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INTRODUÇÃO 

 

O sexual considerado na análise é, obviamente, o sexual infantil. 

Este sexual está duplamente no centro da análise. 

De um lado, enquanto estrutura significante: quer seja como revivescência da 

configuração infantil (mais abrangente que “neurose infantil”) que ocorre no tratamento, 

ou como reorganização narcísica e pulsional, é sempre nos termos do Édipo que 

podemos entendê-las. De maneira mais sucinta, podemos dizer que o tratamento traduz 

a parte do psiquismo que é capaz de se repetir nos enredos da sexualidade infantil (o 

aspecto interpretativo da análise); e tenta dar à parte que não pôde se organizar segundo 

essa sexualidade infantil a oportunidade de se inscrever neles (este é o aspecto 

construtivo do tratamento).  

Por outro lado, o sexual está no centro da análise enquanto via metodológica, já 

que a ênfase dada à transferência presume que a transformação esperada repousa sobre 

uma atualização pulsional orientada pela presença do analista, e logo, sobre uma 

sexualização que utiliza o quadro material da análise e seus derivados. 

Tentarei mostrar de que maneira o tratamento de um paciente, que por uma 

questão de facilidade chamaremos de estado-limite, se organizou quanto a esta questão 

do sexual. De antemão, quero sublinhar dois pontos que  chamaram minha atenção e 

orientam meu propósito.  

O primeiro é a constatação de uma relativa independência, na sequência 

associativa, da evolução das teorias sexuais do paciente em processo primário, 

particularmente nos sonhos, e da elaboração das experiências vividas portadoras da 

repetição. Como se houvesse duas cenas: a das figurações do processo primário, a da 

atualização transferencial sob o modo da repetição. É a sucessão das sequências de uma 

e da outra que sugere a posteriori a existência de articulações entre as duas. 

O segundo ponto é a atenção dada aos processos de investimento paralelamente 

aos processos significantes. O sexual me pareceu ser a via por excelência do 

investimento, e logo, da criação da realidade do paciente pelo investimento anímico 
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desta. A necessidade constante, neste tratamento, de manipulação de objetos do mundo 

para investir a representação tornou-a exemplar quanto à utilização da realidade, não só 

enquanto suporte da repetição atuada, mas também enquanto suporte dos processos de 

investimento em dificuldade. Nisto, me pareceu ter o valor de atividade transicional, o 

que tem consequências nas tomadas de posição do analista. 

Apresentarei as articulações de uma análise que está agora em seu décimo ano. 

Não mostrarei, portanto, o clima dominante de inibição e de impotência para associar, 

mas apenas os momentos de inflexão reconstruídos a posteriori. Optei por um ponto de 

vista centrado sobre o material do paciente, deixando um pouco a contratransferência de 

lado.  

Trata-se de um homem de 24 anos, que se apresenta como sendo estudante de 

história. Vou chamá-lo Jean. No ano do mestrado, não consegue se projetar em termos 

profissionais, e mergulha numa inibição intelectual e relacional importante; ao mesmo 

tempo, seu desejo de começar uma análise se torna mais preciso.  

Além desta inibição geral, ele evoca um sintoma sexual, uma impotência. 

Descreve várias situações de relações com mulheres nas quais teve uma vivência de 

perplexidade quanto ao seu desejo próxima da despersonalização, o que o obrigou a 

fugir. Consegue evitar a impotência em determinados encontros, fugazes e marcados 

por comportamentos de passividade. Associa este tema da passividade primeiro à figura 

de seu pai, «um homem duro, de quem não é possível escapar», e depois, à sua mãe: « 

Para mim, tem alguma coisa do lado da minha mãe, bem mais perigosa... Eu sei, mas 

não consigo ir além».  

O contraste entre sua capacidade de mobilização psíquica, sua pertinência 

reflexiva, e também sua tentação de dependência masoquista massiva – seu andar 

curvado, envergonhado, e a falta de recursos financeiros – fazem com que eu lhe 

proponha um quadro de terapia próximo de uma análise, duas vezes por semana, no 

divã, com reembolso [do seguro], mas custo excedente pago por ele. Reservo a 

possibilidade de uma análise propriamente dita para o futuro. 

Entra no consultório roçando a parede, o divã parece ser um alívio para ele, uma 

proteção contra o cara a cara. Em uma de suas primeiras sessões, diz: « Eu vi um filme 

sobre Édipo-Rei que me deixou transtornado. Achei que tudo era comigo. No fim, a 

gente vê Édipo sentado, cego, nos degraus. Senti que aquilo poderia acontecer comigo, 

era o retrato da impotência...».  



