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RESUMO  
Este trabalho tem por objetivo descrever o Transtorno Obsessivo-Compulsivo 
(TOC) e a neurose obsessiva, conforme entendidos respectivamente pela Psiquiatria 
e pela Psicanálise. São apontados seus respectivos surgimentos nas teorias que lhes 
são correspondentes, como também suas etiologias e características fundamentais. 
Na parte final uma análise comparativa é realizada, com a finalidade de se 
ressaltarem as diferenças e semelhanças entre os fenômenos, bem como entre ambas 
as correntes teóricas. O intuito que subjaz tal comparação é o de apontar os 
eventuais alcances e limitações dos respectivos enfoques, bem como as noções de 
ética e ciência que os permeia.  
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INTRODUÇÃO 

 A inspiração deste trabalho é oriunda de meu interesse pela Psicanálise e por sua 

relação com a Psiquiatria. Especificamente a neurose obsessiva, por ser uma criação 

freudiana me é fonte de admiração, mas também o transtorno obsessivo-compulsivo 

(TOC), conforme catalogado nos manuais de psicodiagnóstico psiquiátricos DSM-IV e 

CID-10 me instigou devido a sua crescente popularização e de sua eventual ligação com 

a neurose obsessiva.    

 Dessa forma, este estudo promoverá uma articulação entre Psicanálise e 

Psiquiatria, por meio da exposição das entidades psicopatológicas supracitadas, que 

correspondem a duas áreas científicas distintas, mas com alguma proximidade – o 

campo da psicopatologia. Deve-se ressaltar que essas áreas possuem uma intrigante 

história de relacionamento, sendo ela ora marcada por uma relativa harmonia, ora pelo 

conflito.   

 Outro aspecto que motivou este trabalho foi a constatação de que, tanto o 

encaminhamento terapêutico disponibilizado para os respectivos quadros clínicos, como 

o nome das entidades psicopatológicas estão vinculados aos sistemas de pensamento 

que lhes são subjacentes. Isto fica evidente na terminologia psicanalítica geral de 

“neurose”, “perversão” e “psicose” e na psiquiátrica de “transtorno”, “distúrbio” e 

“síndrome”.  

 Assim, este trabalho exporá as categorias nosográficas do TOC e da neurose 

obsessiva, a fim de que sejam esclarecidos seus respectivos surgimentos como conceitos 

teóricos dentro dos paradigmas1 que as suportam, como também apontar suas possíveis 

etiologias e características fundamentais.  

 Em ciência devem ser evitados equívocos e eventuais abandonos de posições 

científicas válidas para o conhecimento humano geral. Também é necessária cautela na 

aceitação de novos paradigmas, já que o abandono ou a adesão irrestrita aos mesmos 

seriam ingênuos, pois poderiam levar ao dogmatismo. O aprimoramento da crítica e da 

possibilidade em poder avaliar tanto as ciências como seus fundamentos essenciais é 

extremamente necessário, pois implica diretamente na compreensão da realidade e 

consequentemente na qualidade de vida das pessoas. 

                                                 
1 Adoto o conceito de “paradigma” de acordo com a concepção de Thomas Kuhn, na qual este é sinônimo 
de “... realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem 
problemas e soluções modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência” (Kuhn, pág. 13). 
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 Historicamente, a produção de conhecimento científico jamais foi marcada pela 

imutabilidade. As transformações, antes foram regra do que exceção, mesmo que 

tenham levados séculos para que ocorressem. Uma das características essenciais da 

ciência é de que ela sempre foi suscetível a novos paradigmas de conhecimento, sendo 

eles usualmente rejeitados, incorporados aos pré-existentes, ou até mesmo aceitos 

integralmente. Tais mudanças se situaram como verdadeiras revoluções científicas, já 

que transformaram parcial o completamente a forma de se pensar a realidade.  

 Contudo, tais mudanças paradigmáticas na história da produção do saber 

científico dificilmente foram livres de conflito. As transformações paradigmáticas 

acarretaram, dependendo do momento histórico, ora à pena de morte (conforme 

ocorrido com Galileu), ora a severas críticas por parte da sociedade vigente (conforme 

aconteceu com Freud). Posteriormente a tais períodos conturbados na ciência, foi 

possível analisar tanto os impactos de tais mudanças, como também se o novo 

conhecimento foi ou não aceito pela comunidade científica e pelo mundo. Nos períodos 

pós-revolucionários especificamente, embora raramente, paradigmas distintos puderam 

coabitar pacificamente, ou seja, a emergência de um tipo novo não implicou 

necessariamente na extinção do anterior. (Kuhn, 2005).  

 Para Kuhn (op.cit.) a historiografia da ciência, antes de se restringir à descrição 

dos fenômenos deve-se ater a uma produção crítica, que seja capaz de apontar os 

elementos estruturais de um determinado pensamento, quer ele se torne ultrapassado, ou 

até mesmo revolucionário e aceito pela comunidade cientifica em geral, ou mesmo por 

parte dela. Com isso, Kuhn entende que a ciência é um processo histórico, e que no 

decorrer de seu desenvolvimento e transformação (por meio das revoluções que lhe são 

inerentes) não necessariamente há avanço, ou mesmo abandono de paradigmas 

anteriores. Em outras palavras, o fato de um paradigma ter sido considerado científico 

em uma determinada época, mas posteriormente ter sido rejeitado, não implica nem a 

uma desvalorização deste saber enquanto tal e tampouco à perda de seu estatuto de 

cientificidade. Nesse sentido, a leitura de Kuhn é estrutural, na medida em que ele não 

concebe o desenvolvimento científico de uma forma linear, que se caracterizaria 

inevitavelmente pelo constante aprimoramento em relação aos desenvolvimentos, ou 

aos paradigmas anteriores, pois para ele, os saberes científicos e suas respectivas 

transformações devem ser analisados por si mesmos. Obviamente que aspectos 

desenvolvimentais devem ser considerados, já que, muitas vezes, servem de suporte ao 

estabelecimento de novos raciocínios. Contudo, é reiterada a importância de se analisar 
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cada revolução científica individualmente, pois o novo não implica necessariamente em 

avanço e tampouco o “antigo” em ultrapassado.  

 No caso da Psicanálise, por exemplo, pode-se dizer que enfrentou ampla 

resistência desde seu início, tendo sofrido críticas de diversos campos. A própria noção 

de inconsciente foi subversiva desde sua elaboração, antes mesmo da criação do nome 

Psicanálise (grifo meu). A idéia de que seríamos determinados por forças 

desconhecidas, questiona o ideal de liberdade tão caro aos ideais iluministas. Com isso, 

muitos daqueles que começaram a acompanhar os desenvolvimentos iniciais de Freud 

sobre o inconsciente e a sexualidade deixaram de fazê-lo devido, entre outros fatores, a 

questões pessoais em aceitar essas idéias2. (Freud, 1925).  

 Até os dias de hoje perduram muitas críticas, principalmente relacionadas ao 

caráter científico da Psicanálise. Essas têm tido maior força devido ao avanço das 

neurociências e da psicofarmacologia, que, simultaneamente, ao desconsiderar a 

Psicanálise como uma prática legítima e capaz entender e tratar o sofrimento humano, a 

exclui do saber científico contemporâneo. Para essa nova tendência na área da saúde 

mental, o inconsciente seria definido, ou como inexistente, ou como um “automatismo 

mental”, uma “dissociação da consciência”, ou até mesmo, como receptáculo orgânico 

de memórias e representações.  

  Tais pontos são importantes para serem destacados introdutoriamente, pois é 

por frisarem a relatividade das formas de se conceber o mundo e o funcionamento dos 

fenômenos, que se torna possível estabelecer debates entre os diversos paradigmas. 

Quer dizer, cada ciência capta a realidade de formas diferentes, e por isso há a 

necessidade de que diferentes pontos de vista sejam expostos sobre um mesmo tema ou 

fenômeno. Com tais delineamentos e definições paradigmáticas será facilitado o debate 

e o estabelecimento de críticas sobre ambos os modelos teóricos.  

 No debate interno à Psicanálise como ciência, as posições divergem quanto a sua 

possível representação enquanto paradigma unificado. Quer dizer, há psicanalistas que 

apontam tanto para a necessidade de considerar a Psicanálise como um paradigma não 

cindido e por isso comparável ao das ciências humanas, a exemplo da Lingüística, 

Antropologia e História, como também há aqueles que pensam ser inviável a 

possibilidade da Psicanálise ser equivalente a um paradigma científico, já que não 

preencheria os critérios científicos para tanto.  

                                                 
2 Esse problema ocorreu inicialmente com Josef Breuer, mas posteriormente com Alfred Adler, Carl G. 
Jung, Wilhelm Reich, entre outros. 
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  Uma terceira possibilidade seria a existência de múltiplos paradigmas 

coabitando dentro do campo psicanalítico. Entretanto, novamente há diferenças de 

opinião. Bernardi em “El poder de las teorías” e The role of paradigmatic determinants 

in psychoanalytic understandig (1988) apud Jorge (2006) e Mezan (2006), entende que 

a Psicanálise deve ser dividida pelos paradigmas freudiano, kleiniano e lacaniano, pois 

cada uma dessas três fundamentações teórico-clínicas é radicalmente diferente da outra. 

Para Bernardi, a divisão da Psicanálise nesses três paradigmas seria constatada, nas três 

diferentes análises do sonho do “Homem dos lobos” feitas respectivamente por Freud, 

Klein e Lacan3. O sonho foi visto de formas tão diversas pelos mencionados autores, 

que Bernardi constatou que cada análise era incompatível com a outra. Nessa via, ele 

aponta que cada interpretação do sonho corresponde a um paradigma específico em 

Psicanálise.  

 Mezan (2006) discorda da posição de Bernardi e primeiramente entende ser um 

equívoco falar de paradigmas na Psicanálise, pois para ele, ela não seria uma ciência 

que poderia comportar esse tipo de categoria científica proposta por Thomas Kuhn. Mas 

para Mezan, caso a Psicanálise seja de fato divida em paradigmas, esses não poderiam 

se restringir a um autor em particular (como Freud, Klein ou Lacan), pois cada 

paradigma teria de corresponder a um modelo teórico-clínico, que seria partilhado não 

só pelo seu inventor, mas por todos aqueles que concordassem como o respectivo 

modelo e que construíssem raciocínios baseados nele. Assim, Mezan (2006) divide a 

Psicanálise nos paradigmas pulsional, relacional e subjetal. O pulsional teria sua base 

em Freud, o relacional em Klein e o subjetal em Lacan, com a ressalva dos mesmos não 

se restringirem aos autores.    

 Jorge (2006) diverge de Mezan (2006), pois considera que o paradigma subjetal 

não teria razão de ser separado do pulsional. Sua argumentação se baseia na idéia de que 

a obra lacaniana, ao contrário de outras, seria uma continuação direta do pensamento 

freudiano. Ou seja, Lacan segundo Jorge (2006) esteve sempre preocupado em realizar 

um legítimo retorno a Freud, pois achava que a Psicanálise pós-freudiana já havia se 

distanciado demasiadamente de sua raiz. Nesse sentido, Jorge (2006) crê ser inviável a 

separação do paradigma “pulsional” do “subjetal”4.   

                                                 
3 A análise lacaniana do sonho do “homem dos lobos” foi realizada por Bernardi, por meio de um artigo 
de Serge Leclaire não identificado pelo autor.  
4 Particularmente adoto a posição de Jorge (2006).   
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 Mas afora aos debates e críticas internas e externas à Psicanálise percebe-se que 

essa disciplina marcou profundamente a história do pensamento ocidental. Depois de 

mais de um século de existência, a Psicanálise “... marcou as artes e os campos do 

saber que lhe eram preexistentes (Psicologia, Psiquiatria, Filosofia, História, Religião, 

Literatura, Pintura) e todos aqueles que se constituíram ao mesmo tempo que ela e se 

formularam perguntas equiparáveis (a Antropologia, a Sexologia, a Criminologia e a 

Lingüística). (Roudinesco & Plon, 1997, pg.291). Assim, por seu grande impacto no 

século XX, a Psicanálise não poderia ser ignorada – antes pelo contrário. Por mais que 

seja um sistema de pensamento, que possui uma lógica particular pode mesmo assim 

dialogar com outros saberes. 

 Já história da Psiquiatria, até o início do século XX apresentava uma série de 

cisões e paradigmas entre os diversos países nos que se implantara. Em cada país havia 

nosografias distintas, que variavam de acordo com a tendência cultural local e com as 

opiniões dos médicos que as estabeleciam. Cada país possuía um ou mais psiquiatras5 

principais, que propunham formulações e classificações específicas para seus países. A 

conseqüência disso é que não havia qualquer homogeneidade nos diagnósticos, pois 

cada psiquiatra poderia se utilizar de um referencial diagnóstico de um país, ou mesmo 

de um autor em particular, e um segundo poderia se munir de um referencial 

completamente distinto. Além das tendências classificatórias variarem de acordo com o 

país, a época e o autor, elas ora vertiam para explicações mentalistas, ora para 

organicistas6. Um dos resultados disso é que a comunicação, principalmente a nível 

internacional, ficou muito comprometida (Pessotti, 1999).  

 Já na primeira metade do século XX, a Psiquiatria utilizou-se da Psicanálise. 

Essa influência chegou a tal ponto, que muitos psiquiatras deixaram de exercer o ofício 

médico, para se tornarem exclusivamente psicanalistas. Devido à multiplicidade, mas 

também da insuficiência de muitas explicações médicas quanto aos fenômenos da 

“doença mental” até aquele momento, a Psicanálise serviu de suplente teórico no 

campo da psicopatologia médica. Assim, o “empréstimo” da Psicanálise pela 

Psiquiatria7 possibilitou durante algum tempo, uma convivência relativamente 

                                                 
5 Que antes de ser cunhado tal termo eram chamados de “alienistas”.  
6 As posições organicistas buscam a etiologia dos quadros clínicos no âmbito biológico, enquanto que as 
posições mentalistas procuram as causas em fatores psicológicos.  
7 Essa corrente da psiquiatria é conhecida como Psiquiatria dinâmica. “... incluem-se na Psiquiatria 
dinâmica todas as formas de tratamento psíquico que privilegiam a psicogênese e não a organogênese 
das doenças da alma e dos nervos...” (Roudinesco & Plon, 1997, pg.627).   



10 
 

 10

harmoniosa entre ambas, já que isso permitia certa homogeneização no campo 

diagnóstico psiquiátrico, que por sua vez era inexistente8 no século XIX.  

 Nos dias atuais, tal fenômeno já não ocorre da mesma forma. A Psiquiatria 

moderna mudou seu paradigma de conhecimento e já não possui mais ligação com a 

Psicanálise. Isto se deve, ao menos em parte, aos atuais avanços das neurociências, 

principalmente na área da genética, da compreensão dos mecanismos da fisiologia 

cerebral e do avanço do behaviorismo-cognitivista. Tais conhecimentos propiciaram a 

que a Psiquiatria moderna se “beneficiasse” de um “cabedal cientificista” – condição 

que até então não havia se consolidado – fato que manteve durante muito tempo a 

Psiquiatria na posição de “ovelha negra” da medicina. Para “afugentar” essa fama de 

não cientificidade, a Psicanálise vem sido excluída gradativamente do discurso médico 

contemporâneo devido à atribuição desta ao estatuto de pseudociência (Roudinesco 

2000).  

 Como decorrência da cisão entre Psicanálise e Psiquiatria no século XXI, 

nosografias distintas, se não opostas, inevitavelmente estabeleceram-se. Como 

demonstrativo desse estado de coisas, de um lado a neurose obsessiva e do outro o 

transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) são respectivamente fenômenos 

correspondentes ao primeiro e ao segundo modelos. De nome eles se assemelham, mas 

em termos conceituais são distintos. 

 Como modelos de diagnóstico psicopatológico da atual corrente dominante da 

Psiquiatria, ou seja, a de orientação organicista, farmacológica e comportamental - estão 

os manuais DSM-IV - Manual de diagnóstico e estatística das perturbações mentais e 

CID-10 – Classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados 

com a saúde.  O primeiro é uma publicação da American Psychiatric Association e o 

segundo pertence à OMS – Organização mundial da saúde. 

 Conforme dito anteriormente, as diferenças diagnósticas levaram a problemas de 

comunicação e tratamento. Mas a criação das novas categorias nosográficas 

psiquiátricas (DSM e CID-6) tiveram como objetivo eliminar a ampla gama de 

terminologias e conceitos oriundos de diferentes partes do mundo. A padronização dos 

diagnósticos a nível mundial permite o livre intercâmbio de informações, pesquisas e de 

novas formas de tratamento. Uma das possíveis conseqüências disso é que, além do 

                                                 
8 Cabe ressaltar que a Psiquiatria psicodinâmica psicanalítica era baseada apenas no legado de Freud e 
Klein, já que a obra de Lacan era nova na época e não havia produzido seu impacto universal conforme se 
observa atualmente.  
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entendimento do sofrimento dos pacientes ser universal, o mesmo também passa a ser 

atendido por um rol de tratamentos padronizados em escala planetária. Exemplo: um 

remédio para depressão, ou uma técnica comportamental lançados nos Estados Unidos 

podem ser utilizados em qualquer paciente deprimido do mundo. 

  Mas na área da saúde mental, certas soluções terapêuticas em alguns casos 

podem não ser as mais adequadas para alguns pacientes. Nesse sentido, é necessário 

expor os raciocínios científicos correspondentes à Psicanálise relacionada ao legado de 

Freud e Lacan e à Psiquiatria, para que se possa compreender e encaminhar 

devidamente o paciente a um tipo de tratamento que lhe seja mais conveniente. No 

Capítulo 3 será discutida a viabilidade e alcance desses tratamentos caracterizados como 

universais e referenciados a categorias diagnósticas padronizadas (Ex: o tratamento dos 

deprimidos, dos portadores de TOC, etc).  

