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No início não havia a palavra. No início havia a aventura.  

Hügler (1965) 

 

Quero, mas não te quero ver. Quero, mas quero te ver sem 

me ver.  Posso, mas não te posso olhar. Posso, mas não sei 

se devo olhar. Se me dizes pra olhar, não olho, mas se me 

pegas no colo... se me pegas no colo... se me pegas no  

colo parece que me vejo no teu olhar, me vejo sem nem 

notar,  me vejo sem nem mesmo olhar. 

 Laura Carmilo Granado



 

 
 

RESUMO 
GRANADO, L. C. Psicoterapia psicanalítica da fobia: o uso de imagens em um estudo de 
caso. 2011. 122f. Tese (Doutorado) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2011. 
 
Este trabalho tem o objetivo de descrever o atendimento de uma paciente utilizando imagens 
relacionadas à sua fobia no contexto clínico. É uma proposta de um enquadre diferenciado em 
psicoterapia psicanalítica com o fundamento na teoria de objetos e fenômenos transicionais de 
Winnicott, a qual se refere a uma área para a qual contribuem tanto realidade interna, 
subjetiva, quanto externa, objetiva, constituindo a área do brincar. A teoria freudiana sobre a 
angústia é revisada desde o início, em que a fobia era considerada um sintoma o qual podia 
aparecer em diversas afecções psíquicas. A denominação “histeria de angústia” foi proposta 
por Freud em 1909, para descrever a entidade nosológica em que a fobia é a questão central e 
cujo mecanismo é semelhante ao da histeria. Este trabalho foi desenvolvido a partir do 
método clínico com a apresentação do estudo aprofundado de um caso. A paciente, de 37 
anos, buscou atendimento para aracnofobia. No psicodiagnóstico, foi aplicado o 
Procedimento de Desenhos-Estórias de Walter Trinca. Para a psicoterapia, realizada em 19 
atendimentos, foram compostas, junto com a paciente, duas pastas, uma com fotos que 
lembram aranha e outra com fotos de aranhas e de teias. O caso foi compreendido como 
histeria de angústia, tendo ocorrido um rápido e intenso processo psicoterapêutico. Discute-se 
que o imagético instaurou uma linguagem onírica nas sessões, e o onírico, assim como o 
brincar, é campo de simbolização. As associações a partir das imagens foram eminentemente 
em torno da temática da aranha, sendo tais associações comparadas ao papel que as fantasias 
presentes no trabalho do sonho realizado pela consciência vígil têm com relação ao conteúdo 
latente do sonho. Discute-se que a transicionalidade propiciada pelo imagético permitiu um 
trabalho de figurabilidade e, ao mesmo tempo, teria permitido a constituição de um “pensar 
por imagens”, sendo as imagens associadas a palavras ao longo do processo. A paciente 
conseguiu uma transformação interna, uma recriação de si em que a pulsão sexual de morte 
(na concepção de Laplanche) foi transformada, a partir da função objetalizante (Green), em 
pulsão sexual de vida, com seus processos de integração, síntese e permitindo a constituição 
de unidades e vínculos. Pode-se considerar que houve cura, no sentido proposto por 
Herrmann. Conclui-se que o presente estudo de caso evidenciou a potencialidade do uso de 
imagens em favorecer a simbolização e as elaborações na psicoterapia psicanalítica da fobia. 
Novas investigações nessa área poderão responder quanto à questão das possibilidades de 
generalização desta experiência. 
 
 
Palavras-chave: Fobias. Angústia. Enquadres diferenciados. Psicoterapia psicanalítica. 



 

 
 

ABSTRACT 
GRANADO, L. C. Psychoanalytic psychotherapy of phobias: the use of images in a case 
study. 2011. 122f. Thesis (Doctorate) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2011. 
 
This paper aims to describe the attendance of a patient by using  images related to her phobia 
in the clinical context.  It is a proposal for a differentiated framing in psychoanalytic 
psychotherapy based on the theory of objects and transitional phenomena by Winnicott, 
which refers to an area where realities, both internal – subjective and external – objective 
contribute and constitute the area of play. The Freudian theory about anguish is reviewed 
from the very beginning when the phobia was considered a symptom which could appear in 
diverse mental disorders. The term “anguish hysteria” was proposed by Freud in 1909 to 
describe the nosological entity in which the phobia is the central question and whose 
mechanism is similar to that of hysteria. This work was developed by using the clinical 
method and a presentation of a detailed case study. A 37-year-old female patient sought 
treatment for arachnophobia. In her psychodiagnosis, the Drawing-and-Story Procedure by 
Walter Trinca was applied. Her psychotherapy was conducted in 19 attendances, for which 
two folders were arranged with the help of the patient, one with photographs that reminded of 
spiders and another with pictures of real spiders and webs. The case was understood as 
anguish hysteria and treated in a rapid and intense psychotherapeutic process. It is discussed 
that the imagery established an oniric language in the sessions and the oniric context is a field 
of symbolization, just like the area of play. The associations made with the use of images 
were predominantly around the spider theme; such associations were compared to the role 
played by fantasies in the dreaming activity, which is carried out by the waking 
consciousness, in relation to the latent content of dreams. It is discussed that the transitionality 
provided by the imagery allowed an activity of figurability and at the same time it would have 
allowed a process of “thinkingby images”, having images associated with words all along the 
way. The patient achieved her inner transformation, a re-creation of herself in which her 
sexual pulsion of death (in Laplanche's conception) was transformed from an objectalizing 
function (Green) into a sexual pulsion of life, with its processes of integration and synthesis, 
enabling the constitution of units and links. It can be considered that healing did take place, as 
proposed by Herrmann. It is concluded that the presentcase study demonstrated the 
potentiality of using images to favor symbolizations and elaborations within the 
psychoanalytic psychotherapy of phobias. Further investigations in this area may respond to 
the question of possibilities towards generalizing the experience reported herein. 
 
 
Keywords: Phobias. Anguish. Differentiated framings. Psychoanalytic psychotherapy.    

 

 

 
 
 



 

 
 

RÉSUMÉ 
GRANADO, L. C. Psychotérapie psychanalytique de phobie: utilisation d’images pour 
l’étude d’un cas. 2011 – 122f . Thèse (Doctorat) – Instituto de Psicologia, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2011. 
 
Ce travail vise décrire la prise en charge d'un patient en utilisant des images de sa phobie dans 
le contexte clinique. Il s’agit d’utiliser un cadre différent de la psychothérapie 
psychanalytique fondée sur la théorie des objets et phénomènes transitionnels de Winnicott, 
qui se réfère à un domaine où les réalités aussi bien interne, subjective, qu’externe et 
objective, constituent l’espace de jeu. La théorie de Freud sur l'angoisse est réexaminée 
depuis que la phobie était considérée comme un symptôme qui pouvait apparaître en plusieurs 
troubles mentaux. La dénomination «hystérie d’angoisse» fut proposée par Freud en 1909 
pour décrire l’entité nosologique dans laquelle la phobie est le problème central et dont le 
mécanisme est semblable à l'hystérie. Ce travail a été développé à partir de la méthode 
clinique avec la présentation d’une étude approfondie d'un cas. Une patiente de 37 ans a 
recherché un traitement pour l'arachnophobie. À l’occasion de son psychodiagnostic, la 
procédure Dessin et Histoire  de Walter Trinca lui a été appliquée. Pendant sa psychothérapie, 
qui dura 19 sessions, deux dossiers ont été composés avec l’aide du patient, l'un avec des 
photos qui rappelent l'araignée et une autre avec des photos d'araignées et de toiles 
d’araignées. Le cas a été interprété comme l'hystérie d’angoisse, après un processus rapide et 
intense psychothérapeutique. Il est soutenu que l’imagerie a établi un langage onirique 
pendant les sessions et le contexte onirique, tout comme jouer est le champ de symbolisation. 
Les associations faites à partir des images on été élaborées éminemment autour du thème de 
l’araignée.  Ces associations ont été comparées au rôle que jouent les fantasmes pendant le 
travail du rêve réalisé par la conscience de veille par rapport au contenu latent du rêve. Il est 
soutenu que la transitionalité causée par les images a permis un travail de figurabilité, et en 
même temps, a permis la création d’une «pensée par images», celles-ci étant associées aux 
paroles tout au long du processus. La patiente a atteint une transformation intérieure, une 
recréation d’elle-même dans laquelle la pulsion sexuelle de la mort (selon la conception de J. 
Laplanche) a été transformée, à partir de la fonction objetalisante (Green), en une pulsion 
sexuelle de la vie, avec ses processus d'intégration, de synthèse, permettant ainsi la création 
des unités et des liens. On peut considérer qu'il y eut une guérison comme proposé selon 
Hermann. Nous concluons que l’étude de ce cas a renforcé le potentiel d'utilisation d’images 
en soutenant les élaborations et la symbolisation dans la psychothérapie psychanalytique de la 
phobie. De nouvelles recherches dans ce domaine pourront répondre à la question sur les 
possibilités de généraliser cette expérience. 
 
 
Mots-clés: Phobies. Angoisse. Cadres différentiels. Psychothérapie psychanalytique. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 O percurso desta pesquisa se iniciou no âmbito do mestrado e será relatado desde o 

início para a contextualização do trabalho. Realizei o mestrado em Neurociências1 e me dirigi 

a essa área do conhecimento porque havia tomado contato com diversas pesquisas que 

investigavam a modificação do padrão de funcionamento neural do cérebro como 

consequência do processo psicoterapêutico. Tais estudos constituem um argumento contra as 

versões biologizantes das psicopatologias e de seu tratamento, uma vez que demonstram que, 

assim como os psicotrópicos, as psicoterapias também têm um impacto sobre o 

funcionamento neural. Trabalho com psicanálise desde que me formei, o que me instigou a 

compreender mais especificamente os efeitos do processo psicanalítico sobre o 

funcionamento dessas estruturas neurais.  

 A ideia de que aquilo que é terapêutico tem um efeito sobre o cérebro instigava-me. 

Ingressei no Programa de Neurociências e Comportamento e acabei desenvolvendo um 

tratamento que tinha como fundamento um modelo neurocomputacional de funcionamento 

neural de áreas específicas do cérebro, modelo que havia sido desenvolvido por meu 

orientador. Desenvolvi um procedimento que não envolvia medicamento, nenhum recurso 

biológico, mas que tinha como pressuposto o funcionamento de determinadas áreas cerebrais. 

Assim, com base nesses pressupostos neurocomputacionais, desenvolvi um tratamento em 

que pacientes com fobia de aranha viam imagens relacionadas a sua fobia, imagens que se 

assemelhavam a aranhas. Partia-se da hipótese de que essas imagens iam estimular uma área 

do cérebro chamada tálamo, porém, como eram imagens que, por diversos procedimentos, 

avaliávamos não serem fortes suficientes para disparar os neurônios da área cerebral 

relacionada ao medo, denominada “amígdala”, tínhamos a ideia de que provocariam uma 

diminuição na intensidade das ligações entre os neurônios do tálamo e da amígdala em 

resposta ao estímulo “aranha”.  Tivemos resultados muito interessantes.2 

                                                 
1  Referência da Dissertação: Granado (2005). 
2  Esse trabalho foi publicado em: Granado, Ranvaud e Pelaez (2007) e Granado, Pelaez e Garcia-Mijares 
(2005). 



 

 
 

 O trabalho empírico realizado consistia, entre outros procedimentos, em testar, ao 

longo das semanas, a distância a que os pacientes ficavam do objeto que temiam, a aranha. No 

entanto, em meio a esses testes, nos interstícios do procedimento, os pacientes vinham contar 

sonhos e traziam relatos que remetiam a questões psíquicas relacionadas à fobia, e isso me 

interessava muito. Uma determinada paciente passou pelo procedimento porque eu havia me 

comprometido com ela, porém, como ela fazia análise, não participou de nenhum dos grupos 

(placebo e experimental) que constituíram o estudo, mas ela passou pelo mesmo 

procedimento que os demais pacientes do grupo experimental. Ela me contou que, depois de 

ela começar a assistir às imagens, passou a levar conteúdos para a análise que nunca antes 

haviam sido levados, conteúdos que ela nem sequer rememorava antes do processo. Isso dera 

um grande impulso ao seu processo analítico. Então, numa tarde, me reuni com essa paciente 

e conversei muito a respeito da influência das imagens sobre sua análise, e foi então que 

comecei a pensar em um projeto de doutorado em que essas experiências que ficavam nos 

interstícios, as questões psíquicas, simbólicas, seriam centrais, configurando a pergunta: “qual 

o efeito da inserção de imagens relacionadas ao medo do paciente no contexto de sua 

psicoterapia psicanalítica?”. Assim, aquilo que, no mestrado, estava no interstício veio ocupar 

o centro do estudo, e as imagens passaram, então, a ser questionadas sobre quais seriam suas 

possibilidades de facilitar o processo psicanalítico. Portanto, este trabalho vem me permitir 

ressignificar uma experiência.     

 Conheci o Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social APOIAR, em que 

estudos com materialidades mediadoras eram realizados. Nesse laboratório, passei a atender 

uma paciente com fobia de balões, e a paciente começou a fazer uso dos próprios balões ao 

longo de seu processo psicoterapêutico. Foi uma experiência interessante, em parte 

publicada3, que me motivou a continuar pesquisando o assunto no laboratório. Outras 

experiências puderam ser ressignificadas nesse contexto – por exemplo, quando tive a 

oportunidade de discutir questões que me acompanhavam, como a relação entre neurociências 

e psicanálise –, as quais deram origem a trabalhos teóricos4 no âmbito do Laboratório de 

Saúde Mental e Psicologia Clínica Social APOIAR. Além disso, duas pacientes, uma com 

                                                 
3  Publicado em Granado, Souza e Tardivo (2008). 
4 Trabalhos  publicado em: Granado, Lerner e Tardivo (2007a,b)  e Granado e Tardivo (2008).  



 

 
 

estrutura fóbica5 e outra com uma estrutura depressiva6, porém apresentando sintomas 

fóbicos, foram atendidas e os casos foram discutidos7, de modo que a questão do presente 

trabalho pôde ir tomando forma.   

 Assim, este trabalho de doutorado vem ressignificar o percurso do mestrado. Naquela 

experiência, soube que imagens relacionadas à fobia se mostraram interessantes para o 

processo psicanalítico de uma paciente. As imagens foram trazidas para uma pesquisa em 

psicanálise em que a psicoterapia psicanalítica tem um caráter central e pôde ser elaborada 

uma questão sobre qual o efeito dessas imagens nesse novo contexto.    

 Na primeira parte do trabalho, estão as seções com a teoria a ser utilizada na discussão 

em função do caso apresentado. Após a parte teórica temos a justificativa e os objetivos, 

seção seguida da terceira parte do trabalho, em que é realizada uma discussão sobre pesquisa 

em psicanálise, e em que são descritos os aspectos éticos e o procedimento. Na quarta parte, 

temos os resultados com a apresentação de um caso único. Nessa seção, temos também a 

descrição da evolução do caso ao longo da psicoterapia psicanalítica com o uso das imagens. 

Por fim, na quinta parte, a discussão é realizada. Na discussão teórico-clínica do caso, os 

aspectos clínicos são compreendidos à luz das teorias apresentadas na revisão teórica da tese e 

na discussão da técnica proposta; os resultados obtidos com o uso das imagens nessa 

psicoterapia psicanalítica são discutidos à luz da teoria.  

                                                 
5  Trata-se de um quadro de histeria de angústia, conceito que será discutido ao longo do trabalho. 
6 Trata-se de um caso de depressão narcísica. 
7  Os casos foram publicados em Granado, Vieira e Tardivo (2008a,b). 



 

 
 

1 REVISÃO TEÓRICA 

  

 

 Esta primeira parte do trabalho foi organizada em torno das seções teóricas que 

servirão para iluminar a discussão a ser realizada após a apresentação dos resultados. Na 

primeira delas, percorremos a noção de fobia ao longo das teorias da angústia em psicanálise. 

Na segunda seção, abordamos o tema do trauma em psicanálise, da Teoria da Sedução 

Generalizada e da sedução paterna, assuntos que nos serão úteis para a posterior elaboração 

teórica do caso. Na terceira seção, é discutida a questão da psicoterapia psicanalítica e da 

psicanálise. Na quarta seção, é abordada a ideia do uso de imagens na psicoterapia 

psicanalítica. São discutidas as ideias de imagem, inconsciente e transicionalidade. 

 

 

1.1 A fobia na psicanálise: as teorias da angústia em Freud 

 

 

 Este trabalho propõe uma inovação técnica em psicoterapia psicanalítica, 

especificamente no atendimento a pacientes com sintomas fóbicos. O caso em estudo 

caracteriza uma neurose fóbica, o quadro nosográfico que foi descrito por Freud como histeria 

de angústia em 1909, conforme veremos. Trata-se de um estudo de caso em que foram 

inseridas imagens relacionadas à fobia de uma paciente no contexto da psicoterapia 

psicanalítica. Portanto, devemos compreender o desenvolvimento histórico da visão 

psicanalítica8 da fobia. Inicialmente, ela era considerada um sintoma, e não um quadro 

psicopatológico. Sintoma que podia aparecer em diversas afecções psíquicas, das neuroses às 

psicoses, sem que fossem consideradas patognomônicas. A denominação “histeria de 

                                                 
8  Alguns textos freudianos foram traduzidos para este trabalho a partir da edição castelhana da 
Amorrortu Editores Obras completas Sigmund Freud (FREUD, 1992). A Edição standard brasileira das obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud foi consultada como auxílio nessa tradução (FREUD, 1980). Os 
textos utilizados, que já foram traduzidos por Hanns na coleção Escritos sobre a psicologia do inconsciente 
diretamente do alemão, foram utilizados (FREUD, 2004, 2006, 2007). Para Interpretação dos sonhos, foi 
utilizada a tradução direta do alemão Edição comemorativa 100 anos (FREUD, 1900/2001). Para os demais 
textos, utilizou-se a Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud (FREUD, 
1980).  



 

 
 

angústia” foi proposta por Freud9 em 1909 para descrever a entidade nosológica em que o 

sintoma fóbico tem um caráter único e isolado (LAPLANCHE, 1980/1998a), ou seja, o 

quadro psicopatológico em que a fobia é a questão central e cujo mecanismo é semelhante ao 

da histeria.  Então, a neurose fóbica passa a ser compreendida como entidade nosológica, sob 

a denominação “histeria de angústia”, a partir do estudo do caso do pequeno Hans (FREUD, 

1909). 

 Abordaremos as teorias freudianas elaboradas sobre a angústia [Angst]10, pois as 

fobias aparecem desde a primeira teoria, a qual começou a ser elaborada em 1893 nas cartas a 

Flies. Em 1926, Freud propõe a segunda teoria da angústia. Essa compreensão de duas 

diferentes teorias da angústia é proposta por Laplanche (1980/1998a), um acompanhante 

muito importante neste percurso teórico.  

 A primeira teoria da angústia remonta, portanto, aos anos de 1893 a 1895. A angústia 

nesse momento é econômica: há um desencadeamento de uma angústia que fora transformada 

diretamente da energia sexual acumulada. Essa compreensão está em contraposição à segunda 

teoria, proposta em 1926, em que a angústia é um sinal emitido pelo ego, o qual aciona o 

recalque e impede que ocorra a inundação por uma angústia econômica, automática. 

                                                 
9  Rapidamente adotada por Stekel em 1908 e retomada por Freud em 1909 (observação de Strachey, 
tradutor da obra de Freud para o inglês). 
10  Em seu dicionário comentado do alemão de Freud, Hanns (1996) afirma que Angst “deriva-se da raiz 
indo-europeia angh-, que se refere a ‘apertado’, ‘apertar’, ‘pressionar’, ‘amarrar’ (no alemão atual, eng significa 
‘apertado’). Ligadas à mesma raiz estão as palavras àgchein do grego (estrangular), angina do latim (sensação de 
sufocamento, aperto) e mais tarde de angustia no latim (aperto) e ámhas- no antigo indiano (medo, angústia). No 
antigo alto alemão assume a forma angust e no médio alto-alemão angest” (p. 63).  “…geralmente indica um 
sentimento de grande inquietude perante uma ameaça real ou imaginária de dano. Pode variar de gradação de 
‘receio’ e ‘temor’ até ‘pânico’ ou ‘pavor’. Refere-se tanto a ameaças específicas (Angst vor, medo de) como 
inespecíficas (angst, medo)” (p. 62). Pode ser traduzido para o português como “ansiedade” (seguindo a tradução 
anxiety), que se deve à tradição psiquiátrica inglesa, ou como “angústia”, de acordo com a tendência francesa, 
angoissse. A tradução espanhola também privilegia o termo “angústia”. Apesar de Freud utilizar o termo Angst, 
por vezes, numa acepção psiquiátrica, em outras, segundo uma descrição fenomenológica ou psicanalítica, esse 
termo acaba tendo as mesmas conotações que o termo coloquial alemão Angst que “envolve simultaneamente: o 
sentido de algo antecipatório (nesse sentido, semelhante a ‘ansiedade’); algo que produz sofrimento (nesse 
sentido, semelhante a ‘angústia’); um fenômeno de caráter intenso, altamente reativo (nesse sentido, significando 
‘medo’); algo que se vincula ao perigo e muitas vezes aproxima-se da fobia e do pavor (neste sentido,  
assemelhando-se a ‘pânico’” (HANNS, 1996, p. 74). Seja qual for a tradução, o leitor deve ter em mente “um 
estado de prontidão reativa, visceral, intensa, algo vinculado à sensação de perigo e muitas vezes próximo da 
fobia e do pavor” (HANNS, 1996, p. 79). Embora haja críticas à constância do termo “angústia” nas traduções 
de Laplanche (para o francês) e Etcheverry (para o castelhano), como as tecidas por Souza (2010), neste trabalho 
seguiu-se predominantemente essa tendência de tradução do termo, pois Laplanche (1980a/1998), na esteira de 
Freud (1917a/1992), compara a angústia a uma “moeda de base dos afetos” – uma vez o afeto desligado da 
representação, torna-se puro e reduzido ao seu aspecto menos específico. No entanto, o uso constante do termo 
‘angústia” no atual trabalho nos faz lembrar ao leitor a polissemia dessa palavra, conforme esta nota.  



 

 
 

 A maior parte das fobias em As neuropsicoses de defesa era descrita por Freud 

(1894/1980) ao lado das obsessões como causada por um conflito psíquico em que uma “ideia 

incompatível” é rechaçada e o afeto se liga a outra ideia. Esse mecanismo constitui as fobias 

primárias (as quais se relacionam a medos comuns da espécie humana, como animais,  

tempestades, escuridão,  etc.) ou obsessões. Fobias e obsessões diferenciam-se da histeria pela 

ausência de sintomas físicos, que decorre do fato de que naquelas afecções a alteração 

permanece na esfera psíquica, em vez de haver deflexão para o campo somático, o que ocorre 

na histeria. Porém, Freud considera, nesse artigo, que ainda observou um número limitado de 

casos de fobias e obsessões e diferencia entre as fobias as “fobias puramente histéricas” e as 

“fobias típicas”, cujo modelo é a agorafobia. Estas são descritas como fobias sem base 

psíquica. Essa discriminação entre afecções com e sem base psíquica é o que dará fundamento 

para a posterior diferenciação entre psiconeuroses e neuroses atuais11.  

 Diferentemente do artigo de 1894 As neuropsicoses de defesa, em Obsessões e fobias: 

seu mecanismo psíquico e sua etiologia, Freud (1895/1980c) diferencia a fobia da obsessão 

afirmando que a fobia não se trata, tal como a obsessão, de um afeto retirado de uma 

representação para apoderar-se de outra:  

 

O mecanismo das fobias é totalmente diferente do das obsessões. A 
substituição não é mais o traço predominante nas primeiras; a análise 
psicológica não revela nelas nenhuma representação incompatível 
substituída […Freud continua…] As fobias são, então, uma parte da neurose 
de angústia, e quase sempre outros sintomas do mesmo grupo a 
acompanham (FREUD, 1895/1980c, p. 96).   

  

 Ao descrever a neurose de angústia, uma neurose atual, Freud (1895/1980a), em sua 

primeira teoria da angústia, associa a fobia à angústia econômica da neurose de angústia, 

portanto, ela é caracterizada sem mediação simbólica. A fobia é compreendida nesse texto 

como um dos sintomas possíveis da neurose de angústia. Esse quadro nosográfico Freud 

buscava destacar da neurastenia, a qual fora descrita por Beard. A neurastenia é uma síndrome 

do tipo depressivo, crônico, com predomínio de perturbações corporais e funcionais 

(LAPLANCHE, 1980/1998a). Freud aprendera a diagnosticar e identificar doenças com 

                                                 
11  Nota feita por Strachey (1969/1980).  



 

 
 

Charcot (GAY, 1923/1989) e compreendia que especificidades etiológicas e sintomáticas 

justificavam discriminar a neurose de angústia da neurastenia. Então, em Sobre os critérios 

para destacar da neurastenia uma síndrome particular intitulada “neurose de angústia” 

(FREUD, 1895/1980a), apresenta essas ideias que vinham sendo elaboradas desde 1893 na 

correspondência a Flies.  

 Tanto a neurose de angústia quanto a neurastenia têm uma relação com a vida sexual 

atual do indivíduo. Nessa fase, “neurótico” significa não-psiquicamente-determinado, não 

simbolizável. Em contraposição a essa ideia de neurose, tínhamos as psiconeuroses. Estas são 

psíquicas e acessíveis à análise. Assim, “neurose”, naquela época, significava “neurose atual”, 

determinada pela história atual do indivíduo, e o que nos dias atuais denominamos “neurose” 

estava agrupado entre as psiconeuroses ou neuroses de transferência (LAPLANCHE, 

1980/1998a). No entanto, neurastenia e neurose de angústia apresentavam etiologias 

diferentes para Freud, e é isso que ele deixa bastante claro nesse artigo (FREUD, 

1895/1980a). Ele afirma que, na neurastenia, houve uma substituição da ação adequada por 

uma ação menos adequada, levando a um empobrecimento da excitação. Freud (1895/1980a) 

dá um exemplo disso falando da substituição do coito normal pela masturbação. Já na neurose 

de angústia aconteceu algo diferente: a excitação sexual somática foi impedida de ser exercida 

psiquicamente. Isso ocorre por vários motivos. 

 Freud encontra a neurose de angústia relacionada à ansiedade virginal nas mulheres, à 

abstinência sexual em casais durante a vida pré-nupcial, à excitação menstrual em mulheres 

abstinentes e à excitação em mulheres casadas cujos maridos sofrem de ejaculação precoce ou 

outros distúrbios (FREUD, 1950/1980 E12, 1895/1980 a,b,c). Laplanche (1980/1998a) afirma 

que essas descrições poderiam nos levar a pensar que a neurose de angústia é explicada 

diretamente pela ausência de descarga ou de orgasmo, porém, o aspecto central dessa afecção 

é a falta de psiquização. Há, num vocabulário mais moderno, a ausência de “simbolização” da 

excitação somática. O que está em questão, portanto, é uma clivagem, mas que nesse caso se 

dá entre a excitação somática e o desejo psíquico. Havia casos mistos em que um paciente 

histérico, neurótico na concepção moderna, também apresentava uma neurose de angústia, 

                                                 
12  Data provável: 1894. 



 

 
 

podendo haver, portanto, nesse caso específico, um conflito psíquico gerando deflexão 

somática da tensão sexual.  