3 

 

Durante o tempo de exploração da situação analítica, momentos de sua história 

aparecem com bastante facilidade. Podemos distinguir três períodos.  

Ele supõe que até os quatro anos de idade sofreu com a indisponibilidade dos 

pais, ocupados na construção da casa onde viveriam depois. “Eles trabalhavam noite e 

dia... Quando eu estava agitado, minha mãe me amarrava na cama, e quando eu chorava 

me batiam para que calasse a boca”.  

Ele acha que no período que se seguiu, até a idade de nove anos, teve bons 

momentos, sua vida era bastante pacata; mas fala também das lembranças que tem de 

uma educação brutal e limitada, que fazia com que estivesse sempre com medo, se 

sentindo proibido de pensar. Voltava da escola correndo, sem fôlego. No caminho, às 

vezes parava na casa da avó materna, que perguntava por que estava correndo daquele 

jeito. Os momentos que passava com ela não fazem parte daquela fuga desembestada 

pra frente, são lembranças boas, ela se interessava por ele e lhe contava histórias.  

O acontecimento marcante é a partida do pai, que saiu de casa quando o paciente 

tinha nove anos, e que ele interpreta como uma decisão para sobreviver, fugir da 

depressão e da incoerência da mãe. Deixa o filho com ela. Até os dezesseis anos, Jean 

permanece prisioneiro de uma coabitação alienante e mortífera com sua mãe. Durante 

sua adolescência, o pai se casa novamente e, ao que parece, se mantém afastado tanto do 

filho quanto da ex-esposa.  

O que Jean diz a respeito da mãe faz pensar em uma mulher gravemente 

deprimida, com sobressaltos de atividade quando conseguia investir em algum capricho; 

era, sobretudo, inconsciente das necessidades de uma criança, e arrastava o filho para 

uma visão persecutória do mundo externo. 

A imagem que o paciente passa de si mesmo é sempre a de um filho ingrato, 

permanentemente tetanizado por uma ameaça dos adultos, e que foge dessa ameaça 

através de uma desajeitada precipitação comportamental. Fica extremamente 

envergonhado quando evoca esta imagem, com a qual ainda se identifica. 

Sua escolaridade é um fracasso, só consegui ir até o BEP[ Brevet d’Études 

Professionnelles]1; depois, vai trabalhar numa fábrica, seguindo o destino da família. 

Ele me explica que a vida de sua família está inserida na órbita paternalista de uma 

grande empresa, que a mim pareceu às vezes exercer o papel de avôs paternos... 

                                                           

1 Diploma alcançado antes do Bac profissional. Não é obrigatório, serve para medir a 
competência profissional já adquirida três anos antes do Bac. 
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Descreve seu pai como sendo inteiramente submisso a uma ideologia de trabalho e de 

obediência, que considera qualquer iniciativa pessoal (a não ser a prática de algum 

esporte) uma perigosa fantasia. 

Consigo imaginar a culpa que transforma este projeto em derrota, mas para mim 

continua a existir um mistério quanto ao apoio identificatório que fez com que entrasse 

na faculdade. Quando é obrigado a enfrentar os desafios identitários profissionais, ele 

tem que lidar com a distância que existe entre o que lhe permitiu escapar das 

identificações familiares, e a parte que permanece ligada àquela infância, alienada em 

seu destino de criança reprovada e incapaz aos olhos do pai – um destino que 

certamente dissimula sua função em relação à depressão materna.  

 Paralelamente, falarei da evolução das teorias sexuais e da repetição neste 

tratamento, diferenciando – para dar maior clareza ao relato – quatro períodos. 

 

UMA ESTAÇÃO NO INFERNO: A MÃE 

 

 Durante o segundo ano de tratamento, sente-se incapaz de fazer as provas na 

faculdade, é ultrapassado por sua história, não mais pela evocação de lembranças, mas 

sob o modo da repetição.  

 A favor da atualização pulsional do tratamento, um período negro se inicia, que 

vai durar mais de dois anos, durante o qual só consegue investir aquilo que repete sua 

vida com a mãe entre os 9 e os 16 anos de idade, e então lembrar-se disto em suas 

sessões de uma maneira muito dolorosa. O funcionamento da análise me parece de boa 

qualidade, articulando relatos de sua atualidade, com sonhos e lembranças e, ao mesmo 

tempo, o que diz a respeito da degradação de sua vida é extremamente preocupante.  

