo 

uma referência autônoma e independente da maneira pela qual ele é visto pelo olhar 

dos outros”.170  

Portanto, esta impossibilidade de independência e de controle em relação ao 

olhar dos outros revela a ambiguidade da junção, no registro identificatório, entre o 

visto na imagem e o escutado pelos enunciados a respeito de si mesmo. Para que o 

Eu não tenha seu funcionamento prejudicado, é necessária certa estabilidade destas 

duas referências, ou seja, o seu reconhecimento e o reconhecimento de si pelo olhar 

dos outros. 

Voltando ao Um Intérprete em busca de sentido – I, Aulagnier afirma que, a 

partir do encontro desses dois olhares, surgirá a possibilidade do sujeito referir-se ao 

seu corpo como separado de qualquer outro objeto de seu meio ambiente, 

especialmente da mãe e do seio. 

Porém, segundo as palavras da autora,  

 

                                                            
169  AULAGNIER, Piera (1986). Um intérprete em busca de sentido – I, p. 166. 
170  Idem (1975). A violência da interpretação, p. 166. 
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(...) esse encontro, que num flash único realiza o anseio narcísico mais puro 
(...) provoca uma fratura que persistirá como pano de fundo de todas as 
recolagens sucessivas. (...) esse visto, esse “Eu é isso” revelam tudo o que 
o “Eu” não é.171  

 

A autora postula que a assunção do Eu pode vir acompanhada de uma dose 

de agressividade, uma vez que a criança percebe as limitações em sua possibilidade 

de ser, como, por exemplo, ser homem ou mulher, não ser a causa da existência do 

seio – e, portanto, da mãe – e inúmeras outras impossibilidades. 

A posse pelo sujeito da imagem de si pela qual pode representar-se como 

diferente da mãe fará com que essa imagem seja, concomitantemente, veículo da 

libido do objeto e ímã da libido narcísica (ou identificatória). 

No momento em que o indivíduo pode apreender-se como unidade autônoma 

“(...) descobre que esse bem só pode tirar seu brilho do fato de ser objeto de prazer 

para um outro”.172 O suporte narcísico depende, portanto, do investimento libidinal 

do outro. 

Segundo a autora,  

 

O outro (...) guardará a função que tivera desde a origem, aquele a quem a 
demanda de desejo pode se dirigir (...). Referente inconsciente ao qual 
serão daí por diante medidos todos os “outros” da demanda, que 
pronunciará seu veredito sobre a inadequação de todo objeto de resposta 
com relação a esse primeiro objeto de oferta, mas que, por isso, permite o 
ricochete infinito da busca.173 

 

Em A Violência da interpretação (1975), Aulagnier postula, em relação à 

angústia de castração: 

 

O que Freud designa com esse termo não é nada mais que a angústia que 
invade o sujeito, a partir do momento em que ele descobre que o Eu só 
pode existir em se apoiando nos bens por ele investidos, que ele é, em 
parte, dependente da imagem que o olhar do outro lhe envia (...).174  

 

A autora afirma que o discurso do pai e, através dele, o discurso do meio, 

acabam por situar a criança em um lugar em que ela ainda não se encontrava. 

Segundo suas palavras: 

 

                                                            
171  AULAGNIER, Piera (1986). Um intérprete em busca de sentido – I, p. 202 (aspas da autora). 
172  Ibidem, p. 204. 
173  Ibidem, p. 209 (aspas da autora). 
174  AULAGNIER, Piera (1975). A violência da interpretação, p. 157. 
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A castração pode ser definida como a descoberta, no registro identificatório, 
de que não ocupamos jamais o lugar que acreditávamos nosso e que 
inversamente já estávamos destinados a ocupar um lugar no qual não 
poderíamos ainda encontrar-nos.175 

 

Portanto, a angústia de castração é uma angústia de identificação, uma vez 

que, durante toda a vida, as referências que asseguram ao Eu seu saber 

identificatório continuarão oscilando; essa é a razão pela qual, segundo a autora, a 

castração é uma experiência da qual nunca saímos. O que se pode fazer é manter 

alguns pontos fixos como referência, para que o Eu neles encontre apoio, quando do 

surgimento de um conflito identificatório. Nas palavras da autora: 

 

Se a angústia de identificação ou a angústia de castração (os dois termos 
significam exatamente a mesma coisa) se cristaliza para o homem de forma 
privilegiada, em pelo menos grande parte das culturas, no temor de ser 
privado de seu órgão sexual e para a mulher, no temor de que o homem ao 
descobri-la sem pênis decrete sem valor o que ela oferece ao seu desejo, é 
porque ser homem ou mulher é a primeira descoberta que faz o Eu no 
campo de suas referências identificatórias.176 

 

Com isso, Aulagnier diz que o “vir a ser” do sujeito sempre implica em uma 

renúncia (ou se é homem, ou se é mulher) e que a castração é o preço pago a esta 

instância chamada Eu para que se possa ser sujeito do próprio discurso. A 

castração e a identificação são, portanto, duas faces de uma mesma unidade, e a 

angústia ressurgirá cada vez que as referências identificatórias oscilarem. 

Em Um intérprete em busca de sentido – I, a autora postula que, no “tempo 

para compreender”, a criança não pode mais desviar-se do veredito que se impõe 

sobre o princípio do prazer; o primeiro efeito compreendido é a interdição do incesto: 

“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”.177 

Esse “tempo para compreender” marca a passagem da identificação pré-

genital, em que as demandas da criança são endereçadas à mãe, para a 

identificação pós-edípica, cujas demandas (pós-edípicas) são direcionadas a si 

mesma, sob a forma de ideais. 

                                                            
175  AULAGNIER, Piera (1975). A violência da interpretação, p. 158 (grifo da autora). 
176  Ibidem, loc. cit. (grifo da autora). 
177  AULAGNIER, Piera (1986). Um intérprete em busca de sentido – I, p. 218. 
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Com o declínio do complexo de Édipo, o Eu passa a ser capaz de investir 

emblemas identificatórios que dependem do discurso do meio e não mais 

unicamente do discurso dos pais. 

Essa nova fase da dialética identificatória é denominada por Aulagnier como 

“identificação simbólica” e inclui dois momentos: o “tempo para compreender”, que 

vai do advento do Eu até a assunção da castração e o “tempo de concluir”, que se 

estende da castração até a “identificação ao projeto”. O “projeto identificatório” 

definido por Aulagnier corresponde ao ideal de ego, na teoria freudiana. Segundo as 

palavras da autora: “Compreender a problemática da identificação (...) exige 

considerar o que Freud chamava os ‘ideais do ego’, e que eu denominei ‘projeto 

identificatório’”.178 

A autora define “projeto identificatório” como “(...) a autoconstrução contínua 

do Eu pelo Eu, necessária para que esta instância possa se projetar num movimento 

temporal, projeção de que depende a própria existência do Eu”.179  

Assim, o projeto possibilita o acesso a uma temporalidade, de modo que o 

sujeito possa investir em um “Eu-futuro”, próprio aos seus anseios identificatórios. 

Aulagnier refere-se a essa representação do futuro como “(...) o verde paraíso 

dos amores infantis”,180 uma vez que o acesso ao princípio da realidade e às 

renúncias e adiamentos que ele exige são possibilitados pelo investimento libidinal 

nesse tempo. 

Segundo a autora, uma distância entre o “Eu” e o “projeto identificatório” 

deverá sempre ser preservada, uma vez que “(...) o ‘eu’ não possa estar e não 

possa ser valorizado a não ser pela mediação do anseio de se tornar outro, e esse 

outro, por sua vez, quando encontrado, se projetará num outro projeto (...) num 

remetimento sem fim”.181  

Esse “a menos” que deve permanecer faltando, ao mesmo tempo em que 

evidencia a assunção da castração, possibilita a esperança narcísica da 

conformidade entre o ideal e o Eu, encontro esse que cessaria toda busca 

identificatória.  

                                                            
178  AULAGNIER, Piera (1979). Os destinos do prazer, p. 20 (aspas da autora). 
179  Idem (1975). A violência da interpretação, p. 154. 
180  Idem (1986). Um intérprete em busca de sentido – I, p. 218. 
181  Ibidem, p. 219 (aspas da autora). 
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Em A Violência da interpretação, Aulagnier refere-se às leis que regem o 

funcionamento de um grupo social como podendo ser consideradas, segundo suas 

palavras, 

 

(...) como a tela de fundo que sustenta a representação que os sujeitos se 
fazem do meio ideal. Daí decorre que a relação do sujeito ao meio depende 
de seu investimento dos enunciados do fundamento. O sujeito, ao aderir ao 
campo social, se apropria de uma série de enunciados que sua voz 
repete.182  

 

Assim, a relação do indivíduo com o meio depende de seus investimentos nos 

enunciados então fundamentados, e desse investimento no modelo futuro depende 

o funcionamento social. O sujeito vê no grupo em que vive o suporte oferecido à 

parte de sua libido narcísica; o conjunto social, por sua vez, valoriza a função 

solicitada ao sujeito, estabelecendo-se, assim, o “contrato narcisista”, conceito 

introduzido por Aulagnier para definir tal dinâmica. A criança pré-investe o meio em 

que vive, meio este que lhe solicitará repetir os enunciados presentes, garantindo a 

sobrevivência do grupo. O “contrato narcisista” tem, portanto, como “signatários”, a 

criança e o meio em que ela vive. 

Aulagnier postula, ainda em A Violência da interpretação (1975), que a 

relação entre o casal parental e a criança é sempre marcada pelas características da 

relação do casal com o meio social que o cerca, e que o discurso social também 

projeta sobre o bebê uma antecipação. Assim sendo, o grupo presente na cena 

extrafamiliar pré-investirá o lugar que o sujeito deverá ocupar, a fim de que este dê 

continuidade ao modelo sociocultural vigente. 

O sujeito, por sua vez, procura neste discurso referências que lhe permitirão 

projetar-se no futuro sem que perca o suporte identificatório representado pelo casal 

parental, além do reconhecimento oferecido pelo meio a uma parte de sua libido 

narcísica.  

Gostaria, agora, de ater-me a algumas questões da teoria de Aulagnier que 

abordam o método psicanalítico de investigação do inconsciente e o conceito de 

transferência.  

Como referido nesse trabalho, na identificação primária, o seio é o suporte de 

uma demanda do bebê à sua mãe e de um desejo materno que coincidem. Na 

prática clínica, a análise é que será o suporte da demanda do sujeito, assim como 

                                                            
182  AULAGNIER, Piera (1975). A violência da interpretação, p. 149. 
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de oferta do analista. Segundo as palavras de Aulagnier: “(...) a dialética demanda-

oferta estará sempre presente no tratamento, que permanece o pivô da 

transferência”.183 

Na análise, a demanda do sujeito é identificatória e corresponde ao desejo do 

analista como resposta a sua oferta de análise, o que faz com que se estabeleça a 

transferência. 

Aulagnier afirma que “O que a análise pode oferecer àquele que a empreende 

e a conduz a seu termo, é um novo ‘tempo para compreender’”.184 Segundo a 

autora, por mais que esse resultado possa parecer pouco, representa, na verdade, 

“(...) o ponto limite que o sujeito pode atingir em sua busca de saber e em sua 

esperança de verdade”.185 

Segundo a autora, o núcleo de qualquer sintomatologia neurótica sempre 

revela um conflito identificatório, e é no analista – ou “sujeito-suposto-saber” – que o 

analisando busca essa verdade sobre si mesmo. “A posse dessa verdade que se lhe 

atribui é o motor da transferência.”186 

Em relação à “regra fundamental” descrita por Freud, em “Sobre o início do 

tratamento” (1913),187 segundo a qual o paciente deveria dizer tudo o que lhe viesse 

à cabeça, Aulagnier afirma que é essencial, para o funcionamento do Eu, a garantia 

do direito de escolher os pensamentos que comunica e os que guarda em segredo. 

Assim diz ela: “(...) a ordem de dizer tudo implicaria, para o sujeito ao qual fosse 

imposta, um estado de escravidão absoluta, transformando-o num robô falante.”188 

Segundo Aulagnier, o fantasiar só existe diante da possibilidade de se manter 

secretos os pensamentos: “(...) a perda do direito ao segredo comportaria, ao lado 

de um ‘em demasia’ a ser recalcado, um ‘a-menos’ a ser pensado: duas 

eventualidades que arriscariam tornar igualmente impossíveis a atividade de pensar 

e, através disso, a própria existência do Eu”.189 

Violante interpreta que a privação do poder de escolha sobre o que dizer pode 

levar o paciente a experimentar angústia, durante o processo analítico. Assim afirma 

a autora:  

                                                            
183  AULAGNIER, Piera (1986). Um intérprete em busca de sentido – I, p. 221. 
184  Ibidem, p. 231. 
185  Ibidem, loc. cit. 
186  Ibidem, p. 236. 
187  FREUD, Sigmund (1913). Sobre o início do tratamento. ESB v. XII, p. 177. 
188  AULAGNIER, Piera (1986). Um intérprete em busca de sentido – I, p. 257. 
189 Ibidem, p. 260 (aspas da autora). 
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Se nas neuroses o conflito identificatório reside entre o Eu e seus ideais, no 
processo analítico, o Eu fará de tudo para excluir as representações que 
contradizem aquelas idealizadas sobre si mesmo, a fim de continuar a 
investir nas representações ideais dele próprio.190 

 

Aulagnier atribui à transferência a “escolha” que fará o analisando sobre o que 

falar; da mesma forma, não é o acaso o responsável pelo conteúdo no qual o 

analista irá deter-se em sua “atenção flutuante”. Essa dinâmica é definida pela 

autora como o “postulado do não acaso”. 

Assim, a cadeia associativa pode fazer surgir uma nova junção entre os 

elementos trazidos à análise pelo paciente. Segundo a autora: “A escolha de 

‘acontecimentos-lembrança’ ou ‘acontecimentos-imagens’ que o traçado de uma 

sessão qualquer religará deve sempre ser compreendido como efeito da 

transferência”.191 

                                                            
190  VIOLANTE, Maria Lucia V. Piera Aulagnier. Uma contribuição contemporânea à obra de Freud. 

São Paulo: Via Lettera, 2004, p. 146-147. 
191  AULAGNIER, Piera (1986). Um intérprete em busca de sentido – I, p. 160 (aspas da autora). 
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2. CONSTITUIÇÃO PSICOPATOLÓGICA DA NEUROSE HISTÉRICA 

 

 

A especificidade da histeria é procurada na 
predominância de um certo tipo de identificação e 
de certos mecanismos (nomeadamente o 
recalcamento, muitas vezes manifesto), e no 
aflorar do conflito edipiano que se desenrola 
principalmente nos registros libidinais fálico e 
oral.192 

 

Inicio o presente capítulo abordando a histeria a partir dos primeiros textos 

freudianos – pois penso trazerem dados que auxiliarão no entendimento da neurose 

– para, depois, focar nas relações existentes entre a mesma e os complexos 

nucleares na formação do psiquismo, quais sejam, os complexos de Édipo e de 

castração. 

A partir da teoria de Sigmund Freud, será possível um diálogo com autores 

contemporâneos como Alonso e Fuks, Hugo Mayer, François Dolto, Maria Lucia V. 

Violante e Octave Mannoni, a fim de atingir uma maior compreensão acerca da 

histeria como vicissitude psicopatológica. 

No texto “Histeria” (1888), Freud atribui a origem deste termo (histeria), 

datada nos primórdios da medicina, ao preconceito que vincula as “neuroses” – 

definidas como doenças onde não há alterações perceptíveis do sistema nervoso – 

a doenças do aparelho sexual feminino. 

Afirma que a histeria se baseia em “(...) modificações fisiológicas do sistema 

nervoso e que sua essência deve ser expressa numa fórmula que leve em 

consideração as condições de excitabilidade nas diferentes partes do sistema 

nervoso”.193 

 

A histeria é uma neurose no sentido mais estrito da palavra – quer dizer, 
não só não foram achadas nessa doença alterações perceptíveis do 
sistema nervoso, como também não se espera que qualquer 
aperfeiçoamento das técnicas de anatomia venha a revelar alguma dessas 
alterações.194  

 

                                                            
192  LAPLANCHE; PONTALIS, Vocabulário da psicanálise, p. 275. 
193  FREUD, Sigmund (1888). Histeria. ESB v. I, p. 67. 
194  Ibidem, loc. cit.  
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Portanto, como tal fórmula não havia sido descoberta, Freud (1888) 

considerou que a neurose histérica deveria se definida segundo a totalidade dos 

sintomas que ela apresenta.  

Segundo Freud, nesse mesmo texto de 1888, coube a Charcot diferenciá-la 

dos estados nervosos em geral (às vezes até mesmo de psicoses) e circunscrevê-la 

“(...) nos casos extremos daquilo que se conhece como ‘grand-hystérie’”.195 

Assim compõe-se a sintomatologia da “grande histeria” – proposta por 

Charcot – descrita por Freud no texto de 1888:196 

 ataques convulsivos; 

 “zonas histerógenas”, ou seja, “áreas supersensíveis” do corpo que, 

quando estimuladas, desencadeiam ou cessam um “ataque histérico” 

(podendo variar da pele aos ossos, ou, até mesmo, aos órgãos dos 

sentidos); 

 distúrbios de sensibilidade (anestesias ou hiperestesias), cuja variação 

de intensidade não se vê em nenhuma outra doença; são os sintomas 

mais frequentes e de maior importância para o diagnóstico. A forma 

peculiar com que se distribui já é notada; 

 distúrbios da atividade sensorial que podem afetar todos os órgãos dos 

sentidos; 

 paralisias: mais raras do que as anestesias, porém normalmente 

acompanhada destas; ambas não levam em conta a estrutura 

anatômica do sistema nervoso; 

 contraturas: de persistência incomum, não há o relaxamento com o 

sono, como é o caso das contraturas orgânicas; 

 dentre as características gerais, destaca-se o exagero, nas 

manifestações histéricas. 

A importância dada à hereditariedade é, nesse texto (1888), contundente: 

“Comparados com o fator hereditariedade, todos os outros fatores situam-se em 

lugar secundário e assumem papel de causas incidentais, cuja importância é, quase 

sempre, superestimada na prática”.197 

                                                            
195  FREUD, Sigmund (1888). Histeria. ESB v. I, p. 68 (aspas do autor). 
196  Ibidem, p. 68-77. 
197  Ibidem, p. 76. Ponto de vista de Charcot, aqui reproduzido por Freud.  
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Até então, a histeria continua sendo vista como uma anomalia constitucional, 

uma degeneração do sistema nervoso, apesar de, paradoxalmente, ser enfatizada 

no texto a ausência de lesões nesse sistema. 

Freud refere-se à necessidade de “dois períodos” para o desenvolvimento da 

doença: “(...) a evolução dos distúrbios histéricos, muitas vezes, exige uma espécie 

de incubação, ou melhor, um período de latência, durante o qual a causa 

desencadeante continua atuando no inconsciente”.198 

Ao final do texto, a histeria é descrita como 

 

(...) uma anomalia no sistema nervoso que se fundamenta na distribuição 
diferente das excitações, provavelmente acompanhada de excesso de 
estímulos no órgão da mente. Sua sintomatologia mostra que esse excesso 
é distribuído por meio de idéias conscientes ou inconscientes. 199 

 

Interessante notar a conexão existente entre a sintomatologia histérica e os 

estímulos “no órgão da mente”, levando a pensar na ligação da neurose com 

processos psíquicos. 

No texto “Esboços para a comunicação preliminar” (1893), Freud refere-se ao 

“princípio de constância”, segundo o qual o sistema nervoso procura manter 

constante, nas suas relações funcionais, a “soma de excitação”, eliminando o 

acúmulo desta através de reação motora apropriada. Atribui às experiências 

psíquicas que formam o conteúdo dos ataques histéricos “(...) impressões que não 

conseguiram encontrar uma descarga adequada (...)”,200 chegando à definição de 

trauma psíquico: “(...) transforma-se em trauma psíquico toda impressão que o 

sistema nervoso tem dificuldade em abolir por meio do pensamento associativo ou 

da reação motora”.201 

James Strachey, na introdução de “Estudos sobre a histeria” (Freud e Breuer, 

1893-1895), afirma ser esse texto considerado um ponto de partida da psicanálise. 

Referindo-se à paciente tratada por Breuer, Anna O., afirma que, ao ser trazida à luz 

a amnésia característica de pacientes histéricos “(...) seguiu-se de imediato a 

                                                            
198  FREUD, Sigmund (1888). Histeria. ESB v. I, p. 78. 
199  Ibidem, p. 82. 
200  FREUD, Sigmund (1893). Esboços para a comunicação preliminar. ESB v. I, p. 174. 
201  Ibidem, loc. cit. 
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compreensão de que a mente manifesta do paciente não é a mente em sua 

totalidade, havendo por trás uma mente inconsciente”.202  

Em nota de rodapé da descrição do referido caso clínico, Strachey chama a 

atenção para a possível primeira ocorrência do termo “inconsciente” – como 

substantivo – na obra freudiana; Breuer coloca a palavra entre aspas, o que, 

segundo o editor, deve indicar que a atribui a Freud. 

Assim, em “Estudos sobre a histeria”, Freud e Breuer revelam uma 

preocupação em estabelecer as origens dos sintomas histéricos com ênfase na 

distinção entre os atos mentais conscientes e inconscientes; introduzem os fatores 

dinâmicos – já que o sintoma surge através do represamento de um afeto – e 

econômico, uma vez que o mesmo é o resultado de uma quantidade de energia que 

deveria ter sido utilizada de alguma outra forma.  

Strachey afirma que os autores trabalharam em conjunto na formulação de 

muitos dos conceitos presentes no referido texto (1893-1895). Exemplo disso é o 

termo “conversão”: embora Breuer o tenha atribuído a Freud, este último considerou-

se responsável apenas pela sua nomeação.  

Abro um parêntese para abordar algumas divergências científicas existentes 

entre os dois autores. 

Em primeiro lugar, como destacam Laplanche e Pontalis no Vocabulário da 

Psicanálise, Breuer enxerga “(...) no estado hipnóide a condição fundamental da 

histeria”.203 O estado hipnóide é definido como um estado em que “(...) os conteúdos 

da consciência que nele aparecem pouco ou nada entram em ligação associativa 

com o restante da vida mental (...)”.204 Pode-se considerá-lo semelhante ao 

provocado pela hipnose. No início, Freud acentuou a importância de tal conceito, 

uma vez que, junto a ele, vinha a ideia de uma “(...) divisão da consciência, 

acompanhada da formação de grupos psíquicos separados”.205 Porém, esse estado 

de consciência pertencente à histeria ocorria, segundo Freud, como reação à 

incapacidade em lidar com uma representação incompatível, ou seja, como uma 

defesa, enquanto, para Breuer, decorria de uma disposição genética do indivíduo.  