  O objetivo deste estudo será o de esclarecer as diferenças e as semelhanças entre 

Psicanálise e Psiquiatria. Além disso, têm o intuito de gerar uma discussão crítica que 

permita estabelecer os alcances e limites dos respectivos enfoques, por meio da análise 

da dimensão cientifica que ambos os saberes comportam.  

 No campo psicanalítico, especificamente à neurose obsessiva, a pesquisa se 

deterá à obra de Freud, por entender que este autor ainda é a maior referência no tema. 

Mas na discussão, o recurso a conceitos lacanianos será feito para o enriquecimento do 

debate. Já no campo psiquiátrico, as referências se basearão nos manuais de 

psicodiagnóstico CID-10 e DSM-IV, além de livros, artigos e textos que abordaram a 

etiologia, as características gerais e as comorbidades referentes ao TOC.  

 No primeiro capítulo será apresentada a neurose obsessiva na obra de Freud com 

a finalidade de esclarecer sua etiologia e características fundamentais. No segundo, o 

objetivo será o estudo do transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) em autores da 

moderna Psiquiatria, a fim de definir sua gênese e aspectos fundamentais. Também um 

percurso histórico sobre os conceitos será realizado nos respectivos campos do saber, a 

fim de situar suas criações tanto no sentido cronológico, quanto do ponto de vista lógico 

da produção intelectual de ambas as áreas. No terceiro capítulo, uma comparação entre 

ambos os quadros clínicos será efetuada, com a respectiva análise crítica das noções 

cientificas que permeiam ambos os paradigmas. 
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METODOLOGIA 

  O procedimento utilizado será o da revisão bibliográfica, sendo este um estudo 

qualitativo. Nesse sentido serão pesquisados textos, artigos e livros que apresentarão o 

tema em pauta, dando preferência à literatura recente (últimos 10 anos), salvo 

referências clássicas nas áreas.  

 Este trabalho não se deterá às especificidades e pormenores técnicos de ambos 

os procedimentos psicoterapêuticos, mas apenas às noções de ciência e aos princípios 

básicos que norteiam as ações psicoterapêuticas, já que esses procedimentos estão 

intimamente ligados às teorias que os sustentam. A discussão dos resultados terá como 

foco realizar uma análise crítica às noções científicas que permeiam ambos os 

paradigmas visando demonstrar que tipo de ciência e de ética são utilizadas em ambos. 

Dessa forma, trata-se de uma pesquisa que aborda questões teóricas e conceituais, 

exemplificadas mediante casos clínicos, reflexões teóricas e de dados sobre transtornos 

relatados na literatura científica das abordagens supracitadas. 
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CAPÍTULO I - A neurose obsessiva em Freud.  

 A neurose obsessiva, ao contrário da neurose histérica9, caracteriza-se como 

uma invenção freudiana datada do final do século XIX. O desenvolvimento teórico 

deste quadro da nosografia psicanalítica acompanhou às mudanças teóricas gerais na 

produção do saber freudiano no início do século XX. Que dizer, a neurose obsessiva, ao 

lado da histeria de angústia e da histeria de conversão viria a constituir o grupo das 

neuroses fundamentais descritas pela doutrina psicanalítica, sendo elas objeto de estudo 

e teorização até os últimos escritos freudianos.  

 A origem da formulação freudiana das obsessões esteve ligada ao saber 

psiquiátrico anterior que as considerava como integrantes do campo da psicose e da 

loucura10. Segundo Roudinesco & Plon (1997) foi o alienista francês Jules Falret (1824-

1902) que introduziu o termo obsessão para destacar “... o fenômeno de ascendência 

através do qual o sujeito é assediado por idéias patológicas e por uma culpa que o 

persegue e o obceca a ponto de fazer dele um morto vivo...”. Roudinesco & Plon (pág. 

538). Já o psiquiatra alemão Richard Von Kraft-Ebing (1867) traduziu a palavra 

obsession do francês para Zwang, no alemão remetendo-a “... a uma idéia de coerção e 

compulsão: o sujeito se obriga a agir e a pensar contra sua vontade...” Roudinesco & 

Plon (pág.538). De acordo com a nota de rodapé na página 121 do Vol. IX da Standard 

Edition das obras completas de Freud, Lowenfeld (1904) afirma que Kraft-Ebing (1867) 

seria o responsável pelo estabelecimento do termo Zwangsvorstellung (idéia obsessiva 

ou simplesmente obsessão). A criação do termo Zwangsneurose se deve de acordo com 

Lowenfeld (1904), ao próprio Freud. Sua primeira aparição ocorreu na carta 16 a Fliess 

em 1894, e oficialmente no primeiro artigo de Freud sobre a neurose de angústia datado 

de 1895. As possíveis traduções para o termo são: neurose obsessiva, neurose de 

obsessões, neurose obsessivo-compulsiva, ou neurose de coerção11.   

                                                 
9 A histeria é um quadro constatado desde a antiguidade. Seus entendimentos foram modificados no 
decorrer da história de acordo com o paradigma vigente em cada época. .  
10 Entretanto é necessário apontar que para Kraft-Ebing situava a psicose como um conceito que abrangia 
as psiconeuroses e as degenerações mentais. Nesta concepção, marcada fortemente pelo organicismo, as 
doenças mentais eram decorrentes de lesões ou disfunções encefálicas e não como expressões subjetivas 
do psiquismo (Pessotti 1999).  
11 Neurose obsessiva (no singular) é a denominação utilizada na tradução da língua inglesa da Standard 
Edition das obras psicológicas completas de Freud. O termo neurose obsessivo-compulsiva se encontra na 
nova tradução da Imago editora efetuada diretamente da língua alemã.  
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 Semelhantemente aos fenômenos descritos por Falret e Kraft-Ebing, também 

outros teóricos antes de Freud conceituaram, do ponto de vista sintomatológico, o que 

poderiam ser os antecedentes da neurose obsessiva. Embora cada um deles atribuísse 

nomes diferentes às descrições, elas se assemelham a alguns dos sintomas da neurose 

em questão. No livro de Pessotti (1999) intitulado Os nomes da loucura há menção a 

alguns possíveis antecedentes: loucura da dúvida de Morel e Falret, loucura moral de 

Schule, loucura de ideação parcial (monomania) de Maudsley, mania sem delírio de 

Pinel, monomania intelectiva de Verga, loucura da dúvida (tipo idiopático) de Cotard12. 

Leclaire (2001) acrescenta também os delírios interrogativos de Capgras e Abély.  

 Segundo Flament e Cohen em Transtorno obsessivo-compulsivo (2005), o 

delírio do tocar de Legrand du Saulle seria um germe do conceito de neurose obsessiva. 

Esse delírio foi catalogado pela primeira vez em sua monografia A loucura da dúvida 

com delírio de tocar (1875), mas a primeira descrição científica do fenômeno parece 

decorrer do Tratado das doenças mentais (1838) de Esquirol. Lá houve a descrição de 

uma mulher de 18 anos que apresentava diversos comportamentos obsessivos e 

compulsivos.  

 Outros autores, dependendo do país de origem e orientação teórica (mentalista 

ou organicista) formularam quadros nosográficos muito semelhantes, se não iguais aos 

mencionados acima. Conforme observado, as categorias nosográficas psiquiátricas 

situavam os fenômenos que envolviam a culpa, a obsessão, a moralidade e a dúvida, ora 

no âmbito da monomania (loucura de ideação parcial) e da mania sem delírio, ora no 

campo da loucura moral, loucura da dúvida, delírio do tocar, delírio interrogativo e do 

delírio parcial13.  Neste ponto é importante ressaltar a contribuição da perspectiva 

freudiana, para o entendimento desses quadros clínicos, pois seu posicionamento teórico 

foi de formulá-los sob o ângulo da neurose e não mais no da loucura.  

 Já o termo neurose, segundo Laplanche e Pontalis no Vocabulário da psicanálise 

(1970) possui raiz na medicina e a princípio parece ter sido introduzido por William 

Cullen em seu tratado de 1777 intitulado Primeiras linhas da prática física. Na segunda 

parte desta obra intitulada Neuroses ou doenças nervosas, o termo neurose denota uma 
                                                 
12 Todas as classificações foram extraídas do livro Os nomes da loucura de Pessotti (1999), do Dicionário 
enciclopédico de psicanálise: o legado de Freud e Lacan. (1996), dos Escritos clínicos de Serge Leclaire 
(2001) e do livro Transtorno obsessivo-compulsivo (organização de Mario Maj, Norman Sartorius, 
Ahmed Okasha e Joseph Zohar (2005).  
13 O delírio parcial é um estado de distorção da realidade que afeta apenas uma área específica da mente 
do indivíduo. Ou seja, enquanto que na loucura ou na psicose clássicas, toda a realidade é alterada pelo 
delírio, na loucura parcial apenas uma parte é afetada. Nesse estado, o sujeito possui uma crítica quanto à 
sua condição, sendo que esta já não se encontra nos delírios totais. O delírio do tocar é de tipo parcial. 
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patologia orgânica decorrente do sistema nervoso. Durante o século XIX, o conceito se 

estende a toda uma série de afecções incluindo não só a histeria, mas também a neurose 

digestiva, a cardíaca, a epilepsia, a doença de Parkinson e a neurastenia.  

  O próprio Freud se utilizou desse conceito médico para classificar certos 

quadros clínicos pelos quais teorizava questões psicanalíticas. Desse modo, ele também 

contribuiu para a expansão do termo, de forma que em Psicanálise a palavra neurose 

(grifo meu) viesse a denominar uma gama de fenômenos completamente distinta da que 

havia sido descrita até então pelo saber médico14. Quer dizer, em Psicanálise as 

neuroses não decorreriam de disfunções orgânicas situadas no sistema nervoso central, 

conforme afirmava a medicina. 

 Em As neuropsicoses de defesa (1884), ele começa a apresentar os quadros 

clínicos correspondentes às psiconeuroses, ou simplesmente neuroses. Mas naquele 

momento, a histeria, as fobias e as obsessões pertenciam ambiguamente ao campo das 

neuropsicoses (conforme demonstra o título do artigo), como simultaneamente ao 

campo da neurose15. Nesse artigo, ele começa caracterizando os processos fundamentais 

da histeria, para assim estabelecer os correlativos das obsessões. Mas antes disso, lhe foi 

necessário discutir o fenômeno do splitting (divisão) da consciência, nas opiniões de 

Pierre Janet e Josef Breuer, já que Freud começava a formular suas primeiras idéias 

sobre a psicopatologia e sobre o inconsciente. Isto era necessário, pelo fato de na época 

haver o predomínio das idéias dos autores mencionados, de modo que Freud teria de 

justificar sua concepção contra-argumentando com Janet e Breuer.  

 Para Janet, o splitting da consciência era um fenômeno característico apenas da 

histeria tendo sua raiz em uma disposição hereditária. Para este autor haveria uma 

fraqueza inata da capacidade de sínteses psíquicas, na estreiteza do campo da 

consciência, que na forma de um estigma psíquico, evidencia a degeneração dos 

indivíduos histéricos. (Freud, 1884, pág. 58).  

 Já para Breuer, contrariamente à Janet, a condição sine qua non da histeria “ ... é 

a ocorrência de peculiares estados de consciência, como que de sonho, com uma 

capacidade de associação restrita, para os quais propôs o nome de “estados 

hipnóides”. Nesse caso, a divisão (splitting) da consciência é secundária e adquirida; 

                                                 
14 A histeria e a neurastenia se mantiveram como entidades psicopatológicas na teoria psicanalítica, 
apenas do ponto de vista descritivo e sintomatológico, pois as teorizações a respeito da gênese e 
desenvolvimento desses quadros em psicanálise e em medicina são muito distintas.  
15 O que leva a entender que Freud utilizava indistintamente essas definições nosográficas naquele 
momento.  
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ocorre porque as idéias que emergem nos estados hipnóides estão excluídas da 

comunicação associativa com o resto do conteúdo da consciência. (idem).  

 Quer dizer, para esses autores, os processos mentais que escapam à consciência, 

(tanto a incapacidade de síntese psíquica e de estreitamento da consciência segundo 

Janet, como os estados hipnóides segundo Breuer) são característicos do quadro clínico 

da histeria. Para Freud é preciso refutar essas idéias referentes à neurose histérica, para 

formular suas próprias e expandi-las para o plano geral da psicopatologia, já que no 

presente artigo ele aborda também as obsessões, as fobias e a psicose alucinatória 

(paranóia).  

 Para Freud, o processo de splitting da consciência envolvido em apenas certas 

formas de histeria (como a de retenção e a hipnóide)16, não estaria vinculado a uma 

terceira forma denominada por ele de histeria de defesa. O grande marco desse 

momento de conceitualização do processo histérico é, portanto, a idéia de defesa (grifo 

meu) que se sobrepõe à noção de splitting e de estado hipnóide. Essa diferença de Freud 

em relação a seus precursores é fundamental, já que representa o germe dos conceitos 

de recalque, conflito e censura que viriam a constituir a base da teoria psicanalítica 

como um todo (não só da histeria). Em outras palavras, para explicar o que ocorria com 

as idéias e os afetos que perturbavam os neuróticos, Freud se interrogou sobre seus 

destinos no sujeito visando compreender o funcionamento mental dos mesmos. Isto em 

prol de não recorrer a uma postura organicista, já que procurava ver o sentido e os 

mecanismos envolvidos nos fenômenos. 

 Assim, na histeria de defesa, que nesse momento das conceituações freudianas 

equivale à histeria de conversão, a defesa atua contra os afetos e os pensamentos 

desprazeirosos de origem sexual, decorrentes de traumas sexuais vividos precocemente 

no período infantil. Trata-se da teoria da sedução17. O destino do afeto passa a ser o 

próprio corpo da histérica, já que por ser convertido para ele, então passa a provocar um 

sintoma somático. 

  Já na neurose obsessiva o destino do afeto difere do da histeria de conversão. Se 

na histeria o destino da energia afetiva (quantum de excitação) é o corpo, na neurose 

obsessiva a quota de energia será mantida na consciência. Mas nesse processo, o afeto é 

deslocado da idéia original, (pois o reconhecimento desta é desprazerosa) e é transposto 

                                                 
16 Naquele momento, apesar de suas críticas, Freud ainda não havia abandonado “as histerias” relatadas 
por seus colegas médicos (Janet e Breuer).  
17 Que será apresentada adiante.  
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por meio de uma “falsa conexão”, para outras idéias que não lhes sejam incompatíveis, 

mas que não possuem ligação direta com a original. A essas novas idéias será 

contemplado o nome de obsessivas. Quanto à idéia original, ou ela será reprimida 

(esquecida), ou permanecerá consciente, mas desprovida de importância, já que terá 

perdido o investimento afetivo que lhe era correspondente.  

 Conclui-se assim, que os histéricos sofrem com o corpo e os obsessivos com os 

pensamentos. Em ambos os casos, o objetivo da defesa é o de evitar o desprazer, já que 

seria mais doloroso ao sujeito viver com a idéia original carregada de afeto na 

consciência18. Desse modo, Freud aponta que todo o processo de deslocamento afetivo 

opera fora do campo da consciência, ou seja, sem que o sujeito saiba sobre a existência 

dele19.  

 Consequentemente, Freud também hipotetiza sobre os mecanismos que estão 

implicados no deslocamento do afeto. Ele conjectura a existência de processos físicos 

no lugar dos psíquicos, como modelo de entendimento para as transposições 

energéticas. O intuito é de estabelecer a formação das neuroses no plano dos fenômenos 

naturais20.  

  Em um caso descrito, uma mulher é acometida por obsessões. Casada há cinco 

anos e mãe de uma criança, frequentemente tinha a vontade de atirar-se pela janela e de 

apunhalar seu filho quando visse uma faca afiada. Em decorrência de suas investigações 

quanto à origem das idéias suicidas e assassinas que a paciente possuía, Freud conclui 

(conforme ela mesma admitiu) que a paciente era insatisfeita em seu casamento devido 

às práticas sexuais que seu marido desempenhava com pouca freqüência e muita 

precaução (pois evitava ter filhos). As obsessões em assassinar e se suicidar 

correspondiam à depravação decorrente da culpa sentida por ela em desejar outros 

homens, já que se sentia insatisfeita com seu marido. Essa condição de depravação 

possibilitava, segundo ela, a que estivesse autorizada a realizar qualquer coisa. Ou seja, 

                                                 
18 Nesse aspecto, o princípio da neurose obsessiva e da histeria é o mesmo – a evitação do desprazer por 
meio de mecanismos defensivos.  
19 No momento Freud ainda não havia formulado a idéia de inconsciente como conceito psicanalítico.  
20 Essa preocupação de Freud sempre esteve presente em seus escritos. Sua intenção era de conceituar o 
inconsciente e o psiquismo como conseqüências de dinamismos físico-químicos. Tal atitude reflete o 
objetivo de Freud, de posicionar a Psicanálise como saber integrante das ciências naturais. 
Posteriormente, qualquer alusão aos modelos da física e da química para explicar os processos psíquicos 
não passaria de uma metáfora, já que se tornou infrutífera a tentativa de situá-los nesse viés. Em Projeto 
para uma psicologia científica fica evidenciada essa tentativa de conceitualização.   
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um deslocamento fora efetuado, de forma a que a culpa geradora do sentimento de 

depravação fosse dirigida para outras situações e objetos21.  

 No texto Obsessões e fobias – seu mecanismo psíquico e sua etiologia (1894-

1895), Freud aprofunda ainda mais o tema da neurose obsessiva. Nela são encontrados 

dois elementos constitutivos básicos: uma idéia que se impõe ao paciente e um estado 

emocional associado a ela (Freud, 1885, pág.90). Essa idéia que sempre se repete no 

decorrer de diversas situações pode ser ligada à culpa, ódio, remorso, dúvida e auto-

acusações. Já o conteúdo ideativo permanece indefinidamente, sendo que aquilo que se 

altera é o objeto de investimento; este pode ser tanto o próprio sujeito como outras 

pessoas.   