 Mas Freud procura discriminar aquilo que pode tratar de uma síndrome específica. 

Para explicar essa questão, Freud (1950/1980 E; 1895/1980a,b) discute que, na sexualidade 

normal, a tensão física acima de determinado limiar aproveita-se disso psiquicamente e 

coloca-se em relação a certos conteúdos ideativos, os quais utilizam a ação específica que 

permite a descarga para satisfação, como o coito; porém,  na neurose de angústia, essa 

conexão psíquica ao afeto sexual não ocorre. Freud, nessa época, denomina “libido” esse 

conteúdo ideativo, as fantasias ligadas ao desejo sexual (LAPLANCHE, 1980/1998a; 

LAPLANCHE; PONTALIS, 2001). Então, considera que, na neurose de angústia, há 

problemas nessa ligação entre tensão sexual e conteúdos ideativos: há um desenvolvimento 

insuficiente da libido psíquica, uma tentativa de suprimi-la ou um alheamento entre 

sexualidade física e psíquica de modo que o afeto sexual não pode ser formado. A tensão 

física, não sendo ligada a ideias sexuais presentes na psique, não gera a tensão libidinal que 

levaria à ânsia pela ação que removeria tal tensão, como o coito, e é, então, transformada em 

angústia. Freud diz que os pacientes não relatam desejo sexual, o que lhe dá a prova desse 

alheamento entre tensão física sexual e conteúdos ideativos.  

 Freud observa que as vias de inervação utilizadas no ataque de angústia são as mesmas 

que a tensão psicossexual percorre. Há dificuldade de respirar, espasmos do coração, 

inundação de suor, entre outros sintomas13, e esse ataque viria substituir o coito, dado que, na 

copulação normal, a excitação é gasta pela respiração acelerada, palpitação, transpiração, e 

assim por diante. Freud sugere, então, que a neurose de angústia é a contraparte somática da 

histeria, pois, assim como na histeria de conversão a excitação psíquica toma um caminho 

“errado” em direção à área somática, na neurose de angústia a tensão física, que não consegue 

penetrar no âmbito psíquico, permanece no trajeto físico. Assim, em ambas há uma 

insuficiência psíquica da qual surgem os processos somáticos anormais, e, em vez de uma 

sobrecarga psíquica da excitação, em ambas ocorre um desvio dela para o campo somático. A 

                                                 
13  Pereira (1999) demonstra que o quadro clínico denominado atualmente “síndrome do pânico” pela 
psiquiatria apresenta os mesmos sintomas que a “neurose de angústia” descrita por Freud e fornece explicações 
psicanalíticas para esse quadro psicopatológico, relacionando-o à noção freudiana de desamparo, a qual 
abordaremos posteriormente.  



 

 
 

diferença entre as duas, portanto, está simplesmente no fato de que a excitação na neurose de 

angústia é somática, enquanto na histeria é psíquica, provocada por um conflito (FREUD, 

1950/1980 E; 1895/1980a,b).  

 Nos trabalhos de 1895 (FREUD, 1895/1980a,b,c), as fobias eram relacionadas à 

expectativa angustiada14, sintoma nuclear da neurose de angústia, o qual revela uma 

característica importante sua; ela refere-se a um quantum de angústia em estado de livre 

flutuação pronto a ligar-se a qualquer conteúdo ideativo adequado.  A fobia pode ser fruto 

dessa conexão a um conteúdo ideativo qualquer, porém, essa energia pronta a ligar-se pode 

tanto terminar caracterizando uma fobia como outros sintomas, tais como uma expectativa 

pessimista, uma hipocondria, uma sensibilidade moral maior que a usual, ou até mesmo não 

vir associada a ideias, não importando, do ponto de vista do funcionamento mental, a que essa 

energia vai se ligar. A fobia surge, portanto, nessas publicações, como uma afecção sem uma 

mediação simbólica, de forma que ela não é equacionável pela psicoterapia. Assim, as fobias 

separaram-se das obsessões e associaram-se às neuroses atuais para, somente mais tarde 

(FREUD, 1909/1980), reintegrarem o campo das psiconeuroses (LAPLANCHE, 1980/1998a).  

 Agora, abordaremos o momento em que a teoria psicanalítica passa a considerar a 

fobia o sintoma central de uma entidade nosológica denominada por Freud “histeria de 

angústia”. Esse termo faz referência à histeria clássica: é pelo recalque que a histeria de 

angústia aproxima-se da histeria de conversão. Pela ação do recalque, a pulsão não saciada é 

transformada em angústia. Aqui está a herança da primeira teoria da angústia: libido não 

saciada transformada em angústia. Porém, diferentemente da concepção de fobia associada à 

neurose de angústia na primeira teoria da angústia, em que não havia psiquização da tensão 

sexual, não havia mediação simbólica, agora, há um conflito com mediação simbólica 

equacionável pela psicoterapia, tal como revelou a análise do pequeno Hans (FREUD, 

1909/1980).  

Dois artigos metapsicológicos de 1915 permitem-nos compreender o funcionamento 

da histeria de angústia: O recalque e O inconsciente. No primeiro artigo, o recalque é 

explicado pelo fato de que a satisfação da pulsão geraria prazer em um lugar e desprazer em 

                                                 
14  Termo alemão (ängstliche) (HANNS, 1996) traduzido por “expectativa ansiosa” na Edição standard 
brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud. Mas, no atual trabalho, seguiu-se a tradução 
francesa, que utiliza o termo “expectativa angustiada”.  



 

 
 

outro. Para que o recalque aconteça, a força que causaria desprazer deve se tornar mais forte 

do que a que produziria, a partir da satisfação, o prazer. Assim, há uma separação entre os 

dois representantes psíquicos da pulsão: o representante-representação (conteúdo ideativo do 

desejo) e o representante-afeto: o representante-representação torna-se inconsciente, e a 

quantidade de afeto que se desprendeu da representação pode ter três destinos: 

  

a pulsão pode ser totalmente reprimida [unterdrückt]15, de maneira que nada 
dela seja encontrado, ou vem à luz como  afeto com determinado colorido 
qualitativo, ou, ainda, é transformada em angústia [Angst]16 (FREUD, 
1915/2004a, p. 182). 

 

Esse terceiro destino é o que ocorre na histeria de angústia: transforma-se em 

angústia e fixa-se, secundariamente, a uma representação que apresenta elos associativos com 

o representante-representação recalcado. As formações sintomáticas, por estarem 

suficientemente afastadas do recalcado, conquistam acesso à consciência, que antes lhes era 

negado (FREUD, 1915/2004a). Assim, o cavalo temido por Hans, por exemplo, representa, 

em meio a muitas representações inconscientes condensadas no sintoma, a mãe. O cavalo 

possui um grande “pipi”e, portanto, apresenta elos associativos com a representação “mãe” 

(fálica/castrada), porém, está suficientemente afastado dessa representação no psiquismo, de 

forma que pode emergir à  consciência.  

Em uma descrição metapsicológica, existem três momentos que constituem o 

recalque. Em O inconsciente, Freud (1915/2006b) afirma que, em um primeiro momento, 

existe uma angústia, a qual o indivíduo não sabe a que atribuir. Laplanche (1980/1998a) nos 

auxilia a relacionar esse artigo ao caso do pequeno Hans: quando, ao passear com a babá, 

Hans começa a chorar na rua e pede para voltar para casa, pois quer fazer carinho com a 

mamãe, não havia ainda um medo muito específico. Do ponto de vista metapsicológico: 

 

                                                 
15  Termo escolhido por Laplanche e por Luiz Alberto Hanns por demonstrar que foi reduzido a seu 
mínimo, “comprimido”,  reduzido a rudimentos. Laplanche (1980/1998a) faz a ressalva de ser essa ideia 
complicada numa hipótese econômica, pois nela “nada se perde” na energia psíquica.  
16  Esse termo foi traduzido por Luiz Alberto Hanns por “medo”, porém, em nota, o tradutor assinala 
“angústia” como alternativa. Traduzimos o termo por “angústia”, para sermos coerentes com a tradição francesa 
e considerando a polissemia dessa palavra, conforme nota 9 sobre tradução do termo.    



 

 
 

O processo começa com uma manifestação de cunho amoroso 
[Liebesregung] que brota no Ics e tenta forçar a passagem ao sistema Pcs. 
Contudo, uma correspondente carga de investimento também já existente no 
Pcs estava direcionada à iniciativa amorosa e, ao percebê-la, retirou-se numa 
reação análoga a uma tentativa de fuga (FREUD, 1915/2006b, p. 33). 

 

A carga de investimento libidinal inconsciente contida na representação rechaçada 

foi descarregada na forma de angústia. No segundo momento do recalque, a psique passa a 

aprender a lidar com esse desencadeamento de angústia que se repetiu algumas vezes. A carga 

de investimento em fuga ocupa uma ideia substituta, que, embora ligada associativamente à 

ideia rechaçada, está suficientemente distante dela para ser admitida no sistema consciente-

pré-consciente. Essa ideia substituta tem duas funções: a primeira é a de proteger o pré-

consciente-Consciente da invasão da ideia recalcada. A segunda é a de que ela passa a ser o 

ponto de partida para liberação da angústia. Por exemplo, o pequeno Hans passa a liberar a 

angústia diante de cavalos. As ideias ligadas às moções pulsionais (seja o amor à mãe ou o 

ódio do pai) estão recalcadas, e a formação substituta as representa. A angústia pode surgir 

tanto quando o fóbico se depara com o objeto ao qual a angústia aderiu quanto quando a 

moção pulsional se intensifica.  

Na terceira fase, a  

 

…tarefa será inibir a liberação do medo, que passou a irradiar-se a partir da 
ideia substituta. Essa nova plataforma de irradiação do medo se forma 
porque há um entorno que está ligado associativamente à ideia substitutiva e 
que também passa a ser investido de cargas de grande intensidade, de modo 
que se forma uma zona ampliada de alta excitabilidade (FREUD, 
1915/2006b, p. 34). 

 

Assim, a terceira fase pressupõe que o perigo pulsional fora projetado para fora e 

ocupa uma ideia substituta à qual existe um entorno ligado associativamente que se deve 

evitar: são as evitações fóbicas que têm êxito em represar a liberação de angústia, embora 

com grande sacrifício da liberdade pessoal. Há um pequeno desencadeamento de medo 

“angústia-medo”17 localizado que passará a ser usado como sinal para indicar a proximidade 

daquilo que vai desencadear a angústia-libido. Por exemplo, quando Hans teme sair às ruas 

                                                 
17  Termos utilizados por Laplanche (1980/1998a), que nos auxiliou nessa leitura. 



 

 
 

porque pode encontrar cavalos, todo o entorno relacionado à representação substituta está 

investido e passa a ser evitado. O sinal é emitido de forma a impedir o desencadeamento da 

angústia-libido. Essa teoria prefigura a teoria do “sinal de angústia”, porém, em 1926, em 

Inibições, sintomas e angústia, será toda a angústia neurótica considerada sinal18.  

Na Conferência XXV, Freud (1917/1992a) diferencia angústia realística e neurótica: 

na angústia realística, há uma mistura de angústia e ação defensiva. Para Freud, a parte 

adequada é a “fuga”, e não a angústia. Somente o estado de preparação para o perigo, como o 

aumento da tensão sensória e da tensão motora constituindo a preparação expectante, 

representa uma vantagem, da qual decorre a fuga ou defesa ativa. Freud esclarece que, quanto 

mais a angústia limitar-se a um sinal, mais a preparação se transformará numa ação adequada 

à situação. Assim, a possibilidade de delimitação da angústia a um mero “sinal” denota sua 

adequação19.  

Todas essas elaborações ainda estão sob os moldes da primeira teoria da angústia. A 

diferença está em que as ideias constituídas a partir de 1909 (caso do pequeno Hans) 

pressupõem um mecanismo psíquico dentro de um quadro de neurose equacionável pela 

psicoterapia. O simbólico é uma questão fundamental, a representação “cavalo” simboliza o 

recalcado. Porém, no caso Hans e nos artigos metapsicológicos de 1915, o recalque interdita 

as moções pulsionais e desencadeia a angústia. Assim, ainda se trata de libido não saciada, o 

representante-representação é recalcado e o investimento libidinal inconsciente não saciado é 

transformado em angústia.  Ainda se trata de uma teoria econômica, da mesma forma que, nas 

elaborações de 1893 a 1895, a energia sexual não saciada era desencadeada em forma de 

angústia. No entanto, lá o motivo era algum déficit na ligação entre energia sexual e 

conteúdos ideativos que a pudessem transformar em desejo, e aqui a causa é psicológica – o 

recalque devido a um conflito psíquico.  

Estabelecidas as semelhanças e diferenças entre os trabalhos de 1893-1895 e as 

publicações aqui apresentadas entre 1909 e 1915, podemos partir para a grande virada teórica 

na obra freudiana sobre a teoria da angústia, realizada em 1926 no trabalho Inibições, 

sintomas e angústia.  

                                                 
18  Essa ideia já aparecera em Projeto (1895/1980d) e Interpretação dos sonhos, porém, é em 1926 que 
essa concepção é elaborada em mais detalhes. 
19  Tema que terá seu pleno desenvolvimento em 1926. 



 

 
 

Em 1923, Freud publicara O Eu e o Id, de modo que a segunda tópica dá uma 

conformação específica à segunda teoria proposta por Freud em 1926: a angústia não é 

resultado do recalque, mas é a partir da angústia que o recalque é colocado em movimento. O 

ego passa a emitir o sinal de angústia20, que aciona o recalque para não sofrer uma invasão 

libidinal da angústia, que denominamos “econômica”, na primeira teoria, e que aqui Freud 

(1926) denomina como “automática”. Laplanche (1980/1998a) nos permite identificar que 

essa angústia faz parte de um funcionamento estruturado e é estruturante, porque evita a 

eclosão de uma angústia não dominável pelo aparelho psíquico. Freud descreve esse processo 

metapsicologicamente:   

 

O ego retira seu investimento pré-consciente do representante da pulsão que 
deve reprimir e o usa para liberar o desprazer (angústia) […] podemos 
legitimamente apegar-nos com firmeza à ideia de que o ego é a sede real da 
angústia e abandonar nosso ponto de vista anterior de que a energia de 
investimento do impulso reprimido é automaticamente transformada em 
angústia (FREUD, 1926/1992, p. 88-89)21.  

 

Assim, Freud modifica o ponto de vista anterior afirmando que a angústia cria o 

recalque, e não o inverso. O sinal de angústia é emitido em conformidade com uma 

experiência primordial, cujo protótipo é o nascimento.  

Cabe contextualizar a obra de Freud nesse momento, pois nesse trabalho Freud 

estava dialogando com o livro de Otto Rank de 1923 O trauma do nascimento. Freud 

precisava responder àquele livro em que se pode dizer que a psicanálise estava sendo 

objetificada e o qual parecia reduzir toda a análise e uma ab-reação do trauma do nascimento. 

Freud tinha necessidade de responder a isso22 e retoma os desenvolvimentos que, notemos, já 

havia iniciado em 1917 (Conferência XXV), afirmando que a angústia vivida pelo bebê no 

trauma do nascimento é prototípica. Pereira (1999) enfatiza que “prototípico” tem o sentido 

de ser um protótipo, algo mais simples que serve de modelo, um primeiro tipo exemplar a ser 

complexificado nas angústias que surgem posteriormente, ao longo da vida do indivíduo.  

                                                 
20  Aqui, a teoria do sinal tem seu pleno desenvolvimento. 
21  Embora a tradução seja realizada a partir da edição castelhana da Amorrortu, a Edição Standard 
brasileira foi consultada em todas as passagens para auxiliar a tradução. A edição brasileira não foi seguida para 
termos como Angst e Trieb, para os quais seguiu-se a tradição francesa “angústia” e  “pulsão”. 
22  Ver Pereira (1999). 



 

 
 

 

O estado de angústia é a reprodução de uma experiência que reunia as 
condições para o aumento de excitações e uma descarga por vias específicas, 
a partir da qual, também, o  desprazer da angústia recebeu seu caráter 
específico. No caso dos seres humanos, o nascimento nos oferece uma 
experiência prototípica desse tipo, e por isso nos inclinamos a ver o estado 
de angústia como uma reprodução do trauma do nascimento (FREUD, 
1926/1992, p. 126).  

 

 A angústia é reproduzida de acordo com uma imagem mnêmica já existente, de acordo 

com estados afetivos que atuam como “precipitados de experiências traumáticas primevas”. O 

ato do nascimento configura-se como a primeira experiência de angústia do indivíduo, uma 

angústia tóxica, e imprime a ela certas formas características de expressão. Obviamente, nessa 

primeira experiência de angústia, o feto “não pode notar mais que uma perturbação na 

economia de sua libido narcisista” (FREUD, 1926/1992, p. 128),  ele não tem conhecimento 

de que há um perigo à sua vida, não há uma apreensão simbólica do que se passa. É uma 

angústia meramente econômica.  

 A passagem da angústia automática, econômica para a angústia-sinal é descrita por 

Freud (1926/1992). Na ausência da mãe, o bebê vive uma experiência em que a quantidade de 

estímulo se eleva a um grau desagradável sem que possa ser dominada psiquicamente ou 

descarregada. Freud acredita que essa experiência seja, para a criança, análoga à experiência 

de nascer, compartilhando com ela a perturbação econômica provocada por quantidades de 

estímulo que precisam ser eliminadas. Porém, a descarga respiratória dirigida para os 

músculos vocais convoca a mãe a pôr termo a essa situação. Então, a passagem da angústia 

automática à angústia-sinal se dá quando a criança 

  

…descobre pela experiência que um objeto externo perceptível pode pôr 
termo à situação perigosa que lembra a do nascimento, o conteúdo do perigo 
que ela teme se desloca da situação econômica para a condição que a 
determinou, a perda do objeto. É a ausência da mãe que agora constitui o 
perigo, e logo que surge esse perigo a criança dá o sinal de angústia, antes 
que a temida situação econômica se estabeleça. Essa mudança constitui o 
primeiro grande passo à frente na providência adotada pela criança para a 
sua autopreservação e simultaneamente representa uma transição do novo 
aparecimento automático e involuntário da angústia para a sua reprodução 
intencional como sinal de perigo (FREUD, 1926/1992,  p. 130). 

  



 

 
 

 Freud propõe que, nas diversas fases da vida, existem as angústias que lhes são 

características: o perigo do desamparo psíquico é apropriado ao período de vida em que o ego 

do indivíduo é imaturo; o perigo da perda de objeto faz sentido até a primeira infância, 

quando o indivíduo ainda se acha na dependência de outros; o perigo da castração, que 

também constitui uma separação dos órgãos genitais, pertence à fase fálica; e o  medo do 

superego pelo ego surge quando são travadas as relações sociais, constituindo a angústia 

moral até o período de latência. O medo do superego passa por uma transformação final em 

que é projetado nos poderes do destino: é o medo da morte.  

É importante notarmos os pontos em que há continuidade entre a primeira e a 

segunda teoria da angústia, pois Freud (1926/1992) vai dizer que a primeira teoria não é 

inválida. Há, de fato, angústias que são automáticas e que seguem o protótipo da angústia do 

nascimento. 

 Em 1917 (Conferência XXV), Freud já havia feito a distinção entre as duas formas de 

angústia: 1) uma angústia livremente flutuante, pronta a ligar-se a qualquer ideia, constituindo 

uma expectativa pessimista, que aparece de forma desmedida na “neurose atual”, causada por 

excitação sexual não consumada e não sublimada, sendo, portanto, determinada por fatores 

quantitativos, tal como exposto em sua primeira teoria da angústia; e 2) a angústia ligada, 

vinculada a determinados objetos e situações nas fobias.  

 Com Laplanche (1980/1998a) entendemos que a angústia automática é evitada, 

portanto, se há uma estrutura egoica capaz de emitir um sinal de angústia, colocando o 

recalque em movimento e impedindo a sua eclosão. Aqui é toda a angústia que funciona como 

sinal, com um valor de símbolo, estruturante.  

 Em 1926, Freud continua a elaboração da relação entre primeira e segunda teoria da 

angústia:  

 

Vemos agora que não precisamos desvalorizar nossas elucidações anteriores, 
mas somente colocá-las em conexão com as descobertas mais recentes. Não 
se descarta que, no caso da abstinência sexual, da perturbação excessiva do 
curso da excitação sexual, do desvio desta de seu processamento psíquico, se 
gere angústia diretamente a partir de libido; em outras palavras, se estabelece 
aquele estado de desamparo do ego frente a uma tensão excessiva, estado 
que, como no nascimento, desemboca em um desenvolvimento de angústia 
(FREUD, 1926/1992, p. 133). 



 

 
 

  

 A angústia automática tem como determinante, portanto, uma situação análoga ao 

trauma do nascimento. Segue uma situação automática, involuntária de angústia sempre 

justificada sob fundamentos econômicos. Segue, portanto, os moldes da primeira teoria da 

angústia e é o caso atuante na etiologia das neuroses atuais. Já a angústia como sinal é uma 

resposta do ego à ameaça de perigo, sinalizando que a situação traumática simplesmente 

ameaça ocorrer, fazendo uma advertência de perigo e, dessa forma, restringindo aquela 

experiência aflitiva a uma mera indicação, um sinal que evita o surgimento da angústia 

automática, que ocorre em uma situação análoga ao nascimento em que o ego fica 

desamparado diante de uma exigência pulsional contínua e crescente. O ego, aqui, adquiriu 

poder sobre essas emoções. A expectativa do trauma é, por um lado, a repetição dele de forma 

atenuada. O ego, que experimentou o trauma passivamente, agora o repete ativamente, em 

versão enfraquecida, na esperança de dirigir seu curso (FREUD, 1926/1992). 

 Freud afirma que a angústia nas fobias é angústia de castração. Sobre o pequeno Hans, 

afirma que  

 

Era devido ao temor da castração iminente que o pequeno Hans desistiu de 
sua agressividade para com o pai, temendo ser castrado. O medo de que um 
cavalo o mordesse pode, sem nenhuma força de expressão, receber o pleno 
sentido de temor que um cavalo arrancasse fora com os dentes seus órgãos, o 
castrasse (FREUD, 1926/1992, p. 103).  
 

 Freud oscila muito na questão sobre a realidade da angústia, mas afirma que essa 

angústia é realística. “A angústia da fobia de animais é a angústia de castração não 

transformada, vale dizer, uma angústia realística, angústia frente a um perigo que ameaça 

efetivamente ou que é considerado real” (FREUD, 1926/1992, p. 104). Ignorando, segundo 

Laplanche (1980/1998a), o fato de que a castração, entre todos os perigos temidos ao longo da 

vida, é o único que não é, de fato, consumado. Mas Freud afirma que as ameaças de castração 

proferidas pelos pais durante a masturbação (que eram comuns àquela época) são tomadas 

como  reais pela criança. Freud complementa seu raciocínio: 

 

...mas a pessoa amada não deixaria de nos amar nem seríamos ameaçados de 
castração, se não alimentássemos certos sentimentos e intenções dentro de 



 

 
 

nós. Assim, tais moções pulsionais passam a ser condições de perigo exterior 
e perigosas em si mesmas; agora, podemos combater o perigo externo com 
medidas contra perigos internos. Nas fobias de animais, o perigo parece 
todavia, ser sentido inteiramente como externo, da mesma forma que o 
sintoma sofreu um deslocamento para o exterior (FREUD, 1926/1992, p. 
137). 

  

 Laplanche (1980/1998a) considera que o pai de Hans não era, de fato, tão temível e 

propõe que o cavalo vinha estabelecer a função de autoridade simbólica, deixada pelo pai a 

ser preenchida. Laplanche sugere abordar o complexo de castração como um organizador da 

percepção e até de uma certa racionalidade em que o  sujeito pode tematizá-la, em vez de 

considerá-la uma “percepção”. Do ponto de vista do sintoma, a substituição de um perigo 

exterior por outro perigo exterior, como a repetição do interdito, é, para Laplanche 

(1980/1998a), uma redução. Esse autor considera que Freud deu à angústia uma conotação 

adaptativa ao reintroduzir a noção de perigo, da qual Laplanche procura desembaraçar a 

teoria. Para o autor, trata-se de uma redução que esquece a tese da realização do desejo, 

suporte não somente da explicação da neurose, mas também do sonho, do ato  falho e do 

chiste, perdendo-se o  vínculo íntimo entre angústia e desejo, subjacente à primeira teoria da 

angústia.   

 O autor considera que a hostilidade do cavalo é sustentada muito mais pela própria 

agressividade de Hans. Para Laplanche (1980/1998a), é o ataque interno por suas próprias 

pulsões que é transposto para ataque externo. A ameaça que Hans sente de que o cavalo entre 

no quarto pode simbolizar a efração das pulsões no ego. O autor afirma que era necessária 

uma formulação como a tese de 1926 do ego como lugar da angústia, porém, “dizer-se que o 

ego seja o produtor da angústia, há um passo que não estou preparado a dar” (LAPLANCHE, 

1980/1998a, p. 141). 

  

Eu diria antes que toda a angústia provém do id e se produz no ego. A 
angústia (para dar aqui algumas formulações apressadas) seria então o ego 
entregue à pulsão, transbordado por ela, como o bebê – que não tem ainda 
ego, mas é ego – é entregue ao transbordamento da energia interna. A 
angústia é, por conseguinte, o ego entregue ao ataque interno ou, melhor 
dito, ao ataque interno-externo; algo que se pode imaginar como implantado 
em sua casca, a que ele não pode fugir e que ele deve, bem ou mal, tentar 
assumir, e que é a pulsão (LAPLANCHE, 1980/1998a, p. 141-142).  

 



 

 
 

Neste estudo, discutiremos um caso de uma paciente mulher e, a partir da discussão 

realizada sobre a castração, podemos questionar com Freud: como pensar a angústia de 

castração onde ela já se verificou? Freud vai dizer que, na descrição do determinante de 

angústia na mulher, “temos o direito de introduzir esta pequena modificação: mais que a 

ausência ou a perda real do objeto, se trata da perda do amor por parte do objeto” (FREUD, 

1926/1992, p. 135). 

 Na conferência XXXII, Freud (1932/1980a) vai dizer que esse medo da perda do amor 

é, provavelmente, um prolongamento da angústia da criança quando constata a ausência da 

mãe. Caso a mãe retire-lhe o amor, da mesma forma de quando está ausente, a criança não 

tem mais certeza de que suas necessidades serão satisfeitas e talvez seja exposta aos mais 

angustiantes sentimentos de tensão.  

 Laplanche diz que: 

 

São ameaças mais globais, mais vagas, a sanção está menos localizada e, em 
última análise, talvez se reduzam sempre à ameaça de perda de amor, à 
possibilidade, por parte do adulto que interdita, de retirar seu amor da 
criança (LAPLANCHE, 1980/1998b, p. 72).  