                                                            
202  FREUD, Sigmund; BREUER, Joseph (1893-1895). Estudos sobre a histeria. ESB v. II, p. 23 (grifo 

do autor). 
203  LAPLANCHE, PONTALIS, Vocabulário da psicanálise, p. 219. 
204  Ibidem, p. 218. 
205  FREUD, Sigmund (1894). As neuropsicoses de defesa. ESB v. III, p. 53. 
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Esse ponto de vista é reforçado por Freud em “As neuropsicoses de defesa” 

(1894):  

 

Esses pacientes que analisei, portanto, gozaram de boa saúde mental até o 
momento em que houve uma ocorrência de uma incompatibilidade em sua 
vida representativa – isto é, até que seu eu se confrontou com uma 
experiência, uma representação ou um sentimento que suscitaram um afeto 
tão aflitivo que o sujeito decidiu esquecê-lo, pois não confiava em sua 
capacidade de resolver a contradição entre a representação incompatível e 
seu eu por meio da atividade de pensamento.206 

 

Portanto, para Freud, a ideia da divisão da consciência figurava como uma 

defesa e não como uma predisposição genética. 

O abandono da ênfase nos “estados hipnóides”, assim como a atribuição de 

sua conceituação exclusivamente a Breuer, é reforçado em “Fragmentos da análise 

de um caso de histeria” (1905), onde Freud afirma, em nota de rodapé, considerar 

“(...) supérfluo e enganador, através do uso desse termo, romper a continuidade do 

problema de averiguar a natureza do processo psíquico que acompanha a formação 

dos sintomas histéricos”.207 

A segunda diferença entre os dois autores encontra-se na importância dada 

aos impulsos sexuais na etiologia da histeria. Segundo Strachey “(...) a divergência 

expressa aparece de uma forma menos clara do que seria de se esperar”.208 Isso 

porque Breuer discorria acerca da importância da sexualidade na origem das 

neuroses, mas, ao mesmo tempo, confessava a Freud não acreditar realmente 

naquilo que falava. Ao final da carta de 8 de novembro de 1895 de Freud a Fliess, 

há uma nota de rodapé a respeito de comentários feitos por Breuer em uma reunião. 

Entre eles, destaca-se a seguinte frase: “Um dos pontos em que o orador não 

concorda com Freud é a valorização excessiva da sexualidade”.209 

Assim, ainda segundo a leitura de Strachey, essa postura hesitante de Breuer 

irritava Freud, que acabava por sentir-se por ela prejudicado no entendimento de 

sua teoria. 

Fecho o parêntese, e me reporto ao texto “As Neuropsicoses de defesa” 

(1894), onde Freud introduz, pela primeira vez, o conceito de conversão. Afirma que 

                                                            
206  FREUD, Sigmund (1894). As neuropsicoses de defesa. ESB v. III, p. 55 (grifo do autor). 
207  Idem. Fragmentos da análise de um caso de histeria. ESB v. VII, p. 33n. 
208  FREUD, Sigmund; BREUER, Joseph (1893-1895). Estudos sobre a histeria. ESB v. II, p. 31 (grifo 

do autor). 
209  MASSON, 1986, p. 152n. 
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tanto o traço mnêmico quanto o afeto ligado à representação já presentes no 

psiquismo não podem ser erradicados; retirando o afeto (soma de excitação) da 

representação, porém, o eu a transforma em uma “representação fraca” que, por sua 

vez, não exige muito trabalho de associação. Mas, a soma de excitação ligada à 

representação incompatível teria que ser utilizada de alguma outra forma: “(...) Na 

histeria, a representação incompatível é tornada inócua pela transformação de sua 

soma de excitação em alguma coisa somática. Para isso, eu gostaria de propor o 

nome conversão”.210 

Segundo Freud, a distribuição da excitação na histeria revela-se instável, já 

que esta, algumas vezes, encontra o caminho de volta à representação da qual se 

destacou, forçando o sujeito a elaborar a representação associativamente, ou a 

livrar-se dela através dos “ataques histéricos”. 

Ainda no mesmo texto (1894), Freud afirma que o fator que caracteriza a 

histeria é a “capacidade de conversão”, e que parte da predisposição – já que alguns 

aspectos desta seriam, ainda, desconhecidos – constitui-se de “uma aptidão 

psicofísica para transpor enormes somas de excitação para a inervação 

somática”.211 

Essa aptidão em si não seria sinônimo de doença, a não ser quando 

houvesse incompatibilidade psíquica ou acúmulo de excitação. 

Em relação à conversão, julgo importante destacar um aspecto da teoria das 

“facilitações”, descrita no “Projeto para uma Psicologia Científica” (1950 [1895]). 

Neste texto, Freud postula que existem neurônios “permeáveis” – destinados à 

percepção – e “impermeáveis”, portadores de memória e, provavelmente, dos 

processos psíquicos em geral. Os primeiros ficam permanentemente alterados pela 

passagem de uma excitação: “Descrevemos esse estado de barreiras de contato 

como grau de facilitação (Banhung)”.212 Portanto, é mais fácil a criação de novos 

vínculos associativos do que de uma nova conversão. 

Mas, já em 1892, em carta a Fliess (Rascunho A), Freud afirmara não existir 

neurose sem que haja distúrbio da função sexual, considerando parte da etiologia 

                                                            
210  FREUD, Sigmund (1894). As neuropsicoses e defesa, p. 56 (grifos do autor). 
211  Ibidem, p. 57. 
212  FREUD, Sigmund (1950 [1895]). Projeto para uma Psicologia Científica. ESB v. I, p. 320 (grifo do 

autor).  
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das neuroses, os “Traumas sexuais anteriores ao início da idade de 

compreensão”.213 

Em 1896, em “Observações adicionais sobre as neuropsicoses de defesa”, 

Freud afirma que, para que se origine a histeria, “(...) tais traumas sexuais devem ter 

ocorrido na tenra infância, antes da puberdade, e seu conteúdo deve consistir numa 

irritação real dos órgãos genitais (...)”.214 Essa é a chamada “teoria traumática das 

neuroses”, que dura apenas cinco anos.  

Nesse mesmo texto, em nota de rodapé, afirma: “Eu próprio me inclino a 

pensar que as histórias de serem vítimas de ataques, que os histéricos tão 

frequentemente inventam, podem ser ficções obsessivas que emergem do traço 

mnêmico de um trauma infantil”.215 

Na carta a Fliess datada de 21 de setembro de 1897 (ano da morte do pai de 

Freud), intitulada “A teoria transformada”, Freud reitera a ideia da criação, por parte 

dos pacientes, das histórias de seduções sofridas: “E agora quero confiar-lhe, de 

imediato, o grande segredo que foi despontando lentamente em mim nestes últimos 

meses. Não acredito mais em minha neurotica (teoria das neuroses)”.216  

A partir de sua autoanálise e experiência clínica, Freud afirma não acreditar 

mais em sua neurotica, a teoria segundo a qual teria havido uma real estimulação 

dos órgãos genitais da criança por um adulto, como causa das neuroses.  

Nesse ponto, julgo importante ressaltar que, mesmo descartando sua teoria 

traumática das neuroses, Freud nunca deixou de dar importância à realidade 

externa, como escreve para Fliess em 19 de fevereiro de 1899: “(...) Realidade (e) 

realização de desejo: é desses opostos que emerge nossa vida mental”.217 

Em carta de 15 de outubro de 1897, mesmo ano em que afirma não mais 

acreditar em sua neurotica, Freud reporta-se, pela primeira vez, ao mito de Oedipus 

Rex: 

 

Descobri, também em meu próprio caso, (o fenômeno de) me apaixonar por 
mamãe e ter ciúme de papai, e agora o considero um acontecimento 
universal do início da infância mesmo que não (ocorra) tão cedo quanto nas 

                                                            
213  MASSON, 1986, p. 38. 
214  FREUD, Sigmund (1896). Observações adicionais sobre as neuropsicoses de defesa. ESB v. III, 

p. 155 (grifo do autor). 
215  Ibidem, p. 155 n3. 
216  MASSON, op. cit., p. 265 (parênteses do autor). 
217  Ibidem, p. 346. 
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crianças que se tornam histéricas. Se assim for, podemos entender o poder 
de atração do Oedipus Rex (...).218 

 

Com a universalização do complexo de Édipo, Freud escreve que a lenda 

grega capta uma compulsão pressentida em cada pessoa, uma vez que todos já 

teriam sido, em fantasia, um “Édipo em potencial.”  

Após haver afirmado, no posfácio do caso Dora (1905 [1901]), que “Ninguém 

podia ter uma noção exata da complicação dos processos psíquicos na histeria, da 

justaposição das mais diversas moções, do vínculo recíproco entre os opostos dos 

recalques e deslocamentos, etc.”,219 Freud postula, em uma nota de rodapé 

acrescida em 1920 aos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905), que os 

sintomas neuróticos resultam do conflito entre as pulsões libidinais exigindo 

satisfação e as reações do ego frente às mesmas; atribui à pulsão sexual a principal 

fonte energética que mantém as psiconeuroses, o que faz com que os sintomas 

sejam a “atividade sexual dos doentes”.220  

Nesse mesmo texto de 1905, afirma que, no caso da histeria, “(...) o 

recalcamento afeta, sobretudo, as zonas genitais propriamente ditas, e estas 

transmitem sua excitabilidade a outras zonas erógenas, de outro modo relegadas na 

vida adulta que então, se comportam exatamente como genitais (...)”.221 Acrescenta 

que qualquer parte do corpo pode ser alçada à condição de zona erógena. 

Sobre a erogenização dos órgãos do corpo, em “A concepção psicanalítica da 

perturbação psicogênica da visão” (1910), Freud toma como exemplo a cegueira 

histérica. Na época em que esse texto foi escrito, ainda não havia sido formulado o 

conceito de pulsão de morte, e o conflito pulsional se presentificava pela oposição 

entre a pulsão sexual e o ego. Assim, segundo Freud, a cegueira histérica consistiria 

em uma perda do domínio do ego sobre o órgão, 

 

(...) que ficaria, então, totalmente à disposição do instinto sexual reprimido. 
É como se a repressão tivesse sido exagerada pelo ego, e como se tivesse 
despejado a criança com a água do banho: o ego se recusa a ver outra 
coisa qualquer, agora que o interesse sexual em ver se tornou tão 
predominante.222 
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Postula que, nos pacientes predispostos à histeria, há uma tendência à 

dissociação do psiquismo, o que faz com que certos processos inconscientes não 

cheguem à consciência. Com isso, Freud afirma que a cegueira histérica não é 

causada por autossugestão como se pensava, e sim pela “(...) dissociação entre os 

processos inconscientes e conscientes no ato de ver; sua idéia de que não vê é a 

expressão bem fundada da condição psíquica e não sua causa”.223 

A partir disso, Freud discorre sobre as relações entre as perturbações 

funcionais dos órgãos e seu papel erógeno: 

 

Se um órgão (...) aumenta seu papel erógeno, é de se esperar, em geral, 
que tal não ocorra sem a excitabilidade e a inervação do órgão, passível 
das alterações, que se manifestarão na forma de perturbações de suas 
funções a serviço do ego.224 

 

Essas perturbações, Freud as chama de “perturbações neuróticas” (de forma 

inadequada, segundo ele) e propõe o conceito provisório de “submissão somática” 

para falar da predisposição para adoecer no caso específico da histeria. Em outras 

palavras, o paciente histérico tem uma condição somática especial que vem ao 

encontro do conflito psíquico, formando o sintoma conversivo. 

Havendo a “complacência somática”, um sintoma tende a representar 

sucessivos significados, pois é mais fácil a criação de novos vínculos associativos 

do que uma nova conversão, o que pode ser explicado pela teoria das “facilitações”, 

descrita no “Projeto para uma psicologia científica” (1895).225  

Em “Cinco lições sobre a psicanálise” (1910), Freud refere-se à paciente de 

Breuer, Anna O., no intuito de exemplificar a “conversão histérica”. Mostra como em 

quase todas as ocasiões da formação dos sintomas, uma descarga adequada para 

poderosas emoções que se apresentavam deixara de ocorrer, fazendo com que as 

mesmas permanecessem, em parte, fonte contínua de excitação para a vida 

psíquica, e parte se desviasse para inervações somáticas, apresentando-se como 

sintomas físicos. A conversão histérica exacerba a tendência, existente em todos 

nós, da condução das excitações psíquicas para a inervação somática. Com isso, 
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Freud afirma estar “(...) quase chegando a uma teoria puramente psicológica da 

histeria, onde assinalamos o primeiro lugar para os processos afetivos”.226 

No texto de 1925 acima referido, Freud escreve, em relação ao recalque:227 

“(...) investigações ulteriores poderão revelar haver estreita ligação entre formas 

especiais de defesa e doenças específicas, como, por exemplo, entre repressão e 

histeria”.228 

Laplanche e Pontalis interpretam que o recalque é especialmente presente na 

histeria e assim o definem: 

 

(...) operação pela qual o indivíduo procura repelir ou manter no 
inconsciente representações (pensamentos, imagens, recordações), ligadas 
a uma pulsão. O recalcamento produz-se nos casos em que a satisfação de 
uma pulsão – susceptível de por si mesma provocar prazer – ameaçaria 
provocar desprazer relativamente a outras exigências.229 

 

No mesmo texto de 1925, Freud situa a conversão histérica como uma das 

poucas situações em que a luta defensiva contra um impulso instintual desagradável 

pode ser eliminada. Numa tentativa de impedir que os sintomas permaneçam 

isolados e alheios, o ego tenta agregá-los a si, incorporando-os em sua organização. 

Exemplifica essa situação com a formação de certos sintomas histéricos que, 

segundo suas palavras:  

 

(...) revelamos ser um meio termo entre a necessidade de satisfação e a 
necessidade de punição. Tais sintomas participam do ego desde o início, 
visto que atendem a uma exigência do superego enquanto, por outro lado, 
representam posições ocupadas pelo reprimido (...).230  

 

A respeito da tentativa do ego em incorporar tais sintomas a sua organização 

e impedi-los de permanecer isolados, Freud postula: 

 

O ego passa agora a comportar-se como se reconhecesse que o sintoma 
chegara para ficar e que a única coisa a fazer era aceitar a situação de bom 
grado, e tirar dela o máximo proveito possível. Ele faz uma adaptação ao 
sintoma – a essa peça do mundo externo que é estranha a ele – assim 
como faz em relação ao mundo externo real. (...) Dessa forma, o sintoma 
gradativamente vem a ser o representante de interesses importantes; (...) e 
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230  FREUD, Sigmund (1926 [1925]). Inibições, sintomas e ansiedade, p. 120-121. 
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se funde cada vez mais estreitamente com o ego, tornando-se cada vez 
mais indispensável a ele.231  

  

A “utilidade” do sintoma para o ego, ou seja, a “adaptação secundária” acima 

descrita, corresponde ao “ganho secundário” da doença e não deve, segundo Freud, 

ser exagerada, a ponto de se pensar que o sujeito crie o sintoma para não ter que 

realizar suas tarefas cotidianas.  

Ainda em “Inibições, sintomas e ansiedade” (1926 [1925]), Freud relaciona a 

origem da histeria, assim como de outras neuroses, à “(...) necessidade de desviar 

as exigências libidinais do complexo edipiano”.232 

Na parte VIII desse mesmo texto, “Inibições, sintomas e ansiedade” (1926 

[1925]), Freud afirma ter descoberto, ao contrário do que imaginava, que a 

ansiedade de castração tem a mesma força nas mulheres do que nos homens, 

acrescentando que o sexo feminino “(...) está indubitavelmente mais sujeito a 

neuroses do que os homens”.233  

Ressalta que nas mulheres, “(...) a situação de perigo da perda de objeto 

parece ter permanecido a mais efetiva”.234 Porém, considera que, nesse caso, o 

determinante de ansiedade não se trata do medo da perda do objeto em si, e sim do 

seu amor. E acrescenta: “(...) afigura-se provável que, como um determinante de 

ansiedade, a perda do amor desempenha o mesmíssimo papel na histeria que a 

ameaça de castração nas fobias e o medo do superego na neurose obsessiva”.235 

Apesar de não abordar as fobias e a neurose obsessiva nessa dissertação, 

penso que esta frase deixa clara a importância que tem a perda de amor no caso da 

neurose histérica, de modo equivalente ao temor à castração. 

No texto “A dissecção da personalidade psíquica”, Freud afirma considerar 

que: “A mãe somente obtém satisfação sem limites na sua relação com seu filho 

menino; este é, sem exceção, o mais perfeito, o mais livre de ambivalência de todos 

os relacionamentos humanos”.236 Assim, pode acontecer de a mãe ter expectativa 

em gerar um filho do sexo masculino e apresentar dificuldades em investir 

libidinalmente em uma filha.  
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A fim de alcançar maior compreensão acerca do lugar do desejo materno na 

constituição psíquica da criança, recorro à teoria de Piera Aulagnier. 

Em relação à concepção de psicopatologia proposta por esta autora, segundo 

suas palavras, “Por mais diferentes que sejam as definições que os analistas dão ao 

eu, (...) somente o funcionamento dessa instância justifica e dá sentido ao conceito 

de psicopatologia”.237 

Aulagnier acrescenta à teoria freudiana o conceito de potencialidade e 

concebe a psicopatologia como conflitos identificatórios, diferentemente de Freud, 

que a aborda a partir de conflitos entre instâncias psíquicas. 

O conceito de potencialidade é definido pela autora como englobando “(...) os 

‘possíveis’ do funcionamento do eu e de suas posições identificatórias, uma vez 

terminada a infância”.238 

A autora compara a formação do Eu a um quebra-cabeça, onde sempre 

haverá o risco de desencaixe das peças formadas pelas dimensões identificada e 

identificante. Se a fissura ocorrer entre os dois componentes do Eu, ou seja, entre o 

identificante e alguns dos primeiros identificados enunciados pelo porta-voz, 

estabelece-se a potencialidade psicótica; se, por outro lado, o conflito ocorrer entre o 

Eu e seus ideais, a potencialidade será neurótica, onde está incluída a histeria; por 

último, se o conflito existir no interior do Eu e, também, entre o Eu e seus ideais, 

resultará na potencialidade polimorfa. 

Segundo Aulagnier, com exceção da ocorrência do autismo ou da psicose 

infantil, todo Eu alcança o “tempo de concluir”. Assim, será possível manter uma 

ligação entre os identificados veiculados pelo discurso parental e os identificantes a 

eles acrescentados pelo sujeito. 

Em “Os destinos do prazer”, Aulagnier afirma que  

 

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 o mesmo desejo 
graças à fixação que se opera. (...) Eis a razão por que a resposta que ele 
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238  Ibidem, p. 228 (grifo e aspas da autora). 
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recebe não pode satisfazer o que se oculta atrás da aparente legitimidade 
dos objetos ou dos prazeres que supõe pedir.239 

 

Com isso, a autora diz que, na neurose, o Eu muda seus destinatários, sem 

alterar a demanda libidinal infantil. Em outras palavras, o sujeito continua a esperar, 

como resposta ao seu investimento, ser amado e protegido como queria pelos pais 

e, ainda, receber prazer sexual.  

Paradoxalmente, porém, se o outro – destinatário do investimento libidinal – 

age de maneira a corresponder à expectativa que havia sido colocada nas figuras 

parentais “(...) o sujeito recua face ao horror de um incesto que seria consumado”.240 

Por outro lado, se a resposta recebida não sustentar a ilusão de ser a mesma 

esperada pelos primeiros objetos (os pais), o neurótico não tem acesso ao gozo.241 

Como referido acima, a autora considera que a potencialidade neurótica 

(onde se situa a histeria) define-se pelo conflito entre o Eu e seus ideais. Segundo 

suas palavras:  

 

Pode se situar entre o primeiro agrupamento e essas peças acrescentadas 
que são testemunha do que se tornou e do que está se tornando o eu. 
Encontramos então a potencialidade neurótica que ameaça a relação do eu 
com seus ideais, únicos capazes, acredita ele, de atrair em seu favor o 
amor, a admiração, o desejo.242  

 

O período de “estabilização” das posições identificatórias ocupadas pelo Eu 

infantil coincide com a assunção da castração, época em que a criança deve ter 

adquirido a posição simbólica de um ser desejante, com atributos capazes de 

sustentar o desejo do outro. 

Destaco as vivências depressivas maternas e sua influência na psique do 

bebê – especialmente durante a fase oral do desenvolvimento libidinal – devido a 

sua importância na análise do caso clínico a ser relatado no próximo capítulo. 

Aulagnier afirma que a presença de vivências depressivas na mãe, 

principalmente em seus contatos iniciais com o filho – seja devido ao sexo do bebê 

ou não – explica os sinais mais precoces de desamparo psíquico na criança, uma 

vez que o deprimido não consegue sentir prazer em seus contatos, dificultando 

grandemente o investimento libidinal na criança. Segundo a autora: “(...) uma 
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vivência depressiva presente na mãe, quando dos primeiros contatos com a criança, 

veio a ocupar um lugar crescente para notificar os mais precoces sinais, os mais 

imediatos, de uma angústia psíquica no infans”.243 

Essa falta de investimento libidinal pode intervir, segundo interpretação de 

Violante, 

 

(...) tanto na assunção jubilosa de si pelo Eu, na identificação especular, por 
meio da qual o Eu advém identificado com a resposta ao desejo materno, 
quanto na assunção da castração simbólica pelo Eu – que a histérica a 
assume, pois não é nem homossexual e, muito menos, psicótica!244 

 

A impossibilidade de a mãe manifestar prazer ao tocar a criança, de 

compartilhar um prazer erógeno, traz consequências negativas para a psique infantil, 

que seguirá buscando um reconhecimento. Segundo Aulagnier: 

 

A criança frente a um meio surdo às expressões de seu sofrimento psíquico 
tentará e conseguirá freqüentemente servir-se de um sofrimento de fonte 
somática para obter uma resposta. Resposta, na maioria das vezes, 
decepcionante; é raro que uma mãe surda ao sofrimento psíquico saiba 
ouvir o que a criança pede via seu corpo.245 

 

Segundo Aulagnier, para que o sujeito possa diversificar tanto os destinatários 

quanto os objetos de sua demanda, “(...) é necessário que o corpo (...) tenha como 

referente um corpo ‘psíquico’ cuja história prove o amor que se lhe dedicou, o 

reconhecimento e a valorização de sua identidade sexual, de sua singularidade 

(...)”.246 

A autora postula que, se isso não for possível, o sujeito continuará recorrendo 

ao corpo como mensageiro privilegiado, nele reproduzindo a relação que sua mãe 

teve com o corpo da criança; relação, essa, por ele imputada na história que criou 

para si: 

 

(...) quando isto acontecer, a relação do sujeito adulto com o sofrimento de 
seu corpo transformará este sofrimento no representante do corpo do bebê 
e da criança que ele foi, bebê e criança que se pode também desejar 
reparar, sobreproteger, ou, ao contrário, odiar, punir por um sofrimento que 
se lhe vai impor ou exacerbar, ou ainda que se quer simplesmente ignorar, 
retomando assim, por sua conta, a surdez materna.247 
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No texto “Observações sobre a feminilidade e suas transformações”, 

Aulagnier postula que a descoberta da castração da mãe recoloca em questão as 

principais referências da relação da menina com o desejo – especialmente no nível 

do narcisismo – já que esta não pode mais se reconhecer como objeto do desejo 

materno. Segundo as palavras da autora: “(...) a menina só pode confessar-se que o 

desejo da mãe, se ela quiser continuar sendo seu suporte, faz com que ela deva 

renunciar a ser para parecer, e para parecer justamente o que não é e não tem”.248 

A dificuldade em entender o que é desejável em uma mulher faz, portanto, 

com que a histérica não consiga superar satisfatoriamente seu complexo de Édipo, 

permanecendo fixada na fase fálica de seu desenvolvimento libidinal, sentindo-se 

“castrada”. Tentará dissimular essa “imperfeição” procurando ocupar um lugar de 

completude, sempre necessitando da confirmação do outro.  