 Ele se aproxima de uma vizinha alcoólatra e deprimida para fumar maconha e 

beber, numa relação de promiscuidade ambígua com o companheiro desta, também 

alcoólatra. Só consegue imaginar projetos absurdos e incertos, e só frequenta pessoas 

mais ou menos loucas ou antissociais. Pouco a pouco as lembranças vão voltando: 

depois que o pai saiu de casa, sua mãe teve várias relações com pessoas alcoólatras. 

Lembra-se da primeira destas relações, uma época que lhe traz lembranças bastante 

precisas de promiscuidade sexual, quando sua mãe o incluía em jogos eróticos em sua 

cama, devia ter uns 9-10 anos. Com outro amante, mais tarde, ela costumava organizar 

festas onde recebia uma turma de alcóolatras, e lhe ensinou a fumar maconha. Ela o 
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incitava a acariciar suas amigas, mas ele não era capaz de ir muito além disso. 

Lembrança de uma sideração e, sobretudo, de sua incapacidade de sair daqueles lugares 

onde não deveria estar. Este trabalho de lembrar, muito difícil para ele, se desenvolve 

paralelamente ao abandono, voluntário e progressivo, dos hábitos tóxicos que tinha até 

então.  

 Ao lado deste engajamento em lembranças traumáticas, alguns sonhos 

manifestam um reinvestimento da teorização sexual infantil. 

Por exemplo: 

Um sonho: “ Meus pais tinham me deixado na casa de umas pessoas, uma casa 

de um andar; em baixo, tinha uma espécie de garagem, cheia de caixotes com terra, 

como se fosse para plantar alguma coisa; mas era uma criação de pintinhos. Eu deitava 

perto dos caixotes, depois queria subir a escada, mas levava bronca porque os pintos 

estavam fugindo.”  

A organização espacial deste sonho inspira-se no meu consultório, que é em 

cima de uma garagem, em uma casa de um andar. 

Ele associa: “Tenho raiva do meu pai por ter me deixado com minha mãe, que só 

saía da depressão para fazer projetos ridículos e incoerentes; por exemplo, teve um ano 

em que fez uma criação de galetos na garagem, e morreram todos... Ela fazia qualquer 

coisa, como quando, com o namorado, eles ficavam brincando de me fazer ficar de p... 

duro... enquanto estive lá, eu fiz de tudo.” 

A questão do absurdo, do “qualquer coisa”, continua nos meses seguintes através 

de uma busca do que ele chama “personagens estranhos”. Frequenta locais de encontros 

de homossexuais e travestis, movido mais pela perplexidade de sua curiosidade sexual 

em relação a uma mãe dotada de bizarrice, do que por uma excitação ‘voyeurística’. 

Assim, já derruba sua posição passiva de brinquedo da mãe, como se reconstruísse a 

cena em que, na cama, tenta ver os detalhes daquele bicho de dois dorsos que se mistura 

às imagens confusas do corpo da mãe, ou da mãe dotada de um sexo a mais, já que o pai 

está ausente.  

Durante este longo período, a transferência tem uma dupla polaridade. De um 

lado, a ativação pulsional da situação de análise comigo, que poderia ser sua mãe, excita 

a revivescência do desejo incestuoso; o próprio projeto do tratamento exige isso, mas ao 

preço de uma culpa que superdetermina os aspectos autodestrutivos do que diz de sua 

vida atual. Poderíamos dizer que a culpa atual vai buscar as lembranças traumáticas 



6 

 

tanto sob o efeito da compulsão de repetição, quanto porque elas inocentam o paciente 

de seu desejo incestuoso, como se estivesse me dizendo (o que, aliás, é verdade): “Foi 

ela que começou!”.  

Por outro lado, sua vergonha e o esforço feito para se dirigir a mim, seu medo 

que eu o rejeite, como seu pai o rejeitou e rejeitou sua mãe, revela uma valência paterna 

da transferência, a mesma que anima o projeto de sua análise. A expressão das 

lembranças traumáticas não é a suspensão de uma amnésia – são, aliás, lembranças 

posteriores à neurose infantil –, e sim uma confissão feita a um terceiro, e 

consequentemente, o esboço de um julgamento e de um luto. 