 

 Assim, na angústia de castração na mulher, a questão que se impõe é o perigo da perda 

do amor. Green (1991) afirma que o perigo de perda do amor da mãe para a menina pode 

fazer com que toda a sexualidade sucumba à ameaça de castração, pois, na menina, a 

interdição não recai sobre a atividade fálica, mas, de forma mais global, sobre toda a atividade 

sexual. A perda do amor materno significa, para a criança, ficar inerme às tensões. 

 Sevá (1975) diferencia na obra freudiana não duas, mas três teorias da angústia: a 

primeira formulada a partir da neurose de angústia, em que a angústia é econômica 

(denominada automática em 1926); a segunda aparece em 1909 com a categoria “histeria de 

angústia”, em que a angústia é concebida como resultado da repressão; e a terceira, presente 

no trabalho de 1926, em que a angústia (sinal emitido pelo ego) não é resultado da repressão, 

mas a coloca em funcionamento. A autora permite-nos estabelecer relações entre as diferentes 

teorias ao propor que as três formulações teóricas tratam-se, na verdade, de apenas uma teoria 

da angústia com diferentes etapas. Formula a tese de que o sinal de angústia só pode ocorrer 

porque há um engrama que pode ter sido adquirido ontogeneticamente ou filogeneticamente. 



 

 
 

Na neurose atual, a aquisição desse engrama é ontogenética. Foi adquirida a partir de uma 

descarga econômica vivenciada pelo sujeito que deixa um registro de sua ocorrência. Na 

histeria de angústia, o engrama foi adquirido filogeneticamente. Nesse caso, o engrama de 

castração faz parte da bagagem filogenética.  

A autora postula que esse sinal filogenético é ativado a partir das situações de 

conflito e frustração que levam à regressão, condição para a defesa surgir. Essa tese fornece 

uma explicação para a angústia que surge após a repressão: ela é considerada um dos 

resultados possíveis da repressão. A autora observa que Freud vacila ao precisar se a catexia 

libidinal liberada a partir da repressão pode ser utilizada para criação da angústia. Então, Sevá 

(1975) propõe que, na histeria de angústia, a catexia libidinal se desloca para uma estrutura 

afetiva ansiosa, de modo que é transformada em angústia. Na histeria de conversão, a catexia 

é desviada para uma inervação motora e, na neurose obsessiva, ela desloca-se para outra 

memória ou outra estrutura afetiva. 

 Após essa discussão da obra freudiana sobre a fobia em suas teorias da angústia, 

discutiremos de forma resumida as ideias de Winnicott sobre o tema.  

Para Winnicott, existem quadros psicopatológicos que vão se apresentar na clínica sob 

uma “fachada neurótica”, com sintomas fóbicos, porém, que, devido a uma falta de provisão 

ambiental, se caracterizam como verdadeiras psicoses. “…existem deficiências ambientais 

que fazem parte de um estágio anterior àquele em que o indivíduo tem a capacidade de estar 

perceptivo ou da provisão ambiental ou da sua falha”  (WINNICOTT, 1959-1964/1990, p. 

124). Aqui está em questão um tema fundamental à clínica winnicottiana: a questão da 

sustentação ao longo do tempo. Essa sustentação, quando faltar no desenvolvimento precoce 

do bebê, o analista deverá ser capaz de proporcionar. Vaisberg e Machado (2003) 

encaminham-nos à ideia winnicottiana de que uma ausência materna para além do que o bebê 

pode suportar está relacionada a psicopatologias caracterizadas pelos sentimentos de 

desagregação, despersonalização e desrealização, os quais remetem a algo que aconteceu 

quando o indivíduo não estava ainda capacitado para articular simbolicamente o que houve 

(WINNICOTT, 1963/1994a). Aqui, podemos pensar, na esteira do conceito de angústia 



 

 
 

automática de Freud, sobre o tema de excessos, tensões que não podem ser psiquicamente 

elaboradas, simbolizadas23.  

Uma manifestação clínica contemporânea, a qual Winnicott relaciona a uma 

maternagem que impôs ausências para além da capacidade de elaboração do bebê, caracteriza-

se pelo “Medo do Colapso”. Winnicott interpreta que é um medo de que há algo iminente 

para acontecer, mas “o medo clínico do colapso é o medo de um colapso que já  foi 

experienciado” (WINNICOTT, 1963/1994a) e que é inconsciente, pois “a integração do ego 

não é capaz de abranger algo” (p. 73). É sentido como algo que não aconteceu ainda, porque o 

paciente não estava lá, o ego não era maduro o suficiente para experienciá-lo. Importante 

enfatizar que Winnicott avança na compreensão e no manejo terapêutico das psicopatologias 

abordadas desde Freud, as quais têm sua etiologia relacionada a falhas na relação precoce 

entre mãe e bebê.  

Green (1991) se aproxima de Winnicott, porém se diferencia dele por trabalhar a teoria 

das pulsões de Freud. Em sua leitura da obra winnicottiana, afirma que essas agonias 

abordadas pelo autor podem ser articuladas à angústia automática discutida por Freud. Para 

Green (1991), a angústia automática freudiana, que o autor denomina automático-traumática, 

as agonias torturantes de Winnicott, as angústias impensáveis de Bion e as angústias 

persecutórias de aniquilamento de Klein24 têm um caráter convergente que se refere ao 

“desamparo psíquico do recém-nascido” (p. 58).  

 

Em todos esses estados, a função de sinal da angústia é ultrapassada por 
sobrecarga do psiquismo totalmente invadido por afeto que perdeu sua 
função semântica e dispara tarde demais inadvertidamente. Não se trata mais 
de antecipar o perigo, mas de vivenciar os danos de um sinistro cataclismo 
(GREEN, 1991, p. 58). 

  

 Passando a abordar autores atuais e no contexto brasileiro, mencionamos o trabalho de 

Walter Trinca, que também estuda o tema da fobia com ênfase no desenvolvimento precoce 

do bebê e na relação com a mãe. O autor afirma que, nas fobias, estão atingidas as áreas que a 

                                                 
23  Numa teoria pulsional, não existe “desamparo que se refira unicamente ao domínio da 
autoconservação” (PEREIRA, 1999,  p.141), conforme veremos. 
24  Não sendo objetivo deste trabalho revisar as proposições bionianas e  kleinianas, buscamos ser fiéis à 
proposição de Green (1990). 



 

 
 

dificuldade materna para rêverie não logrou cobrir satisfatoriamente. Rêverie é o conceito 

bioniano relacionado à metabolização psíquica que a mãe faz da angústia do bebê, advinda 

das experiências de contato com o mundo externo e interno, devolvendo aos poucos à criança 

a noção de realidade dos sentimentos e da existência como ser. Prossegue o autor dizendo que 

a falha nessa função gera o sentimento de fragilidade do self (TRINCA, 1997a). O autor 

considera cinco fatores básicos presentes na entidade nosológica “personalidade fóbica” 

investigada por ele: fragilidade no self, angústias de morte, evitações fóbicas, uso do outro e 

demais aspectos de angústia (TRINCA, 2006).  

 Tardivo (1997) diagnostica uma criança com fobia, descrevendo a predominância de 

pulsões de morte, impulsos destrutivos e angústias persecutórias. Esses achados indicaram 

que o paciente precisa estruturar seu continente interno, de acordo com a teoria de Trinca de 

fragilidade do self. Em um trabalho também de diagnóstico, Freitas (2004) investiga a fobia 

infantil e conclui que o Teste Estilocrômico presta-se, favoravelmente, como instrumento para 

a investigação clínica e preventiva da personalidade infantil. 

  Com relação a trabalhos sobre intervenção na área da psicanálise, Gurfinkel (2001) 

apresenta um caso de agorafobia de uma mulher tratada em análise. Esse caso leva a autora a 

compreender o sintoma como expressão do confronto da paciente com as questões da 

feminilidade e engendra uma discussão sobre o tema do desamparo e das relações precoces 

com a mãe. Um segundo caso, de fobia infantil num menino, leva a autora a pensar o 

confronto dos pais da criança com suas próprias questões edipianas. A autora discute com 

Laplanche (1980/1998a) a falta do pai, a fragilidade de seu papel, que o sintoma vem suprir.  

 Foi encontrado um trabalho quantitativo sobre psicoterapia psicanalítica da fobia 

(KNIJNIK et al, 2004)25. Trabalhos com propostas interventivas em enquadres diferenciados, 

como o atual, não foram encontrados, seja em pesquisas qualitativas ou quantitativas.  

 

 

 

 

                                                 
25  Em um trabalho quantitativo, Knijnik et al (2004) compararam pacientes com fobia social generalizada 
tratada durante 12 semanas em terapia psicodinâmica de grupo com pacientes em tratamento controle placebo e 
concluíram que a terapia psicodinâmica em grupo foi superior ao tratamento placebo.  



 

 
 

1.2 Trauma na psicanálise: a Teoria da Sedução Generalizada e a sedução paterna 

 

 

 O caso a ser apresentado traz ao contexto da psicoterapia uma cena relatada como um 

trauma. A noção de trauma, em psicanálise, passou por numerosas modificações e deve ser 

mencionada. A teoria da Sedução Generalizada de Laplanche parte da noção de um trauma 

necessário e fundante da sexualidade. Essa teoria será utilizada na discussão para 

compreensão do caso, assim como as proposições de André (1996) desenvolvidas a partir 

dessa teoria, portanto, percorreremos essas noções nesta seção.  

 A angústia prototípica do nascimento e a angústia automática remetem à noção de 

desamparo, conforme densamente discutido por Pereira (1999). Laplanche (1987/1992, 

1988a) aprofunda essa noção no plano da sexualidade na Teoria da Sedução Generalizada. 

Nessa teoria, não existe “desamparo que se refira unicamente ao domínio da autoconservação, 

constituindo um perigo para a sobrevivência em estado puro e isento de conteúdo sexual” 

(PEREIRA, 1999, p. 141).  

  Para aprofundar essa teoria, passemos pela diferenciação entre “susto” [Schreck], 

medo [Furcht] e angústia [Angst]26 realizada já na conferência XXV de 1917, que ainda 

estava voltada para a teoria econômica da angústia e prefigura noções importantes a este 

trabalho. Freud vai dizer:  

 

Evito aprofundar-me na questão de se as acepções usuais de angústia 
[Angst], medo [Furcht] e susto [Schreck]  designam a mesma coisa ou coisas 
claramente distintas. Creio, somente, que “angústia” se refere ao estado e 
prescinde do objeto27, ao passo que “medo” dirige a atenção justamente ao 
objeto. Por outro lado, “susto” parece ter um sentido particular, a saber, põe 
em evidência o fato de que a pessoa se defronta com um perigo sem nenhum 
estado de preparação por um estado prévio de angústia. Assim, poderia se 
dizer que o homem se protege do susto por meio da angústia (FREUD, 
1917/1992a, p. 360). 

  

                                                 
26  Para a tradução dos termos da edição castelhana da Amorrortu Editores, seguiu-se a tradição francesa, 
conforme os termos utilizados por  Laplanche (1980a). Schreck também se pode traduzir por “terror”. Às vezes, 
é traduzido por “pânico”. Hanns (1996) afirma, de acordo com Freud nesse trecho, que Furcht significa “medo” 
no sentido de “receio e temor relacionado a objetos específicos”.  
27  Laplanche traduz “se abstrai do objeto”, ou seja, não se diz que a angústia não tem objeto, mas que se 
abstrai dele.  



 

 
 

 Assim, nessa conferência de 1917, já há a ideia de que a angústia prepara, é uma 

proteção contra o susto. O susto comporta o estado de não preparação e a ideia de 

transbordamento. Desde a teoria da sedução, a noção de Schreck já era essencial e 

traumatismo e susto estão estreitamente ligados.  

Na teoria da sedução freudiana, o trauma é separado por duas cenas em que um 

elemento evoca a primeira cena, na qual houve uma experiência sexual que não pôde ser 

significada, pois a criança não tinha aparato simbólico para apreendê-la. A sexualidade 

infantil ainda não havia sido descoberta, então, Freud compreendia que uma experiência 

sexual vivida na infância era significada e se tornava traumática após a puberdade, a 

posteriori. Freud (1895/1980) afirma: “A lembrança evocou o que ela não estaria apta a sentir 

na ocasião, uma liberação sexual que se transformou em angústia” (FREUD, 1895/1980d, p. 

465-466). A puberdade tornou possível uma nova interpretação do que era lembrado. “Ora, 

esse é o caso típico da repressão que se manifesta na histeria. Sempre se comprova que a 

lembrança fica reprimida apenas quando se torna um trauma por ação retardada” (FREUD, 

1895/1980d, p. 468).  

Em 1897, na carta 69 a Flies, Freud afirma: “Não acredito mais na minha neurótica” 

(FREUD, 1950/1980, p. 350). A dificuldade para levar a fundo as análises, de chegar ao 

evento patogênico inicial, à necessidade insustentável de pensar quaisquer adultos como 

perversos (FREUD, 1950/198028), levou Freud a considerar as experiências relatadas como 

construções fantasísticas até chegar à proposição de que “no inconsciente, não é possível 

distinguir a verdade da ficção investida com afeto. O inconsciente é a verdadeira realidade 

psíquica” (FREUD, 1900/2001, p. 584) , a qual comporta os desejos edípicos da criança.   

 Mas trauma nunca deixa de ser, para Freud, aquilo que excede a capacidade de 

elaboração do sujeito. O trauma na neurose se refere a experiências que o ego imaturo não 

pôde dominar, acarretando uma alteração desfavorável do ego em sua luta defensiva diante do 

conflito de afetos relacionados à sexualidade (FREUD, 1905/1980a,b; 1937).  

 Embora nos Três ensaios sobre a Teoria da Sexualidade a intromissão do adulto 

sedutor tenha dado paulatinamente lugar a uma endogênese marcada pelo realismo biológico, 

a que as edições posteriores a 1905 deram margem (AMARAL, 1995), Freud nunca 

                                                 
28  Carta 69 de 1897 (FREUD, 1950/1980). 



 

 
 

renunciou, de fato, a estabelecer a realidade dos episódios efetivos de sedução (1905/1980a). 

André rememora: o pai de Dora, por exemplo, que a protegia da enurese noturna; a irmã do 

homem dos lobos, que segurava seu membro; e a mãe do pequeno Hans, que lhe fazia 

acompanhar ao banheiro.  

Na noção de série complementar29, Freud caracteriza a etiologia de uma neurose como 

mista porque se constitui a partir de: 1) fatores constitucionais, as pulsões; e 2) os traumas 

precoces acidentais.  

 

Quanto mais intenso for o primeiro, mais prontamente um trauma conduzirá 
a uma fixação e deixará como sequela uma perturbação do desenvolvimento; 
quanto mais intenso o trauma, mais certamente seus efeitos prejudiciais se 
tornarão manifestos, mesmo quando a situação pulsional é normal (FREUD, 
1937/1992, p. 223).  

 

Nos Três Ensaios, Freud dera o nome a esse par de série disposicional, que, 

juntamente com a série definitiva, constitui as séries complementares. Na série definitiva, a 

disposição e as experiências traumáticas posteriores atuam umas sobre as outras. 

 Retornando ao tema do susto [Schreck], em Além do princípio do prazer, Freud 

(1920/2006) afirma mais uma vez que no “susto” há a ausência de prontidão para o medo, há 

a falta de preparação. O autor apresenta um modelo de uma bola protoplasmática com um 

limite interno-externo em que  

 

...tal prontidão implicaria a existência de um sobreinvestimento de camadas 
de energia depositado nos sistemas que receberão antes dos outros os afluxos 
de estímulos. Entretanto, devido ao seu investimento mais baixo, esses 
sistemas não estão em condições de capturar e enlaçar [binden] os afluxos de 
excitação… Podemos, então, supor que, para um grande número de traumas, 
o fator decisivo para a resolução talvez resida no fato de alguns sistemas não 
estarem preparados para enfrentar o medo, ao passo que outros – devido ao 
sobreinvestimento de cargas de energia – já estão preparados (FREUD, 
1920/2006, p. 155). 

 

                                                 
29  No trabalho Réplica às críticas do meu artigo sobre neurose de angústia (FREUD, 1895/1980), essa 
ideia tem seus primeiros desenvolvimentos publicados sob o nome de “equação etiológica”. O termo “série 
complementar” fora utilizado em 1917 nas Conferências XXII e XXIII (FREUD, 1917/1992, 1917/1980b,c), nos 
Três ensaios, e essa noção é retomada novamente em 1937, em Análise terminável e interminável. 



 

 
 

 Haveria um trabalho de ligação das pulsões, e o fracasso desse enlaçamento 

provocaria uma perturbação análoga à neurose traumática. Assim, embora Freud (1920/2006) 

se referira às neuroses de acidente, todas essas ideias levam-nos à teoria traumática das 

neuroses, evidenciando também um fator interno autotraumático na etiologia das neuroses 

relacionado a um estado de não preparação para uma invasão pulsional (LAPLANCHE, 

1980/1998a).  

Laplanche recupera noções freudianas da teoria da sedução propondo uma nova lógica 

de compreensão. Ele propõe a Teoria da Sedução Generalizada, retomando a conferência 

XXXIII Feminilidade, em que Freud (1932/1980b) aborda uma sedução precoce, a qual se 

revela nos cuidados maternos com o corpo da criança. Freud considera que a mãe, nos 

cuidados corporais com o bebê, necessariamente provocou e talvez tenha despertado, pela 

primeira vez, sensações de prazer no órgão genital. 

 

E agora encontramos mais uma vez a fantasia de sedução na pré-história pré-
edipiana das meninas, contudo, o sedutor é regularmente a mãe. Aqui a 
fantasia toca o chão da realidade, pois foi realmente a mãe quem, por suas 
atividades concernentes à higiene corporal da criança, inevitavelmente 
estimulou e, talvez, até mesmo despertou, pela primeira vez, sensações 
prazerosas nos genitais da menina (FREUD, 1932/1980b, p. 149). 

   

Laplanche (1987/1992) considera que Freud deixou de analisar a universalidade e 

inelutabilidade que caracterizariam essa sedução materna como um dado humano 

fundamental. “Por meio do termo sedução originária, qualificamos, portanto, essa situação 

fundamental em que o adulto propõe à criança significantes não verbais assim como verbais, 

inclusive comportamentais, impregnados de significações sexuais inconscientes” 

(LAPLANCHE, 1987/1992, p. 134). Laplanche interpreta que, nos cuidados maternos com o 

bebê, são propostos significantes sexuais inconscientes e implantados nas zonas corporais do 

bebê, as quais são, então, erogeneizadas. As zonas erógenas anal e oral fálica “são antes de 

tudo e primordialmente os pontos de focalização dos cuidados maternais. Cuidados de 

higiene, motivados conscientemente pela solicitude maternal, mas onde as fantasias dos 

desejos inconscientes funcionam plenamente” (LAPLANCHE, 1988a, p. 119).  

Essa sedução necessária e traumática resulta em significantes que são denominados 

enigmáticos, pois não podem ser traduzidos pela criança. 



 

 
 

 

É a confrontação de um indivíduo cujas montagens somatopsíquicas se 
situam de maneira predominantemente ao nível da necessidade, com 
significantes emanados do adulto, ligados à satisfação dessas necessidades, 
mas veiculando com eles a potencialidade, a interrogação puramente 
potencial de outras mensagens – sexuais. O trabalho do domínio e de 
simbolização desse “significante enigmático” termina necessariamente em 
restos “fueros”30 inconscientes que chamamos “objetos-fontes” da pulsão 
(LAPLANCHE, 1988a, p. 120). 

  

 Aqui, Laplanche está falando de toda a confrontação da sexualidade infantil com a 

sexualidade adulta. Seja através dos gestos, da fala, do modo de se portar, os significantes 

sexuais estão por detrás da linguagem do adulto. Um exemplo de significante enigmático 

dado por Laplanche (1987/1992) é o do seio materno, órgão aparentemente natural da 

lactação, mas que teve um investimento sexual e inconsciente, o qual o autor reafirma que não 

podemos negligenciar. Na amamentação, esses significantes sexuais inconscientes são 

fincados no corpo do bebê, agora erogeneizado. Aqui, a sedução é necessária. Remete ao 

caráter obrigatório da ação materna. Essa sedução necessária vai constituir a pulsão, conceito 

que se desvincula completamente de uma visão naturalizante e solipsista31, para ser fundada 

numa dimensão relacional. Assim, os significantes sexuais são significantes enigmáticos que 

se fincam na periferia do corpo do bebê. Nesse momento, o ego é um ego corporal, que tem 

sua periferia, suas diferentes zonas corporais, erogeneizada a partir desses cuidados maternos.  

 Para fundamentar sua teoria, Laplanche recorre à noção de Ferenczi (1932/1992) da 

diferença da linguagem do adulto e da criança. Esse autor reconhece a sexualidade infantil, os 

desejos edípicos, mas assinala a diferença entre a sexualidade infantil e a adulta. Em 

Confusão de língua entre adultos e a criança, aborda essa diferença entre o erotismo infantil, 

qualificado de terno, e o erotismo adulto, carregado da paixão. Para esse autor, a confusão de 

línguas entre crianças e adultos acontece quando a linguagem infantil, cujo erotismo é 

carregado de ternura, se depara com o ódio que existe na ambivalência do adulto em relação à 

criança: o erotismo adulto carrega o objeto de amor, de ódio e de afeição. “...é justamente esse 

                                                 
30  Em espanhol, no original: Lei particular a um  estado (nota do tradutor de Laplanche 1988b). É um 
termo utilizado por Freud na carta 52: um fuero era uma antiga lei espanhola que vigorava em alguma 
determinada cidade ou província e garantia os privilégios perpétuos dessa região.  
31  Para aprofundamento dessa noção, ver Amaral (1997). 



 

 
 

ódio que surpreende, assusta e traumatiza uma criança amada por um adulto” (FERENCZI, 

1932/1992, p. 106).  

A criança que após uma agressão sexual mostra emoções como as de um adulto 

maduro Ferenczi (1932/1992) diz estar numa “progressão traumática (patológica) ou de 

prematuração (patológica). Pensa-se nos frutos que ficam maduros e saborosos depressa 

demais, quando o bico de um pássaro os fere, e na maturidade apressada de um fruto bichado” 

(p. 104). 

 Laplanche incorpora essa noção à sua teoria, porém abordando o trauma necessário, 

fundante do psiquismo, que não é implantado, necessariamente, por um adulto perverso, mas 

traz à consideração o adulto que carrega os significados sexuais no inconsciente, em um 

psiquismo clivado. Assim, “não se trata, portanto, de uma vaga confusão de línguas, como 

queria Ferenczi, mas, muito precisamente, de uma inadequação das linguagens, inadequação 

da criança ao adulto, mas também e primordialmente inadequação do adulto ao objeto-fonte 

que age nele mesmo” (LAPLANCHE, 1987/1992, p. 139). Laplanche considera que a 

sexualidade sempre é traumatizante para a criança, devido a essa inadequação.  

 A carta 52 de Freud, de 1896, é retomada por Laplanche. Nessa carta, Freud dissera 

que aquilo que se estabelece em traços de memória tem inscrição em diferentes sistemas, 

sofrendo transcrições, traduções. Essa ideia parte do pressuposto de que a memória não se faz 

presente de uma só vez, mas sofre traduções entre os diferentes sistemas. Nessa carta, Freud 

(1950/1980) afirma que as percepções se originam em W (Wahrnehmungen). A consciência 

se liga a esse sistema, mas ele não retém em si traços de memória. Já Wz 

(Wahrnehmungszeichen) é o primeiro registro das percepções e praticamente incapaz de 

ascender à consciência. Em Ub (Unbewusstein), os traços talvez correspondam a lembranças 

conceituais sem acesso à consciência. Vb (Vorbewusstsein) corresponde à pré-consciência. É 

a terceira transcrição ligada às representações verbais. As catexias provenientes desse sistema 

tornam-se conscientes de acordo com determinadas regras. Os sucessivos registros representam a 

realização psíquica de épocas sucessivas da vida. Na fronteira entre essas épocas, deve haver uma 

tradução do material psíquico. As neuroses são explicadas a partir da suposição de que  

 

essa tradução não se fez no caso de uma determinada parte do material […] 
Se falta uma transcrição subsequente, a excitação é manejada segundo as leis 



 

 
 

psicológicas vigentes no período anterior […] Assim, persiste um 
anacronismo; numa determinada região, ainda vigoram determinados 
“fueros”32, estamos em presença de “sobrevivências” (FREUD, 1950/1980, 
p. 319).  

 

 Os significantes enigmáticos deverão sofrer uma tradução no processo de 

simbolização, tal como proposto nessa carta por Freud, tradução que sempre deixa um resto 

não simbolizado, não traduzido. Quanto à tradução entre diferentes sistemas, Laplanche 

(1980/1998a) nos leva a reportar à metáfora com a óptica a qual explica o desvio de um raio 

luminoso pelo fato de que na passagem de um meio a outro tem-se um índice de refração 

diferente (FREUD, 1900). Na tópica freudiana, o que se opõe à passagem de um lado para 

outro da barreira é, muito simplesmente, o fato de existir um índice de refração – digamos, 

um modo de funcionamento – diferente numa parte e na outra. Mas, no modelo linguístico, 

não é uma resistência positiva que se opõe à passagem, mas a heterogeneidade daquilo que 

existe de um lado e de outro da fronteira – diferença de “mentalidade entre dois povos”, 

diferença das estruturas linguísticas –, de modo que o que é dito numa língua não encontra 

correspondência na outra. Assim, a própria tradução de um sistema ao outro, a própria 

diferença das estruturas linguísticas já opera uma resistência (LAPLANCHE, 1980).  

 Para aprofundar a Teoria da Sedução Generalizada, retomemos a noção freudiana do 

recalque em dois tempos:  

 

Temos razão para supor que exista uma primeira fase do recalque, um 
recalque original, que consiste em interditar ao representante 
[Representannz] psíquico da pulsão (à sua representação mental 
[Vorstellung]) a entrada e admissão no consciente. Esse recalque estabelece 
uma fixação, e a partir daí o representante em questão subsistirá imutável e a 
pulsão permanecerá a ele enlaçada  […]. A segunda etapa do recalque, o 
recalque propriamente dito, refere-se a representações derivadas do 
representante recalcado ou ainda àquelas cadeias de pensamento que, 
provindo de outros lugares, acabam estabelecendo ligações [Beziehungen] 
associativas com esse representante. Devido a essa ligação, tais 
representações sofrem o mesmo destino do recalcado original. O recalque 
propriamente dito é, portanto, um pós-calcar [Nachdrangen] (FREUD,  
1915/2004a, p. 178-179). 

  

                                                 
32  Termo explicado na nota 30.  



 

 
 

 Isso acontece porque há um movimento de repulsão, a partir do consciente, da ideia 

que causaria desprazer se ocupasse a consciência e porque há uma “atração que o recalcado 

original exerce sobre tudo com que consegue estabelecer conexão” (FREUD, 1915/2004a, p. 