Em acordo com a teoria freudiana, Birman destaca que “(...) o grande 

sofrimento e a maior ameaça das mulheres seria sempre a perda do amor, já que o 

fato de a mãe não lhe ter ofertado o pênis, seria para elas uma espécie de revelação 

deste desamor primordial”.249  

Maria Lucia V. Violante, no artigo “Algumas notas sobre a histeria e a 

homossexualidade femininas” (2005), propõe que essa extensão do medo da perda 

do objeto até a fase fálica seria específica do caso “da menina que se tornará 

histérica, pois sua desvalorização como menina tem início no nascimento. Daí a 

fixação oral e fálica”.250 

Portanto, a falta de investimento libidinal materna (de forma prevalente) pode 

ocasionar, na menina que se tornará histérica, fixações nas fases oral e fálica do 

desenvolvimento libidinal, fato que interferirá na resolução de seu complexo de 

Édipo e de castração. 

Ainda no mesmo artigo, Violante interpreta: 

 

(...) a fixação fálica da histérica resulta de uma busca incessante para sua 
grande questão: o que é desejável numa mulher? O que é ser mulher? 
Pergunta essa para a qual ela não recebe resposta satisfatória nem do lado 

                                                            
248  AULAGNIER, Piera (1966). Observações sobre a feminilidade e suas transformações. In: 

CLAVREUL, J. et. al. O desejo e a perversão. Campinas: Papirus, 1990, p. 88. 
249  BIRMAN, Joel (1946). Gramáticas do erotismo: a feminilidade e as suas formas de subjetivação 

em psicanálise. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001, p. 197 (grifo do autor). 
250  VIOLANTE, Maria Lucia V. Algumas notas sobre a histeria e a homossexualidade femininas. 

Revista Trieb., Rio de Janeiro: SBPRJ, v. IV, ns. 1 e 2, 2005, p. 191-203, p. 200. 
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da mãe (fálica, com freqüência) e nem do lado pai (com certa freqüência, 
indiferente ou submisso ou conivente com a falicidade da esposa).251 

 

Em Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade (2004), Violante 

entende que, em ambos os casos, tanto para a menina como para o menino, “(...) a 

castração incide sobre o falo, ou seja, sobre a ilusão narcísica de ser a resposta ao 

desejo materno e ser possuidor de um ego ideal”.252 

Ao tecer comentários a respeito do filme “Cisne Negro”, Contardo Calligaris 

ressalta a diferença existente na relação da mãe com filhos homens e mulheres. 

Afirma que a menina nunca preenche a expectativa materna como o faz o filho 

varão:  

 

Mulheres e meninas (...) sentem que, mesmo alcançando a perfeição, não 
serão o que suas mães pediram a Deus. A explicação clássica disso é que 
elas, pelo simples fato de serem mulheres, não preenchem a expectativa 
materna tanto quanto um filho varão. (...) as mulheres aspiram à perfeição 
mais do que os homens porque tentam merecer uma aprovação materna 
que é quase impossível. 253 

 

Octave Mannoni, baseado em suas observações clínicas e sem fazer disso 

uma teoria, levanta a hipótese de que os pais da histérica talvez tivessem desejado 

que esta tivesse nascido menino: “Nós queríamos um menino, não foi como deveria 

ser (...)”.254  

Hugo Mayer255 concorda com essa tese e afirma: “(...) é frequente vermos – 

sobretudo na histeria feminina – que a mãe desvaloriza sexualmente sua filha 

enquanto que o pai a considera uma espécie de companheira-cúmplice – e isto é 

mais evidente quando não há filhos varões – e a valoriza em atividades 

masculinas”.256 

                                                            
251  VIOLANTE, Maria Lucia V. Algumas notas sobre a histeria e a homossexualidade femininas, 

p. 201. 
252  VIOLANTE, Maria Lucia V. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade, p. 94. 
253  CALLIGARIS, Contardo. Cisne Negro, o Carnaval e as mães. Folha de São Paulo. São Paulo, 10 

de março de 2011. Ilustrada, E 11. O filme “Cisne Negro” foi escrito por Marc Heyman, Andres 
Heinz e John Mc Laughlin e dirigido por Daren Aronofsky. 

254  DAVID-MÉNARD, Monique. Identificação e histeria (1987). In: ROITMAN, Ari (Org.). As 
identificações: na clínica e na teoria psicanalítica. Tradução de Ari Roitman. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 1994, p. 87. 

255  Esse autor lacaniano, apesar de não ter formulado uma teoria a respeito, em muito contribuiu – 
baseado em suas observações clínicas – para o entendimento da psicopatologia histérica. Este 
trabalho, porém, não se utilizará dos conceitos propostos por J. Lacan. 

256  MAYER, Hugo (1989). Histeria, p. 34. 
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Dolto interpreta que, quando a menina recebe a “(...) confirmação de que foi 

desejada menina por seu pai – e, como tal, à imagem da mãe, sem pênis –, ela 

aceita muito rapidamente a sua característica sexual (...)”.257 

Sobre a não valorização da feminilidade da menina que se tornará histérica, 

Alonso e Fuks afirmam: 

 

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.258 

 

Com isso, entendo que, durante o desenvolvimento psicossexual, a menina 

que se tornará histérica enxerga a diferença anatômica como resultado da 

castração, o que dificulta sua valorização como mulher. 

Hugo Mayer interpreta como uma forma de compensação essa necessidade, 

muitas vezes presente na histérica, de atrair o olhar do outro:  

 

Através de um vestuário calculadamente natural, de um manejo corporal 
administrado até o detalhe, de olhares carregados, do enigma de seu 
sorriso... a histérica representa ante o homem não somente que é uma 
mulher excepcional, única e desejável, mas também que tem algo mais que 
não se vê, algo que a torna mais desejável ainda. (...) O que lhe interessa é 
despertar o desejo de um homem, mais do que alcançar o prazer sexual 
com um companheiro.259  

 

Portanto, a histérica necessita da constante confirmação de que é desejável, 

o que pode fazer com que pretenda manter a situação de sedução indefinidamente, 

ou que procure um lugar de visibilidade e de reconhecimento. 

Octave Mannoni tece considerações a esse respeito, baseado em suas 

observações clínicas: “(...) na minha limitada experiência, as histéricas que se 

curaram conseguiram isso graças a um sucesso visível, que os outros pudessem 

reconhecer”.260 

                                                            
257  DOLTO, Françoise (1982). Sexualidade feminina, p. 55. 
258  ALONSO, Silvia Leonor; FUKS, Mario Pablo. Histeria. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2004, p. 

167 (grifo dos autores). 
259  MAYER, Hugo (1989). Histeria, p. 58 (grifos do autor). 
260  MANNONI, Octave (1987). Identificação e histeria. In: ROITMAN, Ari (Org.). 1987. As 

identificações na clínica e na teoria psicanalítica. Tradução de Ari Roitman. Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 1994, p. 87. 
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Segundo Mayer, a mãe da histérica estimula a fantasia da filha de ocupar seu 

lugar junto ao pai: “Toda filha alguma vez quis substituir a mãe como companheira 

do pai. Porém, a mãe da histérica, com suas falências, estimula esta fantasia, pois 

aparenta ser facilmente superável como mulher do pai”.261 

Em relação ao pai da histérica, Mayer o considera frágil em sua função de 

impor a lei que interdita o incesto: “Ele, ainda que aceite a lei, vê sua filha mais como 

menina-mulher do que como menina-filha, dando a entender, com esta conduta, que 

é possível uma relação incestuosa”.262  

Alonso e Fuks corroboram esse pensamento, destacando o papel do pai na 

ressignificação da incompletude vivida pela menina: 

 

O pai deve promover e facilitar uma passagem, (...) ressignificando a 
incompletude como função de uma lei simbólica. Na histeria, o pai não teria 
operado essa passagem: ser um representante da lei aí onde é demandado 
para ser um doador que obture o rombo narcísico aberto pelo complexo de 
castração.263 

 

Os autores consideram que o pai pode sobreinvestir a filha falicamente, 

levando-a a tentar satisfazer as expectativas paternas através do sacrifício de seus 

projetos pessoais: 

 

(...) o pai deve dignificar o feminino em lugar de falicizar a filha. A 
incompletude presente na lógica fálica, ressignificada como diferença, 
conduz ao feminino. A incompletude presente na lógica fálica, igualada ao 
não valorizado, ao indigno, conduz ao modo de ver histérico.264 

 

Segundo Mayer, por não ter internalizado um pai que, sem hesitação, interdite 

o incesto, a histérica permanece fixada na equivalência entre desejo sexual e desejo 

incestuoso, o que lhe dificulta a substituição do pai por outro objeto amoroso. 

O autor considera que “(...) a histeria é uma patologia que se situa a meio 

caminho entre o complexo de Édipo negativo e o complexo de Édipo positivo”.265 

Assim, foi possível à histérica afastar-se da mãe o suficiente para desejar uma 

relação heterossexual, mas continua a buscar nela a resposta sobre o que é 

desejável numa mulher: 

                                                            
261  MAYER, Hugo. Histeria, p. 68. 
262  Ibidem, p. 87 (grifo do autor). 
263  ALONSO; FUKS, Histeria, p. 143. 
264 Ibidem, p. 145. 
265 Ibidem, p. 88. 
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(...) representa sê-lo nas aparências: seduz, veste-se, exibe-se como uma 
"mulher" atraente para um homem (...). Rivaliza com a mãe; contudo, além 
desta rivalidade há uma profunda admiração, um obscuro apego pelo qual 
gostaria de fundir-se com ela.266 

 

Assim, entre o rechaço materno em relação à feminilidade – tanto da filha 

quanto da própria mãe – e um pai escorregadio que não pode ser visto nem como 

objeto de amor valorizado nem como representante da lei que proíbe o incesto, a 

histérica tem dificuldades em superar satisfatoriamente seu complexo de Édipo, 

permanecendo fixada na fase fálica do desenvolvimento libidinal, imersa em um 

mundo de seres “fálicos” ou “castrados”. 

O temor que sente a histérica de ver rechaçado o que ela oferece ao homem 

leva-a, como interpreta Violante, “(...) a realizar um tipo narcísico de escolha de 

objeto (...)”.267 (Tal como definida no capítulo 1, sobre a Metapsicologia freudiana.) 

Hugo Mayer entende que a histérica pode tentar compensar a falta de 

investimento materno a partir da idealização da figura paterna, buscando, na vida 

adulta, o amor parental que lhe foi insuficiente no passado:  

 

Pode-se observar, na histérica, uma acentuada dependência de seu marido 
ou de algum personagem idealizado que representa a autoridade. (...) 
Muitas vezes há uma tentativa de compensar o rechaço materno com um 
deslocamento da dependência da mãe para o pai idealizado. Idealizado e 
superestimado como representação materna, como uma compensação 
dela, porém também como “salvador” que poderia tirá-la de um vínculo 
materno vivido como deserto afetivo e transformá-la em uma mulher amada 
com ternura.268 

 

Mayer inclui o exemplo da escolha de um mestre ou de alguém que a coloque 

nesse lugar, uma vez que sua necessidade de perfeição é buscada no outro, mas, 

também, em si mesma. 

Lucien Israël interpreta que a imagem buscada pela histérica na figura de um 

mestre é a de um pai idealizado: 

 

(...) o pai eventualmente procurado não é uma pura e simples reprodução 
do pai, mas um pai completo, de uma maneira que nunca existiu. (...) As 
faltas paternais que a histérica procura preencher pela escolha de seu 
parceiro são faltas imaginárias. (...) Mais forte, mais potente que o pai. (...) 

                                                            
266  MAYER, Hugo. Histeria, p. 42 (aspas do autor). 
267  VIOLANTE, Maria Lucia V. O dilema da histérica, p. 9. 
268 MAYER, op. cit., p. 62. 
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por ser designado assim, realiza o anseio da histérica de encontrar seu 
mestre.269 

 

Através da fantasia, a histérica consegue, então, atingir aspirações infantis 

que, de outro modo, teria que abandonar, como ser objeto de amor do pai idealizado 

e, ainda, corresponder às expectativas maternas. Porém, a natureza proibida (por 

ser incestuosa) dos desejos que alimentam as fantasias faz com que as mesmas 

sejam reprimidas. 

Mas a força pulsional pode adquirir intensidade suficiente para que a 

repressão fracasse, manifestando-se, por exemplo, através de sintomas 

conversivos.  

Segundo Hugo Mayer: “O corpo aparece, assim, como o lugar em que se 

expressa aquilo que a censura impede que seja dito em palavras.” 270  

Emilce Dio Bleichmar destaca os benefícios secundários relacionados aos 

sintomas conversivos histéricos; descreve os vários mecanismos de produção de um 

sintoma conversivo: por simbolização, por identificação com o outro, por 

identificação com um recurso do outro ou, conforme diz a autora: 

 

(...) Por exclusivo benefício secundário, pela aprendizagem a partir de uma 
enfermidade ou doença prévia, dos efeitos interpessoais que provoca. A 
“idéia da complacência somática” como geradora de sintomas conversivos, 
mas desvinculada de qualquer outra significação que não seja o controle do 
objeto.271 

 

E conclui: “(...) ao descrever a histeria de conversão, fica claro que o 

mecanismo produtor pode ser tanto o benefício primário, ou seja, uma fantasia 

específica, ou o mecanismo secundário em forma independente ou exclusiva”.272  

Finalizo esse capítulo tecendo alguns comentários a respeito de questões 

relacionadas à identificação na histeria, especificamente no Caso Dora (1905).273 

Segundo Freud, Dora era muito apegada ao pai e suas simpatias sempre 

penderam para o lado paterno da família; após terem início seus sintomas 

                                                            
269  ISRAËL, Lucien. A histérica, o sexo e o médico. Tradução de Celia Gambini. São Paulo: Escuta, 

1995, p. 115. Faço uso de ideias compiladas por este autor lacaniano, que em muito contribuiu, a 
partir de observações clínicas, para o entendimento da psicopatologia histérica; porém, este 
trabalho, como já referido anteriormente, não se utiliza de conceitos postulados por J. Lacan.  

270  MAYER, Hugo. Histeria, p. 59. 
271  DIO BLEICHMAR, Emilce (original não datado). O feminismo espontâneo da histeria. Tradução 

de Francisco Vidal. Porto Alegre: Artes Médicas, 1988, p. 148 (aspas da autora). 
272  Ibidem, p. 149. 
273  FREUD, Sigmund (1901[1905]). Fragmento da análise de um caso de histeria. ESB v. VII.  
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neuróticos, tomara como modelo uma tia, irmã do pai, a quem Freud atribuiu uma 

grave forma de psiconeurose sem, porém, nenhum sintoma caracteristicamente 

histérico. Em relação à mãe, menosprezava-a: “criticava-a duramente e se subtraíra 

por completo de sua influência”.274 O único irmão, um ano e meio mais velho, fora, 

anteriormente, o modelo por Dora admirado e a quem tentava seguir.  

No último encontro tido com Freud, em que este discorre sobre a “fantasia de 

parto” de Dora e suas esperanças nutridas em relação ao Sr. K. – inclusive de 

casamento – esta não o contradiz como de costume; emociona-se e se despede 

amavelmente. 

Mas, em nota de rodapé do pós-escrito ao relato do caso, Freud diz: 

 

Quanto mais me vou afastando no tempo do término da análise, mais 
provável me parece que meu erro técnico tenha consistido na seguinte 
omissão: deixei de descobrir a tempo e de comunicar à doente que a moção 
amorosa homossexual (ginecofílica) pela Sra. K. era a mais forte das 
correntes inconscientes de sua vida anímica.275 

 

Não penso ser o interesse sentido por Dora em relação a Sra. K. de caráter 

homossexual, e sim a busca de um modelo de feminilidade característico da histeria, 

uma vez que a possível não valorização de sua feminilidade pode fazer com que a 

histérica questione continuamente o que é desejável em uma mulher. 

Sabendo-se que Dora não enxergava na mãe um modelo de feminilidade em 

que pudesse se espelhar, parece esperado que a Sra. K., pessoa que foi, 

supostamente, eleita por seu pai e com quem Dora convivia intimamente, tenha 

cumprido tal função. Assim afirma Freud, no relato do caso: 

 

(...) a jovem mulher e a menina apenas adolescente tinham vivido durante 
anos na mais estreita intimidade (...). Dora era a confidente e conselheira da 
mulher em todas as dificuldades de sua vida conjugal; não havia nada de 
que não conversassem.276 

 

Durante a descrição do caso clínico, Freud afirma, em relação aos 

sentimentos de Dora pelo Sr. K.: “Foi-me forçoso presumir que ela ainda estava 

apaixonada por ele, mas que desde a cena do lago, por motivos desconhecidos, seu 

amor tropeçava numa violenta resistência (...)”.277 

                                                            
274  FREUD, Sigmund (1901[1905]). Fragmento da análise de um caso de histeria. ESB v. VII, p. 28. 
275  Ibidem, p. 113n. 
276  Ibidem, p. 63. 
277  Ibidem, p. 60. 
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Na análise do segundo sonho, Dora chegava em casa e encontrava uma 

carta escrita por sua mãe, dizendo que, como a filha saiu de casa sem o 

conhecimento dos pais, não quisera escrever-lhe que seu pai estava doente. “Agora 

ele morreu e, se quiser, você pode vir.” 278 Dora percebe que após a frase “se você 

quiser” havia um ponto de interrogação e que tal conteúdo fora extraído da carta da 

Sra. K., quando do convite para irem a L___, o lugar junto ao lago. Fora colocado, 

nessa carta, de maneira muito estranha, um ponto de interrogação no meio da frase. 

Assim, Freud se vê às voltas, novamente, com a “cena do lago”: segundo o 

relato de Dora, o Sr. K. havia feito-lhe uma proposta ofensiva, o que a fez reagir com 

uma bofetada em seu rosto e afastar-se às pressas. Freud pede que ela tente 

lembrar-se de detalhes da ocasião, mas Dora apenas recorda-se do seguinte 

comentário do Sr. K.: “‘Sabe, não tenho nada com minha mulher’.”279 

Concordo com a interpretação de Denise Maurano Mello acerca da relação de 

Dora com o casal K.: 

 

(...) queria saber tão avidamente como uma mulher pode ser amada por um 
homem, como é comum na histeria – que no quarteto que constituía com 
seu pai e o casal Sr. e Sra K. considerava essa última como aquela que 
deteria a chave do enigma da feminilidade e, com isso, lhe conferia uma 
condição de suma importância. Razão pela qual toda e qualquer relevância 
que o Sr. K. tinha para ela cai por terra no momento em que esse, na cena 
do lago, lhe diz que nada tem com a mulher. Ou seja, mostra-se como 
alguém que não lhe facultará qualquer acesso à feminilidade, que era o que 
a Sra. K. significava para ela.280 

 

Portanto, o interesse de Dora pela Sra. K., no meu entender, derivava do 

interesse pelo feminino que ela representava, possibilitando-lhe um acesso que a 

mãe não facultou.   

Assim consideram Alonso e Fuks (2004) em relação a essa dinâmica: 

 

Dora quer ser amada pelo pai como a Sra. K., mas, para ser objeto do 
desejo masculino, terá primeiro de identificar-se com o pai ou com o irmão, 
a fim de esclarecer qual o valor que tem a mulher nesse desejo masculino. 
Assim, a relação de Dora com a Sra K. não é um desejo homossexual; a 
Sra. K. é, para Dora, o modelo da própria feminilidade.281 

 

                                                            
278  FREUD, Sigmund (1901[1905]). Fragmento da análise de um caso de histeria. ESB v. VII, p. 92. 
279  Ibidem, p. 96 (aspas do autor). 
280  MELLO, Denise Maurano. Histeria, o princípio de tudo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

2010, p. 94. 
281  ALONSO; FUKS, Histeria, p. 164. 
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Concordo com Violante (2005) em sua interpretação: 

 

No meu entender, a existência de um homossexualismo latente em todas as 
pessoas é uma coisa; outra muito diferente é confundir a histeria de Dora 
com um suposto homossexualismo. A Sra. K. era para Dora, a meu ver, 
objeto de identificação e não de escolha. Afinal, era a mulher desejada por 
seu pai.282 

 

Conforme comenta Katz, na época em que analisou Dora, “(...) Freud ainda 

não distinguia amor de objeto (...) de amor de identificação”.283 Talvez aí resida parte 

da dificuldade em se perceber a busca da figura feminina de identificação por parte 

de Dora na Sra. K. 

Como interpretam Alonso e Fuks,  

 

A fragilidade que a histérica vive, para sustentar-se sozinha no lugar da 
feminilidade, leva-a a inserir-se nesse jogo de espelhos, condenando-se 
permanentemente a essa construção de triângulos ou de quadriláteros.284  

 

Assim, a retirada da Sra. K., a partir da frase proferida pelo Sr. K.: “Não tenho 

nada com a minha mulher” na dinâmica até então estabelecida, impossibilitava o 

acesso ao mistério da feminilidade sob o ponto de vista masculino, quebrando o 

equilíbrio existente na formação do triângulo amoroso. 

Em relação à importância do mundo fantasístico no universo da histérica, 

Hugo Mayer o atribui ao desejo incestuoso. Assim ele diz: 

 

O desejo incestuoso e sua repressão não são, por certo, privativos da 
histeria, mas nela se fazem presentes de muitas maneiras e com particular 
intensidade. A sedução infantil, a mútua sedução incestuosa, se constitui 
em um ponto de fixação ao qual a fantasmagoria inconsciente resistirá a 
renunciar pelo resto da vida. Que satisfação sexual pode, um simples 
homem, procurar dar a uma mulher histérica, frente a um rival fantasmático 
tão poderoso?285 

 

O mesmo autor acrescenta o aspecto triangular da relação edípica para 

melhor explicar a acentuada presença da fantasia nessa neurose:  

 

O que é para ela o prazer sexual comparado com esse universo 
maravilhoso da sua fantasia? Experimentar esse prazer acarretaria um 

                                                            
282  VIOLANTE, Maria Lucia V. Algumas notas sobre a histeria e a homossexualidade femininas, 

p. 197. 
283  KATZ, Chaim (Ed.). A histeria – o caso Dora. Rio de Janeiro: Imago, 1992, p. 31. 
284  ALONSO; FUKS, Histeria, p. 164. 
285  MAYER, Hugo. Histeria, p. 60. 
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desmoronamento. Ela necessita sempre do terceiro elemento do triângulo 
edípico para poder desenvolver completamente esse “universo” ideal.286  

 

A esse respeito, afirmam Alonso e Fuks:  

 

Os homens impossíveis são objetos amorosos, uma vez que se situam 
como “objetos proibidos”. Homens como substitutos da figura paterna, o 
professor, o chefe do trabalho (...), homens que trazem consigo os ecos da 
triangulação edípica, (Édipo positivo), catexias de objetos parentais aos 
quais a histérica não consegue renunciar.287 

 

Hugo Mayer refere-se ao desmoronamento vivido pela histérica em 

experimentar prazer estando identificada com uma das posições edípicas, já que isto 

acarretaria a renúncia às outras. Assim diz o autor: 

 

Como qualquer menina atraída pelas forças das ambivalentes aspirações 
de Édipo completo, ela não pode encontrar prazer em nenhuma delas, 
porque encontrá-lo em alguma implicaria ter que renunciar às outras.288 

 

Segundo o autor, através da identificação, do sonho, da fantasia e dos 

sintomas, a histérica busca fazer cumprir seus múltiplos e contraditórios desejos. 