   
Todas as idéias obsessivas possuem atributos comuns; elas correspondem a 

experiências realmente desagradáveis da vida sexual do sujeito, as quais ele 

se esforça para esquecer. Consegue (o sujeito) meramente substituir a idéia 

incompatível por uma outra, mal adaptada para ser associada ao estado 

emocional, o qual, por sua vez, permanece inalterado. É essa “falsa conexão” 

entre o estado emocional e a idéia associada que explica os disparates tão 

característicos das obsessões. (Freud, 1884, pág. 91).  

 

 Já o conteúdo afetivo da idéia sexual originária poderá ter outros destinos além 

do investimento em outras idéias. Uma das possíveis finalidades poderá ser a 

substituição da idéia por atos ou impulsos que serviram originalmente como medidas de 

alívio ou como procedimentos protetores, e que agora são associados grotescamente a 

um estado emocional que não lhes é adequado, mas que persistiu inalterado, 

permanecendo justificável como em sua origem (Freud, 1884, pág.93).  

 Freud exemplifica esse segundo tipo de fenômeno com alguns recortes de casos 

clínicos. Em um caso de misofobia (medo de sujeira), uma mulher (Lady Macbeth) 

possuía os sintomas de lavar suas mãos e seus genitais constantemente. Além disso, ela 

tocava os trincos das portas com os cotovelos e não com as mãos. A interpretação de 

Freud é de que a paciente transpunha a sujeira moral que sentia, devido à sua 

infidelidade conjugal, à sujeira física. Quer dizer, a idéia da perda da moralidade 

oriunda da traição foi substituída pela perda de limpeza dos objetos e de si mesma. 

                                                 
21 Nesse exemplo Freud é muito breve em suas explicações sobre o caso. Portanto, creio que sua 
preocupação não era se deter ao caso em si, mas apenas demonstrar por meio de sua experiência como 
terapeuta, que na neurose obsessiva há deslocamento de afeto de uma idéia para outra(s).  
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Assim, ela precisava sempre evitar que se sujasse fisicamente, já que no fundo evitava a 

culpa, ou seja, a sujeira pela traição no casamento. 

 Em Hereditariedade e etiologia das neuroses (1896) Freud discute o papel da 

hereditariedade orgânica como gênese, ao menos parcial, dos vários tipos de neurose. 

Para ele, a predisposição constitucional para a doença só seria determinante, caso 

estivesse auxiliada a outros fatores desencadeantes.  

Dentre os fatores desencadeantes estariam os “agentes banais”, que seriam: 

exaustão física, distúrbio emocional, doenças graves, acidentes traumáticos, sobrecarga 

intelectual, etc. Quer dizer, esses fatores servem como uma “faísca” que acende o pavio 

da “bomba neurótica” que já estaria preparada para explodir.  

  Ele diferencia em três categorias a qualidade dos agentes provocadores das 

neuroses. O primeiro tipo equivale a precondições que embora sejam indispensáveis 

para o desencadeamento de uma doença, não são específicas à mesma, pois podem ser 

encontradas em distúrbios variados. O segundo tipo é denominado de causas 

concorrentes. A diferença deste para o primeiro é que essas causas não são 

indispensáveis para o desencadeamento da neurose. Em outras palavras, um quadro 

neurótico pode se estabelecer independentemente das causas concorrentes estiverem 

presentes. Já o terceiro tipo são as causas específicas, cuja função é indispensável à 

produção neurótica. Elas são específicas a um determinado tipo de neurose. Quer dizer, 

trata-se de uma etiologia que não é encontrada em mais de um quadro clínico. 

  Para ele, a predisposição hereditária estaria presente apenas em casos graves. 

Ele diz que: A ação da hereditariedade é comparável à de um multiplicador em um 

circuito elétrico, multiplicador que exagera o desvio da agulha, mas que não pode 

determinar sua direção. (Freud, 1896, pág. 169). Com relação aos “agentes banais” 

revela sua insuficiência dizendo ser: 

 
... impossível estabelecer qualquer relação constante e restrita entre uma 

dessas causas banais e uma ou outra forma de afecção nervosa. O distúrbio 

emocional, por exemplo, encontra-se igualmente na etiologia da histeria, das 

obsessões e da neurastenia, assim como na da epilepsia, da doença de 

Parkinson, da diabete e de muitas outras (idem, pág.171).  

  

Interrogando-se sobre os fatores determinantes das neuroses chega à conclusão 

que tanto a hereditariedade, como os agentes banais se revelam como insuficientes em 
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explicar a etiologia neurótica. Assim, ele expõe sua própria teoria, cuja sustentação é de 

que as causas das neuroses possuem um trauma sexual como fonte comum. Neste caso, 

tanto a vida sexual contemporânea como a infantil22 seriam determinantes.  

 Prosseguindo ele especifica quais seriam as causas mais importantes nos 

desencadeamentos da neurose obsessiva. Nesse quadro haveria uma lembrança infantil 

reprimida decorrente de um abuso sexual (ocorrido até os dez anos de idade) cometido 

por um adulto. Esse abuso sexual teria provocado uma real excitação dos genitais, sendo 

tal experiência sentida de maneira ativa pela criança. Assim, uma experiência sexual 

ativa na infância, seria a etiologia específica da neurose obsessiva.  

 No menino, o evento gerador de prazer seria oriundo de um ato de agressão 

inspirado no desejo. Na menina, o ato de participação nas relações sexuais seria 

acompanhado de gozo. A produção do quadro neurótico marcado pelas obsessões seria 

conseqüência da lembrança reprimida na infância, que na época não pode ser elaborada 

pelo psiquismo. Com o advento da puberdade e, portanto, da maturação dos órgãos 

genitais, se instalaria a sintomatologia obsessiva, cujas idéias características seriam 

substitutas ao conteúdo mnêmico relativo à sedução. As idéias obsessivas que aparecem 

na fase adulta, nada mais seriam do que acusações dirigidas pelo sujeito a si mesmo por 

conta desse antecipado gozo sexual, mas acusações distorcidas por um trabalho 

psíquico inconsciente de transformação e substituição (idem, pág. 178).  

  Ao concluir Hereditariedade e etiologia das neuroses Freud diz que a etiologia 

neurótica da obsessão é fundamentalmente marcada pelas experiências sexuais 

precoces, sendo a hereditariedade apenas algo a se considerar, como fator auxiliador 

para o desencadeamento de quadros clínicos graves. Assim, ele enfatiza a importância 

do trauma vivido na infância como o agente provocador das neuroses, e não uma 

predisposição orgânica como causa. Trata-se da teoria da sedução. 

 Em Novos comentários sobre as neuropsicoses de defesa (1896), na parte II 

intitulada A natureza e o mecanismo da neurose obsessiva, Freud aponta para a 

existência de um substrato de sintomas histéricos em casos de neurose obsessiva. 

Segundo ele, esses elementos histéricos nada mais seriam do que resquícios da 

passividade sexual ocorrida anteriormente à atividade prazerosa. Quer dizer, antes de 

haver atividade, agressividade e prazer envolvidos na sedução, a criança teria ficado 
                                                 
22 Neste momento Freud conceituava a neurastenia e a neurose de angústia como pertencentes ao campo 
das neuroses atuais, ou seja, neuroses que não possuíam ligação com a infância do sujeito. 
Posteriormente, ele deixou de lado esta concepção de neurose, pois situou todos esses quadros como 
marcados pela sexualidade infantil.  
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passiva, pois apenas em condição de observação. Dessa passividade inicial é que 

resultaria o substrato histérico. Daí surge a equivalência entre a histeria, feminilidade e 

passividade de um lado, e de outro a neurose obsessiva, masculinidade e a atividade. 

 As obsessões seriam resultados da agressividade e da libido que outrora fora 

direcionada ao outro sedutor na infância. Com o advento da puberdade e devido à 

defesa (repressão ou recalque), esses impulsos passam a ser direcionados contra o 

próprio sujeito, sob a forma de auto-acusações e culpa. O resultado da repressão será o 

desenvolvimento na consciência, dos sentimentos de escrupulosidade, vergonha e 

autodesconfiança. Esses aspectos contraditórios aos conteúdos inconscientes outrora 

reprimidos (ou recalcados) denominam-se de sintomas primários de defesa. Os sintomas 

são conciliações entre a intenção inconsciente de satisfação dos impulsos e a intenção 

da defesa, (ou recalque) do pré-consciente. A partir do choque dessas forças antagônicas 

(impulso agressivo e/ou libidinal e a defesa/recalque) é que resultariam os sintomas 

como formações de compromisso do conflito. Assim, eles possuirão uma confluência de 

prazer e desprazer, pois o prazer relaciona-se aos impulsos inconscientes que necessitam 

obter satisfação, sendo que o desprazer está relacionado ao pré-consciente/ consciente 

que não admite a satisfação dos impulsos inconscientes - daí o recalcamento como 

medida defensiva contra eles. Também o não reconhecimento do prazer envolvido nas 

obsessões ou sintomas manifestos em geral é conseqüência do recalcamento.  

 Com essa exposição metapsicológica da formação dos sintomas obsessivos 

Freud diferencia em três subcategorias a neurose em questão. No primeiro subtipo, as 

idéias obsessivas tomam conta dos processos normais de pensamento do sujeito afetado, 

de forma a comprometer a capacidade de atenção. Neste caso, no lugar da auto-

acusação há um afeto indefinido e desprazeroso vinculado à idéia obsessiva.  O 

conteúdo da idéia obsessiva é distorcido de dois modos em relação ao ato obsessivo da 

infância. Em primeiro lugar, o contemporâneo toma lugar do passado e, em segundo, o 

sexual é substituído por algo análogo, não sexual. (Freud, 1896, pág. 196). 

 No segundo tipo, a diferença é que a idéia reprimida não vem à tona, mas apenas 

o afeto referente à auto-acusação pelo prazer sentido na infância. Esse afeto por sua vez 

é transformado em outros afetos desagradáveis. A vergonha de que alguém descubra o 

ato proibido, a ansiedade hipocondríaca como medo das conseqüências físicas 

resultantes do ato que envolve a auto-acusação, a ansiedade social como medo de ser 

socialmente punido pelo delito, a ansiedade religiosa com delírios de ser observado 

ocorre pelo medo de ser delatado em relação ao ato cometido diante de outras pessoas e 
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o medo da tentação, como justificada desconfiança quanto a seus próprios poderes de 

resistência.  

 O terceiro tipo caracteriza-se pelas ações ou atos obsessivos. O colapso da 

defesa neste caso implica que o ego se utilize de mecanismos distintos denominados de 

defesa secundária, cuja função é servir de medidas protetoras contra as idéias e afetos 

obsessivos. Dentre esses atos estão as medidas penitenciais, que se caracterizam por 

cerimoniais opressivos e observação de números; as medidas de precaução, como as 

fobias e as superstições; o temor de delatar-se, que se expressa na medida de colecionar 

papel. Já a mania de duvidar e a compulsão a testar coisas são conseqüências do 

esforço lógico de pensamento, que o obsessivo faz conscientemente, para poder se 

desvencilhar das idéias obsessivas que se repetem.  

 Em Atos obsessivos e práticas religiosas (1907) Freud estabelece as diferenças e 

semelhanças entre os rituais religiosos e os praticados pelos neuróticos obsessivos. Uma 

definição freudiana importante a respeito desta relação é que, enquanto a neurose 

obsessiva é uma religião individual fracassada, a religião enquanto instituição é uma 

neurose obsessiva universal que obteve sucesso. A isto, se acrescenta o caráter privado e 

variável dos primeiros em oposição ao caráter público e fixo dos segundos.  

 
É fácil perceber onde se encontram as semelhanças entre cerimoniais 

neuróticos e atos sagrados do ritual religioso: nos escrúpulos da consciência 

que a negligência dos mesmos acarreta, na completa exclusão de todos os 

outros atos (revelada na proibição de interrupções) e na extrema consciência 

com que são executados em todas as minúcias. (Freud, 1907, pág. 123).  

 

 A relação entre ambos os fenômenos se dá essencialmente pela idéia de conflito 

psíquico. Em ambos os casos há um instinto (pulsão) inconsciente que necessita obter 

satisfação no meio externo. Devido à impossibilidade da ocorrência de tal satisfação, 

esse impulso é reprimido pelas defesas do ego. Os atos, as idéias, as proibições e os 

impulsos obsessivos passam a ser os sintomas, que simultaneamente servem tanto aos 

interesses do instinto, como aos da defesa do ego. Quer dizer, eles são produtos 

conciliatórios entre as duas instâncias.  

 O sentimento inconsciente de culpa23 seria o afeto pelo qual, tanto as obsessões 

como as práticas religiosas teriam o trabalho de impedir a manifestação. Os impulsos 

                                                 
23 A rigor não existem “sentimentos inconscientes”, mas apenas “idéias inconscientes”. A tradução literal 
da palavra Schuldbewusstsein não é “sentimento de culpa”, mas “consciência de culpa”. O termo 
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infantis, tanto libidinais como agressivos, provocam além da ansiedade (angústia) de 

que alguma retaliação ocorra, também a culpa associada a esses desejos. Para evitar tal 

desprazer, os sintomas obsessivos e as práticas religiosas servem de medidas 

substitutivas aos impulsos, além de impedirem (em um primeiro momento) o 

desencadeamento da culpa.  

 A diferença fundamental entre as práticas religiosas e os sintomas obsessivos é 

que nas primeiras os impulsos reprimidos são essencialmente auto-conservativos, ou 

seja, são egoístas e socialmente perigosos. Apenas secundariamente podem conter 

elementos sexuais. Já nos segundos, os impulsos reprimidos são de origem 

exclusivamente sexual e agressiva24.  

 Em Caráter e erotismo anal (1908) Freud estabelece a formação de traços de 

caráter como derivações do erotismo anal infantil. A ordem, a parcimônia e a obstinação 

formam um complexo que constitui o caráter correspondente, mas não restrito, aos 

neuróticos obsessivos25. A idéia de “ordem” é ampliada para além do sentido de 

organização, já que se estende aos sentidos de correto, meticuloso, escrupuloso, limpo e 

fidedigno. A parcimônia possui seu correlato extremo sob a forma de avareza e a 

obstinação pode ser convertida em rebeldia e à necessidade de vingança. No caso da 

avareza, a explicação é que a relação com o dinheiro passa a ser substituta da relação 

com as fezes. Assim, toda a relação monetária dos obsessivos irá representar 

inconscientemente as pulsões anais infantis. Para sustentar tal argumento, Freud se 

baseia nas associações livres e sonhos de seus pacientes, além do simbolismo do 

folclore que usualmente estabelece a equivalência entre ouro e fezes.  

 Não há uma coexistência direta entre erotismo anal e os mencionados traços de 

caráter. Os traços de caráter são formados pela sublimação26 dos componentes anais 

                                                                                                                                               
“sentimento inconsciente” é utilizado apenas para fins práticos e de escrita. Para tanto ver o texto de 
Freud O inconsciente (1915), na parte III – sentimentos inconscientes.  
24 Nesse momento Freud está lidando com a primeira teoria das pulsões (auto-conservação versus 
sexuais). Posteriormente, ele situará ambas as forças pulsionais do mesmo lado. Estas passariam a se 
denominar pulsões de vida, que por sua vez seriam antagônicas às pulsões de morte.  
25 Embora no decorrer de todo o texto Freud não mencione essa neurose como correspondente estrita de 
tais traços de caráter. A conclusão desta equivalência é constatada por seus escritos posteriores. Freud 
afirma no texto que os homossexuais também possuem um erotismo anal, mas nesse caso o próprio ânus é 
utilizado como objeto sexual. Desta forma, este quadro apresenta-se distinto da neurose obsessiva, já que 
fundamentalmente o que resta da analidade nos obsessivos, de modo geral é o caráter, e não a zona 
erógena em si mesma como ocorrera na infância. O homossexualismo é categorizado como perversão na 
nosografia freudiana.  
26 A sublimação de um instinto (pulsão) ocorre quando este se transforma de tal forma, que passa a não 
mais seguir sua finalidade original. Nesse sentido, um impulso sexual sublimado, não mais se caracteriza 
como sexual, pois sua finalidade originária fora abandonada em virtude das exigências da civilização. Ao 
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eróticos infantis, ou seja, são substitutos das formas de prazer encontradas na infância 

por meio da excitação da zona erógena anal. O sujeito que em sua infância obtivera 

prazer em expelir ou reter suas fezes, além de manuseá-las passará a desenvolver depois 

do período de latência (que dura dos cinco aos onze anos aproximadamente), os traços 

de caráter relativos à analidade. Dessa forma, a vergonha, a repugnância e a moralidade 

são os traços correspondentes formados nesse período e são conseqüentes de três 

possíveis processos que transformam o erotismo anal. A conseqüência disso é a 

formação do caráter e a viabilização do sujeito para as atividades exigidas pela 

civilização.  

 Os três processos envolvidos na transformação do erotismo anal infantil no 

caráter geral permanente são, ou os prolongamentos inalterados da sexualidade infantil 

anal erótica, ou a sublimação, que visa a fins da civilização, ou a formação reativa que 

segue a fins defensivos, pois age como um contra-investimento em relação ao erotismo 

infantil, de forma a propor o contrário do impulso inconsciente (limpeza ao invés do 

impulso por se sujar com fezes, por exemplo). No primeiro caso, o erotismo anal 

propriamente dito permanece muito próximo do que era antes. Os dois últimos casos 

são processos efetuados pelo ego visando se defender dos impulsos anais.  