179).   

 Laplanche (1993) aborda as diferenças entre o modelo apresentado por ele no 

Congresso de Bonneval (1959), momento de sua ruptura com Lacan, e o que defende na 

atualidade33. Nesse trabalho, Laplanche (1993) considera que ao mecanismo de recalcamento 

presente nesse texto de Freud (1915a) se opõe, no pensamento freudiano, uma concepção de 

emergência a partir de um originário. Essa noção de emergência está presente, por exemplo, 

na noção de id como grande reservatório das pulsões as quais não foram recalcadas ou na 

suposição de fantasias originárias que constituem o núcleo inconsciente, remetendo à 

filogênese. Laplanche (1993) considera que a noção de um recalcamento originário, criador 

de um lugar inconsciente, torna-se esporádica depois de 1915. Os recalcamentos passam a ser 

essencialmente secundários, isto é, eles se fazem sobre as moções pulsionais já presentes 

surgidas do inconsciente primordial não recalcado.  

 Para Laplanche (1993), a postulação de um id biológico originário necessariamente 

pré-formado vai diretamente no sentido inverso da novidade implicada na noção de pulsão 

como processo sexual não adaptado, levando a uma concepção de ser humano com objetivo 

pré-determinado. Ela despreza o aprofundamento por Freud do mecanismo de recalcamento e 

de seus tempos sucessivos. A colocação da noção de inconsciente recalcado em segundo 

plano compromete, segundo o autor, a especificidade do campo psicanalítico como campo 

sexual.  

 Sobre a relação do recalcamento com a memória, Laplanche (1993) considera o traço 

inconsciente não como uma representação memorizada, mas como um tipo de resto de certos 

processos de memorização. O autor recupera a noção do a posteriori, afirmando que, no 

primeiro tempo do recalque, o significante enigmático, não traduzido, é externo ao ego. Nesse 

momento, o ego-corpo coincide com todo o indivíduo e o significante enigmático lhe é 

externo, finca-se na periferia do indivíduo, nas zonas erógenas. O segundo tempo que é o do 

“recalcamento secundário, correlativo do Édipo e do complexo de castração, vem selar a 

                                                 
33  Conforme nos mostra Amaral (1998). 



 

 
 

constituição do inconsciente” (LAPLANCHE, 1988a, p. 121). No segundo tempo do 

recalcamento, “o que está em questão é, dessa vez, o começo do ego como instância” 

(LAPLANCHE, 1987/1992, p. 142) . “O significante enigmático ou, mais exatamente, seu 

resto recalcado, o objeto-fonte, torna-se interno. Ele permanece externo em relação ao ego, 

fincado na sua periferia, mas, como o ego é mais restrito que o indivíduo[...], ele é um 

externo-interno que, para o ego, age vindo de fora” (LAPLANCHE, 1987/1992, p. 144). O 

recalcamento originário necessita do recalcamento secundário, de sua chancela, para ser 

mantido.   

 Aqui, podemos interpretar a ideia de ataque interno, proposta por Laplanche 

(1980/1998a), para compreender a angústia do pequeno Hans de que o cavalo entraria em seu 

quarto. É uma angústia que tem como origem os atacantes pulsionais internos que se situam 

na periferia do ego, um interno-externo. É um ataque pulsional interno-externo, pois vem de 

dentro do indivíduo, porém, de fora dos limites do ego.  

 Laplanche (1993) define as representações-coisa34, que formam o núcleo do 

inconsciente, como aquilo que escapa às primeiras tentativas da criança de traduzir em uma 

via mais ou menos coerente as mensagens a partir dos adultos. A falha parcial, mas 

necessária, dessa tentativa parte do fato de que essas mensagens são enigmáticas para os 

próprios emissores, ou seja, são inconscientes para eles. O autor sugere que uma mensagem 

M1 (e não um significante) propõe ao sujeito uma tentativa de tradução. M2 é uma substituição 

à mensagem inicial M1. M2 está com M1 em uma relação complexa, seja de semelhança, de 

contiguidade ou até de oposição.  

 

         (Fonte: LAPLANCHE, 1993.) 

 Essa fórmula seria um modelo das primeiras traduções da criança das mensagens do 

adulto que, segundo o próprio Freud, são acompanhadas de restos de tradução. Referem-se 

precisamente aos primeiros recalcamentos ou recalcamentos originários. Há um resíduo de 

tradução, o qual remete apenas a si mesmo: M1/M1. A flecha (que substitui um símbolo de 

igualdade) indica a transformação do que é a mensagem a traduzir. Do lado esquerdo do 
                                                 
34  Conceito que será discutido na próxima seção. 



 

 
 

esquema, se trata da mensagem a traduzir (M1), e, do lado direito, trata-se de uma tradução 

parcial da mensagem (M2) e dos significantes recalcados S1/S1. Assim, a mensagem é 

parcialmente traduzida e parcialmente recalcada. Conforme mencionado, Laplanche não 

considera o recalcamento como um caso particular de memória. A partir de Freud, o autor 

concebe que a memorização das vivências infantis se produz a posteriori. Há um primeiro 

tempo infantil, aquele do depósito dos traços, que, segundo o modelo do a posteriori ou do 

traumatismo em dois tempos, sofre uma deformação ou um rearranjo.  

 Leonardo da Vinci (FREUD, 1910/1980), em seus apontamentos científicos, relata o 

que Freud chama de lembrança encobridora: um abutre35 teria descido ao seu berço em sua 

infância, aberto sua boca e fustigado-lhe os lábios repetidas vezes. Para Laplanche (1993), 

essa “fábula” é uma lembrança encobridora que impede de surgir precisamente o recalcado e 

se aplica exatamente ao modelo de memorização deformante e recalcadora. Os carinhos 

veementes da mãe36 de Leonardo são as mensagens enigmáticas. Não são traduzidos por seu 

psiquismo infantil, são pura e simples implantação, elementos de percepção e, ao mesmo 

tempo, “objetos-fonte”, são “significantes à”. Seu significado é parcialmente sexual, perverso, 

ignorado pela própria mãe. As mensagens enigmáticas sofrem um remanejamento, um 

deslocamento. Alguns de seus aspectos são traduzidos, e alguns são excluídos da tradução e 

tornam-se inconscientes. É o significante designifié37 que gira em torno do sorriso que aparece 

em Mona Lisa, de base penetrante. Esse significante é o verdadeiro objeto-fonte da pulsão e 

de uma parte da criatividade artística de Leonardo.    

 A metábole recalcante característica do tempo do a posteriori se esquematiza na 

compreensão do estudo sobre Leonardo da Vinci da seguinte forma: 

 

 

(Fonte: LAPLANCHE, 1993.) 
                                                 
35  Há indícios de que Freud teria trocado a referência de um milhafre para um abutre. Laplanche (1993) 
sugere a utilização do termo “fábula do pássaro” para essa lembrança encobridora.  
36 Segundo suposição de Freud (1910/1980). 
37  Laplanche (1993) considera que, apesar de seu sucesso, o termo “significante enigmático” é impróprio 
para designar a mensagem complexa implantada a partir do inconsciente do outro. No nível inconsciente, o 
termo significante designifié é sugerido pelo autor como mais correto. 



 

 
 

 

 Os carinhos intensos são vividos na relação de Leonardo com sua mãe durante o início 

da infância, segundo a suposição de Freud (1910/1980). Os carinhos são parcialmente 

traduzidos na fábula do pássaro e parcialmente recalcados. S1/S1 referem-se aos significantes 

que perderam a referência e não se referem apenas a eles próprios.    

 O conceito de pulsão de morte, para Laplanche, é diferente do conceito freudiano e 

também é explicado a partir da Teoria da Sedução Generalizada. Freud (1920/2006) explicou 

os sonhos da neurose traumática e aqueles que trazem traumas psíquicos da infância, assim 

como a compulsão a repetir na transferência os acontecimentos infantis como obedecendo à 

compulsão à repetição, que ultrapassa o princípio do prazer. Esses traços não estão 

disponíveis em estado de enlaçamento e fixados, estando, portanto, incapacitados de operar 

no processo secundário. Freud contrapõe as pulsões sexuais de vida às pulsões de morte, as 

quais conduziriam ao retorno ao inorgânico a partir do princípio do Nirvana, de suspensão da 

tensão interna provocada por estímulos. Laplanche (1988b) entende que a pulsão de morte 

trata-se de uma pulsão sexual com um caráter desestruturante. A explicação da pulsão de 

morte também estaria na situação originária da sedução, a qual transforma objetos externos 

em internos38. Já em Klein, a ausência do objeto é relacionada a um objeto interno atacante 

mau: “A ausência do objeto que satisfaz coloca, no sujeito, sua cópia clivada, atacante, má. 

Cada vez que o objeto apaziguante se afasta, é o objeto excitante que se interioriza” 

(LAPLANCHE, 1988c, p. 56).  

Para Freud (1924/2007), a libido teria a função de desviar parcelas de pulsão de 

morte para fora, atuando como pulsão de destruição, porém, o masoquismo original e erógeno 

corresponderia à “parcela da pulsão de morte que não teria participado dessas transposições” 

(FREUD, 1924/2007, p. 109). Laplanche (1988c) pressupõe que a verdade da pulsão é 

inseparável do tempo “auto”, do retorno sobre si mesmo que constitui o objeto-atacante-

interno. Assim, a pulsão de morte, para Laplanche, é, na verdade, um aprofundamento da 

pulsão sexual: “...o que está presente nas origens do pensamento freudiano é certamente o  

caráter demoníaco, atacante, desestruturante da sexualidade” (LAPLANCHE, 1988c, p. 56). 

                                                 
38  No processo denominado por Klein de introjeção primária (LAPLANCHE, 1988b). 



 

 
 

Para o autor a pulsão de morte, deve ser denominada “pulsão sexual de morte” e relacionada 

aos objetos internos mortíferos de Klein.  

 Assim, os objetos-fonte se constituem tanto dos aspectos mortíferos quanto 

sintetizadores nesse processo de introjeção primária. São objetos atacantes e, ao mesmo 

tempo, excitantes. Para o autor, “as pulsões sexuais de vida funcionam segundo o princípio da 

energia ligada (princípio de constância); seu fim é a síntese, a manutenção ou a constituição 

de unidades e vínculos; são conforme ao Ego; seu objeto-fonte é um objeto ‘total’ regulador” 

(LAPLANCHE, 1988a, p. 105). Assim, “a chamada pulsão de vida corresponde a um objeto 

total e totalizante, está ligada [...] por essa relação com um objeto em via ou em ato de 

totalização” (LAPLANCHE, 1987/1992, p. 156). Já “as pulsões sexuais de morte funcionam 

segundo o princípio da energia livre (princípio do zero); seu fim é a descarga pulsional total, 

mesmo que isso custe o aniquilamento do objeto; são hostis ao Ego, o qual tentam 

desestabilizar; seu objeto-fonte é um aspecto clivado, unilateral, um indício do objeto” 

(LAPLANCHE, 1988a, p. 105). “...a pulsão de morte corresponde ao objeto parcial, que mal é 

um objeto, já que é, inclusive em Klein, instável, informe, fragmentado” (LAPLANCHE, 

1987/1992, p. 156).  

 A teoria de André (1996) pressupõe a Teoria da Sedução Generalizada. O autor propõe 

que, mais que um abandono da teoria da sedução na obra freudiana, houve um recalcamento 

dela. O autor faz uma leitura do texto Uma criança é espancada (FREUD, 1919/1980), 

considerando este “precisamente o trabalho em que Freud mais se aproximou de uma 

concepção de feminilidade primitiva e de seu destino perverso potencial: o masoquismo” 

(ANDRÉ, 1996, p. 63). Nele, Freud (1919/1980) descreve uma fantasia típica que ocorre em 

meninos e meninas. Na menina, essa fantasia revela a escolha objetal precoce do amor 

incestuoso, no qual se vê a fixação da criança por um pai que faz tudo para conquistar seu 

amor. Porém, esse pai não é mais o vil sedutor desenhado na Teoria da Sedução. Segundo 

André (1996), o pai libidinal é uma peça mestra no caso Dora (1905/1980b) e em Uma 

criança é espancada (1919/1980). Trata-se não mais do pai perverso de 1897, mas “do pai de 

todas”, do “pai edipiano da menina”, que, ainda assim, imprime uma sedução. Há um desejo 

inconsciente paterno – de um adulto sexualmente maduro – que não tem como não deixar 

vestígios decisivos no inconsciente.  



 

 
 

A partir de Freud (1919/1980) e diferenciando sua teoria da dele, André (1996) propõe 

que há, sim, uma erogeneização precoce da vagina, que pressente o que a espera (pênis ou 

palmada). A menina se confrontaria com o transbordamento pulsional e com as consequências 

da concorrência com a mãe, resultando num sentimento de culpa39. Essa precocidade tem o 

preço do recalcamento da sexualidade edipiana40.   

“A situação geral da sedução reúne um adulto efractante e uma criança efractada: as 

palavras nos ouvidos, o mamilo na boca, o supositório no ânus […] a penetração (sedutora) 

do adulto não é simples metáfora, mas passa pelo ato” (ANDRÉ, 1996, p. 99). Para André, “o 

ser-efractado da criança seduzida antecipa-se ao ser-penetrado da feminilidade e o perfila” (p. 

99). Aqui, vemos a influência das proposições de Laplanche sobre André, ao notarmos uma 

sedução necessária da criança pelo adulto, a qual é fundante da sexualidade.  

O caso Dora (FREUD, 1905/1980b) é um caso exemplar para essa discussão do 

trauma. Dora tinha 18 anos e fora levada por seu pai a Freud. O trauma para o distúrbio 

histérico de Dora fora fornecido pelo Sr. K. através de um beijo inesperado. Essa sedução 

remete às intromissões sedutoras do pai amante/amado da infância e a uma sexualidade 

precoce que também fora recalcada. André (1996, p. 16) afirma que “o perigo com que Dora 

se confronta não é o Sr. K., mas o ataque pulsional interno de que ele é o desencadeador 

ocasional”. Aqui, estamos na esteira das noções de Laplanche, em que o ataque interno-

externo é enfatizado. André (1996) considera que nada leva a incluir o pai de Dora na 

categoria dos infames sedutores. Seus papéis não ultrapassam o limiar do cuidado de ternura.  

 

Que aí se misturem amor e sua parcela de excitação, vá lá! Mas será que isso 
acontece de alguma outra maneira? O pai de Dora é sedutor pelo simples 
fato de amar sua filha, e não por abusar dela […] Dora é doente, histérica, 
por ter sido amada pelo pai. Amada demais, se quisermos. Mas sob a 
condição de acrescentarmos que, para a criança, é sempre demais, isto é, 
além de suas capacidades de elaboração psíquica e de escoamento da 
excitação (André, 1996, p. 18).    

 

                                                 
39  Desenvolvimentos posteriores ao freudiano, como o kleiniano, postulam um sentimento de culpa mais 
exigente na menina do que no menino. Tese em contraposição à noção da debilidade do superego na menina 
(ANDRÉ, 1996).  
40  Mais profundo do que o experimentado pelo menino. 



 

 
 

André (1996) discute as interpretações de Freud, nesse caso, como “interpretações 

maciças de significações sexuais” logo nos primeiros momentos do tratamento e levanta a 

hipótese de que “a efração interpretativa do analista reproduz as intromissões do Sr. K.” (p. 

20), considerando reveladora a introdução do tema da felação por Freud. O autor questiona 

com Lacan se não são suas próprias associações de “fumante e seu inevitável charuto” que 

levam Freud a essa interpretação. Pensando os sedutores: Freud identifica-se como sedutor da 

primeira infância; chega ao pai através do Sr. K. André (1996) desenvolve a hipótese de que 

“essa sedução adulta é constitutiva da feminilidade precoce; que a intrusão da sexualidade 

adulta constituída, inconsciente de si mesma, obriga a criança a uma posição passiva, 

seduzida, prelúdio da posição feminina” (p. 20). E, a partir do artigo Uma criança é 

espancada (1919/1980), recolhe elementos para defender que as origens da sexualidade 

feminina estão relacionadas às origens de toda psicossexualidade.  

Chabert (2008) alerta para um possível esquecimento do pai na contemporaneidade e 

para o risco de dessexualização da psicanálise, que pode ser sustentada por determinadas 

interpretações de Winnicott. Dessexualizar a psicanálise nos garantiria uma “tranquilidade 

pulsional”, quando o colapso abordado por Winnicott mereceria uma leitura de um pavor de 

um colapso causado pelo impacto do sexual – sexual que ocorreu um dia, mas que o eu não 

foi capaz de acolher, tornando-se traumático.   

 

 

1.3 Psicoterapia psicanalítica e psicanálise 

  

 

 Mezan (1996) refere-se ao texto em que Freud (1905/1980c) focaliza a questão da 

psicoterapia. Nessa época, Freud (1905/1980c) considerava a psicanálise uma psicoterapia, 

mas Mezan atenta que precisamos ler isso com cuidado, pois o que na época era considerado 

psicoterapia é diferente do que temos hoje: centenas de práticas diferentes sendo cunhadas por 

esse nome. À época, psicoterapia era uma forma de tratar as doenças “nervosas”, as neuroses, 

consideradas não determinadas por uma causa orgânica, como uma lesão cerebral, e que, em 

vez de serem tratadas por meios físicos (banhos medicinais, eletroterapia, etc.), eram tratadas 



 

 
 

por meios psíquicos. Assim, o diferencial da psicoterapia era que ela se opunha ao tratamento 

físico por influir no psíquico por meios psíquicos, e não por meios físicos. No entanto, a 

primeira modalidade de psicoterapia foi a hipnose, e o hipnotizador opera por meio da 

sugestão, dizendo ao paciente o que deve fazer para se liberar do sintoma. Esse é o primeiro 

diferenciador da psicanálise; nela, não se utiliza a sugestão, mas através da livre associação é 

que vai se chegar ao conflito emocional.  

 Freud (1905/1980c) compara a técnica sugestiva e analítica às Belas Artes. A pintura 

opera aplicando uma substância – a cor – na tela incolor, assim como a sugestão, que 

“sobrepõe algo – uma sugestão – na expectativa de que será bastante vigoroso para que a ideia 

patogênica venha a expressar-se” (FREUD, 1905/1980c, p. 271), mas que, no entanto, Freud 

verificou “se desmoronava, e, depois disso, a doença ou algum substituto dela voltava mais 

uma vez” (FREUD, 1905/1980c, p. 271). Isso é diferente de operar per via de levare,  como  

na escultura que se “retira do bloco de pedra tudo o que oculta a superfície da estátua nela 

contida” (FREUD, 1905/1980c, p. 270-271). Para Freud, a terapia analítica “não procura 

acrescentar nem introduzir nada de novo, mas retirar algo, fazer aflorar alguma coisa, sendo 

que para esse fim se preocupa com a gênese dos sintomas mórbidos e o contexto psíquico da 

ideia patogênica que procura remover” (FREUD, 1905/1980c, p. 271).   

 Assim, nesse trabalho (FREUD, 1905c), a psicanálise era diferenciada da psicoterapia 

por fazer aflorar algo que já estava no paciente em vez de imprimir-lhe uma sugestão. Na 

“história do movimento psicanalítico”, Freud (1914/1980) caracteriza a psicanálise por quatro 

elementos: inconsciente, interpretação, resistência e transferência. Os trabalhos clínicos que 

não os empregam Mezan (1999) julga que devam ser considerados psicoterapias. O autor 

acrescentaria um diferenciador entre psicanálise stricto  sensu  e psicoterapias: a regressão,  

facilitada pelo setting clássico através do uso do divã e do atendimento individual várias vezes 

por semana e pela neutralidade.  

 Mezan (1996, p. 101) afirma: 

  

Do meu ponto de vista, prefiro chamar de psicanálise somente os métodos 
que trabalhem com estas – todas e cada uma – características: dispositivo 
que favoreça a regressão (o desamarrar dos nós da vigilância consciente, 
como propicia a associação livre), interpretação da resistência e da 
transferência, vinculação destas com a sexualidade infantil e hipótese 



 

 
 

fundadora de que os conflitos são inconscientes porque estão submetidos à 
pressão das defesas do ego. Pode haver muitos e bons métodos que 
trabalhem com pressupostos diferentes, mas eu não os chamaria de 
psicanálise. Para eles, reservo a designação geral de psicoterapias. 

  

 Assim, junto com Fédida, Mezan (1999) considera a psicoterapia psicanalítica um 

complicador a mais do processo: a atenção flutuante fica prejudicada sem o uso do divã, há o 

ritmo acelerado imposto pelo  setting e a constrição no tempo. O silêncio também pode ser 

um fator mais perturbador nesse enquadre, entre outros. O autor considera que não há 

desvalor da psicoterapia psicanalítica em relação à psicanálise, porém, ela opera sem as 

condições que lhe são oferecidas pelo setting usual.  

 Para Costa (1998), na psicanálise a associação livre permite a ocorrência dos atos 

falhos, chistes, sonhos, sintomas e outros fenômenos característicos do processo primário, 

enquanto na psicoterapia de orientação analítica a comunicação se faz em um plano mais 

consciente, predominando a linguagem verbal, cujo nível de pensamento é característico do 

processo secundário. Enquanto a fantasia enfocada na psicanálise seria a inconsciente, na 

psicoterapia as fantasias interpretadas seriam mais próximas do plano consciente-pré-

consciente. A interpretação é voltada à transferência na psicanálise, enquanto na psicoterapia 

de orientação analítica enfocam-se os processos psicodinâmicos e transferenciais relacionados 

a terceiros. A psicanálise consiste em levantar as repressões para elaborar o reprimido. Na 

psicoterapia, isso não acontece necessariamente. A autora também admite que as condições da 

psicanálise são mais propícias à regressão; na psicoterapia psicanalítica, ela é menos intensa e 

se encontra limitada pelo contato com a realidade contingente. A psicanálise visa a mudanças 

de organização mental caracterizadas pelo desenvolvimento e pela análise da neurose 

transferencial. Na psicoterapia de orientação analítica, a transferência não é estimulada, mas é 

reconhecida e interpretada como resistência (COSTA, 1998).  

 Herrmann (1999a) diferencia o tratamento psicanalítico, a psicanálise e as terapias do 

método psicanalítico, a “Psicanálise” (nome da disciplina, a qual o autor grafa em maiúsculo). 

Ao fazer essa diferenciação, o autor diz que há algo da “Psicanálise” que se intromete nas 

diversas psicoterapias, tanto na psicoterapia psicanalítica quanto nas demais psicoterapias. 

Essa intromissão refere-se ao campo transferencial, que pode se intrometer em terapias que 

nem sequer se dizem psicanalíticas e que se dizem não interpretativas. O método da 



 

 
 

Psicanálise, para Herrmann, consiste na interpretação, em conhecer um sentido possível do 

discurso. Para conhecê-lo, não se pode partir de um sentido apriorístico advindo da teoria. A 

atribuição de sentidos apriorísticos ao discurso do paciente afasta qualquer terapeuta do 

método psicanalítico. 

 A sugestão, que pode estar implicada nas psicoterapias, segundo Herrmann (1999a), é 

possível, em certas ocasiões, estar não necessariamente voltada para a abolição do sintoma, 

mas a favor do desvelamento da psique, ou seja, a favor do próprio método psicanalítico. É 

possível, também, que as terapias se utilizem de técnicas para a readaptação do paciente. Essa 

perspectiva se opõe ao método psicanalítico, que envolve desvelar o psiquismo. Existem, 

portanto, muitas confusões possíveis. Para proceder a discriminações, Herrmann (1999a) 

diferencia método e técnica. O método é a interpretação, e a técnica são as práticas que 

asseguram que o campo transferencial se mantenha. O campo transferencial e a interpretação 

tornam a função terapêutica possível. “Deixar que surja para tomar em consideração” torna o 

método psicanalítico possível, a interpretação. O método psicanalítico pode se intrometer nas 

psicoterapias, como vimos, não somente psicanalíticas e vir permitir que, junto com o 

paciente, se desenhe a forma de seu desejo – esse é o conceito de cura para Herrmann. O autor 

permite concluir que o método da Psicanálise pode adentrar não somente a prática da 

psicoterapia psicanalítica como das terapias em geral, o que permite, no contexto das 

diferenciações, encontrar pontos em comum entre essas diversas práticas.  

 Para Simon (1999), a psicanálise busca a verdade sobre o sujeito e suas relações de 

forma desinteressada. Já a psicoterapia psicanalítica refere-se a um tratamento visando à cura, 

que pode significar remissão ou atenuação dos sintomas, mas também reestruturação da 

personalidade ou solução de problemas de ajustamento. Costa (1998) faz uma revisão de 

diversos estudos em psicoterapia e psicanálise e relata que alguns autores consideram que o 

que se trata em psicoterapia psicanalítica são conflitos derivados os quais frequentemente 

alcançam autonomia em relação a conflitos infantis (STONE, 1954). No entanto, outros, 

como Rangel (1981) admitem, diferentemente, ser possível haver uma mudança estrutural 

através de uma psicoterapia bem conduzida, afirmando que não são os fatores mecânicos 

externos, como a frequência das sessões, que determinam as transformações psíquicas, mas 

processos internos. O autor afirma conseguir alcançar a neurose infantil de pacientes em 



 

 
 

psicoterapia psicanalítica com resultados comparáveis aos esperados em psicanálise. O autor 

cita um caso como exemplo e conclui que a demarcação entre as duas práticas não seria tão 

fácil de ser estabelecida.  

 Para Costa (1998), enquanto a psicanálise visa à mudança de personalidade, uma 

mudança estrutural, na psicoterapia o terapeuta define focos traumáticos como prioritários de 

acordo com o caso. Herrmann (2001a) e Mezan (1996) remetem-nos à noção de cura. 

“Cuidado”, em grego, diz-se therapeía; em latim, chama-se cura. Além do sentido médico, 

tem significados próximos aos da palavra latina: curar o queijo está relacionado a permitir a  

substâncias obter seu grau máximo de excelência. “Cura”, na psicanálise, não significa 

eliminar sintomas: “o objetivo desta não é eliminar os sintomas, mas modificar em 

profundidade toda a estrutura psíquica cujo funcionamento origina e mantém aqueles 

sintomas” (MEZAN, 1996, p. 98). Na psicoterapia psicanalítica, é como se o psicanalista 

continuasse falando a língua materna (psicanálise), porém num dialeto diferente (MEZAN, 

1996). 