                                                            
286  MAYER, Hugo. Histeria, p. 43. 
287  ALONSO; FUKS, Histeria, p. 147 (aspas e parêntese dos autores). 
288  MAYER, op. cit., p. 43-44. 
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3. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE UM CASO CLÍNICO: 

    MARIANE E OS MENINOS 

 

 

 

Começo a conhecer-me. Não existo. 
Sou o intervalo entre o que desejo ser 

 e os outros me fizeram, 
Ou metade desse intervalo, 

 porque também há vida...  
Sou isso enfim...289 

 

 

Mariane Lopes, 26 anos 

 

Tentarei ater-me às falas da paciente que me propiciaram uma visão de sua 

forma particular em lidar com conflitos ligados ao processo de identificação e de 

como estes se relacionavam com os sintomas que lhe traziam sofrimento. 

O primeiro contato foi feito através da mãe de Mariane, a quem chamarei 

Lívia; telefonava-me, segundo ela, a pedido da filha, que estava trabalhando o dia 

inteiro e não tinha tempo e que andava tendo crises de colite; contou-me que foram 

realizados todos os exames médicos e, em nada tendo sido detectado, a indicação 

era de análise. Combinamos horário para um primeiro encontro. 

No dia marcado, às oito horas da manhã, chega Mariane ao consultório, 

bastante arrumada, pronta para seu dia de trabalho. Senta-se na poltrona e me 

conta sobre suas crises de colite, as idas ao médico e a indicação para que fizesse 

análise; completa que, se tivesse o problema uma origem física, seria mais fácil: (...) 

aí era só tomar um remedinho e pronto. 

Sobre as crises, disse que eram, na verdade, crises de disenteria e que 

tiveram início cerca de seis meses antes desse nosso primeiro encontro. Mariane 

afirmou ter guardado para si o “problema” durante meses, esperando que 

percebessem, sem que precisasse falar. Perguntei-lhe sobre quem ela esperava que 

percebesse e ela respondeu: Minha mãe, mas ela só me dava chá com bolachas... 

como não aguentava mais tomar chá com bolachas, falei para minha mãe que 

precisávamos fazer alguma coisa, que aquilo estava saindo do meu controle. 

                                                            
289  PESSOA, Fernando. Poesia completa de Álvaro de Campos. São Paulo: Companhia das Letras, 

2007, p. 389. 
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Mariane falava em tom baixo e aparentando muita tranquilidade; havia um 

sorriso constante em seu rosto. A princípio, a suavidade de sua fala parecia dificultar 

a detecção de qualquer conteúdo específico que me tirasse da atenção flutuante. 

No momento em que mencionou que não aguentava mais “chá com 

bolachas”, notei uma mudança em sua postura... olhou-me como se eu 

compartilhasse o significado daquilo. Esperei que continuasse o relato, enquanto 

alguns questionamentos me surgiam, como: por que falou que “aquilo estava saindo 

do seu controle” apenas seis meses após o início dos sintomas? Estivera, antes, sob 

seu controle? Por que esperou meses para tomar uma atitude em relação a sua 

doença? Por que a expectativa única e exclusiva de que a mãe resolvesse seu 

problema? Vale lembrar que Mariane era uma mulher independente 

financeiramente, com 26 anos de idade, que trabalhava o dia inteiro e parecia 

absolutamente capaz de consultar um médico sozinha. 

Enquanto eu refletia sobre esse tema, Mariane seguia falando a respeito do 

sofrimento pelo qual vinha passando durante esses meses, confirmando, em seu 

relato, a irritação em relação à mãe e ao “chá com bolachas”; nesse momento, 

emociona-se e começa a chorar. Fala que foi muito tempo aguentando sozinha. 

Pergunto o porque dessa espera, e ela apenas afirma que não gosta de se queixar. 

Pergunto-lhe, então, se ela se lembrava de como estava sua vida seis meses 

antes, quando do início dos sintomas. Após breve reflexão, conta que começara em 

um novo emprego há três meses, mas soube que seria demitida do anterior três 

meses antes de iniciar no atual, remetendo-nos aos exatos seis meses. Em outras 

palavras, o início das crises parece ter coincidido com a fase da iminência de sua 

demissão da antiga empresa em que trabalhava, que estava à beira da falência.  

Mariane era administradora de empresas, especializada em uma área onde a 

predominância é de homens. Sem horário fixo, fins de semana ou feriados, passava 

o dia inteiro em frente ao computador, fazendo cálculos. Sentia muita falta do outro 

emprego, onde dizia sentir-se mais à vontade, acolhida pelos colegas. 

Emenda que, também nessa época, um amigo do trabalho, Pedro, começou a 

interessar-se por ela. Os dois atuavam juntos na antiga empresa e ambos se 

mudaram para a atual; ele foi contratado primeiro, indicando-a em seguida. No 

início, Mariane dizia não poder “ficar” com Pedro, por quem admitia sentir-se atraída, 

porque tinha um noivo, Ricardo, de quem gostava muito. 
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Até o final desse nosso primeiro encontro, Mariane continuou discorrendo 

sobre o cansaço que a entrega ao novo trabalho lhe causava, explicando-me que, 

em sua área, não havia muitas empresas contratando novos funcionários, e que 

uma mudança de emprego seria difícil. 

A impressão que me ficava era que Mariane encontrava-se impotente diante 

da entrega ao trabalho, assim como da expectativa nela depositada como alicerce 

da família. Marcamos um segundo horário para que eu pudesse traçar um melhor 

panorama de suas relações familiares e das outras áreas de sua vida. Ao final de 

nosso primeiro encontro, a queixa formava-se ao redor de três pontos: as crises de 

disenteria, a falta de reação da mãe e a entrega sem limites ao trabalho. 

Em nosso segundo encontro, contou-me que o cenário de seu novo emprego 

constituía-se por cerca de cem homens, ela e a secretária, sendo que as duas 

praticamente não tinham contato. Sem entender se ela referia-se ao número “cem” 

ou se seria uma forma de expressão, perguntei: “Cem?” E ela respondeu: É... é cem 

mesmo. De mulher, só eu e a secretária, mas praticamente não temos contato... 

aliás, contato nenhum. Na outra empresa também era assim, sempre gostei de 

trabalhar com meninos... com mulheres é complicado, não suportaria alguém 

olhando e mexendo nos meus brincos e no meu colar todos os dias... além do que, 

tenho ciúmes dos colegas de trabalho.  

Achei notável a franqueza com que admitia ter ciúmes dos colegas de 

trabalho... de todos eles. Mas, por que a imagem das mulheres vinha acompanhada 

dessa invasão, desse querer seus “adornos”? E por que Mariane sentia-se tão 

vulnerável à presença feminina no trabalho? Ao mesmo tempo, a imagem dela, 

única mulher, em meio a tantos homens... Perguntei-lhe sobre seu relacionamento 

com os colegas e ela respondeu: 

O relacionamento é bom... assédio acontece, mas é normal... não me 

incomodo. O contrário, sim, seria incômodo... se eu não fosse assediada é que iria 

me incomodar. 

Essa resposta tão direta chamou minha atenção. Já em nossa segunda 

entrevista, Mariane mostrava, sem nenhum constrangimento, sua necessidade de 

ser constantemente assediada por esses a quem chamava “meninos”. Gostava 

disso, relatava-me o fato com prazer.  

A paciente mostrou-se, desde o início, bastante disposta a compartilhar 

comigo seu mundo interno, o que contrastava com sua aparente indiferença ao 
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conteúdo dos relatos. Emocionou-se ao falar sobre o tempo que guardou para si o 

seu mal-estar físico, mas, fora isso, não apresentava alterações expressivas em seu 

rosto, apenas um constante sorriso. 

Como já havia dito em nosso primeiro encontro, Mariane morava com os pais 

e a irmã, dois anos mais velha. Única a trabalhar, era responsável pela maior parte 

do sustento do lar; o pai ajudava um pouco com sua aposentadoria, a mãe nunca 

trabalhou e a irmã, na época, estava desempregada. 

Foram esses os temas das duas entrevistas preliminares. Acordamos o início 

de nosso trabalho, com duas sessões semanais, sempre às oito horas da manhã. 

Após esses dois encontros, pude ter uma ideia do lugar ocupado por Mariane 

dentro de sua dinâmica familiar, assim como das principais dificuldades concretas 

por ela expressas naquele momento, como o excesso de horas passadas dentro da 

empresa, as crises de disenteria e um possível e pouco referido questionamento a 

respeito de sua relação com o noivo e com o colega.  

Nas sessões seguintes, em meio às reclamações sobre o cansaço e a 

insatisfação que o novo trabalho lhe trazia, Mariane discorria um pouco mais sobre a 

dinâmica familiar, sempre afirmando identificar-se mais com o pai: Eu me identifico 

mais com meu pai. Ele é durão por fora, mas é só fachada. Até fisicamente sou mais 

parecida com ele. Minha irmã parece com a minha mãe. Ela nasceu prematura, 

sempre foi fraquinha, dava trabalho... então eu nunca quis preocupar a minha mãe. 

 Perguntei-lhe se foi por isso que demorou a contar-lhe sobre seu mal-estar. 

É... nunca quis dar preocupação. Eu que sempre aguentei as coisas lá em 

casa. Minha mãe chora, tem depressão... Sou a única que dirige em casa. Tudo que 

precisa sou eu que faço. Levar um, levar outro, supermercado. Quando alguém fica 

doente, também sempre eu que levo para o hospital. Já perdi muitas pessoas 

próximas: avô, avó, tios, mas todos muito próximos. (...) Minha irmã, nem dirigir sabe 

direito, é assustada, tem medo de tudo. 

Perguntei-lhe como se sentia tendo todas essas responsabilidades em casa, 

e ela continuou: 

Ah, minha mãe e minha irmã não aguentam... quando meu avô ficou doente e 

cego, veio morar em casa. Eu que cuidava dele... lia para ele o jornal todos os dias, 

mesmo quando teve que ir para a casa de repouso. Rezava para que ele demorasse 

para morrer, pelo menos o suficiente para que eu pudesse entender o que 

acontecia... não entendia isso de doença e de morte.  
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Na época da doença e dos cuidados com o avô, Mariane contava 14 anos de 

idade. O que não entendia e lhe inquietava em relação ao tema doença e morte? 

Percebi algo diferente em seu comentário, que escapava ao simples desagrado que 

o assunto traz; perguntei o que ela não entendia, e ela respondeu: 

Isso, de doença, de morte. Quando minha avó morreu do coração, pensei que 

também morreria, que era de família, que também teria problema no coração.  

A presença dos avós fazia-se notar com intensidade, nos relatos de Mariane. 

Após discorrer sobre a doença do avô e sua dedicação a ele, veio-lhe a lembrança 

da avó, de sua morte, e de como temia herdar seu “problema no coração”.  

Mergulhada no tema “avós”, lembrou-se de contar que seu nome resultara da 

junção dos nomes das duas avós, paterna e materna: para não dar briga, juntaram 

os dois nomes. 

Mariane afirmou sentir-se honrada em ter os nomes das avós, mas que, ao 

mesmo tempo, parecia ter um nome “adaptado”. 

Nesse momento, pensei como seria sentir que se tem um nome adaptado, 

que traz duas pessoas “embutidas”, um nome não singular. Estava claro que isto 

não lhe agradava, tanto pela leve mudança em sua expressão, como pelo seu 

comentário. Lembrei-me do seu medo de “morrer do coração, como a avó materna” 

e falei: 

Agora estou me lembrando de você falando que teve medo de morrer do 

coração, como sua avó. O nome já é parecido... 

Ela respondeu: É, não ajuda, né? Mas lembro de ler livros de ciências que 

falavam de doenças e de sentir todos os sintomas. Sabia que era só porque estava 

lendo, mas sentia, mesmo assim. 

Portanto, o nome das avós parece ter sido um ingrediente a mais no 

complexo processo identificatório vivido por Mariane; porém, no momento, o foco 

concentrava-se na facilidade em transpor para o corpo estímulos mentais, ou seja, 

na conversão, que tantos incômodos lhe trazia.  

Importante ressaltar que, apesar da preferência pela convivência com 

“meninos”, pediu à mãe que procurasse uma analista mulher e, a partir de então, 

aquela (a mãe) pôde “sair de cena”. Havia a sensação de que Mariane mostrava-se 

passiva diante das entregas que lhe eram exigidas, tanto profissionalmente quanto 

em seu ambiente familiar; a expectativa primeiramente dirigida à mãe (para que a 

“salvasse”) parecia, agora, passar à analista. 
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Mostrou-se muito acessível não só nesse início dos encontros, mas durante 

grande período da análise. Nunca aceitou deitar-se no divã, afirmando preferir falar 

sentada. Permanecia praticamente na mesma posição a sessão inteira e 

necessitava olhar-me nos olhos durante quase todo o tempo, o que se tornava, para 

mim, muitas vezes cansativo. 

Desde nosso primeiro encontro, pensei na possibilidade de o caso tratar-se 

de uma neurose histérica. A disenteria, que sempre acompanhou a paciente em sua 

história de vida e que, agora, “saía do seu controle”, veio seguida do relato de 

frequentes somatizações; a complexa presença materna, desde a primeira sessão, e 

a entrega sem limites ao trabalho, de modo semelhante à entrega aos cuidados com 

o avô doente e a dificuldade “em entender o que é isso de doença e morte” 

compunham, em minha mente, um quadro de neurose histérica. Eram suposições 

que poderão ser discutidas adiante, a partir da articulação teórico-clínica.  

Nas sessões seguintes, Mariane contou que as crises de disenteria haviam 

melhorado bastante, de modo a sumirem de seu discurso. Continuava reportando-se 

ao cansaço que tanta entrega ao trabalho lhe trazia e, ao mesmo tempo, às relações 

vivenciadas em seu dia-a-dia; contou-me que sempre que se aproximava mais de 

algum amigo, este acabava interessando-se por ela, o que estragava a amizade, e 

que nunca havia “levado um fora”, sendo sempre ela a terminar os relacionamentos. 

Falava aparentando certo tom de desapontamento e, ao perguntar-lhe sobre 

isso, respondeu-me que acabava sempre se sentindo culpada. Relatou viver 

situação semelhante, no momento: afirmou ter “ficado” com Pedro algumas vezes, 

apesar do noivo. Após algum tempo de conflito, decidiu romper com Ricardo (o 

noivo), mas não aguentou a separação por mais do que dois dias. O noivo, ciente da 

situação, concordou em voltar; a Mariane não restou alternativa a não ser romper 

com Pedro, o que a fez sentir-se culpada. Afirmava perceber o sofrimento do colega, 

que acabou por ausentar-se do trabalho por vinte dias, com licença médica. 

Nota-se que, logo nas primeiras sessões após fecharmos o contrato, Mariane 

muda o discurso sobre o colega que havia se interessado por ela e resolve contar-

me que havia, sim, “ficado” com ele. Isso aconteceu, como já referido, na mesma 

época da iminência de sua demissão da antiga empresa. Os dois continuaram, 

portanto, a trabalhar juntos e a se ver todos os dias; após voltar com o noivo, porém, 

Mariane afirmou não haver mais dúvidas de que era com ele (noivo) que queria ficar, 
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mas, apesar de afastar-se de vez de Pedro, este era assunto recorrente nas 

sessões. 

Segundo Mariane, com Ricardo sentia segurança, mas, com Pedro, o gosto 

de aventura: gostava de sentir-se como a personagem de um seriado de televisão 

dos anos oitenta, A gata e o rato,290 em que uma ex-modelo bem sucedida passava, 

junto a um funcionário de sua agência de detetives, por inúmeras situações de ação 

e perigo, mantendo escondido o amor que sentiam um pelo outro. Essa dinâmica do 

amor escondido, guardado, irrealizável, parecia-lhe bastante interessante e era isso 

que lamentava não conseguir manter: uma situação de sedução que não se 

cumpriria, que não estragaria a amizade, como citado anteriormente.  

Perguntei-lhe a respeito desse gosto de aventura, como seria; ela disse que já 

tivera que passar por situações semelhantes em seu trabalho, como subir em torres, 

por exemplo, e que o cuidado que recebia por ser a única mulher muito lhe 

agradava.  

Eu disse: Todo aquele cuidado que em casa nunca teve muito espaço, né? 

Ela abaixou a cabeça e concordou. Depois, passou a discorrer, em tom bem-

humorado, serem os homens tapados, desconhecedores do universo feminino. 

Achava que os colegas ficavam curiosos ao vê-la levantar-se para ir ao banheiro 

com sua nécessaire. Ela a abria e mostrava seu interior, perguntando: Querem 

saber o que tem na nécessaire de uma mulher? Tem maquiagem, absorvente... 

Comentei com Mariane que as diferenças existentes entre “homem e mulher” 

mostravam-se muito aparentes diante da convivência diária com tantos “meninos”. E 

ela respondeu:  

Engraçado como todos me enxergam muito feminina, mas eu nunca consegui 

me enxergar assim. Acho que é por isso que eu só uso saia e salto. Já tentei ir de 

calças e sem salto para o trabalho, mas me senti muito mal; parecia um deles. 

Novamente a surpresa: estava muito clara para Mariane a necessidade de 

tanto enfeitar-se; nítido era o contraste entre o excesso de feminilidade aparente e a 

dúvida/curiosidade que carregava consigo quanto a esse “ser feminina”. Parecia 

que, ao mesmo tempo em que desejava mostrar um pouco do universo feminino, 

                                                            
290  Originado nos EUA entre os anos 1985 e 1989, seus protagonistas eram Cybill Shepherd e 

Bruce Willis e, seu nome original, Moonlighting. Enganada por seu empresário, a bem sucedida 
modelo, protagonista da história, descobre que só o que lhe restou foi uma agência de detetives 
falida; convencida por seu funcionário (Bruce Willis) que a agência (Blue Moon) poderia ser sua 
saída financeira, começam a trabalhar juntos, em meio a brigas, discussões e romance. 
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gostaria, também, de descobrir algo sobre ele. Além disso, mesmo sendo a única 

mulher, não sentia ter garantida sua singularidade. Precisava da roupa para 

diferenciar-se dos “meninos”. 

Costumava mostrar-se decidida a respeito da preferência em continuar seu 

relacionamento apenas com Ricardo, o noivo, mas, algumas vezes, ocupava boa 

parte da sessão falando sobre Pedro: Ricardo não me diz diretamente o que fazer... 

na verdade ele é muito sutil... eu perco as coisas que ele fala. O Pedro, sim, fala. 

Perguntei-lhe sobre o que gostaria que falasse. Mariane mostrou-se um 

pouco confusa diante dessa pergunta. Após breve silêncio, disse que Pedro 

aconselhou-a a mudar-se para esse novo emprego e que Ricardo nunca lhe dava a 

resposta sobre o que fazer. 

Esse questionamento levava-me a pensar a respeito das questões 

relacionadas à identificação pertencente à histeria, ou seja, a dificuldade que a 

histérica apresenta em saber “como é uma mulher”, ou “o que é desejável em uma 

mulher”, buscando a resposta em uma fonte exterior – no olhar masculino – e, cada 

vez mais, reforçava minha sensação de estar diante de um funcionamento psíquico 

semelhante a essa neurose.  

Achei interessante a expressão “muito sutil” por ela utilizada a respeito do 

noivo, e pensei que ela, sim, era muito sutil nas sessões. Sua fala era muito franca, 

mas sua expressão parecia não se alterar nunca: o sorriso sempre enigmático, 

parecendo muito sereno, mas, por vezes, sarcástico; a mudança era muito “sutil”, 

difícil de se captar. Pude dizer-lhe exatamente isso, e qual não foi minha surpresa 

diante de sua resposta: Engraçado isso, porque sempre que eu falo para o Ricardo 

que tenho vontade de trabalhar com joias, ele responde que, quem sabe assim, 

poderia me conhecer melhor.  

Essa resposta foi uma grande surpresa para mim, pois a forma como Mariane 

se mostrava nas sessões, ou seja, com poucas reações, era semelhante à que se 

mostrava para Ricardo, mesmo após estarem noivos. 

Perguntei-lhe sobre isso: por que era tão difícil para ela mostrar-se, e ela 

respondeu: No trabalho, sou conhecida por não falar. Os meninos dizem que eu não 

falo nada. Mas eu consigo me impor... tenho opiniões fortes.  

Disse que nunca havia levantado a voz e que não podia, nem queria imaginar 

tal situação, mas que, ao mesmo tempo, às vezes, tinha vontade de matar todo 

mundo, lá no trabalho. Completou falando que sempre desabafava sobre isso com 
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Pedro e que foi isso que fez eles se aproximarem e ele passar a interessar-se por 

ela.  

Havia, então uma dificuldade em expressar-se e, ao tentar fazê-lo – através 

da eleição de alguém em quem depositava sua confiança –, sua demanda de 

atenção era confundida com “algo a mais”. Como já referido nesse relato, essa 

dinâmica, segundo Mariane, “sempre acontecia”. 

O tema “expressar-se” estendeu-se pelas sessões seguintes; contou-me a 

respeito da vontade de fazer Yoga ou teatro. Completou que “não sentia o peso das 

horas na empresa”, que o problema era não poder realizar outras atividades que 

desejava.  

Não era a primeira vez que Mariane afirmava não se incomodar com o tempo 

passado no trabalho. Divertia-se falando sobre a cumplicidade existente entre ela e 

os “meninos”. Dizia que a empresa era, praticamente, a vida deles e que, muitas 

vezes, ficavam lá mais tempo do que o necessário, jogando no computador, ao invés 

de voltarem para casa e ficarem com a família.  

Pesquisou sobre alguns cursos que poderia realizar à noite ou nos fins de 

semana, mas acabava desistindo, sempre pelo mesmo motivo: o cansaço que tanta 

entrega ao trabalho lhe causava. 

As sessões seguiam e Mariane continuava reclamando bastante da 

quantidade de horas que passava dentro da empresa. Sua capacidade de aguentar 

aquela maratona surpreendia-me. Como referido anteriormente, parecia que ela 

esperava uma resposta minha para esse problema, assim como esperou da mãe 

uma solução para sua crise de disenteria. 

Disse-lhe que ela realmente aparentava muito cansaço e que sempre 

chegava à análise referindo-se a isso, como se esperasse uma resposta sobre como 

“escapar”. 

Mariane respondeu que lhe incomodava o fato de ainda não se sentir acolhida 

nessa empresa. Não gostava do horário do almoço, pois a falta de familiaridade com 

os colegas com quem realizava tal atividade somava-se ao medo de se sentir mal 

depois de comer, ou seja, à possibilidade de ocorrer uma “crise de disenteria”. Disse 

que no outro emprego também trabalhava o dia todo, mas que isso não a 

incomodava. 
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Portanto, não se sentir acolhida e protegida em seu ambiente de trabalho 

causava em Mariane um grande desgaste físico/emocional. Perguntei-lhe a respeito 

de sua escolha profissional, e ela respondeu:  

Com treze anos, fiz o técnico em eletrônica... deve ter sido por influência do 

meu pai, quer dizer... tenho certeza que foi, pois uma menina dessa idade não sabe 

o que quer. 