Estes dois aspectos da transferência somam-se para lhe dar o sentimento de 

“estar sobre um divã ejetável”, de estar constantemente correndo o risco de ser posto 

para fora. 

Neste momento, ele não está interessado nas lembranças do pai, que só evoca de 

maneira caricata, a propósito de sua autoridade brutal e boçal – ‘militar’, diz ele. 

Observo, no entanto, depois de certo tempo, que tem começado as sessões 

dizendo: “Não fiz nada, bebi, fumei, estou com dor nas costas”, como se quisesse levar 

uma bronca. Também insiste sobre o fato de que, quando está neste estado, não 

consegue mais olhar ninguém na cara, tem medo das pessoas. 

Eu lhe digo então que parece estar esperando um castigo, e que seu medo das 

pessoas deve estar ligado aos desejos masoquistas que está sentindo. Acrescento que 

assim, está certamente começando a pensar em seu pai, cujas lembranças, como me 

havia dito, lhe faziam mal. Ele responde que não sabe, mas que está com uma vontade 

brutal de matar todos os seus pensamentos... Que luta faz tempo contra este movimento, 

escrevendo. 

Assim, como no jogo de Tarô, fiz um apelo ao rei, mas o rei que o paciente tinha 

em seu jogo não era bem aquele no qual eu estava pensando naquela hora... 

De fato, na sessão seguinte sou surpreendida por um tema novo, relativo a seu 

avô materno. Ele havia dito um dia que, quando estava em situação de ser olhado, tinha 

“flashes” em que se sentia “com a cara do seu avô” – uma vivência quase alucinatória 

que o preocupava muito.  

Um movimento epistemofílico extremamente vivaz surge então.   

“Lá em casa, as pessoas sempre me comparavam com meu avô, que nunca 

acertou suas contas com uma mãe louca. Ela era de origem desconhecida, diziam que 
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nascera após uma passagem de soldados alemães. Lembrei que meu avô tinha escrito 

livros sobre a história da guerra e da resistência... Cheguei a pegar num desses livros, o 

primeiro capitulo tinha por título “A França, submetida a todos os abusos”.  

Quando tenho esses flashes onde sinto ter a cara do meu avô, tenho a impressão 

de ser o produto de um incesto; como se, nos livros dele, a França dissimulasse uma 

questão de incesto. A ideia de que minha origem seria objeto de um abuso... Talvez 

minha mãe, e meu avô... (...) 

“Também pensei no que a senhora disse, que eu estava fugindo das lembranças 

do meu pai. Talvez seja mais conveniente para mim pensar em meu avô, do que pensar 

nele.” 

Em seguida, muda inteiramente de assunto, ao menos no plano manifesto. 

“Afora isso, o que está me interessando mesmo é a Bolsa. Neste momento, tem 

coisas a serem feitas... estou tentando avaliar... (estamos no ano 2000, no mês de março, 

e visualizo então a eclosão dos start-ups sob a forma de uma criação de pintos...) 

Digo: “É verdade que ouvimos muito falar no nascimento de sociedades, 

legítimas ou não, e em suas chances de sobreviver...”. 

Ele responde de pronto: “Afora a Bolsa, atualmente só faço isso: tenho um 

monte de grãos e plantas, tento fazer com que cresçam, acompanho seu crescimento, 

faço prognósticos. Minha vizinha diz que minhas mudas são filhas das outras plantas, 

fico tentando explicar que são apenas clones...”.  

Depois deste período, o tema do avô desaparece, mas o paciente traz sonhos que 

dão seguimento à teorização sexual infantil, com temas de animais que ele liga à 

lembrança de um álbum sobre a vida dos animais que era sua paixão quando tinha uns 

oito anos, pouco antes de seu pai sair de casa. 

Por outro lado, a partir de situações em que, uma vez mais, constrói uma 

dolorosa repetição, ele se aproxima das lembranças de seu pai, que analisa por si mesmo 

com determinação e pertinência surpreendentes – baseadas, diga-se de passagem, em 

leituras de Freud, sobretudo “O Homem dos ratos”.  

 

O TRABALHO DE FORÇA: O PAI 

 

Ele fala de ter abandonado a faculdade para pegar empregos temporários, 

sempre marcados pelo cansaço físico e pela ‘humilhação do operário’, até que acaba 
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reconhecendo ali sua espera masoquista em relação ao pai. Voltam as lembranças das 

exigências esportivas paternas durante os fins de semana, muitas vezes acompanhadas 

de tapas, que chegavam a fazer Jean vomitar de cansaço. “Com ele, a gente nunca podia 

falar, não podia fazer perguntas, só obedecer”.  