  

 

1.4 O uso de imagens na psicoterapia psicanalítica: imagem, inconsciente e 

transicionalidade 

 

 

  Este trabalho aborda um atendimento em psicoterapia psicanalítica, realizado dentro 

da perspectiva de enquadres diferenciados, em que são utilizadas imagens relacionadas à fobia 

de uma paciente ao longo de seu atendimento. Diversas noções serão resgatadas na discussão 

deste trabalho para discutir essa proposta. Assim, nesta seção apresentaremos a tese de O 

Inconsciente (1915/2006b) em que Freud retoma os desenvolvimentos de A Interpretação das 

Afasias (1981/1977) para defender que as representações-de-coisa não estão, no inconsciente, 

associadas a palavras, as quais lhes conferem significação (GARCIA-ROZA, 2008; 

LOFREDO, 1999) e permitem-lhe ascenderem à consciência (FREUD, 1915/2006b). A 

concepção de Laplanche (1993) de representação-coisa será também mencionada. Passaremos 

pelo conceito de figurabilidade discutido em Interpretação dos Sonhos (1900/2001). O uso de 



 

 
 

imagens foi realizado neste trabalho, fundamentado na teoria dos fenômenos transicionais de 

Winnicott. Assim, essa teoria será apresentada e alguns dos trabalhos realizados no 

Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social com o uso de materialidades 

mediadoras fundamentados na teoria winnicottiana de transicionalidade serão relatados. 

 A imagem é, para Descartes, fonte de ilusão e engano, considerando a razão a “luz 

natural”. Walter Benjamin considera, porém, que é no centro da Luz que se dá a cegueira 

(MATOS, 1991). Barthes (1915/1990) é um estudioso da semiologia que considera a intenção 

pessoal, subjetiva do observador, que pode ver num signo muito mais que um registro realista. 

Ao analisar as “artes imitativas” – desenho, pintura, cinema e teatro –, o autor acrescenta à 

mensagem denotada que comporta o conteúdo analógico uma mensagem conotada 

relacionada ao significado estético ou ideológico, o qual remete à cultura da sociedade que 

recebe a imagem.  

 Freud nos permite a compreensão de que é necessária uma articulação no âmbito 

psíquico para o significado de um objeto emergir. Em O inconsciente, Freud (1915/2006b) 

retoma desenvolvimentos do trabalho A interpretação das afasias (1891/1977), o qual 

pressupõe que a significação se dá na articulação entre representação-de-objeto e 

representação-de-palavra, que, por seu turno, se dá entre a imagem visual do objeto e a 

imagem acústica da palavra, uma vez que é a representação visual que representa o objeto, 

assim como é a imagem sonora que representa a palavra. Esta só adquire significado por essa 

vinculação com a representação-de-objeto. Assim, a representação-de-objeto (complexo 

associativo composto pelas mais variadas representações visuais, acústicas, táteis, 

cinestésicas, etc.) e a representação-de-palavra (complexo de elementos acústicos – imagem 

sonora –, visuais – imagem visual das letras – e cinestésicos – imagem motora da fala e da 

escrita) se ligam pelo vínculo entre imagem sonora da palavra e imagem visual do objeto. Ou 

seja, o aspecto visual do objeto é que o vincula à palavra.  

 Para Garcia-Roza (2008a) a significação, portanto, não está na coisa. “A 

representação-objeto não é, portanto, uma representação icônica da coisa, não é semelhante à 

coisa, mas apenas um índice da coisa. Seu significado é dado pela representação-palavra e não 

pela coisa” (p. 42). As imagens, como signos, apontam para as coisas, mas sem estabelecer 

uma relação de semelhança. A imagem não é um ícone da coisa, mas apenas um índice. 



 

 
 

Loffredo (1999) remete-nos ao Projeto (FREUD, 1895/1980d), em que Freud propõe a noção 

de crença no mundo externo, a qual traz a ideia de que nos são fornecidas apenas indicações 

de realidade. “Disso se entende que o princípio de realidade refere-se não ao mundo exterior 

enquanto tal, mas aos signos que o indicam” (LOFFREDO, 1999, p. 178)41.  

 Freud denomina “representação-de-objeto”, em A interpretação das afasias 

(1891/1977), aquilo que é nomeado representação-de-coisa em O inconsciente (1915/2006b). 

Nesse artigo, Freud define representação-de-objeto como o complexo surgido a partir da 

combinação da representação-de-palavra [Wortvortellung] e da representação-de-coisa 

[Sachvortellung].  

A representação-de-coisa consiste no investimento das imagens diretas da lembrança-

de-coisa ou em traços derivados dessas lembranças.  

 

Uma representação [Vortellung] consciente abrange a representação-de-coisa 
[Sachvortellung] acrescida da representação-de-palavra [Wortvortellung] 
correspondente, ao passo que a representação inconsciente é somente a 
representação-de-coisa [Sachvortellung]. O sistema Ics contém os 
investimentos de carga referentes à coisa [Sache] que faz parte do objeto; na 
verdade, esses são os primeiros e verdadeiros investimentos de carga no 
objeto. Quanto ao sistema Pcs, este surge quando essa representação-de-
coisa, ao ser vinculada à representação-de-palavra que lhe corresponde, 
recebe uma camada de sobreinvestimento de carga [Überbesetzung]. Assim, 
podemos supor que são tais sobreinvestimentos de carga [Überbesetzungen]  
o fator que leva a uma organização psíquica mais elevada e possibilita a 
substituição do processo primário pelo processo secundário dominante no 
Pcs. Agora, também podemos expressar de forma precisa o que nas neuroses 
de transferência é negado [Verweigert] pelo recalque: ao rejeitar uma ideia 
ou representação, ela está recusando-se a aceitar a tradução da representação 
em palavras, pois essas palavras devem continuar associadas ao objeto. É a 
representação não revestida de palavras ou o ato psíquico que não esteja 
sobreinvestido que permanece como material recalcado no inconsciente 
(FREUD, 1915/2006b, p. 49). 

  

 Laplanche (1993) propõe a tradução da Sachvorstellung freudiana para o francês pelo 

termo “representação-coisa” (représentation-chose), mas não a considera muito justa, embora 

provocativa. O que o autor busca fazer compreender por ela é que o elemento inconsciente 

não é uma representação que se refere a uma coisa exterior da qual ele seria o traço, mas que a 

                                                 
41  Embora a autora vá desenvolver o artigo a propósito da teoria lacaniana, essa afirmação cabe na linha 
de raciocínio que estamos seguindo aqui.  



 

 
 

passagem ao estatuto inconsciente é correlativa de uma perda da referência. A representação 

(ou, em uma linguagem mais moderna e, segundo o autor, mais verdadeira, o significante), 

tornando-se inconsciente, perde seu estatuto de representação (de significante)42 por tornar-se 

uma coisa que remete apenas a ela própria. A transformação estranha operada pelo 

recalcamento leva à formação de uma representação-coisa, ou, segundo uma outra expressão, 

a um significante-désignifié43.  

 Agora, prossigamos em direção ao tema dos sonhos, os quais operam a partir de 

imagens e nos permitem aprofundar o tema do inconsciente: o sonho tem a peculiaridade de 

representar de forma imagética os desejos inconscientes e, em última análise, o desejo 

infantil. Freud afirma: 

 

A direção tomada pelo deslocamento geralmente resulta no fato de uma 
expressão insípida e abstrata do pensamento onírico ser trocada por uma 
expressão pictórica e concreta. A vantagem e, consequentemente, o  objetivo 
dessa troca saltam aos olhos. Uma coisa pictórica é, do ponto de vista do 
sonho, uma coisa passível de ser representada (darstellungsfähig): pode ser 
introduzida numa situação em que as expressões abstratas oferecem à 
representação  nos sonhos (Traumdarstellung) o mesmo tipo de dificuldade 
que um editorial político num jornal ofereceria a um ilustrador (FREUD, 
1900/2001, p. 335)44. 

  

 Freud (1900/2001) compara a forma de os sonhos se expressarem com as artes 

plásticas da pintura e da escultura, que, diferentemente da poesia, não fazem uso da palavra. O 

                                                 
42  Laplanche se diferencia  de Lacan e de seu modelo  linguístico herdado de Saussure. Laplanche (1993) 
compreende a categoria do significante como toda a extensão que Freud deu à linguagem – a linguagem dos 
gestos e todas as outras espécies de expressão de atividade psíquica; as mensagens podem ser verbais ou não. 
Neste trabalho, nos utilizamos de outros autores, os quais se afastam do modelo linguístico, porém, utilizando-
nos do conceito de prototeoria, uma teoria feita sob medida ao caso, conforme propõe Herrmann (2001b), 
utilizaremos esses diferentes autores por serem úteis à compreensão do caso aqui analisado e necessários à ficção 
feita sob medida para ele.  
43  Os restos mnésicos das coisas são assimilados aos restos mnésicos ópticos, enquanto os restos de 
palavras são essencialmente os descendentes de percepções acústicas. As imagens mnésicas de coisas são 
decalques mais e mais deformados de eventos ou de objetos. Mas, para Laplanche (1993), à medida que é 
introduzida a noção de representação-coisa, a oposição representação-de-coisa/representação-de-palavra torna-se 
não pertinente ao inconsciente psicanalítico. O autor considera que a representação-de-palavra (representação 
verbal) pode tornar-se inconsciente, assim como a representação-de-coisa (visual), uma representação-coisa – o 
que a caracteriza inconsciente é a perda de referência. 
44  Os termos em alemão foram retirados de Hanns (1996, p. 381). 



 

 
 

sonho recorre à figurabilidade45: a forma peculiar como o sonho representa é 

preferencialmente a representabilidade em imagens visuais. 

  

Entre os vários pensamentos acessórios ligados aos pensamentos oníricos 
essenciais, dá-se preferência àqueles que admitem representação visual; e o 
trabalho do sonho não se furta ao esforço de remodelar pensamentos 
inadaptáveis numa forma verbal – mesmo numa que seja menos usual –, 
contanto que esse processo facilite a representação e, desse modo, alivie a 
pressão psicológica causada pela constrição da ação de pensar. Esse ato de 
verter o conteúdo de um pensamento num outro molde pode, ao mesmo 
tempo, atender às finalidades da atividade de condensação e criar ligações, 
que de outro modo talvez não se fizessem presentes, com algum outro 
pensamento (FREUD, 1900/2001, p. 339-340). 
 

 A representabilidade por meios visuais é possível graças à regressão. A regressão 

ocorre no sonho quando “uma representação é transformada novamente na imagem sensorial 

de que originalmente derivou” (FREUD, 1900/2001, p. 523). Freud está se referindo à 

regressão formal (em que métodos primitivos de expressão tomam o lugar dos métodos 

habituais), a qual difere da regressão temporal (retorno a estruturas psíquicas mais primitivas 

relativas a etapas ultrapassadas do desenvolvimento do indivíduo) e da regressão topográfica 

(relativa ao esquema do aparelho psíquico, em que a regressão se dá ao longo de uma 

sucessão de sistemas psíquicos). No entanto, essas regressões acabam constituindo uma só 

regressão “e, em geral, ocorrem juntas, pois o que é mais antigo no tempo é mais primitivo na 

forma e na topografia psíquica, fica mais perto da extremidade perceptiva” (FREUD, 1900, p. 

527-528). 

  Botella e Botella (2003) consideram que o tema da figurabilidade foi escassamente 

estudado por Freud. Reveem todos os trabalhos psicanalíticos que perpassaram o tema. 

Consideram o trabalho de figurabilidade 

  

                                                 
45  Darstellen “sempre implica um duplo  movimento de ‘dar uma forma captável’ e mostrar. É geralmente 
empregado por  Freud no contexto dos sonhos para designar a capacidade de determinado conteúdo figurar na 
linguagem onírica, Darstellbarkeit (figurabilidade ou representabilidade)” (HANNS, 1996, p. 376). 
“...‘representação’ tem origem etimológica bastante paralela a darstellen e recobre sentidos semelhantes; 
entretanto, em português, o termo possui maior número de sentidos. As conotações do termo alemão não se 
encontram de forma tão concentrada na palavra portuguesa” (HANNS, 1996, p. 381). Segundo Hanns (1996), o 
substantivo Darstellbarkeit designa a capacidade de se exprimir em imagens essa palavra relacionada ao 
conteúdo do sonho; refere-se à possibilidade de ser representado, algo como “configurabilidade”. 



 

 
 

Procedimento primordial de toda ligação, “uma das funções mais precoces” 
(FREUD, 1920) da vida psíquica. O trabalho de figurabilidade é um 
processo psíquico fundamental que, desenvolvendo-se na via regrediente46, 
estaria determinado pela tendência a fazer convergir todos os dados do 
momento, estímulos internos e externos, em uma só entidade inteligível 
orientada a ligar todos os elementos heterogêneos presentes em uma 
simultaneidade atemporal em forma de atualização alucinatória, cuja forma 
originária mais elementar será uma figurabilidade. Seja que conduza ao 
pensamento figurável do sonho sustentado sobre os processos primários ou, 
através de um “rodeio” motivado pela inibição destes últimos e pela ação 
dos processos secundários pensada como  representações de palavras […] o 
trabalho de figurabilidade seria a “via régia” de toda inteligibilidade 
(BOTELLA; BOTELLA, 2003, p. 68-69, tradução nossa). 

  

 Sobre a etimologia da palavra “imagem”, Matos (1991) afirma que há suposições de 

uma origem comum de “imagem” e “magia” no persa antigo: 

 

É esclarecedora a etimologia da noção de imagem. Instância intermediária 
entre o sensível e o inteligível, ela é “imaterialidade material”. No alemão, 
Bild significa “signo prodigioso” (Wunderzeichen), que, em sua raiz 
germânica bil, remete a uma força fora do comum, excedente a si mesma e 
referida a uma efetualidade mágica (o antigo saxão bilioi significa “signo 
portentoso” e, só em seguida, “imagem” no sentido da reprodução, da 
representação) (MATOS, 1991, p. 16-17). 

 

 A palavra magia – no grego, mageía – é definida pelo Novo Dicionário Eletrônico 

Aurélio (2004) como “arte ou ciência oculta com que se pretende produzir, por meio de certos 

atos e palavras, e por interferência de espíritos, gênios e demônios, efeitos e fenômenos 

extraordinários, contrários às leis naturais; mágica, bruxaria”.  

 Gurfinkel, D. (2008) nos remete à descrição freudiana de três formas de concepção do 

universo que se sucederam historicamente: a animista, a religiosa e a científica, as quais 

compara ao desenvolvimento ontogenético (FREUD, 1913). A magia é um traço distintivo do 

animismo e envolve a busca por controlar a realidade através do imaginário. Ela remete aos 

processos primários e ao princípio do prazer, uma vez que a prova de realidade é motivada 

basicamente pelos desejos humanos.  

                                                 
46  “Regrediência” é um neologismo em todos os idiomas, mas que vem do alemão regredient, que é o 
trabalho do sonho, referido por Freud (BOTELLA, 2007).  



 

 
 

 A teoria dos objetos e fenômenos transicionais de Winnicott (1971/1975a) refere-se a 

uma área para a qual contribuem tanto a realidade interna, subjetiva quanto a externa, 

objetiva, que envolve um paradoxo: os fenômenos encontrados nessa área foram 

criados/encontrados; e não se pode ter a resposta do que surgiu primeiro, se foi a realidade 

objetiva ou a realidade subjetiva. Por isso, é denominada área da transicionalidade. O 

surgimento da transicionalidade se relaciona à capacidade da mãe de sustentação ao longo do 

tempo, permitindo ao bebê viver a onipotência em que cria os objetos ao mesmo tempo em 

que os encontra. A relação com o seio é paradigmática dessa experiência. A vivência da 

onipotência permite que essa área se constitua. Se a mãe impuser ao bebê ausências para além 

de sua capacidade de elaboração, as agonias torturantes a que Winnicott (1963/1994a) se 

refere terão lugar47. “O brincar implica confiança e pertence ao espaço potencial existente 

entre (o que era a princípio) bebê e figura materna” (WINNICOTT, 1971/1975a, p. 76). A 

ponta do cobertor, o polegar ou um ursinho são objetos transicionais 

 

É verdade que a ponta do cobertor (ou o que quer que seja) é simbólica de 
algum objeto parcial, como o seio. No entanto, o importante não é tanto seu 
valor simbólico, mas sua realidade. O fato de ele não ser o seio (ou a mãe), 
embora real, é tão importante quanto o fato de representar o seio (ou a mãe). 
Quando o simbolismo é empregado, o bebê já está claramente distinguindo 
entre fantasia e fato, entre objetos internos e objetos externos, entre 
criatividade e percepção. Mas o termo objeto transicional, segundo minha 
sugestão, abre campo ao processo de tornar-se capaz de aceitar diferença e 
similaridade. Creio que há uso para um termo que designe a raiz do 
simbolismo no tempo, um termo que descreva a jornada do bebê desde o 
puramente subjetivo até a objetividade, e parece-me que o objeto transicional 
(ponta do cobertor,  etc.) é o que percebemos dessa jornada de progresso no 
sentido da experimentação (WINNICOTT, 1971/1975a, p. 19). 

 

 Um objeto é bom para o bebê quando é criado por este, mas, para ser criado, deve ser 

encontrado, e isso tem de ser aceito como um paradoxo (WINNICOTT, 1963/1994b). 

Gurfinkel, D. (2008) mostra-nos que o paradoxo nos permite compreender a persistência de 

um primitivo irredutível no humano e a coexistência entre processo primário e secundário. 

Assim, a magia e a onipotência do pensamento não estão relacionadas somente ao 

psicopatológico, mas também e fundamentalmente à transicionalidade: ao brincar, ao sonhar e 

                                                 
47  Ver Granado, Manara e Tardivo (2008). 



 

 
 

ao viver criativo. A passagem do subjetivamente concebido para o objetivamente percebido 

não se torna passado na experiência do ser humano, mas perdura, constituindo a terceira área 

da experiência: o espaço potencial. Assim, mais que uma superação do animismo por uma 

concepção científica do universo, ou do processo primário pelo secundário, há uma 

articulação entre os dois registros que produz o fenômeno terceiro da ilusão.  

 

O positivo da ilusão contém a magia do humano, a experiência de 
onipotência, e dota o sujeito da capacidade criativa, que, para Winnicott, é a 
maior conquista do ser humano. A área da ilusão é, nesse sentido, 
paradoxalmente, o “ápice” do desenvolvimento! (GURFINKEL, D., 2008, p. 
248).  

 

 Assim, segundo o autor, a teoria dos fenômenos transicionais permite-nos 

compreender o sonhar48 em extensão ao brincar, como atividade simbolizante do psiquismo 

humano, conceito que nos permite ultrapassar o dilema que opunha alucinação e percepção. 

Há uma diferença entre a onipotência da área da ilusão e a onipotência patológica relacionada 

ao estado dissociado do fantasiar. “...o brincar criativo é afim ao sonhar e ao viver, mas, 

essencialmente, não pertence ao fantasiar”49 (WINNICOTT, 1971/1975a, p. 52).  

 Ao abordar a teoria winnicottiana de fenômenos transicionais, Green (1997/2003) 

afirma que o espaço transicional “é um espaço onde o sujeito futuro está em transição, uma 

transição em que ele toma posse de um objeto criado na vizinhança de um objeto externo real, 

antes de alcançá-lo” (GREEN, 1997/2003, p. 72). Segundo o autor, a concepção de objetos 

deve contemplar o que denomina função objetalizante, a capacidade de criar novos objetos. A 

função desobjetalizante está relacionada à pulsão de morte, processo pelo qual o objeto perde 

sua individualidade específica, sua singularidade, tornando-se um objeto qualquer. Ela 

implica uma descatexia dos objetos externos, internos ou transicionais. Quanto à função 

objetalizante, o autor afirma: “Nós não criamos objetos apenas na nossa relação com o mundo 

externo, mas suprimos nosso mundo interno com a infinita capacidade de criar objetos” 

(GREEN, 1997/2003, p. 85). Em diversas situações objetos são criados: na melancolia em que 

o ego se oferece para substituir o objeto perdido, na identificação em que o ego se oferece 

                                                 
48  Que trabalha a partir da figurabilidade. 
49  O sonho tem valor simbólico; o fantasiar relacionado ao estado dissociado, não. 



 

 
 

como objeto de amor semelhante ao objeto externo ou na sublimação, considerando não 

somente os objetos envolvidos, mas a própria atividade de sublimação, como a própria 

pintura, no caso da sublimação do artista (GREEN, 1997/2003).  

 Sobre a psicoterapia Winnicott afirma: 

 

A psicoterapia se efetua na sobreposição de duas áreas do brincar, a do 
paciente e a do terapeuta [...] onde o brincar não é possível, o trabalho pelo 
terapeuta é dirigido então no sentido de trazer o paciente de um estado em 
que não é capaz de brincar para um estado em que o é (WINNICOTT, 
1971/1975a, p. 59). 

  

 Tanto a experiência cultural quanto o brincar se localizarão no espaço potencial 

existente entre o indivíduo e o meio ambiente de onde surge a experiência criativa 

(WINNICOTT, 1971/1975a), e a psicoterapia é uma forma elaborada de brincar.    

 A experiência do Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social do 

Departamento de Psicologia Clínica do IPUSP tem mostrado que o trabalho terapêutico nessa 

área da transicionalidade pode ter resultados profícuos. Conforme demonstra Gil (2005, 

2010), baseadas nessa concepção de área intermediária, as Oficinas Psicoterapêuticas de 

Criação – Ser e Fazer (abrigadas no Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social 

do Departamento de Psicologia Clínica), as quais se realizam a partir de materialidades 

mediadoras, têm logrado bons resultados.  São propostas de enquadres diferenciados.  

 Diversos autores propõem que o termo “enquadre” teria sido introduzido na 

psicanálise por José Bleger em 1968, entretanto, esse autor já o mencionara em 1963 num 

sentido mais amplo, referindo-se a recortes e condições de abordagem da conduta humana não 

só pela psicanálise, mas também pelas diversas ciências humanas (VAISBERG, 2004). Em 

Psicanálise do enquadre psicanalítico, Bleger (1968) remete-se a Winnicott, que define 

setting como a soma de todos os detalhes constantes da técnica. Bleger inclui no enquadre 

psicanalítico o papel do analista, o conjunto de fatores espaço-temporais e a estratégia, mais 

que a técnica que inclui o contrato analítico (horário, honorário, etc.). Embora tardiamente 

formulada, a ideia de enquadre já estava presente nas discussões da modificação do 

dispositivo de cura, sendo Ferenczi um pioneiro nessa área. Dentro da perspectiva que 

reivindica a possibilidade de extensão da clínica para além do dispositivo clássico, temos a 



 

 
 

posição de Winnicott (VAISBERG, 2004). O autor afirma: “A análise só pela análise, para 

mim, não tem sentido. Faço análise porque é do que o paciente precisa. Se o paciente não 

necessita de análise, então, faço alguma outra coisa” (WINNICOTT, 1962/1983, p. 152).   

Nas consultas terapêuticas, Winnicott (1971/1984b) se utilizou de um enquadre 

diferenciado, fazendo um uso impecável do método psicanalítico (VAISBERG, 2004). Nelas, 

o autor se utiliza do Jogo do Rabisco (WINNICOTT, 1968/1994). Nesse jogo, assim como no 

uso que os bebês faziam da espátula em seu consultório (WINNICOTT, 1941/2000), 

materialidades mediam o contato terapêutico. No Jogo do Rabisco, Winnicott (1968/1994) 

oferece um traço mínimo que deve ser completado pela criança, e, através dessa interação, 

ocorre a consulta terapêutica. No jogo da espátula, o bebê que se interessa por esse objeto 

interage com ele, hesita, brinca, joga-o, pega-o e o deixa de lado. Winnicott mostra que o uso 

do objeto na área da ilusão dá uma lição de objeto ao bebê, pois ele tem condições de criar o 

objeto e a si mesmo (SAFRA, 1999). Assim, nas consultas terapêuticas de Winnicott, 

pressupõe-se que o paciente possa viver a passagem de uma percepção subjetiva do objeto, na 

qual ele ainda faz parte da área de controle onipotente do sujeito, para uma percepção objetiva 

do objeto. Esse processo remete-nos à relação paradigmática do bebê com o seio materno. 

Antes de uma percepção objetiva, o bebê alucinou o seio, que também foi encontrado, o que 

possibilitou uma experiência de onipotência. Esse é o relacionamento com o objeto subjetivo. 

A passagem do estágio de se relacionar a um objeto para aquele em que se pode usar o objeto 

ocorre em cinco fases:  

  

A capacidade de usar um objeto é mais apurada que a capacidade de se 
relacionar a objetos; o relacionamento pode dar-se com o objeto subjetivo, 
mas o uso implica que o objeto faça parte da realidade externa.  
Pode-se observar esta seqüência: (1) O sujeito relaciona-se com o objeto. (2) 
O objeto está em processo de ser encontrado, ao invés de ter sido colocado 
pelo sujeito no mundo. (3) O sujeito destrói o objeto. (4) O objeto sobrevive 
à destruição. (5) O sujeito pode usar o objeto. O objeto está sempre sendo 
destruído. Essa destruição torna-se o pano de fundo inconsciente para o amor 
a um objeto real, isto é, um objeto situado fora da área do controle 
onipotente do sujeito (WINNICOTT, 1971/1975a, p.131).  

  

Portanto, quando se fala em uso do objeto, toma-se a relação de objeto como evidente 

e acrescentam-se características novas, envolvendo o comportamento do objeto e a natureza 



 

 
 

deste, dentro de uma compreensão objetiva do mesmo. A mudança do relacionamento para o 

uso do objeto implica a destruição do mesmo pelo sujeito (WINNICOTT, 1971/1975a). 

 Em um atendimento individual, a dissertação de Gil (2005) demonstra que 

instrumentos mediadores50 no contato com o paciente tiveram um efeito mutativo à medida 

que geraram condições para cada indivíduo utilizar seu próprio potencial criativo. Gil (2010) 

realizou a Oficina de Cartas, Fotografias e Lembranças como intervenção psicoterapêutica 

com idosos e teve como resultado crescimento emocional e integração no grupo que se 

submeteu à oficina.  

 Em sua tese de Livre-Docência, Tardivo (2007)51 retrata o adolescente e seu 

sofrimento emocional na atualidade através do procedimento de desenhos-estórias. Esse 

procedimento se constituiu em um instrumento mediador, o qual favoreceu a comunicação da 

dor e do sofrimento. Tardivo (2004) conclui:  

 

...o uso de materialidade como mediação vem se consolidando. A 
experiência de Vaisberg (2002) e equipe no Laboratório de Saúde Mental e 
Psicologia Clínica Social, em especial nas Oficinas Terapêuticas Ser e Fazer, 
Ser e Criar, de inspiração winnicottiana, vem demonstrando a eficácia 
terapêutica dessas iniciativas (TARDIVO, 2004, p. 199). 

  

 O Laboratório de Psicologia Clínica Social do Departamento de Psicologia Clínica do 

IPUSP  desenvolve um projeto de estágio de Psicopatologia no âmbito do Instituto de 

Psicologia da USP em que são realizadas oficinas terapêuticas em hospitais psiquiátricos, 

utilizando-se de materialidades mediadoras. A Oficina de Cartas, Fotografias e Lembranças, 

por exemplo, utilizou essas materialidades, que facilitaram o processo terapêutico. As 

lembranças foram consideradas como possibilidade de integração do Self para os pacientes 

(GIL, TURNA, VAISBERG,  TARDIVO, 2008). A Oficina de Contos de Fadas foi realizada 

no atendimento a pacientes psiquiátricos e proporcionou a emergência de conteúdos 

inconscientes (LABADE, COSTA, TURNA, TARDIVO, 2008). O Teste Projetivo TAT  

também foi utilizado como  mediador no atendimento de um caso e facilitou a emergência de 

                                                 
50  Nesta dissertação, foram utilizados o Questionário Desiderativo e o Teste de Apercepção Temática para 
Idosos (SAT) como  mediadores do contato terapêutico.  
51  No trabalho de Tardivo (2007), os desenhos eram realizados pelos adolescentes e o tema lhes era 
definido.  