Havia certo tom de indignação quanto à escolha direcionada pelo pai, em uma 

idade tão precoce. Perguntei: Você se lembra de como foi fazer o curso? Gostou? 

Ela respondeu: Sei lá, estava influenciada pelo meu pai, não sabia o que eu 

queria; mas, depois, resolvi fazer administração e ele não gostou muito, só porque 

não era o trabalho dele. Hoje em dia ele fala com orgulho: a filha dele, 26 anos, 

administradora de empresas... 

Era evidente a expectativa paterna em relação à filha, no sentido de que 

seguisse um caminho similar (para não dizer idêntico) ao seu. Na ausência de um 

filho homem, teria cabido a Mariane a posição de companheiro (a) do pai? Eu falei: 

Parece muito importante a aprovação do seu pai pelo seu caminho, não é? 

E ela continuou: Na verdade, começou bem mais cedo, a escolha do que eu 

iria fazer... tinha um seriado que eu assistia quando tinha uns seis anos, chamado 

“Super Máquina”, em que a mecânica era mulher, vestia-se de macacão, entrava 

embaixo do carro para consertar...eu gostava daquilo. 

Eu comentei com ela a respeito dessa vontade de realizar trabalhos tidos 

como masculinos desde tão pequena, e de como ela seguiu, mesmo, esse caminho.  

Ela disse: Eu gosto de trabalho de homem, por isso sempre trabalhei com 

meninos. Eu costumo ir com meu pai no fim de semana comprar as coisas que 

precisa para a casa, material de construção..., ele nunca fala por favor e obrigado, 

eu falo por ele, eu vou completando ele. 

Perguntei: De que forma mais, você completa seu pai?  

E ela respondeu: Ah, temos gostos parecidos, esses trabalhos masculinos... e 

como ele não dirige, só eu.... minha irmã até dirige, mas muito mal... até para pomba 

ela breca.  

Como não falei nada imediatamente, ela me explicou: Não precisa brecar prá 

pombas, elas voam. 

Eu respondi: É, eu sei. 
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Ela sorriu e pareceu aliviada ao perceber que eu compartilhava com ela os 

conhecimentos de “direção”, mesmo sendo mulher. 

Mariane completava o pai. Identificava-se com ele, mas, talvez, conseguisse 

ser ainda melhor; ele não dirigia, nem falava “por favor “ e “obrigado” para as 

pessoas, então ela tinha que ajudá-lo a ser mais completo. Além disso, ele estava 

aposentado e, agora, a maior provedora da família era ela. 

Porém, isso só fazia aumentar as expectativas colocadas sobre ela – pelos 

pais, em primeiro lugar, mas, também, por ela mesma.  

Mariane e Ricardo namoravam havia alguns anos, desde quando eram aluna 

e professor, na faculdade. Foi ela quem se aproximou, pedindo-lhe, como pretexto, 

um livro emprestado. Às vezes reclamava, durante as sessões, da falta de atenção 

do noivo, que vivia muito ocupado com seu trabalho, enquanto ela mostrava-se 

totalmente disponível, esperando o retorno de seus telefonemas até tarde; também 

comentou estranhar o fato de que, mesmo dando abertura para que o noivo falasse 

sobre Pedro, ele não o fazia. 

Estranhei essa afirmação e perguntei se ela gostava de falar sobre Pedro com 

Ricardo. Ela respondeu que achava estranho ele não falar nada, já que ela e Pedro 

se encontravam todos os dias e, como Ricardo não perguntava, ela ficava em dúvida 

sobre falar ou não. Completou que sabia que ele sentia ciúmes dela, pois fazia 

observações a respeito de sua roupa, mas nunca sobre Pedro. No meu entender, 

evidenciava-se uma provável atração pela relação triangular. 

Durante boa parte do processo analítico, Mariane começava as sessões 

abordando suas relações com Pedro e Ricardo; apesar de ter realmente rompido 

com o primeiro, este era presença constante em seus relatos. 

Quando Pedro voltou ao trabalho, Mariane relatou-me que ele também havia 

começado a fazer análise: Agora vai virar uma guerra de analistas. 

Guerra de analistas? Perguntei. 

Eu sei que não é assim que funciona, mas eu vou dizer o que você disse, aí 

ele fala o que o dele disse...  

A tendência a formar triângulos ou quadriláteros revelava-se novamente, 

dessa vez com as figuras dos analistas presentes; além disso, parecia haver uma 

dificuldade em assumir suas decisões, colocando na figura da analista a 

responsabilidade por suas próprias falas. 
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Desde que terminou com o colega de trabalho, afirmava sentir falta do seu 

carinho, não de ficar com ele, de acordo com suas palavras. Sentir falta do carinho 

daquele que balançou a estabilidade de seu relacionamento com o noivo pareceu-

me esquisito; até então, pensava que a atração sexual era o que a ligava a Pedro. 

Perguntei-lhe sobre isso e ela respondeu que, em relação a Ricardo sentia 

desejo, mas mais tranquilo, não tão impulsivo, como com Pedro. Parece que, 

mesmo daquele que era alvo de seu desejo mais impulsivo, o que mais sentia falta 

era do carinho. 

Mariane relatou-me que havia sido contaminada por uma doença 

sexualmente transmissível, anos antes, e que, de vez em quando, ela reaparecia, 

trazendo consigo a necessidade de abstinência sexual e de tratamento. Havia 

acabado de passar por essa situação, quando uma nova infecção genital surgiu e, 

dessa vez, teria que realizar uma cauterização. 

Uma infecção genital depois da outra? E logo após passar por uma crise com 

o noivo e decidir abrir mão de Pedro? Alguns meses havia se passado desde que 

esses acontecimentos tomaram forma, mas, mesmo assim, era pouco tempo para a 

ocorrência de duas infecções ginecológicas. 

Perguntei quando exatamente esses problemas começaram e ela respondeu 

que havia pouco menos de dois meses que se encontrava nessa situação. 

Comentei que parecia, então, que desde que rompera com Pedro não tivera 

muito tempo para relacionar-se com o noivo. 

Mas teve um intervalo entre as infecções. Foi a resposta de Mariane. 

Perguntei: Duas infecções, uma depois da outra? 

É, sempre tenho esses problemas... o Ricardo já se acostumou. 

E você? Perguntei. Também se acostumou?  

Também.... sempre tendo que resolver esses probleminhas físicos. 

Sente falta de se relacionar com o Ricardo? 

Eu sinto falta dele me dar mais atenção. Está sempre ocupado com o 

trabalho, a tese de doutorado... 

Parece que o lado sexual não pesa muito na relação de vocês, né? 

Também não é assim... mas, é como eu falei, é um desejo mais tranquilo...  

Em minha opinião, essa escolha, se tivesse que sofrer alguma alteração, 

aconteceria como resultado do processo que ela vivia como um todo. Também não 

podia esquecer que a demanda a respeito de que parceiro escolher nunca me foi 
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direcionada; ao contrário, Mariane sempre se mostrou decidida em relação a esse 

assunto. 

Um dia chegou à sessão apreensiva pelos atrasos no trabalho; dizia ser um 

alívio vir à análise, já que, assim, não passava o dia todo só na empresa, mas 

preocupava-se com a possibilidade de pensarem que, atrasando, não estaria 

realizando seu trabalho direito. Ela falou que já viu o chefe gritando com pessoas por 

não fazerem seu trabalho direito, mas com ela, nunca. Disse sentir-se respeitada por 

ele. 

Falei que, assim, parecia que a análise era como um passatempo qualquer, 

que servia para lhe distrair do trabalho.  

Mariane respondeu que achava a análise importante para ela, que via 

progressos em si mesma, mas que não gostava de comentar sobre isso no trabalho, 

pois algumas pessoas falavam que ela era muito nova para esse tipo de tratamento. 

Respondi-lhe que, pelos seus relatos, parecia que era muito nova quando 

sentiu viver conflitos que não conseguia resolver. 

A partir disso, Mariane disse que, quando criança, achava que seus familiares 

pareciam “os esquisitões”. Pensei ser esse o nome de algum programa de televisão, 

mas não, ela o havia inventado para definir sua família. O que mais a indignava era 

ter que viajar de ônibus, já que os pais não dirigiam. Achava muito incômodo ter que 

carregar toda a bagagem. 

A imagem da família “esquisita”, “diferente”, fazia-me pensar na dificuldade 

que Mariane teve em encontrar ali o seu lugar e identificar-se com os membros que 

compunham essa constelação familiar. Enquanto isso, ela continuou: 

Eles nem se incomodavam... não tavam nem aí... acho que só eu me 

importava. Eu me sentia diferente dos outros. 

Esse “diferente dos outros” remeteu-me tanto ao ser a única mulher, como à 

sensação de não-pertencimento que a incomodava na atual empresa, e lhe disse: 

E agora, é à nova empresa que você não se sente pertencendo, né? 

É... verdade... para mim é muito importante me sentir acolhida, ainda mais 

com a colite.  

A colite acaba mostrando muita coisa, né? Se não fosse por ela você 

aguentaria tudo, quietinha, sem reclamar... e nem à análise teria vindo. 

Mariane: Ela se expressa por mim. 
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Perguntei: Assim como seus outros problemas físicos? Será que as infecções 

ginecológicas também não estão se expressando por você? 

Não sei, porque agora eu tô mais decidida em relação a Pedro. Ontem, fui 

almoçar com ele, sem que a gente combinasse... foi de última hora... aí eu tive 

certeza de que não quero ele, mesmo. Acho que assim é mais fácil para ele, eu 

estando decidida. É que eu não queria que ele saísse da minha vida de vez. 

Por quê? Perguntei. 

Ah... eu gosto de ter ele por perto... Respondeu. 

Cerca de seis meses após o início da análise, Mariane contou que estava 

conseguindo expressar-se mais no trabalho. Passou a ter horário para sair no final 

do dia e não mais trabalhar nos fins de semana, salvo exceções. Mostrava-se 

satisfeita com o fato das “crises de colite” terem cessado, mas reclamava certo 

“cansaço” relacionado ao ”alimentar-se”, atividade que se apresentava como uma 

obrigação desprazerosa; reclamava não poder comer o que gostava, devido à 

possibilidade de ter disenteria. 

Um dia chegou à análise dizendo haver sonhado que estava comendo um ovo 

de Páscoa e que estava “muito bom”; que queria poder comer chocolate. Realmente, 

estávamos na época da Páscoa, o que, por si só, é motivo para se ter vontade de 

comer ovo de Páscoa, mas não pude deixar de lhe dizer que parecia que ela queria 

experimentar outras coisas que também lhe deixavam receosas de passar mal, e 

que o sonho, na véspera do dia da análise, talvez pudesse indicar algo. 

Na verdade, pensava na simbologia do ovo como algo relacionado ao que o 

feminino possa ter de positivo, de desejável. Ela respondeu que estava cansada de 

privar-se; talvez isso já fosse um passo adiante. Mariane emocionava-se e chorava 

ao falar de suas privações e de seu receio de ter disenterias. Estava realmente 

cansada de ter que se submeter a tantas solicitações físicas, aos limites que seu 

corpo lhe impunha no que diz respeito à satisfação de seus desejos.  

Afirmava estranhar sua própria imagem no espelho. Além da perda de peso 

(sete quilos com essa última crise), havia cortado bastante o cabelo e não se 

identificava mais com suas roupas que, aliás, não lhe serviam, só lhe sendo possível 

usar saias. Por um lado, os cabelos, antes na cintura, agora estavam curtos; por 

outro, as saias garantiam-lhe a “feminilidade”.  
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Como todo esse processo de mudança de emprego e de conflitos nas 

relações amorosas pelo qual passava Mariane teria despertado essas questões 

relativas a sua identidade?  

Contou que sua primeira menstruação veio cedo, aos nove anos de idade; 

cresceu até os quatorze anos, mantendo o mesmo corpo de hoje (antes de perder 

esses sete quilos).  

Afirmava sempre ter tido sensibilidade no estômago, mas, na verdade, seria 

no intestino, o que, para Mariane, soava mais desagradável. Quando criança, era 

bem gordinha, mas, aos dez ou onze anos, começou a gostar de um menino que a 

apelidara em razão de seu peso, o que a fez resolver emagrecer. Passou a comer 

menos, mas de leve, e a ter disenterias: fazia isso para emagrecer, mas, atualmente, 

sinto que fiz para me enfeiar, por sentimento de culpa por causa do Pedro.  

Confesso que isso me confundia um pouco: depois da crise, só roupas 

femininas, nada de calças e sapatos baixos. Mas ela disse que passava por um 

processo de “enfeiar-se” com o rápido emagrecimento e o corte de cabelo curto 

(nem tão curto assim), atribuindo-o à culpa por ter terminado com Pedro. Parecia 

que ela havia entregue a mim uma charada a ser desvendada: em primeiro lugar, 

estava descartada a possibilidade de Mariane estar emagrecendo 

propositadamente, e isto pôde ser facilmente observado em sua fala e em suas 

reações diante do tema “privação”. Ela distinguiu os momentos em que quis ou não 

emagrecer, como relatado acima. Então, talvez estivesse mesmo querendo enfeiar-

se por culpa, ou melhor, para apagar suas formas femininas e se dessexualizar. Mas 

apresentava-se sempre muito bem alinhada e arrumada para ir trabalhar. Não houve 

dia em que Mariane não chegasse ao consultório de banho tomado, cabelo lavado, 

roupa impecavelmente combinando com botas, bolsa e acessórios... enfim, havia um 

enorme cuidado com sua aparência. Onde estava o enfeiar-se?  

Testei: Enfeiar-se? Mas você está sempre bem arrumada. 

Ela: Mas isso é porque minhas calças não me cabem mais, e também não me 

identifico mais com elas, e se for para o trabalho de calças, não me sinto bem. 

Eu: Não se identifica por sentir necessidade de vestir roupas bem femininas? 

Ela concordou e disse que gostaria de ganhar um pouco de peso, mas sem 

comer mais, para não passar mal. Perguntei se ela estava apagando suas formas 

femininas e ela, simplesmente, concordou novamente. 
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Mariane sentia-se culpada por ter despertado sentimentos em Pedro que não 

mais pretendia corresponder; o colega, por sua vez, continuava apaixonado por ela, 

a ponto de ter adoecido e deixado o trabalho (como referido anteriormente), por vinte 

dias, com licença médica; agora fazia análise. Mariane insistia que o apagamento 

das formas femininas devia-se ao seu “sentimento de culpa”, mas, ao mesmo tempo, 

não queria que Pedro se afastasse de vez. O que realmente significava esse 

sentimento de culpa? 

Desde criança, Mariane percebeu a peculiar relação que mantinha com o 

próprio corpo, a sensação de que poderia controlá-lo, até mesmo em uma disfunção 

fisiológica como a disenteria.  

Mas, às vezes, esses sintomas pareciam surgir como um “contágio”, (como se 

pôde notar em seu relato sobre o temor de ter o mesmo problema cardíaco que 

levou a avó à morte), ou, talvez, um excesso de plasticidade característico de seu 

processo identificatório.  

Como referido no referencial teórico freudiano, no capítulo 1, o processo 

identificatório pode ocorrer de forma parcial, revelando apenas um traço de 

semelhança entre dois egos. Hugo Mayer considera que a dificuldade que tem a 

histérica em saber o que é desejável em uma mulher faz com que a identificação 

seja um recurso por ela usado em grande escala para fazer cumprir seus desejos 

inconscientes. 

Nesse momento do processo analítico, perto de um ano após seu início, eu 

não tinha mais dúvidas quanto ao funcionamento psíquico semelhante à histeria 

próprio de Mariane. Além das constantes somatizações por ela relatadas desde 

tenra idade, mostrava a plasticidade identificatória característica do funcionamento 

histérico, assim como a atração pela formação de relações triangulares; seu mundo 

fantasmático povoava-se por figuras masculinas e femininas que viviam aventuras, 

completavam-se e se misturavam. O colorido de suas fantasias contrastava com os 

relatos acerca de seu cotidiano.  

Jean Florence, em As identificações, afirma:  

 

(...) não há sintoma que não seja motivado por um romance, quer dizer, um 
conjunto de relações (...) entre uma pluralidade de personagens. A 
identificação neurótica é uma identificação romanesca (...). O eu sofre os 
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efeitos do desejo sexual que as pessoas que agem no romance histérico 
representam.291 

 

Um dia relata o aparecimento de um cisto no ovário. Segundo Mariane, era de 

tamanho considerável e uma cirurgia para sua retirada não estava descartada, mas 

havia a possibilidade de tratamento através de medicação. Ao mesmo tempo, 

recebeu um convite (por intermédio de Pedro, novamente), para dar uma palestra a 

respeito de um assunto de seu interesse, já previamente desenvolvido em um curso 

de pós-graduação (iniciado, porém não terminado). 

Durante essa sessão, impressionou-me a indiferença com que lidava com 

seus males físicos: uma possível cirurgia para retirada de um cisto no ovário não era 

tão pouca coisa, especialmente para quem nunca havia tido filhos. Mas Mariane 

insistia em falar mais sobre o seu trabalho e sobre a palestra do que sobre o cisto. 

Eu voltava ao cisto e ela apenas dizia que não era a primeira vez. Novamente! 

Parecia que ela já conhecia todos os males físicos que lhe acometiam e que 

estavam “sob seu controle”. A forte crise de disenteria que a fez procurar análise por 

ter “saído do seu controle”, fora precedida por várias outras mais amenas. Que 

controle é esse, possível de se ter, diante de um mal físico? 

Duas semanas depois, Mariane relata que, apesar de apreensiva diante da 

possibilidade de apresentar-se diante de uma grande plateia (apenas de homens), 

saiu-se muito bem; conta, também, que o cisto no ovário diminuiu muito, não sendo 

mais motivo de preocupação. Nesse momento da sessão, a relação entre os dois 

acontecimentos pareceu clara como água, o que me fez pontuar: Duas boas notícias 

assim, em seguida? E, mais uma vez, a dinâmica repete-se, ou seja, sou tomada 

pela surpresa diante da transparência de sua resposta: Provavelmente as duas 

coisas estão ligadas.  

Ligadas? Pergunto. 

É, o cisto, a apresentação... eu sempre expressei tudo pelo corpo. Essa 

apresentação me tirou um pouco daquele tédio, foi bom... pode ter alguma coisa a 

ver... 

Um mês depois, afirmou ter comprado dois livros para que o noivo a 

conhecesse melhor (já que essa era uma dificuldade que ele costumava alegar): um 

sobre “síndrome do colo irritável” e outro sobre “depressão”.  

                                                            
291  FLORENCE, Jean (1987). As identificações na clínica e na teoria psicanalítica. Tradução de Ari 

Roitman. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994, p. 118. 
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Surpresa diante da escolha do segundo livro, perguntei-lhe o porque desse 

tema, e ela respondeu ser devido à alternância de humor que sofria durante o dia. 

Além de nunca ter se referido a esse assunto durante as sessões, ouvi Mariane, 

pela primeira vez, identificando em si aspectos geralmente atribuídos a sua mãe, já 

que sempre reiterou como se parecia com o pai. Mas, em relação à escolha dos 

livros, o que mais me chamou a atenção foi a maneira como procurava definir-se, 

explicar-se, através de seus sintomas.  

Um dia chega à análise dizendo que gostaria de casar e de ter filhos, que o 

trabalho não lhe bastava; disse que já havia conseguido o que almejava e agora, 

queria uma vida normal e havia se cansado de morar com os pais; dizia não se 

incomodar em deixar o emprego e ir morar perto do local de trabalho e residência do 

noivo. Essa vontade fora por ele compartilhada no início do namoro, mas agora 

havia sido adiada em função de seu trabalho e estudo.  

Perguntei-lhe sobre o que ela estava dizendo ao afirmar já haver conseguido 

o que almejava. Ela foi clara, ao responder: Me formar administradora, trabalhar em 

uma grande empresa... ter meu salário... 

Completei: Ter seu lugar reconhecido... no trabalho... em casa... 

Ela falou: É, também. 

Na sessão seguinte, Mariane afirmou que sua menstruação estava atrasada e 

que, com isso, o noivo começou a pensar mais seriamente em se casar; passaram a 

procurar uma casa para morarem. 

Depois diz que precisava ir à ginecologista, mas que ela estava viajando e 

que não sabia se deveria ir na da irmã ou não. Pergunta minha opinião a respeito. 

Minha primeira surpresa, ao ouvir esse questionamento, foi com o fato dela 

pedir minha opinião sobre alguém que eu sequer conhecia; em seguida, percebi que 

a ginecologista, assim como a analista, era mulher e, por último, não entendi porque 

esperar pela médica para fazer um simples teste de gravidez. 

Perguntei-lhe se havia necessidade de esperar pela médica para fazer o 

exame e ela respondeu que, na verdade, já precisava consultar-se havia tempo, pois 

sua menstruação sempre atrasava, fora os outros problemas ginecológicos que 

tinha. 

Perguntei-lhe, então, por que mudar de médica, se já esperou tanto tempo, e 

ela respondeu: como praticamente só convivo com homens, às vezes sinto falta de 

partilhar algumas coisas... não tenho muito com quem falar sobre esses assuntos. 
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Do mundo feminino? Perguntei. 

É. Em casa também não falo muito. Não tem abertura. Minha mãe sempre 

preocupada com as coisas dela... Sinto falta de falar com amigas. 

Mariane disse que havia se afastado das amigas de infância; que, desde que 

entrara na faculdade, passara a conviver só com “meninos”, e que gostava disso, 

mas que, às vezes, sentia falta de companhia feminina. 

Na semana seguinte, afirmou ter feito o teste de gravidez, que deu negativo, 

mas que isso em nada mudou a postura de ambos, a dela e a do noivo; os planos 

para o casamento continuavam. O atraso menstrual foi a via de expressão de um 

desejo guardado há tempos, trazendo, inclusive, a possibilidade de sua realização. 

Passados poucos meses, houve um aumento em seu ritmo de trabalho. 

Mariane mostrava-se cansada, mas satisfeita pela nova dinâmica, menos 

entediante. Começaram a haver alguns cancelamentos de sessões, sempre, 

segundo Mariane, por não poder atrasar-se no trabalho. Poucas semanas depois, 

afirma estar impossibilitada de conciliar os horários de trabalho com os de análise e 

que pararia de vir até as coisas se acalmarem. Deixa claro que me procuraria 

quando pudesse voltar às sessões. 

Não foi muito surpreendente a interrupção das sessões. Nos últimos tempos, 

eu havia sentido que a autorização para que a empresa trabalhasse no país fez com 

que Mariane se sentisse mais animada e satisfeita com seu trabalho, como se 

fizesse parte de um grupo que agora encontrara seu lugar. Vivia uma fase de 

intenso reconhecimento profissional e ansiava por formar uma família e sair da casa 

dos pais. Sentiu-se segura, por ora, para tomar aquela decisão. 