 Em Notas sobre um caso de neurose obsessiva (1909), conhecido também como 

o caso do “Homem dos ratos”, Freud aponta alguns elementos importantes que compõe 

a estrutura da neurose obsessiva. Uma característica introduzida foi a do complexo 

paterno e de sua ligação com a homossexualidade latente.  

 O paciente (Ernst Lanzer) possui uma intensa ligação afetiva de tipo 

homossexual em relação a seu falecido pai. Isto provocou que diversos acontecimentos 

em sua vida fossem revestidos de uma importância especial. Dentre as questões 

analisadas por Freud que estiveram relacionadas ao complexo paterno estão a dívida 

impagável na qual o homem dos ratos se colocou e a escolha amorosa em relação a duas 

damas. Neste último caso, a dúvida encontrava-se em optar por uma mulher rica, porém 

estéril, cuja união seu pai incentivava, ou uma mulher pobre e reprovada pelo desejo 

paterno, mas que efetivamente interessava Lanzer. O dilema estava em contrariar seu 

pai (por mais que este estivesse morto), ou realizar seu próprio desejo. Essa dificuldade 

de escolha se devia ao fato dele estar inconscientemente identificado com seu pai – em 

                                                                                                                                               
final desse processo o impulso passa a ser direcionado para atividades bem vindas ao progresso das 
sociedades.  
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virtude de ambos seguirem cargos militares - possuindo então uma ligação homossexual 

com ele.  

 Já a problemática da dívida contraída por Lanzer deveu-se igualmente à 

identificação homossexual com seu pai e por sua necessidade de honrá-lo. O homem 

dos ratos contraíra uma dívida impagável, em virtude de seu próprio pai ter ficado 

endividado no passado quando fora militar. Na época fora um amigo de seu pai que lhe 

emprestou dinheiro, a fim de que o mesmo não sofresse a humilhação de não pagar a 

dívida (pois o mesmo não podia quitá-la no momento). Ao ocorrer algo semelhante a 

Ernst, o mesmo viu-se colocado na mesma situação que seu pai, e por estar identificado 

inconscientemente com ele, teria de fazer de tudo para pagar uma dívida imaginária, já 

que na realidade a mesma já fora paga por uma pessoa desconhecida.  

 Tudo isto tinha como pano de fundo a fantasia de que o capitão do exército fosse 

praticar uma tortura com sua amada rica e com seu pai, caso a dívida não fosse paga. A 

tortura, que ele mesmo chegou a presenciar certas vezes, tanto causara prazer como 

horror à Lanzer. Ela consistia na introdução de ratos vivos no ânus de soldados inimigos 

capturados. Esse prazer e horror simultâneos ao assistir à tortura deviam-se à 

ambivalência afetiva presente na neurose obsessiva. O sado-masoquismo e o erotismo 

anal vinculados à libido homossexual provocavam todo o tipo de dúvidas e tarefas 

irrealizáveis ou mesmo bifásicas, das quais Lanzer mantinha um grande dispêndio de 

energia para realizar. Esses pensamentos, fantasias e ações quotidianas lhe traziam a 

marca de sua ambivalência afetiva (amor e ódio) que ele mantinha em relação às 

pessoas próximas a ele (principalmente com a dama rica e com seu falecido pai). Dessa 

forma, ao lhe surgir a fantasia da tortura, ele logo pronunciava um imediato [Não!], 

como forma de anular aquela cena. Ou seja, ele possuía tanto a tendência de seguir o 

desejo e os mandamentos paternos (como o exemplo de pagar a dívida e casar com a 

moça rica), como também de fazer o oposto e se vingar do pai. A culpa também era 

experiênciada por ele, logo quando surgia a mencionada fantasia.  

 Outro comportamento indicativo de sua homossexualidade era o de à meia-noite, 

no decorrer de seus estudos, Lanzer abrir a porta de seu quarto, tirar seu pênis para fora 

da calça e mostrá-lo ao “fantasma” de seu pai frente a um espelho. Essa seria uma forma 

de dizer o seguinte: Veja pai! Eu estou estudando assim como você gostaria que eu 

fizesse, mas eu faço coisas – a exemplo de mostrar meu pênis para você – que seriam 

repugnantes para um homem sério como o senhor. Dessa maneira, ele mantinha 
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novamente duas posições opostas e simultâneas em uma mesma ação relativa ao pai. A 

primeira era de agradá-lo, e a segunda visava o oposto, ou seja, a vingança. 

Em relação à Lanzer Freud diz: 

 

O inconsciente (do Homem dos ratos) abrangia aquelas pulsões que tinham 

sido suprimidas na primeira infância e que poderiam ser descritas como 

pulsões apaixonadas e malignas. No seu estado normal ele era amável, alegre 

e sensível – um tipo de pessoa superior e esclarecida – enquanto na sua 

terceira organização psicológica ele rendia homenagens à superstição e ao 

ascetismo. (Freud, 1923, apud Mahony, pág. 169). 

 

 Em A disposição à neurose obsessiva – uma contribuição ao problema da 

escolha da neurose (1913), Freud propõe que a recaída ou o estabelecimento definitivo 

da neurose obsessiva seria conseqüência ou de uma regressão ao ponto de fixação 

libidinal auto-erótico da infância do tipo anal-sádico, como conseqüência de uma 

frustração de tipo genital ocorrida na adolescência ou na fase adulta. Ou o sujeito jamais 

teria abandonado esse ponto de fixação, pois a frustração teria ocorrido na própria 

infância. Quer dizer, alguém permanece ou regride a um determinado ponto auto-erótico 

do desenvolvimento, devido ao fracasso em obter prazer de outras formas – 

principalmente na forma alo-erótica. Como exemplo, Freud fala das mulheres que ao 

não conseguirem mais exercer sua função genital como antes (geralmente por 

problemas conjugais), passam a apresentar traços de caráter sádicos e anal-eróticos 

representados pela facilidade para brigas, irritação, despotismo, mesquinhez e sovinice. 

 Em Totem e tabu (1913). Capítulo 2, parte 2, Freud faz um paralelo entre os 

tabus que erigem as sociedades primitivas e a civilização atual, com a neurose 

obsessiva. Um dos elementos em comum a ambos os fenômenos é o caráter absurdo das 

proibições. O sujeito não sabe por que, mas sente uma força interna (convicção moral), 

que o coage a realizar, ou não, determinada ação. Caso o faça, isto poderia implicar em 

algum castigo a si mesmo, ou a alguma pessoa próxima a ele. Trata-se de algo muito 

próximo à religião.  

 O delírio do tocar, por exemplo, ultrapassa o mero contato físico, pois se 

estende a qualquer tentativa de direção de pensamentos ao objeto proibido, que no caso 

pode ser tanto outra pessoa, como um objeto inanimado. Pessoas e objetos inanimados 



27 
 

 27

podem ser tabus, na medida em que despertam sentimentos e tentações equivalentes 

àquelas que o tabu pretende impedir a realização.  

 Quando alguém realiza a interdição, ele torna-se um tabu. Essa medida 

contagiosa permite que sua respectiva transgressão tenha menor probabilidade de 

ocorrer no futuro, já que serve de alerta àqueles que porventura tentem transgredir o 

tabu no futuro.   

 Para Freud, os pontos em comum entre os sintomas obsessivos e os tabus podem 

ser resumidos em quatro tópicos: 

1) A falta de qualquer motivo atribuível às proibições.  

2) A existência de uma necessidade interna como mantenedora das proibições.  

3) O processo de deslocamento pelo qual as proibições estão sujeitas e o fato do 

objeto proibido ser passível de contaminação. 

4) A abertura de possibilidades que as proibições proporcionam para o 

desenvolvimento de atos cerimoniais, ou ações obsessivas em geral. 

  

  Para Freud, os primeiros tabus da humanidade foram os do parricídio e do 

incesto. A constatação é oriunda das regras antropológicas de não matar o animal 

totêmico e de evitar relações sexuais com membros do sexo oposto do mesmo clã. 

Também as psicanálises dos neuróticos e a constatação da infância e do complexo de 

Édipo como determinantes fundamentais desse conflito27 demonstraram a 

universalidade psíquica e estruturante dos mencionados tabus. As formas de se corrigir 

a transgressão de um tabu são fundamentalmente a expiação (penitências) ou outras 

medidas de purificação no cerimonial específico a cada tabu violado. Nota-se que tais 

medidas purgativas ou penitenciais são comuns tanto nas práticas religiosas, na violação 

de tabus, e nos sintomas dos neuróticos obsessivos.  

  Em As transformações do instinto28 exemplificadas no erotismo anal (1917), 

Freud acrescenta que os produtos ideativos, fantasísticos e sintomáticos do inconsciente 

podem ter suas raízes em equivalências objetais e lingüísticas. Assim, fezes, dinheiro, 

dádiva, bebê e pênis são elementos intercambiáveis do ponto de vista psíquico, sendo 

que quando um ou mais deles aparece em alguma formação psicológica específica, 
                                                 
27 O complexo de Édipo caracteriza-se pelos desejos parricidas e incestuosos inconscientes. A 
sintomatologia neurótica seria decorrente da substituição dos objetos desses desejos para outros que 
fossem compatíveis com internalização das regras impostas pela civilização. O sofrimento do sujeito 
provém do fato de que tal substituição não é pacífica, pois serve a fins defensivos, ao invés de 
sublimatórios.  A sublimação, por sua vez, representa a possibilidade de superação do conflito.  
28 Ou pulsão pela nova tradução das obras completas de Freud.  
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então eles podem remeter a algum outro, tanto no plano inconsciente como consciente. 

Na narrativa da vida onírica, assim como na da vida diária, o material simbólico 

existente permite a apreensão de tais equivalências. Bebê e pênis em alemão são 

comumente chamados de “o pequeno” – Das Klein. Disso, não só a alusão ao pênis e ao 

bebê pode ser feita, mas também com o órgão genital feminino29.  

 A equivalência das fezes a bebês e a pênis, no caso do menino se dá da seguinte 

forma. Simbolicamente, os três são objetos que podem ser destacados do corpo 

passando pelo intestino e eliminados pelo ânus. O formato do bastão fecal se assemelha 

ao de um pênis. Por esse motivo é que a equivalência mórfica facilita a permutação 

simbólica.  

 Já “dar um bebê a alguém” é um enunciado que tem a conotação de presente e 

dádiva, e possui um correlato no erotismo anal infantil, no sentido de presentear alguém 

com as próprias fezes. Para um paciente obsessivo de Freud, a palavra “lumf” designaria 

tanto fezes, como bebê.  A isto Freud percebe que é comum as crianças pequenas 

direcionarem a massa fecal a pessoas consideradas objeto de amor30. Desse modo, a 

posterior relação com o dinheiro, a vontade de dar e receber, o intuito de ter um filho, 

ou dar um filho a alguém são aspectos da vida que possuem sua gênese na mais tenra 

infância, durante o período de primazia da zona erógena anal. O dinheiro é a 

equivalência simbólica que resulta da sublimação dos componentes anais, que por sua 

vez vieram servir a finalidades civilizatórias.  

 Sujeitos que são avarentos, por exemplo, possivelmente teriam retido as fezes na 

infância e obtido prazer de forma auto-erótica. Na fase adulta mantiveram a dificuldade 

de presentear seus entes queridos, tanto com dinheiro, filhos, ou outras formas de 

dádiva. Quanto a isto Freud diz: 
 

A defecação proporciona a primeira oportunidade em que a criança deve 

decidir entre uma atitude narcísica e uma atitude de amor objetal. Ou reparte 

obedientemente as suas fezes, “sacrifica-as” ao seu amor, ou as retém com a 

finalidade de afirmar sua própria vontade. Se faz essa última escolha, 

estamos na presença de um desafio (obstinação) que, por conseguinte, nasce 

de um apego narcísico ao erotismo anal (Freud, 1917, pg.163). 

 

                                                 
29 A questão lingüística permite tal equivalência na língua alemã que é originária de Freud.  
30 O mesmo pode acontecer com a micção. 
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 Nos neuróticos obsessivos a organização genital propriamente dita, não deixa de 

possuir uma correlação no plano do erotismo anal. As fantasias obsessivas, segundo 

Freud, substituiriam o pênis pela massa fecal (bastão fecal) e a vagina pelo reto. Durante 

a infância, o interesse pelas fezes passa a ser deslocado para o interesse no pênis 

(independentemente do sexo do sujeito)31. A rivalidade ou o desafio (obstinação) é uma 

reação egóica importante, que obtém suas forças a partir do sadismo proveniente do 

erotismo anal.  

Em História de uma neurose infantil (1918) [1914], também conhecido como o 

caso do “Homem dos lobos”, Freud desenvolve uma análise sobre o sonho do paciente 

(Serguei Constantinovitch Pankejeff) relacionando-o com alguns pontos recorrentes na 

neurose obsessiva. São eles: a homossexualidade inconsciente para com o pai, a cena 

primária, o temor da castração e o erotismo anal. Eis o relato do sonho: 

 
 Sonhei que era noite e que eu estava deitado na cama. (Meu leito têm o pé da 

cama voltado para a janela: em frente da janela havia uma fileira de velhas 

nogueiras. Sei que era inverno quando tive o sonho, e era de noite.) De 

repente, a janela abriu-se sozinha e fiquei aterrorizado ao ver que alguns 

lobos brancos estavam sentados na grande nogueira em frente da janela. 

Havia seis ou sete deles. Os lobos eram muito brancos e pareciam-se mais 

com raposas ou cães pastores, pois tinham caudas grandes, como as raposas, 

e orelhas empinadas, como cães quando prestam atenção a algo. Com grande 

terror, evidentemente de ser comido pelos lobos, gritei e acordei. (Freud, 

1918, pág. 45).  

  

 Esse sonho clássico do paciente de Freud, além de se tornar muito famoso foi 

também o responsável pela atribuição do nome de “Homem dos lobos” ao paciente na 
                                                 
31 Posteriormente ao presente artigo (1917), Freud dirá que quando isto ocorrer, o sujeito (menino ou 
menina) terá entrado na fase fálica (formulação de 1923). Nesta fase há uma premissa por parte das 
crianças, de que todos os seres teriam pênis – o que significa negar a diferença sexual. Sendo assim, ao 
constatar a falta de pênis nas meninas, os meninos percebem a “realidade da castração”, pois é como se o 
órgão lhes tivesse sido retirado. Desse modo, os meninos abdicam do incesto, pois consideram que se isto 
ocorresse, o órgão lhes seria removido como retaliação, conforme “ocorrido com as mulheres”. A saída 
do complexo de Édipo masculino normal é a renuncia ao incesto, baseada no temor à castração. 
 Já que é possível destacar o pênis, igualmente isto pode ser feito com as fezes. A partir dessa analogia, é 
que outra equivalência entre pênis e fezes pode ser feita. Já o bebê também seria algo destacável do 
corpo, sendo objeto de ambivalência afetiva (amor e ódio). Portanto, trata-se de um objeto que pode 
substituir os anteriores.  
Do ponto de vista feminino, a castração lhes ocorreu efetivamente (no plano anatômico). Essa percepção 
de que o pênis lhes foi retirado, passa a provocar a inveja do pênis e a necessidade de recuperá-lo junto ao 
pai, ou a um homem substituto, para que os mesmos lhes dessem ou o órgão, ou um bebê como forma de 
ressarcimento. O complexo de Édipo normal feminino é a aceitação da castração e a busca por um 
parceiro que lhe propicie o objeto faltante (pênis e/ou bebê).  
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literatura especializada e no meio analítico. O sonho gerou diversas análises posteriores 

à freudiana, pelas diferentes escolas psicanalíticas que se seguiram nos anos seguintes à 

morte de Freud32.  

 Na teoria freudiana especificamente, o sonho representa um ponto chave da 

história de vida de Serguei. Trata-se de um sonho repetitivo ocorrido na infância do 

paciente, que lhe causara muito angústia e que cujo sentido estivera oculto por meio do 

recalque e dos conseqüentes deslocamentos dos elementos que compunham a cena que 

estivera representada nele. Ex: os lobos representavam o pai. No sonho é a percepção do 

significado da relação sexual dos pais, mas também numa dimensão mais profunda, o 

entendimento da própria origem do sujeito. Ou seja, o sonho revela, por meio da análise 

da associação livre de Pankejeff, que o que está em jogo é o momento do coito dos pais 

feito por trás. Tal situação não havia sido devidamente assimilada pelo paciente quando 

criança na circunstância em que ocorrera, já que Serguei teria a idade de 1 ano e meio 

aproximadamente. Apenas posteriormente, por volta da idade de quatro anos, que o 

significado real da cena foi assimilado ao inconsciente dele. 

 Não só a necessidade de o sujeito estabelecer um ponto de origem para si-

mesmo foi colocada no sonho, mas também a relação homossexual inconsciente em 

relação ao pai. Isto, pois uma fantasia existente na cena onírica era a necessidade de se 

colocar no lugar materno e receber o coito de seu pai. Ao invés de se identificar com o 

pai ativo que penetra um orifício - a vagina, Pankejeff se identificou com a posição 

feminina, ou seja, a de objeto castrado, já que não possuidor de pênis. Dessa forma, 

percebe-se o vínculo homossexual com o pai castrador, em virtude da percepção da 

castração feminina, pois é como se o pênis da mãe tivesse sido removido pelo pai. Aí 

também se articula o erotismo anal, devido ao prazer fantasiado no recebimento da 

penetração anal, mas também o complexo de castração.  