 

 
 

conteúdos emocionais, assim como proporcionou a sustentação que Winnicott considera 

essencial à abordagem terapêutica (GIL, JUNIOR, TARDIVO, 2008).   

 O atendimento a partir de objetos mediadores do contato terapêutico, fundamentado no 

conceito de transicionalidade de Winnicott, tem proporcionado resultados importantes à 

abordagem psicanalítica do sofrimento emocional no contexto do Laboratório de Saúde 

Mental e Psicologia Clínica Social, e o presente trabalho pretende contribuir para essa linha 

de pesquisa. 

 

 

 



 

 
 

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVO 

  

 

 Há diversos estudos realizados com o uso de materialidades mediadoras em 

atendimento clínico no Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica Social APOIAR, 

mostrando que esse tipo de investigação é de fundamental importância para a área da saúde 

mental. Portanto, embora haja estudos sobre enquadres diferenciados em saúde mental e 

sejam encontrados estudos sobre psicoterapia psicanalítica da fobia, não foram encontrados 

estudos sobre enquadres diferenciados na psicoterapia psicanalítica da fobia. Assim, o uso de 

materialidades mediadoras na psicoterapia psicanalítica da fobia vem constituir uma proposta 

inovadora de pesquisa que pode contribuir para as pesquisas em saúde mental.  

 Portanto, o objetivo deste trabalho é descrever o atendimento em psicoterapia 

psicanalítica de uma paciente com fobia a partir da utilização de imagens relacionadas à sua 

fobia no contexto clínico.  



 

 
 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

  

3.1 Investigação em psicanálise 

 

 Nesta seção serão discutidas as especificidades da investigação em psicanálise para 

que, então, o procedimento realizado seja descrito.  

 Em Dois verbetes de enciclopédia, Freud (1923/1980a) afirma que 

  

Psicanálise é o nome de (1) um procedimento para a investigação dos 
processos mentais que de outra forma seriam inacessíveis, (2) um método 
(baseado nessa investigação) para o tratamento de distúrbios neuróticos e (3) 
uma coleção de informações psicológicas obtidas ao longo dessas linhas, e 
que gradualmente se acumula numa nova disciplina científica (FREUD, 
1923/1980, p. 287). 

  

 Lowenkron (2004) entende que o primeiro sentido, um método de investigação, é o 

mais abrangente e importante para a produção do saber psicanalítico. Herrmann (1999a) 

afirma que o método é o essencial. Mas o autor afirma, ainda, que é fundamental salientar o 

fato de que técnicas diferenciadas, inúmeras possibilidades clínicas se correlacionam ao 

método, havendo campos diversos para investigação psicanalítica.  

 A investigação em psicanálise é peculiar, porque não está em questão uma relação 

sujeito-objeto da ciência positivista, mas uma relação sujeito-sujeito (TARDIVO, 2004, 2007; 

SILVA, 1993).  Esse tipo de pesquisa se dá no encontro, na vivência, “…busca desvendar o 

sentido, compreender os significados [...] jamais localizar a causa” (TARDIVO, 2004, p. 22). 

A observação, em psicanálise, tem uma perspectiva completamente distinta da positivista: 

 

Refiro-me a uma observação realizada numa perspectiva distinta da 
postulada pela ciência positivista. Nesse processo, estão inclusos quem 
observa no campo e quem está sendo observado. Dessa forma, considera-se 
o que é observado como fenômeno  humano, uma conduta, sendo jamais 
uma coisa (TARDIVO, 2007, p. 31). 

 

 O psicanalista, como intérprete, reconhece o sentido do que o paciente está vivendo 

porque reconhece em si os objetos psicanalíticos (REZENDE, 1993). Em psicanálise, 



 

 
 

 

A metodologia sofre uma mudança radical, abandonando o modelo S-O da 
ciência positivista, no qual um sujeito pensava um mundo objetivo, externo, 
inerte, cujas leis de funcionamento distinguiam-se substancialmente das leis 
do pensar que o examinava, e vai considerar um relacionamento íntimo em 
que praticamente S e O criam-se mutuamente (SILVA, 1993, p. 16). 

  

 Safra (1993) enfatiza a importância ética da análise pessoal do investigador em 

psicanálise: 

  

A análise pessoal do pesquisador-psicanalista é o que poderá dar a ele maior 
possibilidade de aproximação ao seu objeto de estudo: o psiquismo humano. 
A objetividade nessa área de pesquisa dependerá da autoanálise do 
pesquisador (SAFRA, 1993, p. 130-131).  

   

 Nesta pesquisa, será realizado um estudo de caso. Referindo-se às ideias de Lüdke e 

André (1986), Tardivo (2004) afirma que, no estudo de caso, a preocupação central é a 

compreensão de uma realidade singular multidimensional e historicamente situada. O relato 

de caso põe em cena uma situação clínica que ilustra uma elaboração teórica (NASIO, 2001). 

Segundo Lüdke e André (1986), o estudo de caso permite generalizações que são feitas pelo 

leitor da pesquisa e que ocorrem em razão de seu conhecimento experiencial “no momento 

em que este tenta associar os dados encontrados no estudo com dados que são fruto de suas 

experiências pessoais” (LÜDKE, ANDRÉ, 1986, p. 19). Miodownik (2001) discute a 

possibilidade de críticas diante da apresentação de material clínico para provar algo mais que 

uma experiência pessoal sobre processo de avaliação em psicanálise. O autor afirma que não 

há como fugir desse obstáculo, pois, na psicanálise, “o pessoal, no sentido da participação 

ativa das individualidades no processo, é estruturante. O universal terá sempre esse limite do 

específico de cada dupla” (MIODOWNIK, 2001, p. 565).  

 Herrmann diferencia método psicanalítico e técnica. O método “é a forma geral do 

pensamento e da ação numa disciplina; em técnicas diferentes, o mesmo método deve estar” 

(HERRMANN, 2001b, p. 51). No atual trabalho, é proposta, portanto, uma técnica 

diferenciada que opera dentro do método psicanalítico. O método psicanalítico é 

interpretativo e ocupa-se da investigação do sentido. Pode ocorrer em diversos contextos, 

além do clínico (HERRMANN, 2004). Interpretar é deixar que surja para tomar em 



 

 
 

consideração (HERRMANN,  2001a). Quando o analista interpreta a fala do paciente, saindo 

do contexto de seu sentido cotidiano, promove uma ruptura de campo (HERRMANN, 1999b).  

O autor define a noção de campo: 

 

Campo significa uma zona de produção psíquica bem definida, responsável 
pela imposição das regras que organizam todas as relações que aí se dão; é 
uma parte do psiquismo em ação, tanto do psiquismo individual como da 
psique social e da cultura (HERRMANN, 2001b, p. 58-59).  

 

 Herrmann (2004) considera que a pesquisa em psicanálise deve ser feita não em estado 

teórico,  mas em estado nascente, pois “a Psicanálise é o método interpretativo em ação, não 

uma teoria” (p. 48).  

 Nas seções iniciais, a teoria foi apresentada para fornecer os elementos fundamentais 

do que será discutido posteriormente. Porém, na discussão desta tese, a teoria será colocada 

para trabalhar em função do caso apresentado. Tardivo (2004) remete-nos ao diálogo 

permanente entre teoria e clínica, que, segundo Safra (1993), está na origem da psicanálise e 

define o modelo de pesquisa nesta disciplina: 

  

A articulação teórica sem referência à clínica corre o risco de aproximar-se 
das manifestações de pensamento delirante. A clínica sem a conceituação 
teórica pode perder-se na indisciplina de uma prática onipotente e sem rigor 
metodológico (SAFRA, 1993, p. 120). 

 

 Herrmann (2001a, b) entende que as diferentes teorias, advindas de diferentes campos, 

devem ser utilizadas em relação ao caso não de forma indiscriminada nem tentando encaixar o 

caso à teoria,  mas esta pode ser utilizada auxiliando a análise em direção à ruptura de campo. 

Assim, as teorias são talhadas sob medida para cada paciente constituindo prototeorias.  

 

Nossa clínica tem sido, a um tempo, a expressão concentrada da teoria do 
aparelho psíquico e o lugar de sua paulatina liquefação. Concentrados em 
procedimento clínico, os conceitos psicanalíticos não retêm seu estado 
teórico; equivalente ao estado sólido, digamos. O uso clínico desmancha sua 
estrutura, reagrupa os conceitos, operacionaliza-os, coa deles as partículas 
teóricas reificadas, numa palavra, transforma-os em fluidos metodológicos 
que alimentam a análise (HERRMANN, 2004). 

 



 

 
 

  

3.2 Aspectos éticos 

 

 

 A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Psicologia 

da USP. Antes do início da psicoterapia, a paciente assinou o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Anexo A), o qual foi aprovado pelo Comitê de Ética, tomando conhecimento 

dos procedimentos específicos do tratamento a ser realizado e autorizando que os dados 

fossem utilizados para pesquisa. Foi estabelecido o contrato de que os atendimentos seriam 

realizados individualmente através do APOIAR (Serviço do Laboratório de Saúde Mental e 

Psicologia Clínica Social) e de que seriam utilizados, nas sessões, objetos relacionados à fobia 

da paciente. Foi acordado que esse procedimento somente seria realizado quando a paciente 

desejasse. Foi estabelecido que o atendimento seria de longa duração. Os atendimentos foram 

realizados pela própria pesquisadora sob supervisão.  

 

 

3.3 Procedimento   

 

 

Este trabalho trata de um estudo de caso em que será apresentado o processo 

psicoterapêutico de Eloísa52. A paciente procurou tratamento por ocasião da divulgação da 

pesquisa de mestrado em que foram tratados pacientes com aracnofobia a partir de um 

procedimento das neurociências, referido na Introdução. Quando foi feito o contato com ela, 

por telefone, perguntou-se se ela gostaria de fazer uma entrevista para participar de uma 

pesquisa de doutorado sobre fobias, e a paciente mostrou-se muito entusiasmada.  

O diagnóstico psicanalítico é um instrumento apto a penetrar a lógica emocional e as 

configurações do desejo do paciente (HERRMANN, 2003). Foi aplicado o Procedimento de 

Desenhos-Estórias53 (TRINCA, 1997b), que investiga a personalidade com o emprego de 

                                                 
52  O nome da paciente é fictício, e alguns dados foram alterados para manter o anonimato. 
53  Nesse procedimento, solicita-se que o paciente faça um desenho livre. Depois, solicita-se que conte 
uma estória sobre ele. Isso é feito cinco vezes, resultando em cinco unidades de produção (TRINCA, 1997b).  



 

 
 

desenhos livres associados a estórias, no contexto do diagnóstico psicológico (TRINCA, 

TARDIVO, 2000), uma vez que esse processo projetivo pode ser visto de modo transicional, 

fundamentado no conceito de fenômenos transicionais de Winnicott (1971/1975) 

(VAISBERG, 1997; TARDIVO, 2007). Assim, o procedimento foi realizado em uma 

perspectiva lúdica fiel aos pressupostos winnicottianos de fenômenos transicionais. 

Foi explicado que a paciente teria uma caixa em que seriam colocados imagens ou 

objetos que ela escolhesse relacionados à sua fobia. A paciente mexeria nessa caixa quando e 

se desejasse. Nas sessões, a paciente poderia falar o que lhe viesse à mente ou mexer na caixa 

quando quisesse.  

Ao escolher os objetos que comporiam sua caixa, a paciente pediu para colocar, em 

uma pasta aberta, fotos que lembrassem aranha, como a foto da catedral de Brasília, fotos de 

rede de mar que lembre teia de aranha, de cadeira com pés em formato de aranha, de canto de 

parede. Em uma pasta fechada, pediu que eu trouxesse fotos de aranha de verdade e fotos de 

teias, também54. Combinamos que essas fotos de aranhas e teias ficariam num envelope 

fechado e que ela abriria quando quisesse. Foi explicado que, em todas as sessões, eu traria 

essas pastas com todas as figuras e que somente quando e se ela quisesse ver quaisquer 

figuras iríamos olhá-las. 

 A paciente foi atendida por dez meses. Após o 17º atendimento, realizado no sétimo 

mês, a paciente começou a ter muitas faltas e a falar em encerrar o processo. No total, foram 

realizados 19 atendimentos. 

 

                                                 
54  As imagens foram coletadas de fontes da internet.  



 

 
 

4. RESULTADOS 

 

 

4.1 Apresentação do caso 

 

 

Eloísa é uma mulher de 37 anos, casada. Cursou História. Ela tem fobia de aranha 

desde os 3 anos de idade. Além disso, tem medo de lugar fechado e de escuro. O escuro lhe dá 

falta de ar. A paciente parou de trabalhar após se casar. Diz que foi um período muito difícil, 

em que ficou deprimida e teve síndrome do pânico, não conseguia sair de casa. À época, fez 

tratamento tomando cápsulas de ferro e composto para dar energia.  

Ao retomar os fatores que contribuíram para sua depressão, relata experiências muito 

frustrantes com trabalho. A primeira foi numa empresa em que ela respondia por entregas não 

realizadas. Ela ficava muito mal, pois atuava na “linha de frente”, atendendo os clientes. A 

paciente relata que se envolvia e que os clientes colocavam a culpa nos atendentes e, dessa 

forma, ela se sentia responsável. Relata que o auge de sua angústia ocorreu quando um senhor 

ligou para ela e falou: “minha empresa está em suas mãos, preciso de X materiais”. Ela ficou 

desesperada, mas conseguiu os materiais para ele.   

A paciente relata que, numa segunda empresa, o problema foi que ela tinha vindo de 

um outro setor e, por isso, ela e os demais eram tratados como segunda classe, não eram bem-

vistos. Conta que trabalhou também numa terceira empresa durante sete anos e que foi tendo 

promoções para cargos cada vez mais elevados até chegar a supervisora. Porém, ela conta que 

sua nova chefe achou-a muito nova e a demitiu. A paciente considera que poderia ter 

aprendido as funções, que não era necessária uma medida tão drástica, e discutimos o quanto 

isso foi sentido como uma violência. Eloísa refletiu, nas sessões iniciais, que vinha desejando 

ser uma dona de casa exemplar para compensar não ter conseguido ser uma boa profissional. 

Diz que não quer isso, que fugiu porque não conseguiu lidar. A paciente chega a dizer que, 

quando saiu dos trabalhos, sentiu que “não existia mais”. Eloísa relata que uma amiga avisou 

sobre cursos grátis que estavam sendo oferecidos por uma instituição. Ela não acreditou em 



 

 
 

algo tão bom, mas foi ver, e era isso mesmo. Fez um curso de pintura. Acabou abrindo uma 

empresa de eventos e mostra-se muito entusiasmada com tudo.  

 

 

4.2 Evolução do caso  

 

 

Foi realizado o Procedimento de Desenhos-Estórias com a paciente. O relato do 

procedimento está anexo (Anexo B) e será retomado na discussão. A unidade 3 refere ao 

“projeto do bebê” em que Eloísa dá ao seu marido a grande notícia “estou grávida!” e A 

última unidade (Unidade 5) mostrou uma separação entre um cenário com chuva e outro com 

sol. Essa separação é feita por uma porta trancada, segundo a estória contada. O desenho 

mostra uma chave sendo jogada em um lixo. O cenário com chuva foi relatado como 

pertencente ao passado, e o cenário com sol foi referido como futuro. “…a porta do passado 

se fecha. E a de um grande futuro se abre à minha frente. Isso (divisão) é uma porta”.  

Faço primeiro um breve resumo das sessões em que as figuras relacionadas a aranha 

não foram utilizadas para complementar a compreensão global do processo. Em seguida relato 

resumidamente as sessões em que as imagens relacionadas a aranha foram utilizadas. 

A paciente vinha falando, ao longo das sessões, sobre a empresa de eventos que estava 

abrindo. No décimo atendimento, eu falava do quanto ela estava vivendo um momento bom e 

que era importante cuidar, também, das feridas. Nessa sessão, Eloísa contou de uma mulher 

que dera aula sobre eventos e que, nessa aula, ela falou de uma grande festa pela qual fora 

responsável. Disse que o encanamento  deu  problema e que saiu água, que foi necessário 

pegar rodo e tirar água, disse que foi  um horror. Eu digo que essa é uma bela metáfora: 

“Numa festa, quem  é que quer olhar para as partes escuras? Para o sujo,  para o  

encanamento? No entanto, se tivesse olhado para partes escuras, poderia evitar que a água 

transbordasse. Olhar para feridas... bela metáfora!”. Eloísa diz: “é, lembrei imediatamente. 

Ela nunca mais vai ser contratada por ele,  e nem sempre é sua culpa. Quando for fazer uma 

festa, tem de perguntar: 'Como está o encanamento?'. Olhar para essas feridas...”. Eu vinha 

falando para ela da necessidade de olhar para as feridas,  para a parte escura, para a “noite”. 



 

 
 

 A paciente também vinha falando que sentiu o fato de sua ex-chefe tê-la demitido 

como se a tivesse matado. Ela se sentiu incompetente, Eloísa sentiu que deixou de “ser”. 

Em todas as sessões, Eloísa sempre pedia para olhar as figuras. Porém, algumas  

vezes, eu via que ela estava angustiada e insistia que falássemos sobre a sua angústia. Isso 

aconteceu, por exemplo, na 14ª sessão, em que conversamos sobre sua angústia diante da 

internação de sua afilhada. Segue o diálogo logo após a chegada de Eloísa:  

 

P: O menininho saiu da UTI, e a irmãzinha dele, minha afilhada, acabou 
sendo internada, então, nossa!, um acabou de sair, outro  foi para a UTI, a  
gente comemorando  um  e vai o  outro,  e eu fiquei  no hospital esses dias, 
uma loucura. Mas vamos lá, tem figura hoje?  
T: Eloísa, você tá falando de uma coisa importante, né,  importante você 
saber que tem espaço para isso, que não é só uma questão de tarefa, ver as 
figuras, estamos aqui para acolher o que se passa. 
P: É que eu penso que eu estou aqui para cuidar da fobia. 
T: Nós estamos aqui para cuidar de você. 

 

 Então, ela conta o quanto é angustiante ver uma criança ser furada o tempo todo no 

hospital. Diz que não vai ficar registrado, pois ela é muito novinha. Conversamos sobre a 

situação de desamparo. Ela chorou, eu a acolhi. Ao final, disse:  

 

T: E quanta coisa, né,  Eloísa, para você querer passar por cima. Tem de ser 
uma mulher de aço?! 
P: É, mulher maravilha. Não, mas eu não falei porque também falar das 
figuras me permite descobrir as coisas e me permite ir aprofundando e 
descobrindo muitas coisas. E, na verdade, achei que íamos continuar o que 
começamos na semana passada, por exemplo, achei que a gente ia dar 
continuidade àquele assunto (sobre o avô, ver diálogos abaixo).  

 

 A sessão se encerrou. A seguir, são relatadas as sessões em que as figuras foram 

utilizadas.  

No 11º atendimento, a paciente diz que quer ver as figuras. Descrevo as figuras no 

envelope, e ela diz que quer ver a foto da catedral de Brasília por dentro (figura 1), relatando 

que nunca a viu. A paciente faz associações relacionadas a uma mãe que a prende. A sessão, a 

partir da apresentação da imagem, está transcrita no Anexo C.   

 



 

 
 

 

 

FIGURA 1 – primeira imagem utilizada no tratamento55 

 

Num momento do 12º atendimento, a paciente pede que eu pegue as figuras. Eu as 

pego, digo que há uma que parece uma teia, outra, um broche. Ela fala que quer ver o broche 

(figura 2). Mostro, digo que é um pingente, na verdade. Ela diz que consegue ver bem que é 

um sol, que antes veria como aranha, mas hoje vê como sol. 

 

 

FIGURA 2 – segunda imagem utilizada no tratamento56 

 

No 13º atendimento, a paciente pede para ver as figuras. Havia um envelope de 

figuras que tínhamos combinado que ficaria fechado, pois eram figuras de aranhas, e 

abriríamos quando  ela quisesse. Ela pede para ver uma figura desse envelope. Eu digo que 

tem figura de aranha “... tem uma teia enorme”. Ela pergunta se a aranha da teia é pequena. 

Eu digo que sim, que havia uma aranhinha e uma outra. A paciente diz que queria ver a teia 

grande. Eu mostro a figura 3. 

  

                                                 
55  Recuperada no site <http://www.colorfotos.com.br/Brasilia/catedral.htm>. Acesso em 5/2/2003. 
56  Recuperada a partir do Google Imagens. Acesso em 5/2/2003. 



 

 
 

 

FIGURA 3 – terceira imagem utilizada no tratamento57 

 

A paciente começa a fazer associações, e relato a seguir alguns dos trechos. Ao 

longo das associações, a paciente diz: “a minha mãe contava a história de que eles eram do 

sertão e andavam toda a família junta e, quando iam se deslocar de um lugar para o outro, na 

estrada, tinha aranha, e ela atravessava a estrada e ficava assim em pézinha. Ela me contava 

essa história, e a história me ficava”. No que pergunto: “em pé?”. E a paciente responde: “é. 

Assim (fez o gesto com os dois dedos em pé, imitando perninhas). Mas desde uns 3 anos... 

Me lembro de estar no colo do meu avô e que ele sabia que eu tinha medo e brincava [de 

aranha] e fazia assim com a mão  (mão percorrendo o corpo com os dois dedos), e eu ficava 

apavorada”. O diálogo completo que se seguiu à apresentação da figura está transcrito no 

Anexo D. 

 No 15º atendimento, a paciente diz: “quero ver a aranha”. Digo que, então, quer ver o 

envelope fechado. Ela diz que sim. Descrevo as aranhas, digo que há uma marrom com pelos, 

uma preta, uma marrom com pelos em close. Digo que há uma que parece desenho. Ela diz 

que quer ver a marrom menor. Digo que não é pequena. Ela pede para eu mostrar (figura 4). 

  

 

FIGURA 4 – quarta imagem utilizada no tratamento58 

 

                                                 
57  Recuperada no site <http://catedral.weblog.com.pt/arquivo/034672>. Acesso em 5/10/2008. 
58  Recuperada a partir do Google Imagens. Acesso em 5/10/2008. 



 

 
 

 A maior parte da 15ª sessão está no Anexo E. Nessa sessão, a paciente começa 

dizendo: “hoje é tranquilo olhar. Antes, em caderno de escola, passava reto, não podia ver. 

Hoje posso  ver,  hoje  posso olhar. O que eu tenho medo é do movimento dela, mas ela é 

bonita, é bela,    mas também muito esperta. O jeito de ela andar é algo que assusta. Ela fica 

bonita, mas, quando ela fica irritada, ela assusta…”. 

 A paciente se questiona sobre as intenções do avô na brincadeira em seu colo e fala 

sobre questões sexuais e sobre o fato de a mãe “prendê-la”. 

 Na 16ª sessão, Eloísa relata que foi viajar e disse que lá viu uma aranha na piscina e 

não ficou tão assustada. O primo simplesmente foi lá e tirou a aranha. Eloísa ficou olhando e 

não teve mais a sensação de que a aranha ia pular nela, como tinha antes. Ela diz que acha que 

as conversas estão adiantando. Digo o quanto ela falar do mundo interno vai permitindo que 

ela melhore. Ela diz que acha que sim, que deve existir uma relação. Ela pergunta se vamos 

ver aranha. Pergunto se ela sabe que pode escolher entre conversar ou ver figuras.  

Ela lembra que na viagem perguntou para a mãe como era quando pequena, a coisa 

com a aranha. A mãe disse lembrar que ela brincava com o avô. A paciente diz que achou 

curioso, pois a mãe nunca havia tocado nessa história antes. Diz que brincavam de aranha. A 

paciente diz que não via como uma brincadeira, mas como uma coisa assustadora.  

Eloísa começa a contar dessa brincadeira com o avô. Ela diz que se lembra de sentir 

repulsa. Nessa sessão, fala novamente que era um avô de quem gostava muito, por quem tinha 

muita admiração. Embora ele tenha vindo pouco à casa dela, era alguém de quem ela gostava 

muito. Diz que ele era muito engraçado, que contava piada e todos olhavam e riam. Diz que 

ele era carinhoso também, que, quando ele fazia carinho nela, ela não tinha nenhum problema 

com isso e que, quando fazia essa brincadeira da aranha, ela ficava muito assustada. Pergunto 

se havia algum prazer nisso. Digo que criança tem um prazer corporal, mesmo quando a mãe 

brinca, cuida do bebê, há os prazeres. Pergunto se ela acha que tinha, ela diz que não. Diz que 

acha que tinha em torno de 3 anos de idade. Ela se pergunta: “será que tinha alguma coisa de 

sentir que tinha prazer e sentir que isso era errado? Eu não sei, não consigo chegar nisso”. 

Mais tarde, na sessão, digo que, na relação com o avô, é importante que ela enxergue que 

existia uma ligação muito forte e, ao lado disso, essa repulsa nessa brincadeira. Existe essa 



 

 
 

dupla, e ela vê essa dupla também em relação à aranha. Ela diz que não tinha nenhum 

problema com o carinho dele, que o carinho dele era normal. 

Retomo o sonho, e ela diz que era o seguinte: “eu estava fugindo de alguma coisa e aí 

eu vou atravessar uma porta, que é a única saída daquilo, não sei do que eu estava fugindo. E 

sempre tem mãos que me seguram e me impedem de passar. E eu grito pela minha mãe e 

acordo”. Pergunto se é sempre pela mãe, e ela diz que sim.  

Conversamos sobre o sonho, e, no final da sessão, retomo que o sonho fala de algo que 

é muito assustador para ela, do que ela foge, que existem mãos que a impedem de fugir disso 

que é tão assustador e que quem pode salvá-la dessa situação toda é a mãe. Ela diz: “nossa, é 

mesmo, nunca fiz essa associação, porque mão parece aranha. Será que a mão representa 

aranha?”. E eu falo: “é, e também tem as mãos do seu avô”. E ela diz: “é verdade, porque tem 

o movimento da mão e o movimento da aranha, eu nunca tinha feito essa associação”. Eu digo 

que podemos ficar com isso. 

No 17º atendimento, Eloísa conta que foi a primeira vez que a sua nova empresa de 

eventos fechou um contrato com um cliente que não é conhecido (família, amigos), que é 

diferente, e que ela está muito contente. Ela diz que está tudo bem e que quer ver as figuras.  

Pergunto se ela quer ver as fotos de aranha ou as figuras que lembram aranha. Ela 

diz que quer ver as fotos de aranha, que já está nessa fase. Descrevo as aranhas e falo de uma 

aranha grande, meio avermelhada. Ela diz que quer ver essa (figura 5). 