Desse modo, “terminou com a análise”, em um momento em que os sintomas 

físicos não mais se apresentavam com tanta frequência; afinal, não era sempre ela a 

“terminar os relacionamentos”? 

Meses depois, quem me telefonou foi sua mãe. Mas, dessa vez, não para 

marcar uma sessão para a filha, e sim para si mesma; não para falar sobre Mariane, 

e sim sobre ela mesma. Queria, também, iniciar um trabalho de análise, a fim de 

“tratar sua depressão”. Perguntei sobre Mariane e ela respondeu que estava bem; 

expliquei sobre a impossibilidade em atendê-la, indicando-lhe outra profissional, mas 

ela não a procurou. Foi a última notícia que tive, tanto de Mariane quanto de Lívia, 

sua mãe. 
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Análise do caso 

 

Já na entrevista inicial, a paciente mostra, em primeiro lugar, sua expectativa 

e consequente decepção em relação à falta de atitude da mãe, ao torná-la ciente de 

sua crise de disenteria: gostaria que percebesse, sem que precisasse falar, que “não 

estava aguentando mais”. 

Passou meses suportando seu mal-estar calada, à espera de salvação. O 

relato sobre esse sofrimento silencioso sempre a fazia emocionar-se, sendo o único 

tema a lhe causar tal reação. No resto do tempo, costumava apresentar certa 

indiferença em relação aos seus sintomas, a belle indiférence típica das histéricas, 

que se faz notar quando, segundo Alonso e Fuks, “(...) o recalque se faz presente 

nos efeitos conversivos, a fala se ausenta, e a emoção dolorosa que o problema 

acarreta ao sujeito afetado parece apagar-se também. No entanto, o impacto 

estético permanece (...)”.292 

Os autores referem-se à capacidade peculiar da histérica em expressar-se 

através do corpo, o que a levaria a causar certo impacto estético, daí a razão de ser 

bela a indiferença. 

A lembrança da vivência de intensa angústia vivida por Mariane, porém, 

concomitante às crises de disenteria, quebrava sua indiferença, levando-a ao choro 

e revelando a existência de importantes conflitos. 

Freud, em “Sobre os fundamentos para destacar da neurastenia uma crise 

específica denominada ‘neurose de angústia’” (1895 [1894]), destaca a “diarréia 

sobrevindo em acessos” como uma das formas que se apresenta a neurose de 

angústia.293 O que me interessa tentar inferir a partir de sua suposta história libidinal 

e identificatória são os motivos que podem ter levado a paciente a vivenciar tal 

angústia. 

Após meses de desconforto intestinal, o que fez Mariane? Pediu ajuda à mãe 

que, definitivamente, não absorveu sua demanda. Esse pedido soava anacrônico, à 

                                                            
292  ALONSO; FUKS, Histeria, p. 100. A expressão belle indiférence surgiu entre os psiquiatras 

franceses a partir do século XIX, para designar a frieza afetiva em relação aos próprios sintomas, 
característica comum às histéricas. 

293  FREUD, Sigmund (1895 [1894]). Sobre os fundamentos para destacar da neurastenia uma 
síndrome específica denominada neurose de angústia. ESB v. III, p. 95. 



102 

medida que, como já foi dito, a paciente era uma pessoa adulta e financeiramente 

independente. 

Acerca da atitude materna em tratar do seu problema de maneira amena, 

Mariane mostrava uma irritação fria e irônica; descrevia-a como uma pessoa 

depressiva, “frágil”, assim como a irmã mais velha, incapaz de realizar a contento as 

obrigações do dia-a-dia. Mas apressava-se em dizer que se parecia bem mais com o 

pai, até fisicamente.  

Na época em que tiveram início as crises de disenteria, Mariane passava por 

uma fase em que importantes eixos identificatórios oscilavam: a possível demissão, 

(trazendo consigo a incerteza no campo do reconhecimento profissional), somada à 

nova relação amorosa, fizeram com que Mariane buscasse respostas sobre o 

caminho certo a seguir.  

Pedro, o colega de trabalho, orientou-a a seguir o mesmo caminho seu e, 

juntos, foram para a nova empresa. Mas a angústia continuava até, segundo 

Mariane, tornar-se insuportável e “fora do seu controle”. Foi à mãe que recorreu, era 

dela que esperava a resposta sobre “o que fazer”.  

Em minha opinião, buscava, através do corpo, além dos cuidados da mãe, 

uma resposta para parte de seu conflito identificatório. Um conflito desse tipo não 

pode ser dividido em temas ou pedaços, mas penso que poderíamos focar a 

atenção em dois grandes eixos identificatórios: o reconhecimento profissional, que 

teria seus efeitos tanto no ambiente profissional, quanto no familiar, e sua 

“feminilidade”. 

Como referido, Pedro, o colega, apoiou-a na crise de âmbito profissional; 

depois disso, foi à mãe que Mariane recorreu, ao perceber a intensificação de sua 

angústia. O reconhecimento profissional era parte importante de seu processo 

identificatório, mas havia outros questionamentos buscando caminhos de expressão, 

(talvez mais amplos), que parecem ter surgido com a instabilidade provocada em 

sua vida amorosa, como: “O que é desejável em uma mulher?” Ou ainda: “Como é 

uma mulher por dentro?”  

A necessidade apresentada pela histérica de ser direcionada é atribuída, por 

Morettin, a sua própria voracidade (resultado da fixação oral): 

 

Poderíamos apontar, então, que a avidez oral se anuncia nas relações da 
histérica com o outro da seguinte forma: ela solicita uma disponibilidade 
ilimitada do outro para si, fazendo deste uma presença sem a qual não pode 
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existir. (...) São mulheres que se sentem desamparadas e solitárias nos 
momentos em que não são asseguradas por este outro, do caminho que 
devem seguir.294 

 

A possibilidade de ruptura com o noivo – este que lhe era tido como mestre e 

detentor das respostas – fez com que Mariane se voltasse à figura materna, modelo 

feminino em quem tentava, sem sucesso, espelhar-se. 

A comunicação com a mãe acontecia através do descontrole da angústia 

vivida pelo corpo, mas a resposta em forma de “chá com bolachas” a irritava mais 

ainda. 

Eliacheff e Raimbault exemplificam com um caso de anorexia e recusa 

alimentar algo que me parece bastante semelhante ao que acontecia com Mariane 

quando do desapontamento em relação ao “chá com bolachas” oferecido pela mãe 

como remédio para sua crise de angústia: 

 

Por meio de sua recusa, a anoréxica manifesta sua exigência por uma 
prova de desejo de sua mãe. Quando se nega a comer, está tentando dizer 
o que quer: palavras, essas palavras que fazem o humano (...), que o 
vinculam a um Outro em uma dependência distinta à da comida, que o 
inscrevem como um ser de desejos, e não de necessidades.295 

 

Portanto, mesmo não sendo anoréxica e não se recusando a comer, Mariane 

buscava receber da mãe algo que a ajudasse a colocar em palavras o que o corpo 

expressava com tanto sofrimento, algo ligado ao caminho em direção a uma 

feminilidade adulta, genital. É interessante o fato de que isso acontecia ao mesmo 

tempo em que a crise vivida no âmbito profissional colocava em dúvida qual seria 

seu lugar a ocupar na constelação familiar. Afinal, não era Mariane o alicerce da 

família? Não era ela quem “sempre aguentou tudo” para “não dar preocupação à 

mãe”?  

No antigo trabalho, Mariane vivia uma situação de equilíbrio: sentia-se 

acolhida em meio aos inúmeros colegas, sustentava a família com seu salário e 

mantinha a segura relação com o noivo. A atração exercida pelo colega Pedro, de 

alguma forma, fez com que ela entrasse em contato com seu desejo e sua 

feminilidade de uma forma diferente da habitual. 

                                                            
294  MORETTIN, Adriana V. Algumas reflexões a respeito da oralidade na histeria feminina. In: 

ALONSO, Silvia L.; GURFINKEL, Aline C.; BREYTON, Danielle M. (Org.). Figuras clínicas do 
feminino no mal-estar contemporâneo. São Paulo: Escuta, 2002, p. 308-309. 

295  RAIMBAULT, G.; ELIACHEFF, C. Las indomables figuras de la anorexia. Buenos Aires: Nueva 
Visión, 1991, p. 85 (tradução livre). 
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Afirmava parecer-se com o pai. Não perdendo de vista o fato de que o 

processo de identificação acontece de forma gradual e nunca com apenas um dos 

progenitores, o que pensar a respeito da identificação da paciente com sua mãe? As 

imagens que se revelavam não só desta, mas também da irmã, mostravam figuras 

frágeis, pouco “competentes” na realização das tarefas cotidianas, a quem Mariane 

se referia com certo desprezo. Em relação a si mesma, dizia “completar o pai”: 

acompanhava-o nas tarefas referentes ao lar, ao mesmo tempo em que “ia falando 

‘por favor e obrigada’”, já que ele não o fazia. Parece-me uma combinação das 

figuras feminina e masculina, semelhante a outras que sucedem em seu relato.  

Vale ressaltar que carregava em seu nome a combinação das duas avós, um 

“arranjo” para que “não houvesse briga” entre as expectativas colocadas nela, tanto 

paternas quanto maternas. Parece que, ao vir ao mundo, já pairava sobre a paciente 

um “peso” do qual a irmã fora poupada: os nomes das avós, uma identificação 

bilateral com essas figuras matriarcais. Mas como poderia Mariane “apossar-se” 

dessa identificação, incorporá-la – como fez Chapeuzinho Vermelho no conto 

popular – diante do conflito figurado nas relações com as figuras femininas? Como 

deliciar-se com um ovo de Páscoa, com o lado doce, a afetividade feminina, sem 

que esse alimento lhe fizesse passar mal? 

Como já abordado no referencial teórico, a fase edípica positiva tem uma 

precedente, em que a menina vive uma intensa relação com sua mãe, o que, 

segundo Freud, está ligado à etiologia da histeria.  

Levando-se em conta o quadro até aqui apresentado por Mariane, suponho 

que, ao nascer, possa ter encontrado uma mãe depressiva, provavelmente ainda 

muito ocupada, tanto física quanto emocionalmente, com a irmã, apenas dois anos 

mais velha, tida como frágil e fraquinha. 

Aulagnier ressalta a importância que tem para o bebê ser tocado por uma 

mão que sente prazer ao fazê-lo: 

 

(...) uma vivência depressiva presente na mãe, quando dos primeiros 
contatos com a criança, veio a ocupar um lugar crescente para notificar os 
mais precoces sinais, os mais imediatos, de uma angústia psíquica no 
infans.296 

 

                                                            
296  AULAGNIER, Piera. Nascimento de um corpo, origem de uma história, p. 46.  
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A impossibilidade de a mãe manifestar prazer ao tocar a criança, de 

compartilhar um prazer erógeno, traz consequências negativas para a psique infantil, 

que seguirá buscando um reconhecimento.  

Desde a primeira sessão, Mariane demonstrou esperar alguma reação da 

mãe frente a seu sofrimento psíquico, expresso via corpo. 

A pouca importância mostrada em relação a sua doença deve tê-la feito 

reviver – da maneira como lhe fora possível – a possível falta de investimento 

materno nos primórdios do desenvolvimento libidinal, assim como o ressentimento 

experimentado durante a fase edípica positiva (em que a menina enxerga a mãe 

como sua rival e a hostiliza por não ter lhe dado um pênis). 

 A própria paciente afirmava não gostar “de dar trabalho”, já que a mãe tinha 

tanta preocupação com a irmã mais velha.  

Conforme interpreta Violante, 

 

(...) a vivência de satisfação inaugura a psique e instaura o desejo (...). Por 
isso, ela não pode se restringir à satisfação da necessidade alimentar, 
mesmo porque inexiste leite capaz de erogenizar a boca de alguém. Antes, 
como vimos com Aulagnier, junto com o leite, o bebê deve ingerir libido 
(materna) (...).297 

 

Uma possível falta de satisfação libidinal ocorrida durante a fase oral do 

desenvolvimento pode ter levado Mariane a permanecer nela fixada, inserindo o 

alimento em sua relação com o outro e consigo mesma. 

Recém “chegada” à adolescência, passa a utilizar-se da comida não só para 

perder peso, mas, também, provocar disenterias; na vida adulta, essa relação 

(alimento-corpo) continuou conturbada. Em sua queixa inicial, reclamava que “aquilo 

havia saído do controle”. Segundo a paciente, o que antes “ela fazia” para perder 

peso, agora parecia ter como objetivo um “enfeiar-se”, ligado ao sentimento de culpa 

por causa do Pedro. Como já exposto no referencial teórico (p. 67), certos sintomas, 

segundo Freud, revelam ser um meio termo entre a necessidade de satisfação, de 

um lado, e de punição do outro. 

Pudemos perceber que esse “enfeiar-se” estava ligado à perda das formas 

femininas, fato que pôde ser confirmado pela paciente. Nesse caso, parece que o 

sintoma correspondia à exigência do superego, ao mesmo tempo em que marcava o 

                                                            
297  VIOLANTE, Maria Lucia V. Ensaios freudianos em torno da psicossexualidade, p. 51 (parêntese 

inserido pela autora). 
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lugar do conteúdo reprimido. Isso, porque penso que a vivência da triangulação com 

o colega e o noivo pode ter feito emergir os fantasmas edípicos das relações 

incestuosas com os pais, durante o complexo de Édipo completo.  

Desse modo, parece que, ao ver surgir sua feminilidade, Mariane sentia-se 

impedida, o que se refletia no corte dos cabelos, no desaparecimento das formas 

femininas e, até mesmo, nas infecções ginecológicas. As saias e os saltos eram a 

vestimenta que lhe garantiam a feminilidade arrancada. 

Mesmo amenizadas as crises de disenteria, não podia “comer o que gostava, 

com medo de passar mal”. A relação com o alimento continuava carregada de 

conflitos, tendo tornado-se tarefa desprazerosa e “cansativa”. A queixa, em nosso 

primeiro encontro, direcionada ao “chá com bolachas” oferecido pela mãe, revelou 

íntima conexão entre as duas relações (com a mãe e com o alimento). A paciente 

não se sentia nutrida pela figura materna, que não a ajudava a resolver seus 

conflitos identificatórios. Muito provavelmente mergulhada nos fantasmas edípicos, 

não conseguia encontrar satisfação em seus relacionamentos amorosos, ao mesmo 

tempo em que parecia continuar buscando na mãe um modelo de feminilidade. 

Impedida que estava de obter prazer através dos alimentos, uma vez que os 

desejados lhe “faziam mal”, tendo que se contentar com “o que não gostava”, 

Mariane falava da busca de um prazer oral, interditado pela formação do sintoma 

conversivo da disenteria.  

Lucien Israël postula, a respeito das anoréxicas, algo que penso valer, 

também, para o presente caso: 

 

Quando o interesse dos pais se volta para a alimentação, é possível manter 
um infantilismo que permite evitar problemas mais especificamente 
adolescentes ou adultos, particularmente o enfrentamento de uma 
sexualidade “normal”, o que está bem situado no registro histérico. Mas, ao 
mesmo tempo (...) demonstra à sua mãe que ela fracassa ou fracassou em 
um domínio que, em princípio lhe era reservado, o da alimentação. Uma 
interpretação um pouco mais profunda permitiria ouvir: “Não é isso que eu 
espero de você”.298 

 

A forma com que a paciente esperou ser cuidada pela mãe sem que 

precisasse falar a respeito do seu incômodo parece ser, a meu ver, característica da 

fixação na fase fálica do desenvolvimento libidinal, uma vez que revelava certa 

                                                            
298  ISRAËL, Lucien. A histérica, o sexo e o médico, p. 61 (aspas do autor). 
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onipotência ao pretender que adivinhassem a respeito de seu sofrimento. Havia 

grande dificuldade, de sua parte, em demonstrar qualquer “fraqueza” ou limitação. 

Na análise, Mariane aparentava desejar “ser salva” da escravidão de que 

tanto se queixava, ao mesmo tempo em que demonstrava gostar de pertencer e ser 

tão útil à empresa onde trabalhava. Da mesma forma que esperava receber da mãe 

ajuda para o seu sofrimento também psíquico, não só físico – coisa que o “chá com 

bolachas” não resolvia –, o cansaço expresso na análise pelas horas passadas na 

empresa escondia uma exaustão psíquica de ter que corresponder a tantas 

expectativas.  

A imagem descrita por Mariane da mãe e da irmã parece evidenciar uma 

dificuldade na valorização do sexo feminino, visto como frágil, dependente, 

possivelmente inferior ao masculino. O receio (quando criança) relatado pela 

paciente em “morrer do coração como a avó materna” remete a uma preocupação 

relacionada à identificação com as figuras femininas da família, condensado com o 

precoce medo da morte.  

Mariane lia o jornal inteiro para o avô todos os dias quando este ficou cego, 

mesmo quando se encontrava na casa de repouso. Ao mesmo tempo, rezava para 

que ele demorasse a morrer, pelo menos o suficiente para que ela pudesse entender 

o que é isso, de doença e de morte. Tal comentário chamou-me a atenção, uma vez 

que revelou uma mudança de tom em seu discurso e me deixou uma dúvida difícil 

de ser formulada: A paciente já tinha 14 anos nessa época; obviamente, a questão 

da “morte” não é nada agradável ou fácil de ser digerida, especialmente por uma 

mocinha no começo da adolescência, mas o que haveria por trás desse tema? Algo 

em seu discurso denunciava um complexo nuclear importante de ser focado. 

Em “Inibições, sintomas e ansiedade” (1926), Freud postula que o medo da 

morte deve ser considerado análogo ao da castração. Assim diz ele: 

 

A castração pode ser retratada com base na experiência diária das fezes 
que estão sendo separadas do corpo ou com base na perda do seio da mãe 
no desmame. Mas nada que se assemelhe à morte jamais pode ter sido 
experimentado; (...) Estou inclinado, portanto, a aderir ao ponto de vista de 
que o medo da morte deve ser considerado análogo ao medo da castração, 
e que a situação a qual o ego está reagindo é de ser abandonado pelo 
superego protetor (...).299 

 

                                                            
299  FREUD, Sigmund (1926[1925]). Inibições, sintomas e ansiedade. ESB v. XX, p. 153. 
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Assim, entendo que o precoce medo da morte relatado por Mariane pode ser 

comparado ao temor à castração que, por sua vez, derivava do medo da perda do 

amor – e da separação – em relação à mãe.  

Mariane parecia buscar o reconhecimento materno quando da crise de 

disenteria, como se quisesse ser vista, mesmo sem ter mais a garantia do trabalho 

que sustentava a família. Desejava, na verdade, o olhar materno sobre si. Um olhar 

cuidadoso, que percebesse suas necessidades, sem que precisasse expressá-las 

verbalmente. 

A necessidade desse olhar sobre si parece estar ligada à impossibilidade de 

Mariane em deitar-se no divã. Afirmava preferir “falar sentada”; mantinha os olhos 

fixos em mim durante toda a sessão, numa tentativa de evitar que eu desviasse os 

meus de sua direção. Desejava ser vista, escutada em sua fala, mantendo a 

distância e o controle necessários para que eu não a invadisse e “arrancasse seus 

adornos”, como temia em relação às outras mulheres. Também esperava ouvir de 

mim palavras que não se resumissem a um “chá com bolachas”, ou seja, algo 

paliativo. Controlando-me com seu olhar, buscava respostas que tocassem seus 

conflitos internos. 

Como visto no referencial teórico (p. 70), Aulagnier (1984) postula que a 

potencialidade neurótica define-se pelo conflito identificatório entre o Eu e seus 

ideais, o que, para o sujeito em questão, seriam os únicos a atrair para si o amor, a 

admiração e o desejo.  

Mariane parecia continuar dependendo do olhar do outro, dos pais de modo 

prevalente – mas também dos dois parceiros – e de seu investimento libidinal, como 

um suporte narcísico. A iminência da demissão, junto com a possível separação do 

noivo, deve ter colocado em dúvida a certeza de seus ideais, levando-a à intensa 

vivência de angústia e consequente crise de disenteria.  

Lembremos que, ao relatar a motivação de sua escolha profissional, Mariane 

tem claro para si que esta começou aos seis anos de idade, com o seriado Super 

Máquina, em que uma mecânica mulher, vestida com macacão de homem, 

entrava embaixo dos carros para consertá-los; conta que gostava daquilo. 

Nessa época, provavelmente vivia a fase final da resolução edípica, o que 

significa que já houvera passado o tempo de escolha de objeto (heterossexual, no 

caso) e de identificação, mas a ideia de vestir-se como homem lhe agradava, 

completando-a.  
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Mariane parecia corresponder à expectativa paterna colocada em si: realizou 

o mesmo curso técnico que ele; porém, ao decidir seguir a carreira de 

Administração, não obteve a sua aprovação, apenas porque que esta não era sua 

profissão. Escolheu um trabalho que a colocaria em convivência quase exclusiva 

com homens, não tardando em notar o orgulho com que o pai contava aos outros 

que a filha de vinte e seis anos já era administradora. Além do mais, segundo 

Mariane, acabou vendo-se realizar tarefa similar à empreendida pelo pai na época 

em que este ainda trabalhava: “passar o dia todo na frente do computador”. 

A experiência vivida pelos pais de Mariane – segundo a própria – com a 

primeira filha, foi a de cuidar de uma criança que “sempre deu muito trabalho”, de 

“saúde frágil”. Talvez desejassem que o segundo filho fosse um menino, para que a 

história não se repetisse. De qualquer forma, o lugar de fragilidade pertencia à irmã, 

e Mariane não deveria “dar trabalho”, não era esse o espaço a ser por ela ocupado. 

Como companheira-cúmplice do pai, carregando os nomes das duas avós, materna 

e paterna, tornou-se alicerce da família, principal provedora do lar. 

Nesse conflito, entre o que lhe fora destinado pelos pais e o que ela própria 

almejava para si, é que residia a dinâmica das sessões. A força do mandato parental 

fazia com que o conflito entre seu Eu e os seus ideais tivesse encontrado sua forma 

mais acentuada na época da transição para o novo emprego. Isso porque, ao não se 

sentir mais familiarizada e acolhida como no antigo trabalho, passou a se ver 

explorada com os novos horários e questionar se era aquilo que queria para si. 

Tantas horas passadas na empresa, porém, não parecia ser motivo suficiente para 

que buscasse outra alternativa, além de lhe propiciar a sensação de pertencimento e 

de identidade. Esperava ser salva pelo noivo através do casamento. Não queria 

continuar morando com os pais ou dependendo afetivamente dessa dinâmica 

familiar, uma vez que, nela, seu espaço parecia estar garantido apenas como 

alguém que não pode “fraquejar”, como aquela que resolveria todos os problemas, 

até mesmo o sustento familiar. Os lugares de fragilidade já estavam ocupados pela 

mãe e irmã e neles não cabia mais ninguém.  

No noivo, projetou a imagem daquele que a salvaria desse conflito, como o 

pai idealizado. É interessante notar que Ricardo, na verdade, não lhe dizia 

exatamente o que fazer, o que era uma queixa sua em relação a ele. Ricardo, na 

verdade, gostaria de conhecê-la melhor, o que, para Mariane, era um problema, já 

que sempre tivera que se mostrar competente e responder às demandas esperadas. 
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Mostrava-se a ele totalmente disponível, fazendo-lhe favores por ela mesma 

oferecidos, e esperando ele retornar suas ligações apenas no fim do dia, mesmo 

que já estivesse dormindo. 