 Quer dizer, o temor de ser castrado pelo pai (assim como teria acontecido com 

sua mãe), leva Pankejeff a adotar uma postura passiva e submissa em relação a ele. Isto 

serviu como uma forma de defesa contra a ameaça de castração representada pela figura 

do pai e deslocada na fobia dos lobos. A cena fantasmática em que o paciente se coloca 

em posição feminina diante do pai é uma montagem estratégica que visa impedir a 

                                                 
32 Conforme dito na introdução as diferentes análises dos sonhos efetuadas respectivamente por Freud, 
Klein e Lacan representam na visão de Bernardi (1988), os três paradigmas em psicanálise. Dessa forma, 
reitero que nossa posição teórica neste trabalho é de não separar os paradigmas freudiano e lacaniano em 
modelos distintos um do outro.  



31 
 

 31

castração. “Já que não se pode vencê-lo (o pai ameaçador) então se coloque em 

sacrifício feminino a ele”.  

 Assim, presume-se que o fenômeno da homossexualidade na neurose obsessiva 

apresenta-se como algo vinculado a temor da castração e da ambivalência afetiva 

dirigida ao pai, mas não a uma efetiva escolha de objeto do tipo homossexual, conforme 

ocorre na homossexualidade tal como é conhecida. Ou seja, o obsessivo não é um 

“legítimo” homossexual, mas possui uma homossexualidade fenomênica ligada ao pai, 

que por sua vez têm uma função defensiva em decorrência da ameaça de castração 

representada por este último.  

 O recalque da cena primária na concepção freudiana seria o responsável pelo 

impulso ao conhecimento (pulsão epistemofílica) tão presente nos neuróticos 

obsessivos. Em virtude da vontade de saber pela sua gênese, o obsessivo desenvolveria 

uma potencialidade intelectual acima da média, em relação a temáticas variadas, pois no 

plano inconsciente estaria respondendo à pergunta relativa à sua própria origem. A 

questão é que a cena primária passa a constituir um ponto de necessidade lógica para o 

sujeito, a fim de responder o enigma de sua existência. Quer dizer, embora na análise do 

sonho do Homem dos lobos, Freud remeta a cena onírica à outra cena que teria sido 

presenciada no real (coito parental), o que se pode captar da existência desse coito é que 

ele é uma fantasia presente na vida de todos os neuróticos, mas têm especial 

importância nos obsessivos. Assim, não é necessário buscar um acontecimento 

presenciado efetivamente pelo sujeito a fim de se conceber o “efeito traumático” da 

cena primária, pois na realidade trata-se de uma fantasia universal, que está aliada às 

outras duas: de sedução e de castração. As três funcionam como ancoragens produzidas 

pelos neuróticos, a fim de responderem suas demandas de desejo direcionadas aos 

genitores.  

 Em Inibições, sintomas e ansiedade33 (1925-26), Freud complementa sua teoria 

a respeito dos mecanismos metapsicológicos envolvidos na geração das inibições, dos 

sintomas e da ansiedade (angústia). Especificamente à neurose obsessiva, ele acrescenta 

que seus sintomas possuem o caráter bifásico, ou seja, eles possuem tendências opostas 

de forma que uma delas é a favor de executar uma ação e a outra é contra. Essa 

ambivalência é percebida em situações em que o sujeito faz algo, para na seqüência 

executar seu oposto. Ao final do processo, ambas as atitudes terão sido realizadas.  

                                                 
33 Ou angústia.  
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A finalidade de desfazer é o segundo motivo subjacente dos cerimoniais 

obsessivos, sendo o primeiro tomar precauções a fim de impedir a ocorrência 

ou recorrência de algum evento específico. A diferença entre os dois é 

facilmente observada: as medidas precautórias são racionais, enquanto tentar 

livrar-se de algo ‘fazendo-o como se não tivesse acontecido’ é irracional e de 

natureza da magia. (Freud, 1925, pág. 143) 

 

 O retorno à fase anal sádica ocorre concomitantemente à queda no sintoma, já 

que outrora este fora a saída para se obter prazer sem proibições34. Essas proibições 

excessivas impostas pelo superego rigoroso são direcionadas às atividades 

masturbatórias da infância, que igualmente possuem ligações com o complexo de 

Édipo. 

 Após o declínio do complexo de Édipo (5 aos 7 anos aproximadamente), o 

superego é internalizado e inicia-se o período de latência35. Na seqüência, a puberdade 

advém e logo a organização genital interrompida na infância reaparece com toda força. 

Juntamente com a genitalidade, reemergem os impulsos edípicos agressivos e eróticos, 

que sempre aparecem juntos. O mencionado conflito entre o ego e esses impulsos 

provenientes do id pode acarretar formações reativas. Isto quer dizer que os impulsos 

agressivos são mascarados pelos impulsos eróticos. Uma das conseqüências disto é que 

ao se deparar com a sexualidade, o ego, a serviço do superego exigente passará a travar 

uma luta ética e moral contra qualquer tendência de ordem sexual, já que na realidade, a 

luta é contra a agressividade que está oculta pela sexualidade. Desse modo, a regressão 

da libido ao estágio anal sádico serve de explicação para explicar toda a ambivalência 

existente nos sintomas. Isto por que o sadismo possui papel fundamental no plano das 

relações de objeto desenvolvidas pelo sujeito fixado, ou regredido a esta fase. 

  O resultado final é que a repetição das idéias, que no fundo se deve a auto-

agressividade, não é sentida desta forma, mas sim como “pensamentos que não 

despertam qualquer sentimento”, pág. 138. Uma das conseqüências da remoção do 

afeto é que o superego não reconhece que a repressão do afeto foi realizada. Desse 

                                                 
34 Na fase anal sádica ainda não haveria internalização do superego, já que este seria sucessor do 
complexo edipiano. Dessa forma, o prazer anal infantil auto-erótico não conheceria proibições até se 
defrontar com a ameaça de castração e com o sentimento de culpa, por sua vez ligados aos imperativos do 
superego.  
35 O período de latência é a fase que vai dos sete aos onze ou doze anos aproximadamente. Durante esse 
período as pulsões e as regras (proibições) ficam amortecidas em grande parte, para reemergirem e se 
reorganizarem na adolescência, para conseqüentemente se consolidarem na fase adulta.  
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modo, ele maltrata o ego com uma necessidade inconsciente de punição, que por sua 

vez acarreta a um sentimento consciente de culpa, do qual o ego é vitimizado. No final 

das contas, de nada adianta a remoção do afeto pelo ego, já que ele acaba por sofrer 

efeitos nocivos do superego. 

 Uma alternativa do ego frente à necessidade inconsciente de punição é de não 

permitir a existência consciente do sentimento de culpa. Ao invés disso, ele passa a 

tomar medidas penitenciais, para atender à demanda de castigo imposta pelo superego. 

Esse fenômeno explica a existência de casos de neurose obsessiva, onde nenhum 

sentimento de culpa aparece. Essa característica da neurose obsessiva denomina-se 

isolamento. Seu objetivo é romper as conexões existentes entre uma idéia ou lembrança 

e seu afeto correspondente. Assim, não só o sentimento de culpa desaparece, mas 

também qualquer afeto ligado a sua idéia de origem, a qual remeta a um conteúdo 

pulsional proibido. 

 Diante do conflito hiper-agudo entre o superego e o id, o ego fica tão restringido 

em sua liberdade, que passa a executar ações que sempre estejam ligadas de algum jeito, 

ao plano sintomático no qual ele se encontra imerso. Assim, as relações amorosas, os 

dotes e inclinações intelectuais e os interesses quotidianos em geral, de forma ou de 

outra possuem raízes na sintomatologia da neurose obsessiva. O ego se vê obrigado a 

tirar o melhor proveito do prazer presente nos sintomas, pois lhe é muito difícil 

ultrapassar o conflito que o perpassa. Caso isto ocorra, ele conseguirá obter prazer de 

outras formas que não envolvam sofrimento, mas apenas prazer.  

 Agora passaremos à análise da categoria do Transtorno Obsessivo-Compulsivo 

tal como é teorizada na diagnóstica psiquiátrica pelos manuais psiquiátricos do CID-10 

e do DSM-IV. 
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CAPÍTULO 2- O Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC). 

 Para se entender o TOC é necessário recorrer à origem dos atuais manuais 

psiquiátricos. São eles o DSM-IV - Manual de diagnóstico e estatística das 

perturbações mentais e o CID-10 – Classificação estatística internacional de doenças e 

problemas relacionados com a saúde.  O primeiro é uma publicação da American 

Psychiatric Association e o segundo pertence à OMS – Organização mundial da saúde. 

No que tange às classificações psicopatológicas, o DSM foi a princípio uma reprodução 

do CID, já que este último é geral e abarca qualquer tipo de doença, não só as mentais. 

Observa-se pelos números de edição, que o CID encontra-se na décima versão e o DSM 

na quarta. Isto ocorre, pois só a partir da sexta edição do CID é que começaram a ser 

incluídas categorias referentes às doenças mentais. No momento dessa inclusão na sexta 

edição do CID (1952), foi criado seu “irmão quase gêmeo”, DSM36, cuja finalidade era 

descrever os quadros psicopatológicos, facilitar o diálogo disciplinar e propor critérios 

estatísticos confiáveis. Dessa forma, a décima edição do CID corresponde à quarta 

edição do DSM, pois a cada reedição do primeiro, correspondeu uma reedição do 

segundo. 

 A criação e a internacionalização do CID tiveram como objetivo primordial 

estabelecer um parâmetro universal para a classificação das doenças, a fim de que 

fossem criados critérios diagnósticos comuns, tanto para homogeneizar o tratamento, 

como também para facilitar a comunicação entre os profissionais de saúde em geral 

(não só entre os psiquiatras, ou médicos de outras especialidades). No campo da saúde 

mental, conforme apresentado anteriormente de acordo com Pessotti (1999, pág. 15), as 

psicopatologias variavam de acordo com o país de origem em um primeiro plano, mas 

também dentro de um determinado meio médico em cada país. Havia divergências entre 

os psiquiatras, pois os mesmos possuíam orientações distintas relativas às categorias 

nosográficas. Cada médico poderia criar uma classificação particular buscando 

explicações de caráter mentalista, organicista ou mista. 

 Quer dizer, existiam múltiplas escolas e tendências em psicopatologia que 

entendiam os fenômenos da loucura e da doença mental em geral, de maneiras diversas. 

Em um patamar de base, essas escolas orientavam-se pela pesquisa positivista. Tal 

variedade de posições mostrou problemas científicos importantes, já que a falta de 

critérios comuns inviabilizava a universalização do saber sobre os fenômenos 

                                                 
36 Há algumas diferenças sutis entre os dois manuais que não serão destacadas aqui, pois não interferem 
na análise realizada. Trata-se apenas de variações nominais. 
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psicopatológicos. Em termos kuhnianos pode-se dizer que a Psiquiatria antes do CID 

possuía múltiplos paradigmas e nesse sentido era vista como a ovelha negra da 

medicina, já que não tinha um saber unificado e validado pelo modelo empirista de 

ciência. O advento do CID-6 e do DSM propiciou o começo da realização que os 

psiquiatras sempre almejaram – a de serem vistos como cientistas legítimos e 

respeitados. 

 Em 1952, a APA (American Psichyatric Association) publicou o DSM que teve 

aceitação mundial. Era possível pela primeira vez, traduzir seus termos, pelos 

correspondentes ao código internacional das doenças (CID). Nessa classificação norte-

americana que se internacionalizou, há menção às reações obsessivo-compulsivas, que 

por sua vez estão dentro da categoria maior de Alterações psicofísicas do sistema 

nervoso autônomo e distúrbios viscerais. Essa categoria faz parte do subgrupo maior 

denominado Distúrbios psiconeuróticos. Percebe-se então que a palavra psiconeurose é 

mantida, o que demonstra uma evidente ligação com as teorias psicodinâmicas e 

especialmente com a Psicanálise. Mas, de acordo com Pessotti, a classificação da APA 

de 1952:  
 

... segue um critério híbrido, como se pode notar: algumas categorias são 

definidas etiologicamente, segundo as causas possíveis, outras obedecem a 

critério puramente sintomático, outras ainda se baseiam num conceito 

estranho à psicopatologia clássica e mesmo às classificações mais difundidas 

na época – o conceito de distúrbios da personalidade ou de traços dela. 

(Pessotti, 1999, pág. 178).  

 

 Por críticas como essa, logo o CID e seu irmão norte-americano, o DSM tiveram 

que passar por reformulações. A primeira mudança no DSM, que culminou no DSM-II, 

ainda possuía ampla ligação com a psicanálise37 e praticamente nenhuma com a 

biologia. Dessa forma, os conceitos psiquiátricos eram os mesmos que os empregados 

no meio psicanalítico. Devido a essa íntima ligação entre ambos os campos, nos anos 50 

e 60, principalmente nos EUA, a figura do psiquiatra e do psicanalista eram 

praticamente indissociáveis. Na metade do século XX, a psicofarmacologia estava no 

começo e por isso ainda dispunha de um arsenal medicamentoso muito limitado. Dessa 

forma, os fármacos até o final da década de 60 eram utilizados em complemento com as 
                                                 
37 Deve-se ressaltar que na primeira metade do século a Psiquiatria possuía forte ligação com a 
fenomenologia de Karl Jaspers.  
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práticas psicoterapêuticas vigentes, que eram então consideradas a via régia do 

tratamento. 

 Devido a mudanças no financiamento de pesquisas e fundos governamentais no 

modelo de saúde norte-americano em meados de 1970, a proposta psicanalítica 

começou a desmoronar, na medida em que os convênios e as instituições de saúde 

precisavam de resultados terapêuticos mais rápidos e eficazes e com comprovação 

científica. Os gastos na área de saúde mental eram exorbitantes e os resultados estavam 

longe de estar à altura dos investimentos. O modelo psicanalítico, segundo Aguiar, 

prejudicava o intuito de cientificidade requisitado pelos financiadores, sendo que o 

entendimento entre os profissionais também era comprometido, já que a teoria 

psicanalítica era demasiadamente complexa, o que ocasionava um domínio restrito da 

mesma por aqueles que a utilizavam. Isso gerou a necessidade de uma simplificação 

conceitual, além de um modelo de saúde mais pragmático e empírico. 

 A conseqüência dessa pressão econômica gerou uma cisão no campo 

psiquiátrico, sendo que este passou a ficar dividido entre os defensores das teorias 

psicodinâmicas de base psicanalítica e os partidários da postura organicista e 

medicamentosa, que de certa maneira correspondia à exigência pragmática imposta pelo 

governo e pela sociedade norte-americana. As próprias pesquisas e os investimentos 

financeiros na área de saúde mental começaram a crescer enormemente, em virtude da 

expectativa de que a terapia medicamentosa fosse a solução para os problemas e 

impasses nesse campo. Grande parte dos psiquiatras também via com bons olhos a 

mencionada modificação paradigmática na Psiquiatria. Pela primeira vez parecia que a 

Psiquiatria viria a ser considerada uma prática com embasamento e práticas 

legitimamente científicas.  

 No campo diagnóstico, a então Psiquiatria biológica38 venceu a batalha e assim 

foi criado o DSM-III na década de 70. A idéia era de torná-lo um manual ateórico, 

dando assim uma margem ampla de entendimento aqueles que se utilizavam de suas 

classificações. No CID-10 (ultima edição de 1998), a flexibilidade decorrente do 

descompromisso teórico permite que o clínico estabeleça vários diagnósticos em cada 

caso, explicitando quais seriam o diagnóstico principal, o secundário, o complementar e 

até mesmo o hipotético e o provisório. Dessa forma, as classificações se atêm a 

descrição de sintomas, favorecendo a função de pesquisa relativa às dezenas de 

                                                 
38 Vertente da psiquiatria que considera a organogênese como implicada na geração das síndromes 
psicopatológicas.  
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sintomatologias (ou síndromes, transtornos e distúrbios) descritas em suas categorias 

essenciais. Ou seja, todas as categorias nesse modelo são estabelecidas a partir da 

observação, da reincidência e da estatística, mas não por meio de algum critério 

filosófico ou teórico sobre o que significa doença mental. A idéia de “caso” passa a ser 

o motor da análise sintomatológica descritiva do CID e do DSM, pois os portadores dos 

distúrbios ficam homogeneizados pelo quadro sintomático que apresentam. Exemplo: os 

deprimidos, os portadores de TOC, etc.  

 Outra vantagem desses manuais, segundo seus defensores, seria de que eles 

permitem que qualquer pessoa que tenha recebido alguma instrução possa aplicar 

procedimentos diagnósticos na população em geral. Eles permitem a máxima distância 

possível do médico (ou do aplicador em questão) em relação ao paciente – incluindo aí 

sua história pessoal. O aplicador se atém às manifestações visíveis e mensuráveis dos 

sintomas, se abstendo então de raciocinar em torno de um modelo clinico ou teórico 

definido de antemão.  

 De acordo com Aguiar, com o modelo objetivo, transparente e descritivo do CID 

9 e 10 e do DSM III e IV, a especificidade da Psiquiatria passou a ser relativizada, pois 

qualquer clínico geral, ou mesmo até “leigos brevemente instruídos” poderiam realizar 

diagnósticos alheios ou mesmo de si mesmos. A recente popularização dos diagnósticos 

psiquiátricos se deve de acordo com o autor em questão, ao próprio funcionamento 

filosófico e científico de seus respectivos modelos diagnósticos. Basta alguém ler o 

DSM-IV ou o CID-10 para se identificar com uma porção de quadros clínicos 

descritos... 