O relato de vários sonhos nos quais sofre manipulações que lhe furam as costas, 

por sistemas mecânicos onde reconhece uma visão caricata de seu pai e de suas 

lembranças da fábrica, faz com que consiga analisar a erotização do seu masoquismo 

feminino em relação às zonas erógenas anais. 

O tema da fecundidade retorna então: “Sonhei que era infestado pelo ânus por 

alguma coisa que se desenvolvia em mim, eu tinha que abortar antes que aquilo 

crescesse.” Em seguida: “Pensei uma coisa a respeito deste sonho: a propósito das 

surras do meu pai, pensei que eu havia assimilado a dor que ele provocava a alguma 

coisa fecundante, uma substância sexual. Muitas vezes, aqui, eu tenho a impressão de 

ser burro e inerte, de não pensar em nada, sempre acho que a senhora vai me dar um 

cascudo...”.  

Surge então um sonho que me parece ser uma virada. 

“Eu era criança estava com meu cachorro, não estava na escola e meu pai 

chegava, zangado. Eu me perguntava o que ele ia fazer pra me castigar, mas ele se 

virava para meu cachorro, e não sei bem o que fazia com ele, batia nele, sem dúvida”. 

Este sonho me pareceu manifestar a organização, naquele momento, de um 

fantasma de fustigação, o que relativiza o investimento da lembrança das sevícias reais 

que não têm mais valor traumático. O valor de organização processual deste sonho me 

pareceu bastar-se a si mesmo, e os comentários feitos ao analisá-lo me soaram 

secundários em relação à sua enunciação.  

A partir daquele momento, se recusa a fazer os trabalhos de força que lhe 

causam dores nas costas, e também não consegue investir outros. Creio que isto repete a 

alternância de sua infância, onde o afastamento do pai fazia com que afundasse no 

marasmo materno – ou seja, o fazia ir do mal para o pior ainda. 

Na mesma época, ouço falar de suas dificuldades para ajeitar um novo 

apartamento, em um ambiente onde as coisas são animadas por intenções contrárias. 

Cheiros horríveis saem dos dutos de aeração, a porta da adega está empenada... Ele 

descreve a preocupante estranheza que infiltra seus movimentos de apropriação de um 

espaço pessoal, o que associo a um corpo onde sua mãe ainda estaria se manifestando.  
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Ele evoca então um sonho já antigo em que um grande inseto translúcido 

regurgita outro ao preço da própria vida, o que é para ele uma imagem de sua relação 

com a mãe.  

Esta preocupação em sair do envelope materno me parece ser a consequência de 

seu desligamento de sua posição de lugar-tenente do avô no desejo da mãe. A imagem 

do sonho de uma inclusão corporal metaforiza uma captação que nos ‘flashes’ era 

especular: “Em situação de ser olhado, eu sou meu avô para minha mãe”. Depois de 

desligada, a parte dele que é prisioneira desta convocação não sabe se mover no mundo. 

A identificação especular com o avô impediu o investimento das zonas erógenas, os 

autoerotismos não estão construídos, e é através de uma espécie de animismo que a 

sexualização-desexualização do espaço familiar se faz.  

Esse desligamento de uma dependência o obriga também a reavaliar a de seus 

pais, que instalaram eles-mesmos suas vidas no colo das vantagens sociais de sua 

empresa e de sua ideologia. Logo, o envelope é duplo. Parece-me que esta configuração 

é frequente em casos de estados-limites: pais incluídos de maneira opressiva em uma 

ideologia ou uma dependência, transmitindo então um Superego muito pouco 

‘impessoalizado’, ou mesmo uma relação direta e ainda objetal com a instância tutelar 

que lhes serve de pais. Na XXXIa Conferência, Freud diz: “O Superego não se organiza 

em relação aos pais, mas em relação ao Superego destes”.  

 

O TEMPO DO DESINVESTIMENTO 

 

 Um período muito difícil começa então, como se um primeiro tempo de análise 

de suas posições eróticas em relação às imagos parentais o tivesse desligado das 

posições existenciais aferentes, sem que nenhuma possibilidade de deslocamento lhe 

permitisse investir outras. Ele se afasta de suas relações com marginais, recusa os 

trabalhos difíceis, deixa de inventar projetos absurdos, mas acaba caindo em uma 

solidão e uma abulia tão grandes que, às vezes, eu me pergunto se encontrarão uma 

saída. É o quinto ano de seu tratamento. 