A tentativa de corresponder à expectativa paterna repetia-se na dinâmica 

estabelecida com o noivo e, também, com a empresa. Porém, parece-me que sua 

tentativa de corresponder a algo tivera início na relação primordial com a mãe; um 

investimento libidinal insatisfatório deve ter marcado a relação mãe/filha, de modo a 

fazer com que Mariane continuasse buscando reconhecimento através do “papel” 

que lhe fora imposto representar: o da pessoa “forte”, que não mostra suas 

fraquezas (mas que, no fundo, tanto deseja ser cuidada). 

Não havia espaço em sua vida para momentos livres de lazer. Durante a 

semana, o trabalho, e, nos fins de semana, ajudar o pai ou esperar pela 

disponibilidade do noivo.  

O caso vivido com o colega de trabalho acentuou a crise, uma vez que, diante 

dessa também nova situação, nem a garantia do antigo trabalho, nem de uma nova 

vida ao lado do noivo ela podia mais vislumbrar. A atração sexual sentida pelo 

colega não foi suficiente para que deixasse de lado a segurança que Ricardo 

representava. Pedro era mais direto em lhe “dizer o que fazer”, dar conselhos, fato 

que ela apreciava, mas, por outro lado, mostrava sua fragilidade, “pedia colo”, e isso 

não lhe agradava nem um pouco. Mariane deixou claro que quem queria pedir colo 

era ela, e isso conseguia com o noivo. 

O provável desamparo vivido no âmbito familiar fazia com que a paciente 

necessitasse dessa relação que lhe proporcionava um apoio afetivo sem muitas 

expectativas nela depositadas. 

A possibilidade de trabalhar com joias, como muito bem percebido pelo noivo, 

parecia ser uma forma de Mariane expressar-se, realizar um trabalho que a fizesse 

entrar em contato com seus elementos internos – especialmente o lado feminino – e, 

quem sabe, ajudá-la a se conhecer melhor. 

Os sentimentos hostis e de rivalidade ligados à mãe, se conseguiam manter-

se disfarçados – uma vez que não costumava queixar-se de desentendimentos com 

a mesma – pareciam mostrar-se plenamente na sua enorme dificuldade em 

relacionar-se com outras figuras femininas, posto ter dito, claramente, que não 

suportaria trabalhar com mulheres, com alguém olhando e mexendo em meus 

brincos e no meu colar todos os dias, além de sentir ciúmes dos colegas de trabalho. 
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Mariane almejava posição de exclusividade, situação que conseguia manter em seu 

ambiente profissional.  

Era lá, em meio a seus colegas, que ficavam ressaltadas as diferenças entre 

homem e mulher, tema constantemente trazido à análise. Dizia serem os homens 

tapados, já que ignoravam o que é “ser mulher”. Ao levantar-se para ir ao banheiro e 

carregar consigo sua nécessaire, sentia-se foco de olhares curiosos sobre o 

universo feminino, o que a fazia mostrar-lhes o seu conteúdo. Mas Mariane também 

gostaria de saber o que há “no interior de uma mulher”. 

Em visitas a obras, as diferenças entre Mariane e os colegas eram 

constantemente reveladas, como a necessidade de um banheiro, por exemplo. Por 

outro lado, apreciava a atenção que lhe era dispensada por ser a única mulher. 

Porém, muito me questionei a respeito de sua postura tão radical em relação 

à proximidade com outras mulheres: o que lhe trazia a ideia de que “mexeriam em 

seus adornos?” Segundo Freud, em “Feminilidade” (1933), a inveja do pênis tem 

também como consequência, nas mulheres, a vaidade física, a necessidade de 

“valorizar seus encantos, do modo mais evidente, como uma tardia compensação 

por sua inferioridade sexual original”.300 Parece-me clara a ideia da castração aí 

revelada pela figura feminina que lhe “arrancaria” os adornos, como se deles 

dependesse sua identidade de mulher. Assim, os brincos e colares pareciam 

representar uma feminilidade sempre posta em risco. Os enfeites, as roupas 

combinando, o vestir-se impecavelmente, tudo levava à ideia de compensação à 

confusa identificação feminina. Isso foi dito por Mariane, ao afirmar que já tentara ir 

de calças e sem salto para o trabalho, mas que se sentira muito mal, “parecendo um 

deles”. 

Mas, o que seria essa “confusa” identificação feminina? 

Nos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905), Freud afirma que, 

no ser humano, a masculinidade ou a feminilidade nunca são encontradas de 

maneira pura, seja no sentido psicológico ou no biológico. Assim diz ele:  

 

Cada pessoa exibe (...) uma mescla de seus caracteres sexuais biológicos 
com os traços biológicos do sexo oposto, e ainda uma conjugação de 
atividade e passividade, tanto no caso de esses traços psíquicos de caráter 
dependerem dos biológicos quanto no caso de independerem deles.301 

 

                                                            
300  FREUD, Sigmund (1933). A feminilidade. ESB v. XXII, p. 162. 
301  Idem (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB v. VII, p. 207n. 
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Entendo que Freud afirma estarem presentes no ser humano traços de 

caráter masculinos e femininos, provavelmente resultado das identificações com os 

pais na fase edipiana, o que não implica em uma escolha de objeto homo ou 

bissexual.  

Como visto no referencial teórico, Freud descreve três linhas de 

desenvolvimento possíveis para a menina, diante da descoberta de que é castrada; 

a considerada “feminilidade normal” pressupõe a substituição, “(...) consoante uma 

primitiva equivalência simbólica (...)”,302 do desejo de ter um pênis pelo desejo de ter 

um bebê do pai.  

Assim, o sentido psicanalítico do termo “feminilidade” está ligado à renúncia 

ao desejo de posse de um pênis e o acesso ao desejo de ter filhos, passagem 

provavelmente dificultada para Mariane na época da resolução edípica, o que a fazia 

continuar em busca do que seria desejável em uma mulher. 

Como já referido a respeito da identificação (p. 32), esta é considerada por 

Freud, em “Psicologia de grupo e a análise do ego” (1921), como o mais remoto laço 

emocional com outra pessoa. Permeada por características da fase oral do 

desenvolvimento libidinal, a assimilação de características da outra pessoa levaria à 

ingestão do objeto prezado, aniquilando-o. Mariane buscava apreender como seria 

uma mulher “por dentro”, quais características lhe seriam desejáveis, mas a 

presença feminina despertava-lhe intensa competitividade, reportando-a a uma 

relação permeada por fantasmas orais. 

Além da já referida necessidade do “olhar do outro” como suporte narcísico, a 

competitividade com a figura feminina – característica da fixação na fase fálica do 

desenvolvimento libidinal – é outro fator que julgo relevante como justificativa para 

que Mariane não se deitasse no divã: sentada, ela podia controlar meu olhar, sentir-

se “no comando da situação”, pois, ao mesmo tempo em que desejava ser guiada 

pelos caminhos da feminilidade, temia ouvir algo que a fizesse “passar mal”, como 

acontecia quando se arriscava a comer chocolate. 

Afirmava “parecer” feminina, mas não se “sentir” desse modo, porque os 

acessórios lhe proporcionavam uma aparência “feminina” no sentido comum do 

termo, ou seja, com os atributos que o meio social designou ao feminino; isso em 

nada mudava sua sensação de falta de acesso à feminilidade.  

                                                            
302  FREUD, Sigmund (1933 [1932]). Feminilidade. ESB v. XXII, p. 158.  
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Voltando ao questionamento sobre “o que é desejável em uma mulher”, era 

muito nítida a busca de Mariane por tal resposta. Reclamava que o noivo não lhe 

dizia o que fazer, que era muito sutil, e que Paulo, sim, falava. Parecia ansiar por 

captar “dicas” do noivo, que fora um dia o seu professor, que pudessem indicar-lhe 

sobre sua demanda identificatória; voltava-se, então, para Pedro que, a seu modo, 

despertando sua atração sexual, parecia fazê-la entender um pouco a respeito do 

assunto. 

Segundo o exposto no referencial teórico (p. 36), a corrente afetiva 

direcionada aos familiares na infância nem sempre consegue se unir de maneira 

adequada à sensual, a partir da puberdade; no meu entender, Mariane manteve-se 

fixada às figuras parentais através de seus fantasmas edípicos, o que dificultou a 

fusão das duas correntes em um único objeto. Desse modo, parece-me que ao noivo 

era direcionada sua afetividade e, ao colega Pedro, sua atração sexual. Referia-se a 

um “desejo impulsivo” em relação a este, enquanto ao noivo um “desejo mais 

tranquilo”. Gostava do fato de Ricardo “dar-lhe colo”, mas lhe desagradava Pedro 

“pedir-lhe colo”.  

Penso que Mariane vivia, de maneira predominante, relações narcísicas, uma 

vez que o noivo parecia representar a figura do mestre que “tudo sabe” e de quem 

esperava respostas para sua demanda identificatória, enquanto que o colega de 

trabalho a colocava nesse mesmo lugar, admirando-a e lhe “pedindo colo”. Junto a 

ele, Mariane sentia-se possuidora da perfeição de valores atribuída ao ego ideal 

infantil, tendo sido presenteada, inclusive, com desenhos de si feitos por Pedro, 

onde este demonstrava a perfeição e beleza com que a enxergava. 

Como referido no capítulo sobre psicopatologia a respeito da identificação na 

histeria, Mannoni tece uma interessante reflexão, baseado em suas observações 

clínicas, que penso fazer muito sentido no caso de Mariane: 

 

Lembrando de minha experiência com as histéricas, observo que elas se 
curam quando têm sucesso, um sucesso marcante. O sucesso, creio que é 
ele que as cura. Uma vez que obtêm determinado sucesso, elas se 
destacam (...). É preciso que seja um sucesso visível, é claro.303 

 

                                                            
303  MANNONI, ROITMAN, As identificações na clínica e na teoria psicanalítica, p. 87. 
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Aqui podemos ter uma pista sobre o motivo que a iminência de demissão, 

junto à nova relação com o colega de trabalho, podem ter gerado tamanha angústia 

em Mariane. 

Ao chegar ao consultório, buscava uma solução para suas crises de 

disenteria, sintoma que não lhe era desconhecido, mas que havia “saído de seu 

controle”. O que acontecia em sua vida, nessa época, que pode ter provocado esse 

“descontrole”? Havia uma mudança de emprego em curso: Mariane sabia que seria 

demitida e teria que decidir se aguardava esse acontecimento ou se tentava mudar 

de emprego. De qualquer forma, mostrava-se satisfeita e acolhida na antiga 

empresa, em meio a seus já conhecidos colegas. Vivia, também, no plano amoroso, 

o conflito entre “aventurar-se” em uma nova relação com o colega Pedro ou 

permanecer com o noivo. As duas mudanças ao mesmo tempo. 

Em Inibições, sintomas e ansiedade (1925), Freud afirma que  

 

Em vista dos perigos da realidade (externa), o ego é obrigado a resguardar-
se contra certos impulsos instintuais no id e a tratá-los como perigos. Mas 
não pode se proteger dos perigos instintuais internos tão eficazmente 
quanto pode de alguma realidade que não é parte de si mesmo. 
Intimamente vinculado ao id como está, só pode desviar um perigo 
instintual, restringindo sua própria organização e aquiescendo na formação 
de sintomas em troca de ter prejudicado o instinto. Se o instinto rejeitado 
renovar seu ataque, o ego é dominado por todas aquelas dificuldades que 
nos são conhecidas como males neuróticos.304 

 

Como já referido, na época em que tiveram início as crises de disenteria, dois 

importantes eixos de estabilidade na vida da paciente estavam prestes a ruir. 

Primeiramente, havia o perigo externo real da demissão. Importante notar que as 

crises começaram com a percepção de que seria demitida, ou seja, a insegurança 

frente à possibilidade de não mais pertencer a um contexto em que se sentia 

acolhida e reconhecida; não nos esqueçamos de que, nessa antiga empresa, 

Mariane também trabalhava o dia inteiro, durante anos, exercendo papel que, 

provavelmente, permeava-lhe a identidade. Internamente, tentava lidar com a nova 

relação amorosa que demandava uma satisfação genital e, junto à primeira, levava a 

uma formação triangular que pode tê-la feito reviver, de maneira regressiva, seus 

fantasmas edípicos. Além disso, a relação com o noivo mantinha-se há anos, 

trazendo-lhe, aparentemente, certa segurança. Atraía-lhe o fato de ter sido ele seu 

                                                            
304  FREUD, Sigmund (1925). Inibições, sintomas e ansiedade. ESB v. XX, p. 180. 



115 

professor, certo do que queria para si. Mariane buscava nele, entre outras coisas, as 

respostas sobre “o que fazer” ou, “como ela deveria ser”. 

Alonso e Fuks (2004) comentam a respeito da quebra da imagem especular 

que garante à histérica 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”.305 

Foi com esse quadro que Mariane chegou ao consultório: fraca devido às 

crises de disenteria e sem forças para reagir diante da quebra da imagem de 

onipotência que nutria a respeito de si mesma. Desejava encontrar em si um mal 

físico que explicasse a crise pela qual passava. Com desgosto, teve que abrir mão 

dos médicos e de um “remedinho que resolvesse tudo”, o que, segundo ela própria, 

seria bem mais fácil. Estava acostumada a lidar com seus problemas físicos; eles, 

na verdade, tinham como função aliviar a angústia. Mas, dessa vez, eles haviam 

“saído de seu controle”. A disenteria minava suas forças e colocava em risco sua 

eficiência e, consequentemente, seu reconhecimento diante daqueles por ela 

investidos libidinalmente. 

Os autores interpretam que a mãe da histérica demanda à filha que seja o 

remédio para sua incompletude, o que a faz permanecer na posição fálico-narcisista, 

identificando-se de corpo inteiro com o falo, exibindo-o “(...) para o olhar fascinado 

de alguém que se preste a esse jogo de aparências”.306 Essa posição, nos 

momentos de êxito, constituem-se favoráveis à capacidade da histérica para o 

teatro, por exemplo (desejo referido por Mariane) mas, nos momentos de “quebra”, 

de “impotência”, presentifica-se um estado de “despedaçamento”, figurado pelos 

autores no quadro “Weeping Woman”, de Picasso.307 

Com isso, quero dizer que a falta de certeza do olhar do outro garantindo-lhe 

o brilho fálico, somado à crise identificatória que possivelmente vivia, deve ter levado 

Mariane à intensa angústia, a ponto de a soma de afeto transformar-se no sintoma 

conversivo da disenteria, sintoma esse que participou do processo de 

“desintegração” de sua antiga imagem. Mariana afirmava não mais se reconhecer no 

espelho: perdera sete quilos, os cabelos longos foram cortados acima da altura dos 

ombros e suas roupas não mais lhe serviam. Percebe-se que a crise identificatória 

                                                            
305  ALONSO, FUKS, Histeria, p. 169. 
306  Ibidem, 168. 
307  Pintado por Picasso em 1937, pertencente ao Cubismo. 
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expressava-se em todo seu corpo. Impossibilitada de usar calças, que ficaram 

grandes, Mariane tinha, no uso de saias, a garantia da figura exterior feminina, 

enquanto, paradoxalmente, cortara os cabelos curtos e apagava suas formas no 

rápido emagrecimento. 

Vimos que, segundo Aulagnier (1975), a castração e a identificação são duas 

faces de uma mesma unidade, e que a angústia ressurge cada vez que as 

referências identificatórias oscilam, ou seja, a crise de identidade levou Mariane a 

reviver a angústia de castração. 

Em relação à primeira mudança, a de emprego, não havia muito a ser feito; 

mas em relação à segunda, a amorosa, como seria uma alteração dessa 

magnitude? Como lidar com o “desejo mais impulsivo” a que ela mesma se referiu? 

Mariane afirmou que “aquilo estava saindo de seu controle”, referindo-se à 

disenteria que, realmente, não lhe permitia “comer o que gostava”, havia feito com 

que perdesse muito peso, trazia-lhe intenso sofrimento, mas, talvez, o que ela 

também não aguentasse mais era a angústia provocada pela nova situação, 

sentindo-se incapaz de encontrar um novo equilíbrio. Manteve, durante um tempo, 

relação com os dois (noivo e colega), até decidir tentar romper com o noivo. Dois 

dias foi o quanto aguentou sem a presença daquele que lhe representava certa 

estabilidade. Decidiu que era com este que ficaria, que não havia mais dúvidas a 

esse respeito. Mas continuava encontrando Paulo todos os dias no trabalho, o que 

possibilitava uma troca de afeto entre ambos; foi o equilíbrio que, por ora, conseguiu 

manter. 

Apresentava certa dificuldade em sua vida sexual, devido a sintomas 

ginecológicos; além disso, na época da forte crise de disenteria, parece que houve 

um represamento, por parte da paciente, em relação à satisfação da pulsão sexual, 

provocando a conversão desta em algo somático, no caso, a disenteria.  

Desde sua precoce entrada na puberdade (menstruou aos nove anos de 

idade), a paciente – que afirmara sempre ter tido “sensibilidade” no intestino – 

passou a facilmente provocar crises de disenteria, com o intuito de emagrecer. Vale 

lembrar que suas crises tiveram início com o interesse por um colega (que a 

chamava de “gorda”). 

Importante notar a predisposição existente à conversão para essa parte do 

corpo – o intestino – de grandes somas de excitação. O caminho das “facilitações” 

descrito no Projeto para uma Psicologia Científica (1895) estava traçado. Segundo 
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Freud, na parte 3 do referido texto – “Barreiras de Contato”: “Uma das principais 

características do sistema nervoso é a memória; isto é, em termos muito gerais, a 

capacidade de ser permanentemente alterado por simples ocorrências (...)”.308 

Com o decorrer dos anos, parece que Mariane continuou sob a mesma 

dinâmica que envolvia excitação sexual – conflito – conversão para o intestino, ainda 

que outras partes do corpo também participassem do processo de somatização.  

Masud R. Khan (1983) levanta a hipótese de que a histérica responde a uma 

maternagem que lhe foi insuficiente com a precocidade sexual: 

 

(...) o histérico tem muito cedo a consciência do humor subjetivo da mãe, 
humor que se intromete em sua função de provedora de cuidados. Nestas 
circunstâncias, a criança sexualiza de um modo regressivo uma relação de 
objeto parcial (gratificação pelo seio ou seus substitutos) para recusar esta 
intrusão da emotividade da mãe e de uma relação próxima demais às quais 
a capacidade incipiente do eu da criança não pode enfrentar.309 

 

Essa intrusão do “humor materno” deve ter levado Mariane a uma vivência de 

desamparo psíquico que, segundo Freud, como já referido neste trabalho (p. 19), 

pode relacionar-se a outras situações geradoras de ansiedade, como o medo da 

castração, na fase fálica. 

A figura feminina vista como invasiva (não nos esqueçamos dos “fantasmas” 

da oralidade que permeam a relação mãe-filha) deve ter interferido, posteriormente, 

na possibilidade de Mariane conviver próxima a outras mulheres, revelado pelo 

receio de ter seus “atributos” mexidos. 

Ainda segundo Masud Khan, enquanto a pessoa com quem o histérico se 

relaciona entende seus anseios como sexuais, estes se tratam, na verdade, de uma 

linguagem simbólica que tenta expressar as necessidades primitivas de cuidado e 

proteção. 

Esse postulado vem ao encontro das necessidades demandadas por Mariane 

em relação aos dois parceiros que faziam parte de sua história atual: reclamava da 

falta de atenção do noivo e, daquele que fora um dia seu amante, o colega Paulo, a 

expectativa era a mesma: afirmava “sentir falta”, segundo suas palavras, não de ficar 

com ele, mas do seu carinho. Como já discutido, a paciente expressava o desejo 

                                                            
308  FREUD, Sigmund (1895). Projeto para uma psicologia científica. ESB v. I, p. 318.  
309  KHAN, Masud (1983). O rancor da histérica. In: BERLINK, Manoel Tosta (Org.). Histeria. 

Tradução de Mônica Seincman. São Paulo: Escuta, 1997, p. 58-59. 
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pelo colega, mas parecia poder sustentar melhor a falta de satisfação desse desejo 

do que a de carinho e atenção. 

Sentindo que havia cumprido parte de seu ideal, ou seja, trabalhava na 

carreira pretendida, era bem sucedida, sustentava a família, além de ser 

reconhecida por todos aqueles colegas e respeitada pelo chefe, passou a almejar 

outros objetivos: realizar um trabalho (ou hobby) que facilitasse sua expressividade – 

como fazer joias ou teatro – além de formar uma família. 

Interessante como, com o atraso menstrual, seus sonhados planos 

começaram a adquirir consistência; considerando-se esse atraso como um sintoma, 

a expressão de seu desejo tomou forma através do corpo, novamente. 

Alonso e Fuks escrevem que “As pacientes histéricas se fazem representar 

por seu sintoma”.310 Mariane comprou livros que descreviam seus sintomas para que 

o noivo pudesse “conhecê-la melhor”, já que essa era uma queixa constante sua. 

Como já referido neste trabalho, Aulagnier postula que:  

 

Passada a infância (...) o sujeito recorrerá menos a seu corpo como 
transmissor privilegiado de mensagens se tiver podido diversificar tanto os 
destinatários quanto os objetos de sua demanda. Mas (...) é necessário que 
o corpo (...) tenha como referente um “corpo psíquico” cuja história prove 
(...) o reconhecimento e a valorização de sua identidade sexual, de sua 
singularidade (...).311 

 

A possível dificuldade de Mariane em ter reconhecida sua singularidade, e de 

superar as posições concernentes à história edípica, podem tê-la feito manter com 

seu corpo uma relação que tentasse reproduzir o que a mãe teve com ele um dia. 

Sua reação à disenteria, permanecendo meses calada, pode ter simplesmente 

retomado, como diz Aulagnier, a “surdez materna”.312  

Em relação à dificuldade na superação das posições edípicas, Alonso e Fuks 

dizem observar, no caso das histéricas, a insistência na formação do triângulo nas 

relações amorosas:  

 

Homens como substitutos da figura paterna, o professor, o chefe do 
trabalho, o padre da Igreja, homens que trazem consigo os ecos da 
triangulação edípica (Édipo positivo), catexias de objetos parentais as quais 
a histérica não consegue renunciar.313 

                                                            
310  ALONSO; FUKS, Histeria, p. 100. 
311  AULAGNIER, Piera (1986). Nascimento de um corpo, origem de uma história, p. 45-46 (aspas da 

autora). 
312  Ibidem, p. 46. 
313  ALONSO; FUKS, op. cit., p. 147. 
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Mariane encontrava no noivo segurança, talvez um substituto da relação de 

ternura (provavelmente insatisfatória) com a mãe, em primeiro plano, ou com o pai, 

em segundo; com Pedro, o gosto da aventura, do perigo, das relações proibidas, 

incestuosas. 

Já havia contado ao noivo tudo sobre o seu caso com Pedro, dando-lhe, 

algumas vezes, abertura para falar no assunto, mas isso nunca acontecia. Dada a 

convivência diária dos dois (Mariane e Pedro), era de se estranhar que Ricardo, o 

noivo, nunca perguntasse a respeito, e o fato parecia incomodá-la. Nada posso dizer 

a respeito das motivações daquele, mas é interessante notar como Mariane 

tencionava trazer o assunto à tona quando na sua presença, o que me levou a 

pensar na atração pela formação do triângulo edípico. 