 De acordo com Pessotti, até mesmo o descompromisso teórico também possui 

certo embasamento teórico, já que na introdução do DSM-IV, se diz: 

 
... cada distúrbio mental é caracterizado como uma síndrome ou um modelo 

comportamental ou psicológico clinicamente significativo, que se apresenta 

em um indivíduo e é associado a desconforto, incapacidade, ou um aumento 

significativo do risco de morte, de dor ou de incapacidade ou a uma 

importante limitação de sua liberdade [...]. Qualquer que seja a causa o 

quadro deve ser considerado, no momento, uma disfunção comportamental, 

psicológica ou biológica do indivíduo. (A.P.A DSM-IV, 1998, introdução 

apud Pessotti, 1999, pág. 186).  
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 Contrariamente às propostas de classificação psiquiátricas anteriores, o DSM-IV 

e o CID-10, não mantêm compromisso com a classificação das formas de loucura ou 

dos outros distúrbios mentais referidos nos clássicos manuais de psicopatologia, pois na 

visão moderna é a possibilidade do psiquiatra tratá-lo que define o transtorno mental, 

mas não a forma que o distúrbio mental adquire, que definirá o respectivo entendimento 

sobre a real significação da natureza do quadro clínico. Dessa forma, Pessotti (1999) 

questiona: São centenas de verdadeiras síndromes? Ou centenas de variações de 

algumas síndromes mais inclusivas?  

 Na medida em que os referidos manuais pressupõem o modelo medicamentoso 

como o orientador central da prática médica geral na atualidade pode-se dizer que a 

partir da revolução psiquiátrica no início da década de 70, que deu origem ao DSM-III, 

já se visava uma maximização dos poderes do tratamento das desordens mentais, por 

meio da aplicação da ampla gama de medicamentos já disponível no início dessa 

década.   

  De acordo com Aguiar (1999), por mais que a chamada Psiquiatria biológica 

não esteja referenciada explicitamente no CID-10 e no DSM-IV nota-se que ambos 

estão intimamente ligados. Ao advogar uma base orgânica para os transtornos de 

humor, personalidade, etc, a Psiquiatria se baseia quase que exclusivamente nos efeitos 

cerebrais e sintomáticos causados pela medicação, para entender as respectivas 

etiologias dos transtornos mentais, que por sua vez passam a se tornar cerebrais. Quer 

dizer, se um medicamento altera uma função fisiológica cerebral, como a taxa de 

neurotransmissores e receptores, por exemplo, e o resultado desse processo é uma 

melhora nos sintomas relatados, então é por que a causa dos sintomas é devido a alguma 

alteração (para mais ou para menos) nas respectivas taxas de neurotransmissores e 

receptores que foram alteradas pelos remédios (Aguiar, 1999).  

 Dessa forma, a medicação passa a ser o parâmetro diagnóstico nesse modelo 

atual e não mais o discurso, a história clínica, ou mesmo a percepção subjetiva do 

sofrimento do sujeito. Justamente a idéia de “caso” permite inserir em categorias 

homogêneas todos aqueles que sofrem de determinado transtorno39. Para cada síndrome 

ou mesmo para alguma subcategoria existirá uma medicação específica. Pelo fato do 

critério ser sintomatológico, a gama de fenômenos clínicos se amplia dezenas de vezes 

se comparadas às categorias psiquiátricas anteriores ao DSM e ao CID-6, já que a 

                                                 
39 Posteriormente na análise crítica serão diferenciados os diagnósticos psiquiátricos e psicanalíticos.  
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sintomatologia é muito mais vasta e variável se comprada às doenças ou transtornos que 

as comportam. 

  

 

Critério diagnóstico e características gerais 

 A classificação do TOC, no DSM-IV e no CID-10 difere pelo fato do primeiro 

classificá-lo como Transtorno de ansiedade e o segundo como Transtorno à parte na 

área de Transtornos neuróticos40, somatoformes e relacionados com o estresse. No 

DSM-III-R, as compulsões eram vistas necessariamente como intrusivas e sem sentido, 

mas já em sua atualização (DSM-IV), as pesquisas já indicam variabilidade individual 

no reconhecimento desse aspecto. O insight passa a ser um fator importante no 

diagnóstico atual do TOC, pois indica o grau de autocrítica do portador do transtorno. O 

prognóstico do quadro também tende a ser melhor quando o sujeito afetado possui bom 

insight. 

 O DSM-IV entende que é portador do transtorno aquele que possui impulsos, 

imagens e pensamentos recorrentes e persistentes que no decorrer do quadro clínico 

vivenciado são sentidos como intrusivos e incoerentes com o contexto de vida da 

pessoa. Esta reconhece que é o produtor da sintomatologia, embora não reconheça a 

causa da existência desses fenômenos. Uma luta constante, porém mal sucedida é 

travada para neutralizá-los ou interrompê-los com outros pensamentos, ou mesmos com 

ações (ou compulsões). As compulsões e as obsessões mentais se repetem e se realizam 

com o intuito de evitar que alguma coisa grave ocorra (como a morte de uma pessoa, 

por exemplo). Obviamente que essas ruminações e comportamentos em nada possuem 

ligação, segundo o DSM-IV, com os referidos temores que aparecem no horizonte do 

indivíduo, ou seja, são receios irreais. 

 As obsessões mais tradicionais referem-se a pensamentos sobre contaminação, 

dúvidas repetitivas, preocupação por simetria e ordem, necessidade de contagem e 

verificação, impulsos agressivos, blasfêmias e idéias sexuais repetitivas. Pode haver 

associações com preocupações com alimentos (no caso de comorbidade com transtorno 

alimentar), necessidade de puxar os cabelos (se estiver associado com tricotilomania), 

                                                 
40 A referência à “neurose” nesse caso é referente ao um uso resquicial do termo, pois em nenhum aspecto 
teórico propriamente dito, o CID-10 mantém ligação com a Psicanálise ou com qualquer teoria 
psicodinâmica. Em outras categorias como as de psicose, por exemplo, a referência está apenas no 
aspecto sintomatológico e descritivo (nas alucinações e nos delírios), mas não em um modelo teórico de 
referência que embase o respectivo transtorno.  
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preocupação com a aparência (se possuir ligação com dismorfofobia), temor de estar 

doente (em caso de comorbidade com hipocondria), sentimentos intensos de culpa (se 

aliado a transtorno depressivo maior) e preocupação com desejos e fantasias sexuais 

(em caso de estar aliado à parafilia). Para o CID-10, o TOC é um transtorno que é 

acompanhado quase sempre de ansiedade. Esta ansiedade se agrava quando o sujeito 

tenta resistir à sua atividade compulsiva41.  

  Assim, as perguntas que são dirigidas à pessoa em processo diagnóstico são: 

Você se lava muito? Você fica verificando muito as coisas? Você tem pensamentos que 

lhe incomodam e dos quais gostaria de se livrar mas não consegue? Você leva muito 

tempo para completar suas atividades diárias? Você se preocupa com ordem e 

simetria? (Okasha, 2005). 

 De acordo com Okasha (2005), no que se refere às obsessões e compulsões, 

numa versão mais antiga do DSM, as primeiras relacionavam-se apenas aos 

comportamentos encobertos de natureza cognitiva (pensamentos) e as compulsões eram 

comportamentos manifestos que davam a idéia de rituais e manias. Atualmente essa 

divisão no DSM-IV já não é feita da mesma forma, pois as idéias que possuem efeitos 

neutralizador em relação às primeiras também são tidas como compulsivas. Exemplo: 

rezar mentalmente para anular pensamentos blasfemos é uma compulsão. 

Contrariamente, no CID-10 não há espaço para a inserção de compulsões mentais, já 

que o critério de classificação para estas está na sua manifestação verbal e 

comportamental. 

 No DSM-IV há apenas um subtipo de TOC (o com insight pobre), de modo que 

no CID-10 há cinco subtipos: predominantemente obsessivo, predominantemente 

compulsivo, pensamentos e atos obsessivos mistos, outros transtornos obsessivos 

compulsivos e TOC inespecífico. É interessante frisar também que no final dos subtipos 

de TOC, há menção à Neurose Anacástica, Neurose Obsessiva e Neurose Obsessivo-

Compulsiva, como quadros que passariam a estar incluídos dentro do espectro do TOC. 

Dessa forma, percebe-se claramente a substituição das categorias clássicas pertencentes 

à Psicologia e à Psiquiatria psicodinâmicas, pelos referenciais de Transtorno e 

Distúrbio. Quer dizer, com o intuito de implantar novas terminologias, os criadores do 

DSM-IV e do CID-10 tiveram a preocupação de situar o leitor dentro do panorama 

histórico que subjaz as recentes classificações. Dessa forma, aquele que se utilizar 

                                                 
41 Transtorno obsessivo-compulsivo, F-42, CID-10.  
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desses manuais e tiver um referencial psicodinâmico poderá atualizar seus 

conhecimentos, de forma a substituí-los pelo equivalente sintomatológico proposto pelo 

modelo da Psiquiatria atual. 

Existem escalas desenvolvidas especificamente para diagnóstico de TOC, que 

podem ser tanto auto como hetero-aplicáveis. As auto-aplicáveis são: Inventário 

Maudsley de Obsessões e Compulsões (IMOC), Inventário Leyton de Obsessões (ILO), 

Escala de auto-avaliação de Sintomas Clínicos Hopkins (HSCL e SCL-90) e a Escala 

para auto-avaliação para Transtorno Obsessivo-Compulsivo.  

 Já as hetero-aplicáveis são: Escala de sintomas Obsessivo-Compulsivos Yale-

Brown (Y-BOCS), Escala de Avaliação Psicopatológica Resumida (CPRS), Escala 

Global Obsessivo-Compulsiva (GOCS) do National Institute of Mental Health, Escalas 

da Impressão Clínica Global (ICG), Escala de avaliação de Crenças Brown, 

desenvolvida para avaliar o grau de insight do paciente e a Escala de Idéias 

Supervalorizadas.  

 

Transtornos associados 

 Segundo Okasha (2005), estudos recentes apontam que os transtornos de 

ansiedade associados ao TOC (as denominadas comorbidades mais freqüentes) são: 

agorafobia (39%), abuso de álcool (34%), depressão maior (32%), distimia (26%), 

abuso de drogas (22%), fobia social (19%), transtorno do pânico (14%) e transtorno 

bipolar (10%). Já os transtornos de personalidade co-morbidos são: transtorno de 

personalidade obsessivo-compulsiva (36%), evitativa (52,5%), dependente (40%), 

histriônica (20%), paranóide (20%), narcisista (7,5%), esquizotípica (5%), passivo-

agressiva (5%) e derrotista (5%). Também é constatada incidência de alternância de 

sintomas de TOC com esquizofrenia, anorexia nervosa e síndrome de Tourette.  

 

Aspectos etiológicos  

 A etiologia do TOC é praticamente indissociável de seu tratamento 

farmacológico. Isto ocorre devido a uma ou mais causas orgânicas poderem ser 

inferidas por meio das alterações fisiológicas induzidas pela medicação. Os efeitos na 

remissão de sintomas provocados pelas medicações psiquiátricas são, na visão 

psiquiátrica moderna, indicativos de anormalidades anteriores no funcionamento 

cerebral, que estariam influindo diretamente no comportamento e no quadro sintomático 
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da pessoa afetada. Quer dizer, ao modificar uma determinada configuração de 

neurotransmissores erradicando ou diminuindo os sintomas do TOC, então se entende 

que a medicação agiu na etiologia orgânica, que por sua vez provocava as alterações 

comportamentais. Estas últimas nada mais seriam do que subprodutos do 

funcionamento cerebral alterado. 

 As concepções acerca dos mecanismos cerebrais envolvidos são bastante 

diversas, assim como os respectivos genes ligados às alterações cerebrais anteriores ao 

uso das medicações. Sendo assim, novas pesquisas são desenvolvidas com a finalidade 

de se rastrear os agrupamentos genéticos, assim como os pontos neuroanatômicos 

fundamentais dos transtornos afetivos em geral. O modelo de se presumir a etiologia a 

partir dos efeitos medicamentosos tem sido a principal estratégia utilizada pelos 

psiquiatras e neurocientistas, para detectar as disfunções do cérebro ligadas à origem 

dos quadros descritos pelo CID-10 e pelo DSM-IV. Dessa forma, a etiologia do TOC 

não é constatada de forma diferente das referentes a outros transtornos afetivos ou de 

humor, pois o que passa a diferenciar esse quadro dos outros, na concepção da 

Psiquiatria não é apenas a região cerebral envolvida, mas também os tipos de 

neurotransmissores relacionados. 

 As pesquisas têm concluído que a etiologia é variada, já que devem estar 

envolvidos diversos mecanismos fisiológicos, bem como distintos agrupamentos 

genéticos na produção das neurotransmissões e dos sintomas. A idéia de uma 

causalidade única tem sido gradativamente abandonada nos últimos anos, em virtude da 

medicação receitada ter diminuído ou eliminado apenas uma parte dos sintomas 

apresentados. Isto quer dizer que ao se ministrar inibidores de recaptação de serotonina 

como a clomipramina42, por exemplo, e consequentemente houver um aumento das 

respectivas taxas do mesmo neurotransmissor, paradoxalmente muitos sintomas ainda 

persistem. Isto levou os cientistas a entender que a alteração na mencionada taxa de 

serotonina é apenas uma das causas do TOC, pois caso fosse a única etiologia, então 

logo todos os sintomas deveriam ter sido erradicados. A mesma alteração 

serotoninérgica encontra-se na etiologia da depressão, o que exige então um diagnóstico 

diferencial dos pesquisadores. Nota-se que na maioria dos casos de TOC há sintomas 

depressivos, o que permite supor uma base etiológica em comum a ambos os quadros. 

                                                 
42 Foi a primeira droga utilizada para tratamento do TOC. Sua função é de inibir a recaptação de 
serotonina, aumentando assim a respectiva taxa desse neurotransmissor. 
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 Por serem constatados vários subtipos de TOC, a Psiquiatria adventa questões 

como essas: Cada subtipo possui etiologia distinta do outro? Ou trata-se de variações 

fenomenológicas de uma mesma etiologia em comum?  

 Em um plano mais geral, as etiologias se dividem em subtipos que incluem 

fatores familiares versus não-familiares, relacionados ou não a tiques, associação com 

certos transtornos psiquiátricos co-mórbidos e perfis sintomatológicos específicos. A 

etiologia do TOC não tem sido relacionada apenas a mecanismos cerebrais específicos 

pois, segundo Okasha (org), as pesquisas têm indicado uma correlação entre as 

manifestações de sintomas referentes ao TOC e febre reumática, coréia de Sydenham 

(CS), doenças dos gânglios basais, encefalite letárgica, Transtorno de Tourette, infecção 

por estreptococo, diminuição do hormônio estimulador da tireóide (TSH) com indicação 

de alteração no eixo hipotálamo-pituitária-tireóide e lesões cerebrais no 

desenvolvimento de cistos aracnóides. Obviamente que todas essas correlações são 

estatísticas, já que não estabelecem objetivamente os caminhos que correlacionam uma 

alteração fisiológica, com o advento da sintomatologia obsessiva.  

 

Formas de tratamento 

 Conforme dito anteriormente, a etiologia e o tratamento farmacológico dos 

transtornos psiquiátricos em geral estão intimamente ligados. Os inibidores de 

recaptação de serotonina são a ferramenta principal no tratamento do TOC e se dividem 

em diversos tipos. Por serem focados em sua atividade, tais inibidores são muito usados, 

já que pouco ou nada influenciam na transmissão de outros neurotransmissores. Dessa 

forma, resultados mais delimitados são obtidos. Os inibidores de recaptação de 

serotonina (ISRSs) são a fluoxetina, a sertralina, a fluvoxamina, a paroxetina e o 

citalopram.  

 Quando o tratamento com os ISRSs não é suficiente, recomenda-se a 

potencialização com as seguintes substâncias: risperidona, pindolol, lítio, buspirona, 

CMI, fenfluramina, trazodona, triptofano, hormônios tireóides, clozapina, CMI 

intravenosa, inibidores de monoamina oxidase (IMAOs), clonazepam, inositol e 

clonidina. A neurocirurgia também é recomendada em último caso, quando nenhuma 

ação medicamentosa é eficaz. Mas sua realização não necessita da abertura do crânio, 

pois pode ser realizada com “bisturi de raios gama”.   

 As terapias comportamentais, principalmente a cognitiva, são vistas como as 

mais indicadas e eficazes para o TOC. Também podem ser aliadas aos processos de 
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terapia psicológica denominados Exposição e prevenção de rituais E/PR. São dois 

processos distintos, mas que segundo seus defensores, se forem realizados juntos 

promovem resultados mais eficazes.  

 A exposição consiste-se em metas e medidas comportamentais estipuladas para 

o portador de TOC, cuja finalidade é combater os sintomas. Trata-se de um 

enfrentamento gradual, que visa a exposição direta do indivíduo com seus temores 

fóbicos (medo de contaminação, por exemplo). Alguém que não toca em certos objetos 

passa gradativamente a ser exposto aos mesmos, até que após certo tempo de contato, o 

mesmo possa conseguir encostar e manipular o que outrora era evitado. Já a prevenção é 

a medida comportamental baseada no autocontrole de pensamentos, para que quando 

surja a vontade de efetuar os rituais, então o sujeito se controle e os antecipe em 

pensamento, para não ter que realizá-los. Ambas as medidas são de ordem 

psicoeducativa, pois têm por objetivo uma reeducação comportamental do paciente, a 

fim de que este não mais se comporte de forma “desviante” ou “inadequada”, mas sim 

condizente com a realidade.  
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CAPÍTULO 3 - Discussão 

 As análises teóricas que se sucederam nos capítulos anteriores tiveram como 

objetivo delimitar respectivamente a visão psicanalítica (Freud) e a psiquiátrica (DSM-

IV e CID-10) sobre os quadros da neurose obsessiva e do Transtorno Obsessivo-

Compulsivo. De maneira superficial pode-se dizer que ambos os enfoques teóricos 

constatam elementos em comum a ambos os quadros clínicos, mas em um nível mais 

aprofundado eles se contrariam significativamente. Cabe agora a delimitação das 

diferenças e semelhanças entre ambos. 