 

 

FIGURA 5 – quinta imagem utilizada no tratamento59 

 

                                                 
59  Recuperada no site <http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/araneideos.htm/>. Acesso em 
5/10/2008. 



 

 
 

Coloco a figura 5 sobre a mesa, ela fala: “nossa, como é grande. Engraçado eu estar 

podendo olhar, porque antes eu não podia olhar de modo  algum”. Diz que o que assusta é que 

parece que vai grudar nela e picar. Eloísa pergunta: “picar? É assim que fala? Ou morder? 

Aranha não tem dente, né? Acho que pica. Fala assim,  né,  picada de aranha, acho que é isso, 

‘pica’”. Ela diz que o que mais assusta mesmo são as pernas, por causa do seu movimento. 

“Se tiver uma aranha fechada dentro de uma caixa, mesmo se movimentando, seria tranquilo”, 

pois Eloísa estaria sabendo que a aranha não poderia pular nela. Nessa sessão, falou que não 

tem vontade de matar a aranha porque a acha linda e tem dó, não acha que elas deveriam ser 

exterminadas. 

Eloísa diz que não sabe se pegaria na mão a figura. Pergunto o que a impediria. Ela 

diz: “acho que essa perna, eu imaginaria que ela ia pular da figura”. Quando ela falou do 

movimento, disse que sente que não poderia se defender da aranha, como se a aranha fosse 

muito maior que ela. Digo que, naquela cena com o avô, de fato ela era indefesa, porque era 

pequenininha, mas não é o caso hoje, porque hoje ela teria como se defender. Eu digo: “Mas 

na época você não tinha como se defender daquela cena geradora de angústia”.  Ela diz: “é, 

uma hora parou e eu não sei por que parou, não sei se foi por causa da minha reação às 

brincadeiras, se demonstrei que não queria mais,  mas uma hora parou”. 

Ao dar continuidade ao tema da picada da aranha, pergunto o que aconteceria com 

essa picada da aranha. Ela diz que o veneno penetraria no corpo dela e, no final da sessão, que 

imagina que os órgãos iam começar a parar de funcionar, o  fígado, o pulmão, e ela ia morrer. 

Falo: “então, a aranha é mortífera?”. Ela diz que sim. Pergunto o que ela considera que seja 

mortífero. Ela diz que a perda do amor das pessoas. Pergunto de quem, e ela diz dos pais, 

principalmente da mãe. Pergunto o que ela acha que poderia fazê-la perder o amor da mãe. 

Eloísa conta que, quando ela saía, tinha que ligar para a mãe, avisar que chegou e que a mãe 

ficava muito preocupada se ela não ligasse. E que até hoje ela liga e a mãe tem essa 

preocupação. Ela diz que é engraçado, porque os pais estão mais velhos, e, quando vão à sua 

casa, ao voltarem, Eloísa fica preocupada e diz “ah,  não  vou pedir pra ligar que vou acabar  

fazendo igual”, mas acaba fazendo.  

Quando perguntei o que seria mortífero, ela falou disso, do ter que ligar. Falo que 

também a mãe dela proibiu a sexualidade, pergunto se ela acha que se entregar à sexualidade 



 

 
 

a estragaria: “você acha que isso faria você perder o amor da sua mãe?”. Ela diz que acha que 

pior seria se ela engravidasse antes de casar. Seria muito difícil para os pais, mas, fora isso,  

não. Pergunto se, quando a mãe faz esses pedidos de ela ligar, acaba a controlando. Eloísa diz 

que sim, que a mãe acaba a controlando, porque, se ela não fizer o que a mãe pedir, vai deixá-

la frustrada. Eu digo: “então, existe um grude aí?”. Ela diz que sim. Estava terminando, e ela  

diz: “é,  é um  gancho pra gente explorar na próxima sessão”. 

Por duas sessões, a paciente ligou no dia anterior avisando que não iria. Depois 

disso, ligou uma só vez dizendo que não poderia ir às duas sessões seguintes por estar tendo 

muito trabalho. Fiz um contato, e ela disse que estava com muito trabalho, mas que sairia no 

meio de um evento para ir. Disse que poderia estar atrapalhando minha pesquisa, perguntou se 

não era melhor ceder a vaga para outra pessoa. Eu disse que essa não era uma preocupação 

minha, que, seja lá o que houvesse, seria resultado para minha pesquisa e que eu estava 

preocupada com o processo terapêutico dela.  

No 18º atendimento, a paciente chegou um pouco atrasada. Conta o quanto estava 

indo bem no trabalho. A paciente retoma a notícia que já havia me dado por telefone de que 

estava grávida. Conta com muita alegria e fala o quanto isso é uma grande realização. A 

paciente fala também que as empresas estavam contratando seu serviço, fez eventos para 

diversas empresas. Mas diz que sabia que tinha que fazer terapia, pois nem tudo era perfeito, e 

dá um exemplo de problema com uma empresa. Falo que ela vinha aprendendo com a 

experiência e que o tema que vínhamos trabalhando sobre o avô deveria ser tratado de forma 

delicada. Já que ela sofrera uma intrusão anterior, deveríamos trabalhar de forma que a 

psicoterapia não fosse também invasiva.  

Falo do quanto ela vinha usufruindo da psicoterapia, digo que essa fase poderia criar 

raízes com a continuidade. Ela concorda. No silêncio, diz que estava com a cabeça lá no 

trabalho, pergunta se podia ir embora, eu digo que sim. Terminamos a sessão.  

Nas duas sessões seguintes, a paciente faltou e justificou sua falta. Na sessão 

posterior, não compareceu nem justificou. Então, saí de férias. Quando retornei, liguei para 

ela. Ela disse que não poderia ir na próxima sessão, e eu disse que estava ligando para avisá-la 

de que só retornaria aos atendimentos em 15 dias por causa da paralisação da USP e que, 



 

 
 

mesmo que ela quisesse parar, seria importante conversarmos. Ela disse “com certeza” e falou 

que tentaria vir.  

No dia do 19º atendimento, ela ligou perguntando se poderia ir no seu horário, e eu 

disse que sim. A paciente foi, contou das coisas boas que vinha vivendo. Conta da gravidez, 

do trabalho e diz que infelizmente teria de interromper o tratamento. Diz que também estava 

procurando uma casa maior para a vinda do bebê. Ela diz que, às vezes, se depara com gente 

que critica seu trabalho, mas que sabe que ele não é ruim, ela não se vê como antes, uma 

incompetente. Está aprendendo a lidar. Digo que essas experiências pontuais não lhe retiram o 

“todo” de realizações que está vivendo, não contaminam isso. Eu lhe digo que suas 

potencialidades estavam se concretizando, que ela estava num momento de plenitude, e essa 

plenitude poderia ser vivida em terapia. Ela estava ampliando a casa e também os espaços 

internos. Digo que a terapia também é um espaço amplo, em que podemos conversar sobre 

todas essas conquistas. Nós relacionamos essas conquistas também à psicoterapia. Ela fala 

que poderia vir, se ela pudesse vir só quando possível. Eu digo que está bem, que o espaço 

dela seria preservado para quando ela pudesse vir. Ela fala que, na depressão, as suas 

qualidades se apagaram. Digo que foi como se as luzes tivessem se apagado e ela não o 

pudesse enxergar, mas seu potencial estava lá e estava se concretizando agora.  

Ela fala sobre não ficar eufórica, e eu a lembro de que a felicidade também é para ser 

vivida. Ela diz que sempre cuidou das festas de família, pergunta se poderia me mandar fotos 

por e-mail. Digo que sim e que poderia  trazer, assim como fotos dos trabalhos. Ela diz que ia 

trazer, porém, Eloísa não retornou às sessões.  

Após um ano, liguei para saber como ela estava. Ela disse que estava superbem, 

superfeliz e disse o  quanto é incrível a mudança que o significado de algo pode ter. Disse que 

hoje vê uma aranha com tranquilidade, que “tudo se tornou tão pequeno”. Contou que hoje é 

capaz de cantar a música da dona aranha para ninar a filha. A paciente contou que diminuiu o 

ritmo de trabalho, pois ela e sua sócia tiveram filhos com um intervalo de tempo muito 

pequeno. Eloísa contou que a filha não “pegou o peito” e que amamentar com a mamadeira 

ajuda a poder trabalhar, mas mostrou estar reservando tempo para a maternagem. A paciente 

disse que estava muito feliz e me agradeceu.  

  



 

 
 

5 DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Discussão teórico-clínica do caso 

 

 

Existem dois caminhos a serem percorridos nesta discussão, os quais se entrecruzam. 

O primeiro é a elaboração teórica do caso de Eloísa, e o segundo é a discussão dos 

desenvolvimentos terapêuticos em decorrência da técnica utilizada. Nesta seção procederemos 

à compreensão teórica do caso. 

Para começarmos a elaborar teoricamente o caso, comecemos do primeiro tema 

trazido pela paciente a partir das figuras: o tema da “mãe sugadora” (11ª sessão), assunto 

suscitado a partir de associações relacionadas à foto do espaço interno da catedral de Brasília. 

A partir dessa figura, Eloísa fala de uma mãe que a suga e que a prende em vários aspectos, 

inclusive no sexual. Freud (1926/1992) esclarece o modo de entender a angústia de castração 

nas meninas, em que a castração já se verificou. A angústia está mais relacionada à perda do 

amor por parte do objeto do que à perda do objeto.   

 Para compreender essa angústia pensemos primeiro a respeito da depressão que Eloísa 

relatou ter vivido. É possível tecer considerações a partir de Freud (1926/1992). O autor 

afirma que o investimento contínuo em um objeto de que se sente falta e que não pode ser 

inibido produz o mesmo estado de desamparo que a dor provoca. O luto realiza o trabalho de 

retirar do objeto esse investimento. Eloísa parece ter feito, durante seu processo terapêutico, 

um luto dos trabalhos cujos problemas lhe geraram um sentimento de que havia “deixado de 

existir”, de “ser”. Elaborando a dor da reação à perda do objeto, à perda do trabalho, da 

imagem de profissional ideal, pudemos avançar e começar a trabalhar a angústia.  

 Para Freud (1926/1992), a angústia é a reação ao perigo que a perda do objeto ou do 

amor do objeto acarreta, como o perigo da perda do amor materno. O autor aborda a relação 

entre os medos infantis e as fobias no adulto e mostra que o medo infantil do escuro ou de 

estranhos remete à ausência da mãe. Eloísa tem medo de lugar fechado e de escuro, diz que o 

escuro lhe dá falta de ar. Esses medos, assim como o de animais, Freud (1917/1992a) diz 



 

 
 

aparecerem desde cedo, e nos remetem a esse desenvolvimento primitivo da criança. Assim, 

Eloísa traz esses aspectos da vida infantil e parece temer a perda do amor materno.  

Nesta discussão falaremos daquilo que para Eloísa foi recordado, porém, não 

pretendemos diferenciar realidade factual de realidade psíquica. Cabe enfatizar a importância 

das construções em análise (FREUD, 1937/1992), de modo que a convicção passa a ter valor 

metapsicológico e a estar relacionada à cura (BOTELLA, BOTELLA, 2003). Estaremos nos 

referindo a experiências ou recordações, nos referindo ao que para a paciente são 

experiências vividas ou recordações. A elaboração metapsicológica aqui proposta é uma 

ficção à qual recorreremos, considerando sua utilidade na compreensão clínica do caso.  

 Temos dois aspectos a discutir sobre o caso os quais André (1996) refere como 

presentes na cena edípica. O primeiro é ume excesso relatado como vivido na brincadeira com 

o avô. Pode-se pensar em um transbordamento pulsional, acarretado pelo excesso decorrente 

da brincadeira com o avô, vivido como repulsa. Há um excesso pulsional vivido como terror, 

sem um estado de preparação para tal. O outro aspecto é o de que parece surgir um sentimento 

de culpa, tal como aquela que ocorre em consequência do direcionamento ao pai e da 

concorrência com a mãe (ANDRÉ, 1996). Essa cena edípica não foi vivida por Eloísa com 

seu pai, mas com o pai de sua mãe. Conforme vimos a partir de Laplanche (1993), a relação 

adulto-infante é eminentemente propícia à revivescência de conflitos e de desejos a partir do 

inconsciente. Assim, seu avô pode constituir o terceiro imaginário materno e Eloísa vive a 

triangulação com ele. Assim, seguindo as ideias de André (1996), essa experiência pode ter 

acarretado a culpa da concorrência com a mãe e o medo da perda do amor materno.  

 O medo da perda do amor da mãe surgiu no processo terapêutico de Eloísa e parece ter 

uma relação com essa culpa inconsciente decorrente da concorrência edípica. Eloísa traz uma 

mãe que suga, prende e controla. Uma mãe que cria um movimento centrípeto em direção a si, 

do qual é muito difícil Eloísa se desvencilhar. Porém, o distanciamento desse movimento 

centrípeto em direção ao crescimento foi assinalado pela analista. A paciente diz não telefonar 

para a mãe: “A minha mãe me prendia, e eu me sinto presa. Depois que casei, ligava todo dia 

para ela. Hoje, às vezes quero ligar, mas não ligo. Ela liga no dia seguinte: ‘você não ligou 

ontem!’. E eu dizia ‘Não deu’”. A analista observa que, embora haja uma mãe que suga e a 

prende, deixando-a “pequenininha”, “há um movimento para se distanciar disso e crescer”. 



 

 
 

Green (1991) afirma que o perigo de perda do amor da mãe pode fazer com que toda a 

sexualidade sucumba à ameaça de castração; pois a interdição não recai sobre a atividade 

fálica, na menina, embora recaia sobre a atividade sexual. São ameaças mais globais 

(LAPLANCHE, 1980b) , que podem levar à perda do amor (FREUD, 1926/1992). 

A paciente pode ter sentido transferencialmente que no seu espaço psicoterapêutico 

lhe era possível falar de seus conteúdos de forma mais livre, menos opressora. Parece ter 

sentido que nosso vínculo não pressupunha a repressão de sua sexualidade. Assim, lhe foi 

possível elaborar as questões relacionadas à sexualidade que passaram a surgir. Eloísa relata 

que, em sua adolescência, a mãe havia lhe proibido engravidar e relaciona engravidar à perda 

do amor da mãe. Podemos considerar que o vínculo terapêutico proporcionou uma 

sustentação (holding) que parece ter permitido a ressignificação do vínculo com a mãe.  Após 

o trabalho em psicoterapia, o qual propiciou uma sustentação emocional – que entre outras 

experiências parece ter permitido essa ressignificação da relação com a mãe e a elaboração da 

cena traumática com o avô, a qual será discutida - Eloísa engravida, algo que desejava muito 

(conforme mostra a Unidade 3 do Procedimento de Desenhos-Estórias), parecendo ter sido 

liberada para viver a feminilidade de uma forma plena.  

Levando-se em consideração a experiência da pesquisadora com pacientes com 

sintomas fóbicos (GRANADO, SOUZA, TARDIVO, 2008; GRANADO, VIEIRA, 

TARDIVO, 2008a,b), inclusive em um caso de neurose fóbica (GRANADO, VIEIRA, 

TARDIVO, 2008a), é possível dizer que, através do uso das imagens, muito rapidamente, o 

processo terapêutico chegou à descrição de uma situação traumática. As imagens foram 

instrumento para Eloísa abordar, primeiramente, sua relação com a mãe e, depois disso, se 

encaminhar rapidamente para a descrição de uma cena relatada como traumática: a dela no 

colo do avô fazendo a brincadeira da aranha.  

A técnica dirigiu a psicoterapia a essa cena, relatada como traumática. A paciente fala 

que seu avô brincou com seu corpo. O avô finge que sua mão é uma aranha, a coloca na coxa 

de Eloísa e percorre todo o corpo, passando pela área genital. Eloísa gostava muito desse avô, 

tinha um apreço muito grande por ele, mas até hoje se pergunta se ele era perverso, para 

utilizarmos a denominação freudiana (FREUD, 1905/1980a), ou seja, se havia desejos 

incestuosos por parte dele, e relata sentir horror nessa cena. 



 

 
 

Seja esse avô um perverso no sentido freudiano, um adulto com o psiquismo clivado, 

tal como aborda Laplanche (1988a), que deixa escapar significantes sexuais na relação com a 

criança, ainda que não haja consciência disso, ou um avô que “amou demais”, como  o pai de 

Dora, que não pode ser acusado de perverso (ANDRÉ, 1996), o fato é que Eloísa se pergunta 

sobre os significantes que lhe foram implantados nessa cena rememorada. Poderíamos dizer 

que Eloísa relata o encontro com a língua da paixão, que, com Laplanche, não é reduzida ao 

sentido da polissemia linguística, mas presente também na gestualidade, como nos gestos da 

brincadeira de seu avô, os quais são retratados com um caráter traumático.  

 A excitação sexual transformada em sensações desagradáveis, como repugnância, é 

considerada por Freud (1905/1980b, 1915/2004a) uma inversão de afeto que ocorre sob ação 

do recalque. Utilizaremos os conceitos freudianos que nos auxiliam como uma prototeoria 

(HERRMANN, 2001b) feita sob medida para esse caso e, para tanto, recorreremos a 

conceitos presentes em diferentes teorias, inclusive este conceito que ainda está relacionado à 

primeira teoria da angústia (na diferenciação realizada por Laplanche): a transformação de 

pulsão em angústia. Porém, avançaremos com Laplanche (1980/1998a), propondo que o ego 

sofre um ataque das pulsões advindas do id entendendo que o sintoma é um elemento 

estruturante que busca circunstanciar esse excesso pulsional, esse ataque pulsional sofrido.  

 Freud (1932/1992c) cita Abraham ao dizer que a aranha, em sonhos, é símbolo da mãe 

fálica. Freud se baseia aqui em concepção simbólica que desconsidera o contexto individual 

no qual o símbolo foi concebido, não levando em conta as associações individuais, o que 

Ernest Jones vai resgatar quanto aos sonhos típicos (GARCIA-ROZA, 2008b). Podemos 

dizer, no entanto, que as associações realizadas especificamente por essa paciente parecem 

remeter a uma concorrência edípica com a mãe. Assim, podem encaminhar, de fato, a um 

simbolismo em que a aranha, representando a mãe fálica, vem funcionar como interdito na 

relação de Eloísa com o avô, o qual circunscreveria o transbordamento pulsional provocado 

pela brincadeira, transformando, então, a angústia transbordante sem preparação prévia para a 

invasão pulsional (FREUD, 1917/1992a, 1920/2006; LAPLANCHE, 1980/1998a) em uma 

angústia circunstanciada, possibilitando a transformação da angústia transbordante do 

momento do trauma em angústia-sinal. 



 

 
 

Interpretamos, portanto, que houve significantes sexuais os quais, nessa relação com o 

avô, foram implantados de tal forma traumática que constituíram não o trauma fundante da 

sexualidade, mas uma neurose (LAPLANCHE, 1987/1992). Fuks (2000), a partir de Guy 

Briole (1988)60, esclarece que o que torna uma situação traumática é o fato de um evento 

entrar em tensão com as fantasias do sujeito no momento do encontro traumático. Essa noção 

revela a importância dada ao encontro entre as mãos do avô com desejos edípicos, fantasias 

edípicas em pleno funcionamento. Ferenczi (1932/1992) postula a diferença entre a 

sexualidade infantil, a terna e a adulta, sexualidade que fala a linguagem da paixão. O autor 

acrescenta: 

 

… as crianças, quase todas sem exceção, brincam com a ideia de ocupar o 
lugar do progenitor do mesmo sexo, para tornar-se o cônjuge do sexo oposto, 
isto, sublinhe-se, apenas em imaginação. Na realidade elas não quereriam, 
nem poderiam, dispensar a ternura, sobretudo a ternura materna. Se, no 
momento dessa fase de ternura, se impõe às crianças mais amor, ou um amor 
diferente do que elas desejam, isso pode acarretar as mesmas consequências 
patogênicas que a privação de amor... (FERENCZI, 1932/1992, p. 103). 

  

 A partir dos autores citados pensamos que, no momento da brincadeira com o avô, as 

fantasias edípicas, as quais poderiam estar em pleno funcionamento, dentro desse erotismo 

infantil se encontraram com significantes sexuais que ultrapassam a capacidade de elaboração 

da criança e que há, portanto, um excesso pulsional traumatizante. A ideia das mãos do avô 

sobre seu corpo foi recusada por Eloísa. Essa ideia inadmissível sofreu o recalque, e a aranha, 

com seu “andar”, aparece como sintoma que, além de circunstanciar o excesso pulsional, 

simboliza o recalcado.  

A concepção de recalque primário e secundário de Laplanche (1987/1992) postula que, 

no primeiro tempo, está em questão o ego-corpo que coincide com todo o indivíduo, e, no 

segundo tempo do recalcamento, o que está em questão é o começo do ego como instância. 

Parece ser muito rico a este trabalho pensar nestes dois tempos de constituição do 

inconsciente: o tempo da sedução originária e o tempo do recalcamento secundário, referido 

ao Édipo.  

                                                 
60  BRIOLE, G. El trauma em psicoanálisis. In: Revista Argentina de Psiquiatria, v. 9, n. 31, p. 24-29, 
1998. apud FUKS (2000). 



 

 
 

 Estamos trabalhando a hipótese de que a gênese da neurose de Eloísa e de seus 

sintomas fóbicos tenha uma relação com a implantação de significantes sexuais no momento 

em que os desejos edípicos estão em pleno funcionamento e supondo que esses significantes 

sexuais ultrapassaram a sua capacidade de elaboração, constituindo objetos-fonte de pulsão 

que não puderam, antes da psicoterapia, sofrer uma elaboração61. Por sua intensidade, foram 

implantados de forma traumática e, para além da constituição da sexualidade, levaram à 

neurose. Isso acontece no tempo em que, do ponto de vista metapsicológico, pensamos estar 

sendo selada a constituição de seu inconsciente, tal como propõe Laplanche (1987/1992). 

Eloísa relata que houve um percorrer de mãos sobre seu corpo, que lhe invadiram e, podemos 

inferir do ponto de vista metapsicológico, que, nessa cena, seu ego, como instância, sofrera 

uma invasão pulsional. No colo do avô, a invasão libidinal excedeu a capacidade de 

elaboração do psiquismo de Eloísa, e o sintoma veio circunstanciar tal transbordamento. A 

neurose passa a constituir a simbolização possível, como propõe Laplanche (1980/1998a) na 

sua leitura da segunda teoria da angústia de Freud.  

 André (1996) considera que o amor paterno que excede a capacidade de elaboração 

psíquica da criança está na origem do recalcamento da feminilidade primária e é condição da 

existência e satisfação de uma feminilidade posterior. O ser-efractado, para André (1996), 

define a abertura da criança pequena para a vida psicossexual, constituindo uma possibilidade 

de erogeneização da vagina que simboliza a intromissão sedutora da sexualidade adulta no 

psicossoma da criança. A passividade traumática do recém-nascido diante do mundo adulto é 

sucedida pela passividade do ego diante do ataque pulsional, substituída pela passividade 

como alvo pulsional, constituindo a feminilidade. No caso em psicoterapia, o excesso imposto 

pelo avô, na brincadeira rememorada, ultrapassou a capacidade de elaboração de Eloísa. Esse 

excesso, em vez de inaugurar uma sexualidade feminina tal como o trauma necessário 

constitutivo da feminilidade faria, promoveu uma entrada problemática no Édipo e contribuiu 

para o desenvolvimento de uma neurose. O desejo de engravidar (conforme mostra a Unidade 

3 do Procedimento de Desenhos-Estórias) somente pôde se concretizar após todo o processo 

psicoterapêutico em que a análise do trauma vivido na infância teve lugar. Eloísa vivenciou, a 

                                                 
61  Não estamos reduzindo a neurose a este evento, consideramos toda a ampla experiência vivida, porém, 
esse excesso relatado parece ter tido um papel importante na constituição do sintoma fóbico.    



 

 
 

partir da relação com o avô, não uma abertura, mas inibições sexuais (como a dificuldade em 

viver uma sexualidade plena) e também sintomáticas, caracterizadas pela evitação da aranha. 

 Laplanche (1987/1992) e Laplanche e Pontalis (1985) atribuem uma origem relacional 

àquilo que em Freud muitas vezes é considerado filogenético. Consideramos neste trabalho 

que as primeiras e originárias fontes de angústia nascem diretamente do momento traumático, 

do encontro do ego com uma exigência libidinal excessivamente grande, e compreendemos 

essa cena rememorada no colo do avô como uma situação que apresenta um abalo econômico, 

o qual precisa ser evitado. Isso é conseguido a partir da emissão de um sinal de angústia pelo 

ego o qual sinaliza que o trauma pode voltar a ocorrer (FREUD, 1926/1992, 1932/1992a). 

Assim, Eloísa desenvolve um quadro de histeria de angústia, e a aranha passa a ser a 

representação à qual solda-se a angústia. O sinal anuncia: “A presente situação me faz lembrar 

uma das experiências traumáticas que tive antes. Portanto, preverei o trauma e me 

comportarei como se ele já tivesse chegado, enquanto ainda houver tempo de livrar-me dele” 

(FREUD, 1926/1992, p. 155). A fobia pode ser considerada como constituída após um 

primeiro ataque de angústia em determinada situação, como o próprio Freud (1926/1992, 

1932/1992a) já propôs. Essa estruturação histérica impede que seu ego se veja entregue ao 

ataque pulsional. Assim, o novo ataque é interditado pela fobia, em que o sinal de angústia 

impede a irrupção de angústia automática. As repressões posteriores despertam a angústia 

como sinal de uma situação de perigo prévia. Nessa estruturação histérica, lembranças foram 

recalcadas e, no lugar dessa lembrança, Eloísa temia as aranhas, que representavam o 

recalcado.  

 A partir de Laplanche (1988b,c), podemos pensar que aquilo que é excitante, sexual e, 

ao mesmo tempo, figura o horror não é passível de elaboração, síntese, simbolização e 

ligação. No Procedimento de Desenhos-Estórias, realizado nas sessões iniciais, a paciente 

desenha diversas situações que figuram os aspectos sintetizadores do psiquismo, o “bom” 

(LAPLANCHE, 1988b,c). Na Unidade 5 (Anexo B), parece estabelecer uma cisão entre 

aspectos “bons” e “maus” ou aspectos sintetizadores e fragmentados do psiquismo. Há uma 

porta que cliva e afasta os maus dos bons objetos. O passado é trancado, e a chave parece ser 

jogada fora.  



 

 
 

 Refletindo sobre a pulsão de morte, pensada a partir de Laplanche como pulsão sexual 

de morte, hostil ao ego, desestabilizadora e cujo objeto-fonte é um aspecto clivado, parcial, 

fragmentado (LAPLANCHE, 1988a, LAPLANCHE, 1987/1992), vemos que esses aspectos 

do psiquismo aparecem logo nas sessões iniciais. Teoricamente, esses objetos atacantes 

internos se constituem na sedução originária e, no caso em estudo, tornam-se traumáticos na 

cena no colo do avô, em que são implantados significantes não passíveis de elaboração, no 

momento em que seria selada a constituição do inconsciente e em que o ego se diferenciaria 

como instância.  