Hugo Mayer (1989)314 destaca a grande capacidade de sedução da histérica. 

Como já relatado anteriormente pela paciente, sempre que se aproximava de algum 

amigo este acabava interessando-se por ela, assim como fora sempre ela a terminar 

seus relacionamentos, nunca tendo “levado um fora”. Vestia-se impecavelmente 

todos os dias ao ir trabalhar e deixava claro que o assédio masculino não lhe 

incomodava, muito pelo contrário; porém, pretendia permanecer nessa posição de 

sedução, decepcionando-se quando a aproximação “estragava a amizade”, ou seja, 

quando o colega passava a desejar “algo a mais”, tornando-se incapaz de manter a 

relação nos limites por ela desejados.  

Mais tarde, durante a adolescência e vida adulta, em sua fantasia gostava, 

segundo suas palavras, de se sentir como a personagem feminina de um seriado, 

uma linda mulher, que vivia aventuras e situações perigosas, sempre acompanhada 

de seu lindo colega; os sentimentos amorosos entre ambos, porém, apesar de 

existentes, não costumavam ser expressos, jamais chegando à consumação do ato 

sexual. 

Nesse ponto, é importante lembrar o que foi referido a respeito da 

identificação na histeria, no final do capítulo 1: Freud postula que o caso da 

identificação sem que haja uma relação objetal com a pessoa que está sendo 

copiada sugere um ponto de coincidência entre dois egos, sinal esse que tem que 

ser reprimido. Mayer interpreta que, sempre que a identificação histérica desse tipo 

                                                            
314  MAYER, Hugo. Histeria, p. 58. 
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utiliza-se de um personagem, este é tomado como modelo e realiza algo desejado e, 

ao mesmo tempo, condenado pelo sujeito. 

Desejar viver situações de aventura com um colega por quem se sentia 

atraída, em meio a um clima de eterno romance, sendo que, para isso, o ato sexual 

nunca seja efetivado, foi algo claramente expresso por Mariane. 

Porém, foi possível perceber que, no caso do colega Pedro, o afeto por ela 

vivenciado adquiriu força suficiente para ultrapassar a barreira repressiva, o que 

permitiu o aparecimento de angústia e, consequentemente, o desvio de parte da 

soma de excitação para a inervação somática, provocando o sintoma da disenteria. 

A relação “proibida” – que levava Mariane a experimentar uma satisfação genital – 

deve ter feito com que fosse obrigada a confrontar-se com seus conflitos edípicos: 

os fantasmas infantis das relações incestuosas e da castração.  

Em “Inibições, sintomas e ansiedade” (1925), Freud postula que a conversão 

histérica é uma das poucas situações em que a luta defensiva contra um impulso 

instintual desagradável pode ser eliminada. Numa tentativa de impedir que os 

sintomas permaneçam isolados e alheios, o ego tenta agregá-los a si, incorporando-

os em sua organização. Como visto no referencial teórico (p. 67), Freud exemplifica 

essa situação com a formação dos sintomas histéricos que revelam ser um meio 

termo entre a necessidade de satisfação e a necessidade de punição: por um lado, 

atendem a uma exigência do superego e, por outro, representam posições ocupadas 

pelo reprimido.  

A “utilidade” do sintoma para o ego, ou seja, a “adaptação secundária” acima 

descrita corresponde ao “ganho secundário” da doença e não deve, segundo Freud, 

ser exagerada, a ponto de se pensar que o sujeito cria o sintoma para não ter que 

realizar suas tarefas cotidianas.  

Ainda em relação ao sintoma da disenteria, vale lembrar que Freud, em nota 

de rodapé acrescida, em 1920 aos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” 

(1905), comenta a ideia proposta por Lou Andreas Salomé, segundo a qual a 

proibição em obter prazer da atividade anal e de seus produtos seria a primeira 

oportunidade em que a criança se depara com a hostilidade do meio em relação a 

suas satisfações pulsionais; a partir daí,  

 

(...) o “anal” permaneceria como símbolo de tudo o que deve ser repudiado, 
afastado da vida. A nítida separação posteriormente exigida entre os 
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processos anais e genitais contradiz-se pelas estreitas analogias e ligações 
anatômicas e funcionais entre os dois.315 

 

Segundo o próprio Freud, em Sobre a tendência universal à depreciação na 

esfera do amor (Contribuições à psicologia do amor II), (1912), 

 

(...) o instinto sexual é, originalmente, dividido em grande número de 
componentes (...) – alguns dos quais não podem integrar o instinto em sua 
forma final, mas têm de ser suprimidos ou destinados a outros empregos 
(...) são eles, principalmente, os componentes instintivos coprófilos, que 
demonstraram ser incompatíveis com nossos padrões estéticos de cultura 
(...). Mas todos esses processos do desenvolvimento só atingem as 
camadas mais superiores (...). Os processos fundamentais que produzem 
excitação erótica permanecem inalterados. O excrementício está todo, 
muito íntima e inseparavelmente, ligado ao sexual; a posição dos órgãos 
genitais – inter urinas e faeces – permanece sendo o fator decisivo e 
imutável.316 

 

Portanto, a proximidade entre os órgãos faria com que as sensações se 

misturassem, podendo, inclusive, ter derivado da “cloaca” as sensações vaginais, 

como afirma Freud, em A disposição à neurose obsessiva (1913): 

 

A sexualidade das crianças do sexo feminino é, como sabemos, dominada e 
dirigida por um órgão masculino (o clitóris) e amiúde se comporta como a 
sexualidade dos meninos. Esta sexualidade masculina tem de ser 
abandonada mediante uma última onda de desenvolvimento, na puberdade, 
e a vagina, órgão derivado da cloaca, tem de ser elevada à zona erógena 
dominante. Ora, é muito comum na neurose histérica que esta sexualidade 
masculina reprimida seja reativada e, então, que a luta defensiva (...) seja 
dirigida contra ela.317 

 

Segundo o autor, na época do desenvolvimento da sexualidade genital adulta, 

com o rompimento do hímen, o órgão genital feminino deve passar a ser dominante, 

o que é especialmente difícil no caso da neurose histérica, que continua lutando 

contra uma onda de sexualidade masculina, advinda do clitóris. 

Em relação ao cisto no ovário, é interessante notar o seu sumiço logo após a 

apresentação diante da plateia masculina; a impressão da existência de uma ligação 

entre as duas ocorrências foi prontamente confirmada pela paciente. Os sintomas 

circulavam pelas sessões, como uma linguagem paralela. 

                                                            
315  FREUD, Sigmund (1905) Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. ESB v. VII, p. 175. 
316  Idem (1912). Sobre a tendência universal à depreciação na esfera do amor (Contribuições à 

psicologia do amor II). ESB v. XI, p. 172. 
317  Idem (1913). A disposição à neurose obsessiva – uma contribuição ao problema da escolha da 

neurose. ESB v. XII, p. 409. 
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Lucien Israël (1985) traça uma diferenciação entre doença psicossomática e 

sintoma histérico ao afirmar que, na primeira, “(...) Trata-se sempre de distúrbios que 

exprimem lesões anatômicas (todas as úlceras digestivas, por exemplo), ou 

distúrbios biológicos (...)”.318 Em relação aos sintomas histéricos, por sua vez, 

considera que: “Após terem sido escutados e depois que uma relação terapêutica 

tenha se estabelecido, constata-se que esses sintomas não serão mais 

importantes”.319  

Aqui, sem dúvida, pode-se observar o que acontecia com Mariane: os 

sintomas eram uma parte significativa de sua expressão, de sua linguagem, mas 

desapareciam rapidamente, alternando-se entre si. 

Em relação à depressão por ela mencionada no período final da análise, 

penso que o sintoma talvez estivesse presente o tempo todo, durante o processo 

analítico. Hoje posso perceber que a falta de reação diante da entrega ao trabalho, 

assim como a dificuldade em realizar tarefas prazerosas referidas por Mariane, como 

mexer com joias, fazer Yoga ou teatro, talvez estivesse, em parte, ligada a um 

sintoma depressivo, tão comum nas neuroses histéricas. Por outro lado, ficava difícil 

enxergá-la como uma pessoa depressiva, uma vez que tinha disposição para passar 

tantas horas trabalhando e realizar a tarefa com eficiência. 

À época da interrupção do processo analítico, a empresa em que Mariane 

trabalhava passava por uma peculiar situação: multinacional recém-chegada ao 

Brasil, durante todo o período que durou a análise, aguardava autorização para 

começar a atuar no mercado. Nas últimas sessões, contou-me que, finalmente, 

haviam conseguido a tão sonhada autorização; sua carga horária aumentou, o que 

passou a inviabilizar sua vinda à análise. Porém, mostrava-se satisfeita com sua 

nova dinâmica no trabalho. Penso que o grande reconhecimento da empresa no 

mercado nacional pode ter tido alguma influência, novamente, na dinâmica 

identificatória de Mariane, levando-a a sustentar um novo, porém conhecido 

equilíbrio.  

Quando a atuação da empresa se solidificou, porém, deixou de vir, alegando 

falta de tempo e que me procuraria quando fosse possível.  

                                                            
318  ISRËL, Lucien. A histérica, o sexo e o médico, p. 61.  
319  Ibidem, p. 83. 
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Nesse momento, percebi a força da “falicidade” de Mariane que, muitas 

vezes, passava despercebida, escondida atrás de sua “docilidade”, expressa pelo 

tom de voz e pelo constante e enigmático sorriso. Deixou claro que ela decidiria 

quando fosse conveniente voltar à análise. 

O telefonema de sua mãe, cerca de seis meses após o término da análise, 

pareceu-me bastante invasivo. Primeiramente porque, se a atendesse (o que seria 

inviável), estaria colocando um ponto final no processo analítico de Mariane comigo, 

impedindo-a de voltar à análise se assim o desejasse; além disso, talvez tenha sido 

uma tentativa voraz de apropriar-se de um espaço que era da filha, não lhe 

permitindo “possuir algo” só seu. Seu tom de voz expressou contrariedade em ter o 

pedido negado, causando-me sensação semelhante à provocada pela filha ao 

decidir deixar a análise: a necessidade de ter o “comando” da situação, expressa 

sob uma fachada de extrema docilidade. O traço identificatório entre as duas parecia 

revelar-se, assim como a falta de singularidade concedida a Mariane em seu 

ambiente familiar; nesse momento, especialmente pela mãe. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esse estudo teve como objetivo refletir sobre o possível processo 

identificatório vivido por uma paciente por mim denominada Mariane, cujas 

características – decorrentes da posição identificatória do Eu – revelaram-se 

pertencentes à neurose histérica. 

Com fundamento na realidade histórica vivida pela paciente e no processo de 

transferência ocorrido durante a análise, pude supor, à luz da teoria freudiana sobre 

o psiquismo e das contribuições de Piera Aulagnier, quais as principais dificuldades 

ocorridas durante a possível história libidinal e identificatória de Mariane, que podem 

tê-la levado a desenvolver uma neurose histérica. 

As questões trazidas à tona no decorrer da análise a respeito da feminilidade 

revelaram-se centrais no entendimento da suposta psicogênese de seu conflito 

neurótico, ou seja, entre o Eu e seus ideais.  

O conceito feminilidade deve ser entendido como o caminho que a menina 

terá que percorrer até “transformar-se” em uma mulher, período que inclui a fase 

edipiana e a puberdade. Segundo Freud, para que isso seja possível, o desejo de 

posse de um pênis por ela vivenciado deverá transformar-se no desejo de ter um 

bebê. Isso não significa que, na vida adulta, a mulher só terá acesso à feminilidade 

através de um filho.  

A ligação primordial da menina com a mãe mostrou-se essencial na análise 

de Mariane, assim como a dinâmica estabelecida com o pai, e o lugar por ela 

ocupado em sua constelação familiar. 

Algumas características são comuns à neurose histérica. Segundo Laplanche 

e Pontalis, “a especificidade da histeria é procurada na predominância de um certo 

tipo de identificação (...) assim como o aflorar do conflito edipiano principalmente nos 

registros oral e fálico”.320 Mas, e em relação à singularidade da paciente em 

questão? 

A história de Mariane, assim como sua análise, permitiram-me sustentar a 

hipótese de que os impasses por ela vividos no decorrer de seu desenvolvimento 

                                                            
320  LAPLANCHE; PONTALIS, Vocabulário da psicanálise, p. 275. 
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libidinal e identificatório dificultaram-lhe uma resolução edípica satisfatória, em que o 

acesso à feminilidade estivesse garantido. 

Seguindo o referencial teórico de Piera Aulagnier, pode-se supor que, ao 

nascer, Mariane tenha se confrontado com uma sombra falada a respeito de si 

mesma, transmitida pelo porta-voz (sua mãe, de forma prevalente, mas também seu 

pai), que revelava expectativas nela depositadas antes mesmo de sua existência. 

Tais expectativas permearam o conflito por ela vivido em relação aos seus ideais, tal 

como ocorre na potencialidade neurótica.  

Mariane nunca quis “dar trabalho” à mãe, uma vez que este lugar era 

ocupado pela irmã – dois anos mais velha –, que havia nascido prematura e era 

vista como “frágil e fraquinha”. Talvez, os pais desejassem que o segundo filho fosse 

um menino, para que a árdua tarefa de cuidar de uma menina não se repetisse.  

O fato é que Mariane não teve espaço para expressar suas “fraquezas” ou 

incertezas: “presenteada” com o nome das duas avós, era esperado que fosse 

“forte”, resistente, a sucessora do pai. “Cuidadora” de todos os membros da família, 

era ela quem levava todos que estivessem doentes ao médico ou hospital, incluindo 

tios e avós. 

Pode-se supor que, ao final da fase fálica, a partir da dissolução do complexo 

de Édipo completo, em que as identificações – tanto com o pai quanto com a mãe – 

são estabelecidas, um conflito passou a fazer parte de sua vida psíquica: as figuras 

femininas mostravam-se frágeis ou doentes. Além da irmã, tida como “fraquinha”, e a 

mãe, depressiva, Mariane afirmava ter medo de morrer do coração, como aconteceu 

com a avó materna. A identificação com a figura feminina revelava-se “arriscada”, o 

que fez com que, mesmo sabendo-se mulher, construísse forte identificação com o 

pai. 

Inspirada na figura mista da mecânica, que se vestia de macacão masculino e 

entrava embaixo dos carros para realizar consertos, Mariane – ainda menina, com 

seis anos de idade – já começava a desenhar para si seu caminho profissional.  

Levando isso adiante, optou por um trabalho que a colocasse em convivência 

diária e exclusiva com homens. Essa convivência, porém, revelou algo inusitado: 

sentia-se misturada com eles; necessitava de seus adereços femininos para 

diferenciar-se. E assim vivia seu conflito identificatório: não queria ser como as 

outras mulheres, mas também não era como os “meninos”. 
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Ao chegar à análise, Mariane passava por uma intensa crise identificatória 

ligada ao lugar ocupado no seio familiar, assim como à figura materna e à referida 

feminilidade. Duas grandes modificações ocorriam, concomitantemente: uma, em 

seu trabalho, e outra, na vida amorosa. A troca de emprego, junto à mudança de 

parceiro, fizeram com que a paciente mergulhasse nessa crise, que a levou ao 

estranhamento da própria imagem no espelho. Alterações físicas acompanharam o 

desequilíbrio que vivia psiquicamente.  

Assim, a mãe foi eleita para ajudá-la a encontrar a solução. Era ela quem 

deveria ligar para médicos e analistas a fim de “consertar” o problema da filha, assim 

como era dela que Mariane queria receber os cuidados. 

Conforme vimos com Aulagnier, a angústia de castração surge cada vez que 

as referências identificatórias oscilam. No caso de Mariane, essa angústia apareceu 

com bastante intensidade, provocando-lhe crises de disenteria e fazendo com que 

buscasse na figura materna uma resposta para seus conflitos, que tinham como 

base duas perguntas: Serei amada e reconhecida mesmo falhando, ou seja, mesmo 

não sendo o alicerce da família e não correspondendo às expectativas em mim 

colocadas? Saberei conduzir minha feminilidade sem alguém que me guie? 

A primeira questão diz respeito, segundo Aulagnier, ao conflito neurótico, ou 

seja, entre as primeiras referências identificatórias – aquelas que garantem ao 

sujeito seus pontos de certeza – e as que a elas se somam no decorrer da infância. 

Esse conflito ameaça a relação do Eu com seus ideais, o que coloca em risco, do 

ponto de vista do sujeito, a admiração e o reconhecimento daqueles que são 

destinatários de seu investimento libidinal. 

A segunda questão formulada também se relaciona à expectativa de 

reconhecimento e demanda identificatória; dessa vez, porém, ligada especificamente 

à feminilidade. Mesmo já adulta e principal provedora do lar, Mariane continuava – 

tal qual uma menina vivendo seus conflitos edipianos – a voltar-se para a figura 

materna, à procura da resposta para a sua pergunta: “O que é desejável em uma 

mulher?”  

As figuras femininas com quem a paciente conviveu sempre lhe pareceram 

fracas ou doentes. A solução foi voltar-se para o pai e, como sua companheira-

cúmplice, ajudá-lo a resolver todos os problemas que surgiam no lar. Assim, forte 

como o pai, “durona” como ele, admitia ser isso apenas uma “fachada”, já que sua 
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afetividade ficava espremida, encolhida, esperando o momento em que pudesse 

mostrar-se. 

Era através do corpo que Mariane conseguia expressar seus sentimentos. 

Como disse Bollas, “Todos os histéricos são induzidos a manter a palavra no corpo, 

já que tais conversões ‘relembram’ uma forma de erotismo materno”.321 

O modo impecável de vestir-se, a necessidade de saias e saltos para que se 

diferenciasse dos “meninos”, a “produção histérica”, como nomina Lucien Israël, 

pode ser vista, também, como “(...) uma tentativa de comunicação, de 

relacionamento com o outro”.322  

Mariane buscava, na análise, a resposta para seu sofrimento. Um sofrimento 

ligado à falta de liberdade que a entrega ao trabalho, as constantes somatizações e 

a necessidade do reconhecimento do outro lhe traziam.  

Porém, a entrega e as inúmeras horas passadas na empresa pareciam 

garantir-lhe certa estabilidade identificatória, assim como a sensação de 

pertencimento, de ter seu lugar garantido. Em seu trabalho, a convivência exclusiva 

com homens a tranquilizava – por não ter que competir com quem sabia sobre o 

mundo feminino (as outras mulheres); desse modo, não corria o risco de ter mexidos 

ou retirados seus “adornos”, revelando a fragilidade em seu percurso identificatório. 

Com isso, quero dizer que o vestuário calculadamente feminino e os gestos 

delicados escondiam uma grande incerteza em relação a “possuir” algo desejável ao 

olhar masculino.  

E quanto ao fato de a analista ser mulher? 

Mariane buscava a resposta sobre o que é ser mulher; procurou uma analista 

que lhe ajudasse a descobrir os “mistérios da feminilidade”, mas mantinha-se alerta, 

sentada na poltrona, com o olhar buscando o meu, como se precisasse – além de 

certificar-se o tempo todo de que era ouvida – controlar a minha fala. Necessitava 

ser vista; seus gestos eram calculados, como se interpretasse um personagem. Às 

vezes, emocionava-se, mas de maneira discreta, sem “sair do salto”. 

Desse modo, por trás de toda aquela suavidade, havia a força de sua 

falicidade tentando controlar o que era dito em análise; paradoxalmente, ao mesmo 

                                                            
321  BOLLAS, Christofer. Hysteria. Tradução de Monica Seincman. São Paulo: Escuta, 2000, p. 68 

(aspas do autor). 
322  ISRAEL Luciën. A histérica, o sexo e o médico, p. 77. 



128 

tempo em que buscava palavras que a alimentassem, parecia haver uma atração 

por transformá-las em um “chá com bolachas”. 

Mariane receava as palavras vindas da analista, assim como receava os 

efeitos que os alimentos desejados poderiam causar em seu corpo. Gostaria de 

ganhar um pouco de peso e retomar seu corpo de mulher, mas, sem que, para isso, 

tivesse que comer mais, para não “passar mal”. 

Gostaria de se conhecer melhor, entrar em contato com seu próprio desejo; 

pensava em trabalhar com joias, fazer Yoga ou teatro. A menina, que se espelhava 

na mecânica de carros, agora havia tirado o macacão. Vestia-se de mulher, porém, 

gostaria de prescindir da vestimenta para diferenciar-se dos “meninos”.  

Em relação ao desejo de casar e ter filhos, pode ser entendido que escolheu 

o caminho do casamento e da maternidade para realizar-se e, mais uma vez, formar-

se a enganosa ideia de que a teoria freudiana defende que a mulher só consegue 

resolver seus conflitos edipianos através da maternidade. Não penso ser disso que 

se trata. 

Já havendo sido reconhecida profissionalmente, desejava casar-se e formar 

uma família com o noivo, que a apoiava na busca por si mesma, por uma forma de 

expressividade que dependesse menos do que lhe era esperado, do suporte 

narcísico do outro; isso significa algo distinto do que o reconhecimento profissional e 

ser o alicerce da família lhe traziam. 

A relação que o sujeito mantém com a imagem especular mostra, segundo 

Aulagnier, “(...) a dimensão conflitual que recobre o campo identificatório”.323 No 

caso de Mariane, tanto na análise quanto em sua vida pessoal e profissional, a 

dificuldade em ser para si mesma uma referência autônoma, que pudesse colocar-

se contra o que havia de indigesto na imagem de si remetida pelos outros, denotou o 

conflito vivido no campo identificatório. 

É importante ressaltar que, para um possível diagnóstico de qualquer 

organização psíquica, é necessário que haja uma fundamentação na psicopatologia, 

já que o foco exclusivo nos sintomas pode levar à confusão entre os diferentes 

quadros clínicos; porém, alguns deles (sintomas) aparecem com frequência na 

neurose histérica. 

                                                            
323  AULAGINER, Piera (1975). A violência da interpretação, p. 166. 
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A depressão como sintoma pode ser observada em diversos casos clínicos de 

histeria, como em Dora (Freud, 1905), que apresentava, segundo as palavras de 

Freud: “(...) dispneia, tussis nervosa, afonia e possivelmente enxaquecas, junto com 

depressão, insociabilidade histérica e um tedium vitae (...)”.324 

Assim, se alguns dos sintomas que as primeiras histéricas tratadas por Freud 

apresentavam – como paralisias, cegueira ou desmaios – não costumam ser tão 

comuns hoje em dia, muitos deles continuam presentes. 

Mariane, apesar de revelar características que mostram aspectos típicos dos 

atuais valores socioculturais, (executiva bem sucedida, totalmente entregue à 

empresa em que trabalhava), também se referia a sintomas depressivos e distúrbios 

alimentares. 

Penso que a histeria não mudou tanto como defendem alguns autores, e que 

continua viva e presente nos consultórios de psicanálise. 

                                                            
324  FREUD, Sigmund (1905 [1901]). Fragmento da análise de um caso de histeria. ESB v. VII, p. 30. 
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