 Tratando-se das semelhanças, nota-se que estão presentes no âmbito 

sintomatológico. Quer dizer, descritivamente por meio do que se manifesta a olho nu é 

possível observar uma proximidade entre Psicanálise e Psiquiatria. Os sintomas 

“típicos” de uma fenomenologia obsessiva comum a ambos os quadros nosográficos 

são: as idéias e atos relativos à sujeira em geral e as tentativas de evitar uma suposta 

contaminação (se lavar excessivamente, por exemplo); a necessidade de estabelecer 

rituais ou certas manias específicas para execução de um determinado ato; a imposição 

de idéias repetitivas de caráter sexual, agressivo, blasfemo, das quais o sujeito não 

consegue se desvencilhar; o medo de que algo ruim ocorra a alguém ou a sim mesmo 

caso alguma ação seja/não seja executada; preocupação excessiva com ordem e 

simetria; além da existência de angústia/ansiedade para realizar/não realizar certas 

tarefas. Ou seja, descritivamente as duas áreas do saber possuem pontos de 

concordância e nesse sentido podem dialogar, na medida em que reconhecem um 

agrupamento de sintomas como constituinte da fenomenologia tradicional da neurose 

obsessiva e do TOC. 

 Por outro lado, a compreensão e a explicação do que subjaz os campos 

diagnósticos é radicalmente diferente. Conforme apresentado no capítulo 1, 

resumidamente pode-se dizer que a teoria psicanalítica é fundamentada na idéia de um 

psiquismo de funcionamento majoritariamente inconsciente marcado por uma história 

subjetiva de caráter infantil (embora não se restrinja a isto) e caracterizado pela busca 

do prazer, pela ambivalência afetiva, pela intencionalidade e pelo sentido. No capítulo 

2, de forma sucinta pode-se dizer que a visão psiquiátrica compreende o TOC como um 

quadro determinado pelo funcionamento cerebral alterado, possivelmente por fatores 

hereditários (genéticos), infecções, doenças, stress e traumatismos.  

 Dessa forma, mesmo no plano sintomático é possível afirmar divergências. Pois 

para a Psiquiatria, os sintomas da doença (TOC) são conseqüências diretas de um 
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funcionamento orgânico alterado. Assim, os mecanismos de formação das obsessões 

são análogos aos das doenças físicas, como a diabetes, Parkinson, etc. Já para a 

Psicanálise, os sintomas não são classificados pelo seu grau de comensurabilidade e 

observância. Para ela, os sintomas são formações de compromisso entre um impulso 

inconsciente oriundo do id e uma defesa imposta pelo ego. Por definição, o sintoma 

sempre trará a marca da ambivalência e do princípio do prazer/desprazer, pois servirá a 

um conflito interno inconsciente inerente ao sujeito. Ele expressa a dimensão subjetiva 

(sempre singular) do sofrimento do afetado.  

 Com isso, a própria noção de sintoma que pareceria ser ponto de concordância 

pacífica a ambos os vieses teóricos, na realidade seria outro aspecto de discordância, 

pois a idéia de sintoma para uma teoria não é a mesma para a outra. Essa orientação não 

sintomática para a classificação do quadro nosográfico chega a tal ponto, que um 

sintoma tipicamente obsessivo como a compulsão por limpeza, por exemplo, pode para 

a Psicanálise ser fruto de uma estrutura de personalidade esquizofrênica e não neurótica. 

Dessa maneira, o diagnóstico psicanalítico se baseia sempre na escuta da transferência 

ocorrida dentro de uma situação analítica e não baseado na descrição e observação de 

critérios fenomenológicos definidos de antemão em categorias fixas.  

 Por meio das diferenças no plano dos sintomas, logo é possível estabelecer um 

paralelo direto com a gênese dos mesmos. Pois seus fatores desencadeantes seriam, ou 

resultados de processos de ordem psíquica (Psicanálise), ou biológica/ambiental 

(Psiquiatria). Aliado ao biológico, a Psiquiatria considera que para a eclosão de crises 

obsessivas, possivelmente o indivíduo teria sido exposto a algum trauma ou fator 

estressor contido no ambiente, que ao interagir com a predisposição genética propiciaria 

o advento da doença (TOC). 

 Em relação a isto, o próprio Freud chegou a levar em consideração a existência 

de uma predisposição hereditária, bem como a co-determinação de fatores ambientais 

como facilitadores do desencadeamento do quadro clínico (neurose obsessiva). Em 

Hereditariedade e etiologia das neuroses (1896) ele comenta sua opinião a respeito; 

dizendo que entendia como necessária a hereditariedade apenas em casos graves. 

Também considerava inespecíficos e insuficientes os chamados agentes banais, as 

causas concorrentes e os fatores desencadeantes como etiologias da neurose obsessiva, 

mas também das neuroses em geral. Portanto, Freud parte de um ponto de vista 

psicogênico, que se caracteriza pela idéia de um trauma precoce de caráter infantil 

reprimido (recalcado), que ao provocar tensão tenta se expressar na consciência. A 
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censura do ego (seu mecanismo de defesa principal) é o que impede a vinda da 

lembrança reprimida à consciência, já que a mesma provocaria desprazer.  

 Contata-se assim, que já em 1896 defendendo a chamada teoria do trauma (ou 

sedução), Freud já possuía uma concepção que levava em consideração o aparelho 

psíquico, a subjetividade e uma intencionalidade inconsciente na produção dos 

sintomas. Pode-se dizer que mesmo na fase da elaboração da teoria do trauma, se 

observa o campo de sentido e de regulação do prazer como agentes estruturantes da vida 

psíquica.  

 Esta visão não organicista foi o que propiciou o advento da teoria e da prática 

psicanalíticas, já que Freud as elaborava e praticava por um viés simbólico, que por sua 

vez era indissociável da escuta do discurso. A chamada talking cure permitia um leque 

infinito de significações para os pacientes da Psicanálise, sendo que isto é o que 

permitiu a Lacan redefinir o inconsciente como “estruturado como uma linguagem”. 

Quer dizer, por se tratar de uma experiência de discurso, a Psicanálise na visão 

lacaniana, não poderia deixar de estudar e compreender a fala como desvinculada da 

linguagem e das leis que a constituem. Como exemplo disto, os processos de 

deslocamento e condensação, presentes nos sonhos e na formação dos sintomas foram 

rebatizados por Lacan pela leitura lingüística dos mesmos, como respectivamente 

correspondentes à metáfora e à metonímia.  

Para Lacan, não há necessidade de se recorrer a explicações organogênicas, no 

que se refere à subjetividade. Por situar a lingüística e não a biologia como linha 

epistemológica da Psicanálise, ele entende que a hereditariedade é substituída pela idéia 

de identificação. Ou seja, não se trata de uma herança biológica de índole adaptativa 

(darwinista), que determina a personalidade e/ou os traços de caráter, mas sim de uma 

posição subjetiva que o corpo do bebê irá ocupar no desejo de seus progenitores, os 

quais por sua vez fornecerão os suportes significantes43 à constituição do aparelho 

psíquico.  

Trata-se aí de um processo intersubjetivo, que ocorre devido à necessidade da 

criança cumprir com algum lugar no desejo daqueles que foram responsáveis por sua 

existência. Dessa forma, o bebê ocupará um lugar privilegiado na existência do Outro e 

                                                 
43 Os significantes são unidades lingüísticas equiparadas por Lacan ao que Freud denominou de traços 
mnêmicos constitutivos do inconsciente. Ou seja, são inscrições psíquicas que fundamentam a estrutura 
do sujeito. 
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por isso, nenhum ser humano é igual aos demais, já que cada um terá um papel distinto 

na vida daqueles que o geraram. 

O Outro (com maiúscula) é uma metáfora que designa a instância lingüística 

responsável pelo “tesouro dos significantes”, ou seja, não se refere a uma pessoa em 

particular, mas sim a uma função que fornece a base desejante para a estruturação do 

sujeito. Trata-se de um conceito que busca fugir do empirismo de “pai” e “mãe”, pois 

com essa noção de Outro, explica-se a constituição do sujeito em ambientes que 

carecem das figuras materna e paterna, o que leva a crer que o sujeito necessita de um 

desejo para constituir-se e não do atendimento de demandas reais, a exemplo do 

fornecimento de cuidados básicos, como alimento, calor, abrigo, etc. 

Já o conceito de sujeito em Psicanálise não tem a ver com a auto-consciência, 

com a pessoa, ou mesmo com o ego. Na visão de Lacan, o sujeito é uma entidade 

estritamente inconsciente responsável pela causalidade psíquica. A Psicanálise 

lacaniana opera sobre o sujeito, já que uma retificação subjetiva em relação ao desejo, 

(que por sua vez é a finalidade da análise), implica numa mudança na posição do sujeito 

frente ao desejo do Outro. 

 Assim, levar em conta o campo da fala e da linguagem, não permite realizar um 

diagnóstico baseado no comportamento manifesto, que por sua vez esteja desvinculado 

da escuta do paciente. Ouvir o paciente permite investigar a função que o sujeito 

preenche em relação ao desejo do Outro. No fenômeno neurótico, o conflito 

inconsciente baseia-se na necessidade de sustentar uma posição subjetiva frente ao 

desejo do Outro, que dessa maneira situe o sujeito na condição de objeto. Pois manter-

se em uma posição de objeto implica no “suposto” alcance do gozo do Outro, já que é 

como se a falta no Outro desaparecesse, devido ao preenchimento que o sujeito ocupa 

em relação ao Outro. Mas aí não mais enquanto sujeito e sim enquanto objeto. Este 

plano fantasmático é que levaria o neurótico a atingir a esperada completude. Ele e o 

Outro formariam uma unidade, pois na condição de objeto, o neurótico obturaria a 

ferida do desejo44 no Outro. 

Complementarmente, a ética lacaniana aponta para o seguinte enunciado – “não 

cederás em teu desejo”, o que significa dizer que caso se ceda em relação ao próprio 

desejo, ou seja, que se tente atingir a respectiva anulação do mesmo se estaria legando 
                                                 
44 Trata-se de um fenômeno ligado à fantasia, já que na realidade esta completude é impossível, contanto 
que não se atinja uma posição psicótica ou autista. Estas últimas, levando em conta suas especificidades 
estruturais caracterizam-se pelo acesso ao gozo do Outro. Mas como disse Lacan, só é psicótico (ou 
autista) quem pode e não quem quer... 



49 
 

 49

um espaço para o gozo do Outro. Esta posição implica na eliminação da posição de 

sujeito, pois para a Psicanálise o sujeito é aquele que deseja. Para desejar é necessário 

estar em falta e conseqüentemente a posição de objeto está barrada.  

Esta barra é o que promove a divisão do sujeito (representado por $), 

precisamente por que a lei da castração opera. Para Lacan, a lei e o desejo recalcado 

são uma só e mesma coisa, o que significa dizer que, ao operar a lei paterna (que por 

sua vez não se equivale a uma ação do pai da realidade), como um interdito que age 

sobre a fusão do bebê com o Outro, tal lei é o que barra o gozo do Outro, dando margem 

ao nascimento do desejo e à constituição do sujeito, devido ao abandono da posição de 

objeto, na qual a criança permanecia. Ou seja, o desejo só existe por que uma lei está 

operando.  

O objeto causa do desejo “objeto a”, se faz presente como objeto de angústia. 

Essa categoria de objeto é a que permite entender o eterno deslocamento do desejo em 

relação a seus objetos, pois esta definição de objeto a equivale aquilo que está perdido 

para sempre e que jamais será reencontrado. Trata-se de uma perda mítica, por sua vez 

representada pela suposta fusão do sujeito com o Outro. Quer dizer, o “a” é aquilo que 

se perde da suposta completude com o Outro. 

 Na interpretação lacaniana da prática clínica, esta não se diferencia da própria 

ética, pois o tratamento não teria como objetivo central eliminar sintomas e adaptar o 

sujeito a uma ordem social vigente. Se os sintomas desaparecem, antes seria a 

conseqüência, mas não o intuito primordial da clínica. A verdadeira ética na ótica desse 

autor é precisamente a ética do desejo do sujeito, na medida em que este último deve ser 

levado à respectiva responsabilização perante o mesmo. Esse processo de se perceber 

como produtor ativo de seu próprio mundo psíquico é o que norteia a prática 

psicanalítica de orientação lacaniana. 

 Na opinião de Zizek (2008) em “Não existe grande Outro”, a ética exige que o 

sujeito seja coerente consigo mesmo, fiel ao seu próprio desejo até o fim. Mas isto não 

tem por implicação um tipo de atitude hedonista e libertária para se fazer o que quiser, 

pois contrariamente a isso, deve-se ter responsabilidade frente às escolhas subjetivas do 

dia a dia. Assumir que o Outro é uma construção imaginária do próprio sujeito, que visa 

sustentar um possível gozo futuro ligado à completude é uma meta a ser atingida nas 
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análises dos neuróticos. Acreditar na possibilidade de eliminar a falta45 implica a uma 

desresponsabilização em relação ao próprio desejo. 

 A posição do analista lacaniano seria a de responsabilizar o sujeito, que por sua 

vez permaneceria alienado na idéia de alienação em relação ao que deseja e, portanto, 

em relação ao que faz. Essa responsabilização por sua vez é distinta da culpabilidade, 

pois esta implica na idéia de uma ordem valorativa semelhante a um julgamento moral. 

Nesse sentido, a culpabilidade estaria a serviço dos valores sociais de certo e errado, 

algo que seria estranho ao psicanalista aderir e realizar. Para isso, a postura do analista é 

a de manter-se como alguém que sabe que não sabe em relação ao desejo do paciente, 

sendo que este último não sabe que sabe sobre seu desejo, já que seu saber seria 

inconsciente. Tal posicionamento ético do analista implica a que este seja o “sujeito 

suposto saber”, quer dizer, alguém que para o paciente deteria a verdade sobre seu 

próprio desejo. 

A função do analista acarreta em seu posicionamento como espelho, de forma a 

possibilitar que a mensagem do paciente endereçada a ele (analista) retorne de forma 

invertida. A inversão gera a passagem do conteúdo inconsciente ao consciente. Ao 

analista não cabe retribuir à demanda de desejo do paciente, ou seja, colocar-se como 

grande Outro possuidor de saber sobre o paciente. Dessa forma, a ética lacaniana espera 

que ao analista caiba a posição de algo vazio e opaco, cuja meta é não se implicar 

subjetivamente, no sentido de estipular metas, padrões de saúde ou processos de 

aprendizagem. Em outras palavras, para Lacan há o espaço para o advento da liberdade 

e da escolha pessoal do paciente frente ao que ele deseja fazer, pois não há algo pré-

definido como meta de análise. Ex: a estipular para o paciente que ele deva se 

reconciliar com os pais, ou diminuir seus comportamentos obsessivos da próxima vez 

que for se lavar. Em suma, não se trata de uma ética sócio-educativa. 

 Quanto ao diagnóstico em Psicanálise, mais especificamente na leitura lacaniana 

de Freud é importante ressaltar que se denomina estrutural (grifo meu), pois leva em 

consideração características comuns, que se apresentam em sujeitos bastante distintos. 

A neurose obsessiva é um tipo de estrutura que é constatável em ambos os sexos em 
                                                 
45 Que para Lacan é sinônimo da castração, pois esta passa a ser caracterizada como simbólica e não mais 
como exclusivamente real conforme afirmava Freud.  Por isso, outra contribuição do psicanalista francês 
é trazer a idéia de castração para além do temor de perda ou do corte efetivo do órgão genital. Para este 
autor, falar em castração, cujo agente é a lei paterna e não o pai em si; significa dizer que houve um 
desejo de separação que operou para destituir a criança de objeto absoluto do desejo do Outro. Estando 
destituída tal posição, o então sujeito ( e não mais objeto) é considerado “castrado”, ou seja, está em falta 
e livre para o desejo. Mas conforme exposto acima, tal fenômeno não implica que o sujeito do desejo não 
acredite que a falta possa ser eliminada... 
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qualquer cultura e época, sendo que sua existência se deve à linguagem e a determinada 

dinâmica familiar desejante. Seu diagnóstico é efetuado por meio da relação do sujeito 

com sua castração e, portanto com a lei do pai e não por algum critério sintomático. 

Dentro das estruturas sempre há um sujeito, quer por sua vez nunca é igual ao outro. 

Esse sujeito é autor de uma fantasia fundamental (ou fantasma) que organiza e filtra 

toda a realidade psíquica, daí que as estratégias de burlar a castração sempre serão 

singulares, o que leva em conta a história de vida, assim como a dinâmica subjetiva de 

cada um.  

 Dessa maneira, o diagnóstico estrutural em Psicanálise está longe de ser 

equivalente às categorias psiquiátricas, já que embora as estruturas sejam lingüísticas e 

fixas, o sujeito do inconsciente é dinâmico e sempre suscetível a transformações dentro 

das mesmas46.  

Já em relação à Psiquiatria constata-se que seus critérios universais de 

diagnóstico e tratamento permanecem fora do âmbito lingüístico (do sentido). Hoje em 

dia, isto ainda é orientado não só pelas categorias pré-estabelecidas do CID e do DSM, 

mas também pelos efeitos medicamentosos sobre o comportamento. Quer dizer, alguém 

é diagnosticado como portador de algum transtorno ou síndrome, dependendo da 

atuação dos remédios na redução ou aumento da respectiva sintomatologia. A 

compreensão da gênese se dá da mesma forma, na medida em que as ações fisiológicas 

dos remédios sobre o cérebro e consequentemente sobre o comportamento servem de 

parâmetro para a constatação, a respeito do que estivera alterado anteriormente ao uso 

do farmacoterápico. Exemplo: se a taxa de serotonina aumentou devido ao uso de algum 

psicotrópico alterando o humor depressivo do paciente para um estado alegre, então é 

por que o remédio agiu sobre a respectiva alteração orgânica e logo etiológica, do 

quadro clínico.  