Referindo-se ao seu sonho, Eloísa diz: “eu estava fugindo de alguma coisa e aí vou 

atravessar uma porta, que é a única saída daquilo, não sei do que eu estava fugindo, e sempre 

tem mãos que me seguram e me impedem de passar. E eu grito pela minha mãe e acordo”. 

Sua mãe, a mesma que suga, é quem podia salvá-la das mãos, que são sentidas como 

atacantes. A mãe de quem não quer perder o amor pode salvá-la das mãos que talvez remetam 

à realização do Édipo. Uma barreira que não pode ser ultrapassada, situação da qual sua mãe 

poderia salvá-la. Podemos pensar que são as mãos que a impediam de ir adiante e se 

desenvolver. O que lhe foi possível após começar a trabalhar essas questões no contexto de 

sua psicoterapia.  

Outro ponto a ser discutido é o de que, desde as primeiras consultas, a paciente 

chegava às sessões clamando pela técnica: “vamos às figuras”. Isso chamou a atenção da 

analista, e parece fundamental para a compreensão da transferência pensar no porquê desse 

chamamento apressado à técnica. Ao pedir pelas figuras, Eloísa estava aceitando brincar na 

área intermediária (WINNICOTT, 1971/1975) proposta pela analista, e, possivelmente, em 

decorrência disso sua psicoterapia permitiu tantas elaborações. Esse tema será aprofundado na 

próxima seção. Porém, além disso, podemos pensar o quanto, nesse pedido apressado da 

técnica, não estava sendo reeditada a situação traumática, em que Eloísa pedia para tomar, 

muito rapidamente, contato com elementos que poderiam ultrapassar sua capacidade de 

elaboração nesse momento precoce da psicoterapia. A Unidade 5 dos Desenhos-Estórias 

(Anexo B), como vimos, mostra que Eloísa gostaria de fechar a porta do passado e seguir em 

frente, quando, na verdade, a técnica abre justamente essa porta do passado que a coloca em 

contato com a angústia. Ao mesmo tempo em que Eloísa quer fechar a porta do passado, se 



 

 
 

lança à técnica que abre a porta desse passado. Esse movimento parece estar relacionado à sua 

transferência. 

 Ferenczi (1932/1992) afirma que uma transferência em que existe submissão pode 

estar carregada de aspectos do amor objetal passivo, aquele que o autor designa como 

pertencente ao estágio de ternura. Ele diz: 

 

...por trás do amor de transferência, submissão ou adoração de nossos [...] 
pacientes [...há] o  desejo nostálgico de libertação desse amor opressivo. Se 
ajudarmos [...] o paciente [...] a abandonar essa identificação e a defender-se 
dessa transferência tirânica, pode-se dizer que fomos bem-sucedidos em 
promover o acesso da personalidade a um nível mais elevado (FERENCZI, 
1932/1992, p. 104).  

 

Essa atitude de obediência à técnica parece uma forma de submissão: “vamos às 

figuras” pode ser interpretado como uma obediência submissa aos supostos desejos do “adulto 

- analista”. Porém, quando a analista não repete os excessos do avô ao abrandar esse 

movimento, questionando essa rapidez, ou ao abrir espaço, por exemplo, para a paciente falar 

das angústias diante da hospitalização da afilhada (14ª sessão), assunto que Eloísa queria 

ignorar e “ir às figuras”, está permitindo que essa transferência obediente seja elaborada. A 

analista trabalhou essa questão também dizendo a Eloísa que ela já sofrera uma intrusão e que 

a psicoterapia devia prosseguir em um movimento que tivesse a delicadeza que lhe faltou.  

Quando a analista não repete esse excesso do avô e nem a censura materna, permite a 

elaboração desses aspectos angustiantes, que somente então realmente “ficaram para trás”, 

como mostra ser o desejo de Eloísa na Unidade 5 do Procedimento de Desenhos-Estórias. 

 Eloísa parou o tratamento no momento em que parece ter sentido que seus objetivos 

foram atingidos. Na conversa por telefone vimos que possivelmente haveria mais aspectos a 

serem trabalhados, porém, observamos que conteúdos os quais estavam recalcados puderam, a 

partir da técnica proposta, emergir. Eloísa teve condições de exercer sua feminilidade num 

sentido mais pleno e pôde retomar seu desenvolvimento. 

  

 

 



 

 
 

5.2 Desenvolvimentos psicoterapêuticos a partir do uso de imagens na psicoterapia 

psicanalítica 

  

  

 Podemos considerar que essa psicoterapia desencadeou um processo psicoterapêutico 

rápido e intenso, levando-se em conta outros casos de pacientes atendidos com sintomas 

fóbicos (GRANADO, SOUZA, TARDIVO, 2008; GRANADO, VIEIRA, TARDIVO, 

2008a,b),  inclusive um caso de neurose fóbica (GRANADO, VIEIRA, TARDIVO, 2008a). 

Houve uma diferença técnica proposta. Em vez de a paciente associar livremente, ela poderia, 

também, associar a partir de imagens. Eloísa aderiu a essa técnica, aceitou “brincar” na área 

intermediária proposta o que, por si só, constituiu em processo em que há sustentação 

emocional. O holding proporcionado ao longo de todo o processo – cujo paradigma é o bebê 

no colo da mãe - deve ser considerado como um elemento essencial que veio favorecer os 

desenvolvimentos da paciente na psicoterapia (WINNICOTT, 1971/1975) e a ressignificação 

de experiências traumáticas. Discutiremos nesta seção os pormenores das possíveis 

implicações do uso dessas imagens no atendimento de Eloísa. 

 Comecemos retomando a Teoria da Sedução Generalizada de Laplanche (1987). Ele 

fala da implantação de significantes enigmáticos que se dá na inadequação da linguagem do 

adulto à linguagem da criança. Há significantes sexuais que escapam ao próprio adulto, pois 

inconscientes, e, na relação com a criança, esse “inconsciente do outro” será implantado nela 

como objeto-fonte de pulsão. Para tratar essa ideia, Laplanche retoma a carta 52 de 1896 de 

Freud a Flies, em que Freud fala de uma primeira inscrição que se dá num sistema perceptivo 

(Wz). Sistema perceptivo e memória se excluem. Para aceder à consciência, é necessário que 

esse material seja traduzido. Os objetos de percepção sofrem sucessivas traduções e 

reinscrições. Há repressão quando não há essa possibilidade de tradução.  

 As representações-de-coisa (FREUD, 1915/2006b) constituem o inconsciente ao 

perderem a referência à experiência, Laplanche (1993) as denomina representação-coisa62, por 

se referirem apenas a si mesmas. No caso em estudo, a cena relatada no colo do avô aparece 

                                                 
62  Conforme já mencionado, para esse autor, as representações-de-palavra também podem tonar-se 
inconscientes. O que as caracteriza inconscientes é a perda da referência.  



 

 
 

como um momento em que foram implantados significantes, porém, constituindo não o 

trauma fundante da sexualidade, mas um trauma relacionado a uma neurose. Nessa cena, 

foram constituídos restos que a princípio não puderam ser traduzidos, mantendo-se no nível 

da percepção (referido por Freud na carta 52 como sistema Wz).  

 Na psicoterapia realizada, a partir da primeira figura em que há uma imagem de 

aranha, a teia, Eloísa associa: “a minha mãe contava a história de que eles eram do sertão e 

andavam toda a família junta e quando iam se deslocar de um lugar para o outro, na estrada, 

tinha aranha e ela atravessava a estrada e ficava assim em pézinha. Ela me contava essa 

história, e a história  me ficava”. Ao que pergunto: “em pé?”. E a paciente responde “É.  

Assim (fez o gesto com os dois dedos em pé, imitando perninhas). Mas, desde uns 3 anos,  eu 

falava ‘aranha’ errado... Lembro-me de estar no colo do meu avô e de que ele sabia que eu 

tinha medo e brincava – ‘olha a aranha’ – e fazia assim com a mão (mão percorrendo o corpo  

com os dois dedos), e eu ficava apavorada”. Em diversas sessões, a paciente relata que o que 

ela quer traduzir é a intenção do avô, o significado do percorrer daquelas mãos pelo seu 

corpo; esse gesto do avô é que não foi possível metabolizar. Seguindo o esquema de 

Laplanche (1993), podemos pensar esse recalque da seguinte forma: 

                                         

                                          

  

 Esses significantes (s) recalcados foram implantados de forma mais traumática que 

aquela que inaugura o inconsciente e constituíam objetos de percepção que agiam como 

atacantes-internos. A neurose fóbica constituiu uma tentativa de tradução desses restos, foi a 

simbolização possível. Interessante que duas sessões depois daquela em que Eloísa relata pela 

primeira vez a experiência no colo do avô, ela quer ver a aranha. Podemos dizer que ela tem a 

possibilidade de ver a aranha, uma vez que a fobia não é mais a única via de simbolização. A 

paciente afirma “hoje é tranquilo olhar”, “hoje posso ver, hoje posso olhar”. 

  A apresentação da imagem nessa proposta de enquadre diferenciado levou a 

associações em torno da temática da aranha. Podemos relacionar essas associações em torno 

da aranha ao papel que as fantasias presentes no trabalho do sonho realizado pela consciência 



 

 
 

vígil têm com relação ao conteúdo latente do sonho em que há uma simbolização mútua, e 

essas fantasias remetem de forma imediata ao núcleo do sonho (FREUD, 1900/2001), noção 

recuperada por Laplanche e Pontalis (1985). Podemos pensar que, tomando o sintoma como 

sonho, trabalhar em torno do tema da aranha permitiu essa simbolização mútua, que, no caso 

das fantasias, dirige-nos ao núcleo do sonho e, no caso do sintoma, ao conteúdo inconsciente 

que vinha se simbolizando através do sintoma. 

 Avancemos nos aspectos deste trabalho que permitiram rapidamente alcançar uma 

cena traumática. No processo primário, há o predomínio da satisfação alucinatória do desejo 

sem diferenciação entre alucinação e percepção; no processo secundário, há a distinção entre 

interno e externo, alucinação e percepção. No entanto, como afirma Gurfinkel, D. (2008), com 

a teoria dos objetos e fenômenos transicionais de Winnicott (1971/1975), sonhar está em 

extensão ao brincar, como atividade simbolizante. Em lugar da substituição do processo 

primário pelo secundário ao longo do desenvolvimento, para Winnicott, há uma peculiar 

articulação entre os dois registros que produz a ilusão, a qual acaba constituindo o ápice do 

desenvolvimento. A área intermediária de Winnicott é campo da simbolização. Remete à 

reunião potencial onde ocorreu a separação e dá origem a uma nova categoria de objetos. 

“…diferente daquela dos objetos externos ou internos que, pelo fato da teorização que 

supostamente dá conta dela, recorre amplamente à simbolização…” (GREEN, 1993/2010, p. 

253). No enquadre aqui proposto, trabalhamos a partir do imagético. Em sua etimologia, 

imagem relaciona-se a uma efetualidade mágica (MATOS, 1991). Podemos pensar que o 

imagético teria instaurado a área intermediária, da ilusão, na qual os objetos são 

criados/encontrados, a partir da inauguração de uma linguagem que se aproxima do onírico, 

propício à simbolização. 

 No sonho, o ego está na periferia, é como que seu “meio-ambiente”, a sua cena, ele é 

recolhido nos limites da cena nos termos de Laplanche (1980/1998a) a partir de Freud 

(1900/2001). Poderíamos pensar que, ao instaurar-se uma abordagem imagética, a linguagem 

do sonho, estaríamos encaminhando as funções egoicas para a periferia, tal como o sonho. 

Laplanche (1980/1998a) diferencia o modelo antropomórfico presente no ponto de vista 

dinâmico e econômico, em que há forças atuando umas contra as outras, do modelo 

linguístico, o qual é aparentado com a metáfora da óptica (FREUD, 1900/2001). No modelo 



 

 
 

linguístico, ainda não é abordada a oposição de forças, mas uma falha na tradução de uma 

língua a outra pelo fato de que um meio e outro apresentam índices de refração diferentes. 

Assim, o modelo linguístico é caracterizado por modos de funcionamento diferentes numa 

parte e na outra do sistema, que configuram uma heterogeneidade – podemos compreender 

essa ideia pela metáfora da diferença de mentalidade entre dois povos, diferença das 

estruturas linguísticas –, de modo que o que é dito numa língua não encontra correspondência 

na outra. Essa resistência da própria tradução cria dificuldade para a passagem de um registro 

a outro (LAPLANCHE, 1980/1998a).  

 É possível sugerir que ao inserirmos uma linguagem imagética, linguagem do 

inconsciente, nos inserimos no campo inconsciente, para utilizarmos o conceito de campo de 

Herrmann (2001a) e fomos permitindo o acesso ao que não podia, até então, ser pensado. A 

origem do sintoma pode ser interpretada, numa leitura freudiana, como uma ruptura entre a 

representação-de-coisa e a representação-de-palavra. A aranha constituiria o retorno em 

imagem do recalcado. Em A interpretação das afasias, Freud (1891) já afirmara que a 

representação-de-palavra associa-se à representação-de-objeto63 pelo vínculo entre imagem 

sonora da palavra e imagem visual do objeto. A partir da apresentação imagética da aranha, 

podemos ter rompido com essa resistência própria à diferença de línguas, que Freud 

(1915/2006b) em O inconsciente postulou haver entre os sistemas inconsciente e pré-

consciente; ou podemos dizer diferença entre campos inconsciente e pré-consciente-

consciente, para fundamentar-nos na teoria de Herrmann (2001a). Essa ruptura com a 

resistência própria a diferença de línguas teria ocorrido pelo fato de termos inserido a 

linguagem imagética, inconsciente, de forma a haver uma maior fluência de passagem de 

conteúdos entre esses sistemas, abrindo caminho a uma simbolização e permitindo a 

reconstituição mnemônica das associações perdidas. 

 No sonho, o imagético, remetido ao alucinatório, está relacionado à regressão. “A 

regressão é que permite a representabilidade de forma que a representação fosse transformada 

novamente na imagem sensorial da qual se originou” (FREUD, 1900/2001, p. 523). O 

imagético parece ter propiciado uma certa regressão. Não a regressão alucinatória do sonho; a 

                                                 
63  Utilizando-nos do termo do trabalho sobre as afasias (FREUD, 1891), o qual foi denominado 
representação-de-coisa em O inconsciente (FREUD, 1915/2006b). 



 

 
 

própria rememoração deliberada, por exemplo, envolve um movimento retrocedente do 

aparelho psíquico, retornando à matéria-prima dos traços mnêmicos subjacentes (FREUD, 

1900/2001). Esse movimento retrocedente teria permitido o acesso rápido ao conteúdo 

inconsciente subjacente.  

 A figurabilidade é um processo que se desenvolve na via regrediente (BOTELLA; 

BOTELLA, 2003) e pode ser uma forma de viabilizar a simbolização quando há dificuldades 

impostas a ela por um trauma (KIRSHNER, 2007). A paciente viveu uma rememoração. 

Através da área da ilusão, da transicionalidade propiciada pelo enquadre aqui proposto, uma 

via regrediente se estabeleceu, processos primários e secundários puderam coexistir, de modo 

que o trabalho de figurabilidade foi facilitado e conteúdos até então inconscientes emergiram.  

 Assim, teríamos permitido tão rapidamente a simbolização de conteúdos inconscientes 

que antes pareciam não poder ser lembrados por termos nos colocado nessa linguagem 

figurativa, onírica, tal como é a linguagem do sonho, de forma que os processos primário e 

secundário não mais estavam em oposição. Podemos teorizar que as funções egoicas 

migraram mais para a periferia numa via regrediente e as linguagens (do inconsciente e do 

pré-consciente-consciente) foram aproximadas de modo que a tradução entre os dois sistemas 

não mais envolveu uma oposição tão intensa.  

 A figurabilidade é um facilitador da escuta analítica. Permite uma escuta que se dá 

pela via regrediente, em que o analista se encontra num estado onírico e para intervir, utiliza 

não somente os elementos conscientes-pré-conscientes em que operam as representações-de-

palavra, mas também, através da via regrediente alcança conteúdos inconscientes e aquilo que 

não podia ser representado. Isso acontece ao acessar imagens e figuras que transformam 

conteúdos que não podiam ser representados em figurabilidade (BOTELLA; BOTELLA, 

2003). Este trabalho permitiu à analista desenvolver uma escuta que prioriza o imagético. 

Assim, este trabalho modificou, também, a própria analista, a qual desenvolveu uma escuta 

que passou a se dar de forma mais intensa a partir de figuras e imagens. A escuta por imagens, 

ou o pensamento visual, é, portanto, mais próxima dos processos inconscientes e mais antiga 

que o pensamento verbal, permitindo um entendimento não conceitual daquilo que, na 

linguagem, antecede sua forma falada (LEITE, 2001). A partir de Fédida, Leite (2001) afirma: 

“O retorno às imagens e sua colocação em figuras realizam um trabalho de desalienação da 



 

 
 

linguagem de sua função convencional e restauram sua capacidade de apresentar o desenho 

interno da fala” (p. 19).  Essa possibilidade de interpretar a partir da figurabilidade, do pensar 

por imagens, foi possível à analista a partir deste trabalho. 

   Prosseguindo no tema da simbolização no processo psicoterapêutico de Eloísa, na 17ª 

sessão, ela começa a estranhar a palavra “pica”. Quando Eloísa disse essa palavra na sessão, 

perguntou-me: “picar? É assim que fala? Ou morder? Aranha não tem dente, né? Acho que 

pica. Fala assim, né, picada de aranha, acho que é isso, pica”. Quando perguntei o que 

aconteceria com a picada da aranha, Eloísa disse que o veneno penetraria no corpo dela e, no 

final da sessão, que imagina que os órgãos iam começar a parar de funcionar, o fígado, o 

pulmão, e ela ia morrer. Essa imagem pode encenar aquilo a que o sintoma parecia vir 

associado: ao “envenenamento” pelo excesso pulsional que a brincadeira no colo do avô 

provocava. A paciente completa que mortífero é perder o amor, principalmente de mãe. A 

realização do Édipo, que, nesse caso, é encenado com o avô, a envenena e a leva a perder o 

amor da mãe64.  

 Amaral (1998) discute o estudo de Freud (1910/1980) sobre Leonardo da Vinci e 

aborda uma simbolização que faz parte de um processo paradigmático das atividades 

picturais, a qual não se faz a partir das associações entre as representações-de-palavra e as 

representações-de-coisa (FREUD, 1915/2006b), mas os próprios traços mnêmicos visuais do 

objeto, de acordo com o processo primário, o “pensar por imagens”, permitiriam essa forma 

de simbolização sui generis. Esse processo se aplica à atividade artística e não pode ser 

completamente transferido para pensar o atual trabalho. Porém, podemos pensar que o 

desenvolvimento analítico desencadeado neste trabalho a partir da transicionalidade 

propiciada pelo imagético foi constituído, também, de um “pensar por imagens” e que as 

imagens foram associadas a palavras ao longo do processo65. Poderíamos comparar esse relato 

da aranha que envenena e mata com a fábula do pássaro de Leonardo da Vinci.  

                                                 
64  Podemos pensar como hipótese nesse relato como um modelo de relações vividas de forma intrusiva. 
Ele traz uma imagem que poderia remeter à cópula, em que a ejaculação do homem penetra seu corpo e o 
envenena. 
65 De modo que a palavra pode começar a ter resgatado seu amplo valor polissêmico. “Pica” no uso vulgar pode 
significar pênis. 



 

 
 

 

  A “fábula da aranha” seria uma tentativa de tradução dos significantes enigmáticos 

implantados na relação com o avô. Ela teria sido facilitada pelo fato de a presente proposta ter 

encaminhado a psicoterapia para a área da transicionalidade para um espaço onírico, propício 

à ilusão, ao brincar e à simbolização. A “fábula da aranha” pode ser considerada uma 

“construção” (FREUD, 1937/1992) possível na área potencial criada a partir do enquadre 

proposto, a qual favoreceu o processo de simbolização. Ela traz os elementos terríficos em 

uma simbolização que parece ter permitido que os objetos internos, parciais, atacantes, maus, 

a serviço da pulsão sexual de morte, fossem simbolizados de forma a funcionar segundo o 

princípio da energia ligada da pulsão sexual de vida (LAPLANCHE, 1987/1992, 1988a).  

 Green (1993/2010) afirma que Winnicott66 já nos ensinou a complexificar a categoria 

de objetos e, avançando na teoria winnicottiana, propõe a função objetalizante, realizada pelas 

pulsões de vida ou de amor e responsável pela ligação com objetos. A função objetalizante faz 

funções ascenderem à categoria de objetos, de forma que somos acompanhados, ao longo da 

vida, por objetos amados, os quais permanecem fiéis e só desaparecem se os abandonarmos 

(GREEN, 1993/2010). O trabalho de figurabilidade pode ser relacionado à função 

objetalizante, pois também é o procedimento primordial de toda ligação da vida psíquica 

(BOTELLA; BOTELLA, 2003). A figurabilidade67 envolve uma forma de comunicação 

semântica crucial ao processo de subjetivação (KIRSHNER, 2007). Assim, a área 

intermediária pôde ser vivida na cena analítica, a/o criação/encontro de objetos foi possível, 

de modo que a paciente pôde recriar a si mesma (SAFRA, 1999) nesse processo.  

 Quando abordamos o caso a partir de imagens, operando na linguagem do 

inconsciente, as representações-coisa puderam ser elaboradas. Através da função 

objetalizante, tornadas possíveis pela técnica realizada que constituiu a área potencial 

winnicottiana, aquelas pulsões sexuais que funcionavam segundo o princípio do desligamento 

                                                 
66  Consideremos que a teoria de Green se diferencia da de Winnicott por aprofundar a teoria das pulsões. 
67  Ou figuração, como prefere utilizar Kirshner (2007), e um dos motivos é o fato de ser uma palavra mais 
bem conhecida no inglês. 



 

 
 

puderam ser ligadas e viabilizaram a integração de objetos internos que se converteram em 

atividade criativa.  

 A paciente relata que canta a canção da aranha para a filha ninar, enfatizando quão 

incrível é a mudança que o significado de algo pode ter. Parte da canção é como se segue: “A 

dona aranha. Subiu pela parede. Veio a chuva forte. E a derrubou. Já passou a chuva. O sol já 

vem surgindo. E a dona aranha. Continua a subir” (ELIANA, 1993). 

 Na unidade 5 do Procedimento de Desenhos-Estórias (Anexo B), a paciente mostrou 

que queria ver o sol e deixar a chuva para trás. Uma atividade criativa transformou a aranha 

que figurava o terror em outra que, na canção de ninar parece ser oferecida à filha como 

objeto transicional. Essa nova aranha pode passar pelo sol e pela chuva com movimentos 

livres e parece mostrar que Eloísa conseguiu uma transformação interna, uma recriação de si, 

em que a pulsão sexual de morte, cujo objeto-fonte é fragmentado, foi transformada, a partir 

da função objetalizante, em pulsão sexual de vida, com seus processos de integração e síntese, 

o que permitiu a constituição de unidades e vínculos (LAPLANCHE, 1987/1992, 1988a). A 

música parece figurar um novo desenho de si, agora integrado.  

 A paciente parece ter conseguido um nível de integração a partir da função 

objetalizante. Isso foi possível através da área transicional, constituída neste trabalho com o 

uso de imagens no contexto clínico da psicoterapia psicanalítica. A técnica favoreceu a 

simbolização a partir de um trabalho de figurabilidade, de forma que a cura, no sentido 

analítico descrito por Herrmann (2001a) e Mezan (1996), foi possível.   



 

 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 

 Costa (1998) revisa estudos que divergem quanto à opinião sobre o que é tratado em 

psicoterapia psicanalítica. Alguns autores consideram tratar em psicoterapia psicanalítica 

conflitos derivados que alcançam autonomia em relação a conflitos infantis (STONE, 1954). 

No entanto, outros psicanalistas, como Rangel (1981), admitem, diferentemente, ser possível 

haver uma mudança estrutural através de uma psicoterapia bem conduzida. 

 Pode-se considerar que nessa psicoterapia continuamos falando a língua materna 

(psicanálise), porém num dialeto diferente (MEZAN, 1996), muito interessante. O método fez 

aflorar algo relacionado à gênese dos sintomas mórbidos (FREUD, 1905/1980c) e favoreceu o 

“deixar que surja para tomar em consideração” (HERRMANN, 1999a, 2001a), do método 

psicanalítico. Pode-se considerar que houve cura analítica, no sentido de a paciente se 

aproximar mais do desenho do seu desejo (HERRMANN, 1983) e de modificar a estrutura 

subjacente ao sintoma (MEZAN, 1996), ainda que no setting de uma psicoterapia 

psicanalítica, o que revela pontos em comum entre esta psicoterapia psicanalítica e a 

psicanálise, possibilidade apontada por Herrmann (1999a). Considera-se, no entanto, que a 

continuidade de progressos exigiria um enquadre de uma análise.  

 Muitas questões sobre as possibilidades de generalização dessa experiência única 

podem ser levantadas. Conforme discutido (LUDKE, ANDRÉ, 1986; TARDIVO, 2004, 

2007; NASIO, 2001; MINDOWNIK, 2001), cada analista vai poder avaliar essa possibilidade 

de generalização em sua clínica pessoal. No entanto, temos, por detrás dessa experiência 

única, uma série de trabalhos realizados no Laboratório de Saúde Mental e Psicologia Clínica 

Social que se utilizam de materialidades mediadoras (GIL, 2005, 2010; TARDIVO, 2007; 

VAISBERG, 2002) como facilitadoras da comunicação no contexto terapêutico, os quais têm 

se mostrado efetivos para abordar diversas psicopatologias. Materialidades mediadoras têm 

sido utilizadas inclusive com pacientes psiquiátricos (GIL, TURNA, VAISBERG,  

TARDIVO, 2008; LABADE, COSTA, TURNA, TARDIVO, 2008; GIL, JUNIOR, 

TARDIVO, 2008), com a obtenção de resultados terapêuticos. O atual trabalho veio 

contribuir para essa área de estudos.  



 

 
 

 Novas pesquisas realizadas com o enquadre diferenciado proposto no atual trabalho 

para abordar outras estruturas psicopatológicas, como psicóticas ou borderlines, contribuiriam 

para os avanços dos estudos sobre eficácia terapêutica em psicoterapia psicanalítica. Podemos 

nos perguntar, também, quais seriam as consequências clínicas de se inserirem essas imagens 

em um momento posterior do processo psicoterapêutico, em que o vínculo terapêutico está 

ainda mais profundamente estabelecido. São possibilidades que deverão ser experimentadas 

para dar continuidade à área profícua que aqui começou a ser explorada.  

 O presente estudo de caso trouxe respostas à questão deste trabalho. Ele mostrou que o 

uso de imagens pode facilitar a simbolização e elaboração no processo psicoterapêutico da 

psicoterapia psicanalítica da fobia. Novas investigações nessa área poderão auxiliar a 

responder quanto à questão das possibilidades de generalização desta experiência. 
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