 Mas levando em conta as diretrizes diagnósticas da Psiquiatria, seu propósito 

terapêutico e sua inserção no sistema de produção capitalista moderno fica evidente que 

ela cumpre com o modelo de saúde majoritário, na medida em que corresponde aos 

critérios pragmáticos exigidos pelo modelo da ciência empírica e ao mesmo tempo 

                                                 
46 Sabemos que o diagnóstico estrutural não foi a forma diagnóstica definitiva assumida por Lacan. Na 
última década de seu ensino, Lacan reformulou as categorias diagnósticas, com base em sua teoria dos 
discursos, que por sua vez questiona a imutabilidade e universalidade do mencionado diagnóstico 
estrutural. Para fins do presente trabalho, não será introduzida a chamada psicopatologia ou diagnóstica 
do “não-todo”, principalmente em virtude de sua complexidade. No entanto, de acordo com os objetivos 
deste estudo, o diagnóstico estrutural serve bem para representar o modelo psicanalítico de orientação 
freudiana e lacaniana. 
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atende as demandas sociais e econômicas da maior parte da população, já que o uso de 

medicamentos – que por sua vez é a maior ferramenta de tratamento psiquiátrico – é 

muito mais viável, em virtude de sua rapidez, acessibilidade e preço, do que a utilização 

de serviços psicoterapêuticos em geral e mais ainda de orientação psicanalítica. Dessa 

forma, as funções políticas que a Psiquiatria exerce na atualidade estão longe de serem 

negligenciadas...  

 As categorias universais de fácil entendimento e comunicação estabelecidas pelo 

CID-10 e pelo DSM-IV permitem a homogeneização dos tratamentos psiquiátricos 

possibilitando o diálogo entre os profissionais. O modelo normativo dos manuais 

implica na regulamentação do que é considerado patológico, já que a figura do 

psiquiatra encarna um saber sobre o paciente, na medida em que o profissional 

estabelece os critérios de tratamento e diagnóstico independentemente da participação 

crítica do portador do transtorno. Pode-se dizer que a ética psiquiátrica se caracteriza 

por um viés adaptativo em relação às normas sociais de conduta, já que usualmente 

qualifica os sintomas do TOC como disfuncionais, sem sentido e incorretos do ponto de 

vista da lógica formal. Em uma reflexão sobre a singularidade, McDougle em 

Transtorno Obsessivo-Compulsivo (2005) parece dar-se conta da limitação do modelo 

psiquiátrico. Ele admite que: 

 
Pensamentos e comportamentos repetitivos aparentemente semelhantes ao 

nível clínico podem alicerçar-se em bases neurobiológicas amplamente 

diversas. Assim, nem todos os pensamentos e comportamentos de natureza 

repetitiva responderão a uma única classe de medicamentos. Continuar a 

tomar por base fenótipos clínicos para prescrever farmacoterápicos não 

promove progresso no tratamento medicamentoso do TOC. Por exemplo, 

onde traçar fronteiras nosológicas entre os diferentes tipos de pensamentos 

repetitivos? Em que diferem as obsessões com sujeira e germes das 

preocupações com jogo, ou imagem corporal, das ruminações da depressão 

maior, das idéias supervalorizadas do transtorno corporal dismórfico ou dos 

delírios esquizofrênicos? E o que dizer do comportamento repetitivo? Somos 

tão bons clínicos para distinguir os complexos tiques motores da síndrome de 

Tourette das compulsões do TOC? Onde situar em nossos esquemas 

diagnósticos as estereotipias do autismo, dos movimentos motores repetitivos 

secundários à desregulação extrapiramidal e dos automatismos da epilepsia 

de lobo temporal? A resposta ao IRSs (inibidores de recaptação de 

serotonina) é influenciada pelo grau de insight do paciente a respeito da 
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natureza irracional de seus pensamentos e comportamentos repetitivos? 

(McDougle, pág. 61em Transtorno Obsessivo-Compulsivo, 2005).  

 

 Nota-se com a citação acima, que o próprio psiquiatra (McDougle) se dá conta 

do limite da Psiquiatria em estabelecer explicações orgânicas para a variedade de 

fenômenos humanos, no caso tanto os referentes à dimensão cognitiva, como à 

comportamental. Curiosamente, em todo o livro Transtorno Obsessivo-Compulsivo 

(2005) não há menção explícita a que tipo de agrupamento genético estaria envolvido na 

etiologia do TOC. A recorrência à genética parece ser antes uma hipótese frente à 

alteração orgânica relativa aos neurotransmissores, do que uma prova empírica da 

verdadeira gênese do quadro clínico. O recurso à explicação hereditária se tornou tão 

costumeiro na atualidade, que sua verificação científica se tornou pouco relevante, 

diante da função de verdade que isto obteve na sociedade. Desse modo, a genética serve 

mais como uma forma de tampar o buraco do desconhecimento psiquiátrico frente à 

subjetividade dos sintomas, do que uma explicação baseada em fatos efetivamente 

constatáveis e replicáveis.   

 Segundo Goldgrub (2002), todas as tentativas de replicação dos estudos sobre a 

etiologia genética dos transtornos mentais em geral falharam até agora, pois quando as 

pesquisas são ampliadas a um maior número de pacientes, a análise estatística se mostra 

ou negativa ou inconclusiva. Em um primeiro momento, a relação a determinado 

agrupamento genético e uma determinada psicopatologia é estabelecida. Mas com a 

ampliação da pesquisa, se constata que nem todos os portadores do quadro clínico 

possuem esta etiologia, já que também pessoas “sadias” usualmente a detém.  

 Já a afinidade terapêutica da Psiquiatria, com a terapia comportamental e/ou com 

a comportamental-cognitiva, segundo o artigo de Shapiro intitulado Tratamento 

psicodinâmico de condições obsessivo-compulsivas, também presente no livro 

Transtorno obsessivo-compulsivo (2005), nada mais seria, do que uma conseqüência da 

falta de pesquisas feitas em relação às terapias psicodinâmicas – incluindo aí a 

Psicanálise47. Ou seja, a alegada eficácia das terapias comportamentais em relação ao 

TOC aparece antes por falta de concorrência e de estudos a respeito de outros enfoques, 

do que por uma suposta superioridade que lhe seja intrínseca. O privilégio do 

comportamentalismo concedido pela Psiquiatria, em detrimento da tendência 

                                                 
47 Sabemos que para Lacan a Psicanálise não é uma modalidade de psicoterapia. Mas para fins práticos 
utilizamos a posição de Shapiro para exemplificar a questão. 
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psicodinâmica e psicanalítica, se deve a que a primeira abordagem caracteriza-se como 

compatível - tanto em termos epistemológicos como clínicos - ao modelo descritivo e 

sintomático do CID-10 e do DSM-IV, e logo com a ética psiquiátrica correspondente à 

eliminação de sintomas e à estipulação do que é saudável e desejável para o paciente.  

 Por questões como essas, a ciência em suas qualidades essenciais de busca da 

verdade se dedica a produzir conhecimento válido ao homem e, portanto não lhe sendo 

cabível ignorar seu objetivo primordial, em função de algum critério de cunho 

ideológico, político, religioso ou cultural. Quer dizer, uma coisa é a estrutura da 

sociedade bem como seus interesses primordiais e outra coisa é a ciência como saber 

independente desses mesmos interesses.  

 Desse modo, há a necessidade de se estabelecer uma teoria que dê conta de 

explicar a tratar os fenômenos do campo psicopatológico de maneira satisfatória e 

comprometida com o critério científico de verdade, independentemente se isto for mais 

ou menos aplicável do ponto de vista prático (pelo menos em um primeiro momento). 

Ou seja, por mais que o modelo atual de sociedade privilegia a medicação do que a 

psicoterapia em geral, não significa que os partidários da última posição devam 

sucumbir ao uso indiscriminado de remédios. Segundo Delgado em Transtorno 

Obsessivo-Compulsivo (2005), em relação ao tratamento farmacológico do TOC: 

 
Deram-se grandes passos, mas a maioria dos pacientes continua a apresentar 

resultados menos que satisfatórios com os tratamentos farmacológicos 

disponíveis. Os resultados dos estudos revisados focados em estratégias de 

potencialização são decepcionantes. Além disso, parece que o campo carece 

de uma clara direção em relação ao desenvolvimento de novas substâncias 

medicamentosas. (Delgado, pág.63 em Transtorno Obsessivo-Compulsivo, 

2005) 

 

 A questão da medicação também extrapola os limites terapêuticos, pois se sabe 

que a ampla divulgação e comercialização de fármacos devem-se ao montante 

financeiro investido em propagandas, pesquisas médicas, seminários, convênios, centros 

de saúde e até ONGs. Quer dizer, o lucro das indústrias farmacêuticas, se comparado ao 

quantum arrecadado com todas as psicoterapias e a Psicanálise é centenas ou até 

milhares de vezes maior. Obviamente que este fator não pode ser negligenciado, 

justamente quando analisarem-se as formas de tratamento psíquico na 
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contemporaneidade, bem como a predileção do público pelos mesmos. Nota-se que por 

causa de tanto financiamento, logo a procura será maior...  

Mas se no patamar epistemológico, diagnóstico e prático Psicanálise e 

Psiquiatria divergem, isto não significa que as duas não possam coexistir no terreno 

interdisciplinar, até por que o fato da Psicanálise não ter um espaço de inserção social 

como a Psiquiatria, não implica que a mesma não possa se implantar mais fortemente 

em centros de saúde pública e privada. A própria falibilidade das medicações também é 

um indício de que a Psicanálise possa fazer parte integrante no tratamento.  

 Um exemplo de trabalho conjunto está num caso extremo de sintoma obsessivo, 

como o lavar-se constantemente. Havendo o risco de ferimentos e infecções graves 

devido ao atrito excessivo que os rituais provocam é fundamental o uso de 

medicamentos, justamente para que estes inibam o comportamento e zelem pela 

integridade física da pessoa. Mas paralelamente à medicação é de suma importância um 

tratamento de orientação psicanalítica, pois o mesmo propicia a tomada de consciência 

do sentido dos sintomas e da causa de sua execução. Quando isto ocorrer, muito 

provavelmente os sintomas desaparecerão. O medicamento em si não cura e por isso 

não deve ser administrado indefinidamente, já que não atua na causa dos sintomas, mas 

apenas em seu correlato orgânico.  

 Mas enquanto que para a Psicanálise, o sujeito é autor de sua vida e, portanto de 

seus sintomas e de suas atitudes (embora essa escolha não seja totalmente livre, já que 

sofre uma série de limitações sociais, reais, simbólicas), o sujeito da Psiquiatria é 

determinado por causas orgânicas sobre as quais não possui qualquer responsabilidade 

quanto sua origem e curso. No melhor dos casos, a pessoa apenas tem a vontade de 

tratar-se. Ser portador de TOC passa a ser uma fatalidade nessa visão, já que a doença é 

tida como fruto de uma herança genética indesejada, e/ou de um repertório 

comportamental de pensamentos inadequados adquiridos por contingências ambientais 

aleatórias.  

Já no caso da cientificidade da Psicanálise pode-se dizer que ela não se encontra 

dentro dos moldes empiristas e pragmáticos do positivismo. Na opinião de Roudinesco 

(2000) esta é considerada uma ciência humana, já que possui suas bases na Lingüística, 

na Antropologia e na Filosofia. 

 Mas tal atribuição, para alguns críticos apresenta-se como pejorativa, pois eles 

entendem que certas categorias científicas seriam “mais científicas” do que outras. Ou 

seja, especificamente as ciências humanas seriam hierarquicamente inferiores, às 
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chamadas ciências exatas e naturais. Com relação a esse ponto, Kuhn (2005) ressalta 

que os problemas levantados pelas ciências humanas não são inferiores aos das 

biológicas e exatas. Já Roudinesco (2000), além de convergir com Kuhn, entende que se 

trata de um equívoco, pois além de não levarem em conta a natureza do objeto de estudo 

que é distinta, os adeptos desta posição hierárquica parecem não considerar que a 

divisão das ciências em várias categorias é forçada e tendenciosa, além de depender do 

momento histórico em que se situa. Fora isso, existe a possibilidade de refutação, que 

sempre está presente nessas ciências. Ou seja, mesmo as ciências biológicas e exatas 

possuem diversos elementos subjetivos e podem, tal qual nas ciências humanas serem 

questionadas em suas qualidades formais. Conseqüentemente, estas não poderiam ser 

tidas como superiores.  

 Kuhn (2005) exemplifica esse fenômeno com as grandes revoluções na física. 

Ele mostra que antes das revoluções científicas, se tinha ampla convicção de que os 

saberes produzidos sobre determinados fenômenos traduziam fielmente a realidade. 

Nesse sentido, o que era tido como correto e verdadeiro, acabou sendo abandonado, em 

virtude das respectivas mudanças teóricas (ou paradigmáticas) das ciências que 

demonstraram, não raramente, que esses mesmos fatos ocorriam de forma bastante 

distinta, ou até inversa. Isto quer dizer que as ciências exatas (Química, Física, 

Matemática, Astronomia etc...) estão sujeitas à refutação e a mudanças paradigmáticas, 

já que são insuficientes em revelar a natureza total e última dos fenômenos, sendo que 

essa mesma natureza fenomênica usualmente pode estar equivocada, pois dependente de 

fatores externos - a exemplo das condições históricas em que se produz.    

 Mas os principais fatores que levam à constatação da não cientificidade da 

Psicanálise relacionam-se a seu objeto de estudo e às conseqüências na teorização e 

apreensão do mesmo. O inconsciente (grifo meu) é um conceito problemático, 

principalmente para o modelo positivista e empirista tradicional da ciência, pois em 

primeiro lugar, ele é marcado pela negatividade em relação ao que é consciente48. Em 

segundo lugar, sua apreensão é apenas retroativa, já que só é possível constatá-lo pela 

consciência e através de processos resultantes de suas propriedades intrínsecas. Ou seja, 

                                                 
48 Isto não quer dizer que a definição freudiana de inconsciente seja a de que este é simplesmente o 
contrário do que é consciente. A oposição frisada entre ambos os conceitos é apenas nominal, mas não 
teórica, já que os processos psicológicos que ocorrem em ambas as esferas psíquicas são distintos em 
termos qualitativos e não só quantitativos. Basicamente, o inconsciente seria caracterizado pelo processo 
primário, energia livre, atemporalidade e representação de coisa (objeto). Já o sistema pré-consciente-
consciente seria caracterizado pelo processo secundário, pela energia ligada, pela representação de coisa 
(objeto) + representação de palavra e pela lógica formal, que leva em conta o tempo cronológico.  
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o inconsciente não é apreendido de forma objetiva, concreta e simultânea a seu 

funcionamento, mas ao contrário, ele é inferido à posteriori e de forma indireta. Suas 

formações, a exemplo de atos falhos, ditos espirituosos, sonhos e sintomas sempre 

aparecem disfarçadas em função dos processos de deslocamento e condensação. Em 

terceiro lugar, a idéia da divisão do sujeito (a própria alienação do sujeito em relação a 

si mesmo), já é subversiva se comparada com o ideal cientificista de racionalidade e de 

conhecimento verdadeiro, que implica um sujeito indivisível, ou seja, em um sujeito da 

certeza.  

 Segundo Dor (1993), para a ciência a obtenção do conhecimento só é válida, na 

medida em que o cientista detém um saber estável e racional sobre si mesmo. Isto é o 

que permite a mesma apreensão racional do objeto de estudo desse cientista. Caso isto 

não ocorra, o mesmo estaria fora do universo da razão e por isso, não poderia ser 

considerado profissional legítimo. Pelo fato da Psicanálise se ater ao discurso e às suas 

características simbólicas, metafóricas e até poéticas, a ciência tradicional relega esta a 

um plano não científico. Paradoxalmente, isto provoca um efeito de perda na própria 

ciência, pois ao invés desta considerar a dimensão da subjetividade, ou seja, do que é 

propriamente humano, opta por excluir essa vertente, de modo a fazer um recorte 

universal e homogeneizante do homem, à custa de um modelo compatível com as idéias 

de mensurabilidade e replicação. 

 Assim, antes da Psicanálise ser considerada como não científica é necessário se 

perguntar sobre o modelo de ciência usado e proferido pela sociedade atual. Será ele o 

mais adequado? O fato da Psicanálise não se inserir nesse modelo preponderante da 

contemporaneidade, não implica que ela não seja rigorosa e ética em relação à prática e 

à teoria referentes ao inconsciente. Na medida em que ela possue um objeto de estudo 

definido, seu modelo de ciência deve ser analisado, a partir das possibilidades de estudo 

e prática frente a esse mesmo objeto. Em outras palavras, não adianta estabelecer a 

epistemologia empirista para todas as ciências, na medida em que nem todas elas – a 

exemplo da Psicanálise – têm condição de cumprir com as especificidades dessa 

orientação, até mesmo por que o empirismo deixa de fora o próprio sujeito do 

conhecimento. 

 De acordo com Roudinesco (2000), o conto de Frankenstein contribui para a 

exemplificação desta problemática na ciência. Na história, Frankenstein ganha vida após 

terem sido reunidas diversas partes de cadáveres. Posteriormente, ele sofre de solidão, 

se vinga e finalmente morre quando o drama de não ter uma companheira (uma 
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semelhante) se concretiza definitivamente. O conto seria atual, pois de maneira geral, 

até hoje a ciência apreende o homem de forma desumanizadora, pois além de não 

considerar o desejo (já que não “construiu” uma mulher para Frankenstein), concebe-o 

como “ser” apenas biológico e/ou comportamental. Uma soma de partes coladas, cuja 

totalização não poderia ser senão a de um estranho que não corresponde a nenhum ser 

familiar, ou seja, ao que é essencialmente humano. 
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