 Como compreender este tempo de estase e de desinvestimento que vai durar 

tanto? 

 Se considerarmos que “um contingente da pulsão pôde ser separado por 

clivagem do resto, que sofre o desenvolvimento normal”, é lógico que o contato com 
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esta área da vida psíquica no processo analítico se some a uma regressão temporal 

espetacular, que afasta os investimentos ‘progredientes’ que o paciente sentia como não 

o representando totalmente. Em outros termos, os investimentos progredientes contêm 

um potencial evolutivo incompatível com a culpa inconsciente reativada pela 

instauração do quadro analítico, culpabilidade ainda maior aqui, onde esta situação 

analítica o afasta de seus pais, e o aspecto cultural desta distância representa de maneira 

dramatizada seu aspecto estrutural. 

 Por outro lado, este tipo de estado de estase pôde ser descrito como o de uma 

sexualização difusa cujo destino no tratamento seria poder ser figurado aos poucos, o 

que mostra a dificuldade de tratar a excitação, e a presença pulsional explosiva sob a 

imobilização do marasmo representativo. Não empregarei aqui o termo ‘sexualização’, 

que reservo para aquilo da pulsão que toma forma nos enredos da sexualidade infantil, 

supondo uma figuração substituída dos objetos parentais e das zonas erógenas, e uma 

apropriação subjetiva suficiente da fonte pulsional. No estado de marasmo que marca 

este período, a dificuldade de figuração e de deslocamento torna difícil justamente esta 

referência, e dificulta também os processos de investimento. Eu diria que falta a 

sexualização infantil, que ela precisa ser construída.  

 Durante este longo período em que predomina a dificuldade representativa, 

misturam-se a meu ver a impressão de estagnação e a de confrontação com o essencial. 

Sinto-me desorientada às vezes, sem saber o que é pertinente, sem conseguir antecipar, 

ignorando o que realmente está em jogo. Tento várias pistas. 

 Às vezes creio que as sessões têm o valor das paradas na casa da avó materna. 

Minhas intervenções visam fazer com que diga mais coisas quando fala de um incidente 

ou de um sentimento; aliás, ele se mostra muito preocupado em achar a palavra certa, as 

nuances daquilo que está pensando. Luta contra uma auto restrição de seu vocabulário 

que ultrapassa a pobreza da sua educação de origem. Quase nunca nomeia as pessoas de 

quem fala, mas designa-as por perífrases, como se aproximar-se de um objeto fosse 

impossível. E, muitas vezes, simplesmente não consegue mais pensar. 

   Então, como dizer “na transferência” este desinvestimento sem sugerir uma 

objetalização artificial alienando o paciente a um analista que se oferece enquanto 

objeto? Isto me faz pensar nas interpretações ditas de funcionamento utilizadas nos 

tratamentos de pacientes somáticos, descritivas, no aqui e agora.  
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 Eu o ajudo especialmente a descrever a negativação de suas manifestações 

mentais como sendo um movimento ativamente destruidor de sua parte, o que ele aos 

poucos vai integrando. Dá-se conta dos movimentos brutais de desinvestimento de que é 

objeto, por exemplo, durante o trajeto para vir a suas sessões. Durante esses 

movimentos onde não é mais capaz de pensar, as pessoas que vê no metrô tornam-se 

difusamente ameaçadoras, sua hiperestesia à presença delas é duplicada por uma 

hostilidade cujo caráter projetivo ele percebe claramente.  

 Também procuro uma solução para o círculo vicioso que o obriga a permanecer 

inativo e sigo o tema do trabalho, que é recorrente. Na verdade, sua objeção de 

consciência em relação ao trabalho priva-o do apoio da socialização, e de qualquer outro 

meio – a não ser um masoquismo destruidor – de tratar sua culpabilidade inconsciente. 

A recusa da repetição em relação ao masoquismo feminino para com seu pai impede a 

erotização deste masoquismo, na ausência de deslocamento sobre um objeto 

parcialmente ‘impessoalizado’, menos premente, oferecendo possibilidades de 

identificação.  

 Além do que, isto o aproxima de uma posição incestuosa para com a mãe, o que 

sem dúvida impossibilita o apoio sobre a identificação com o avô. No plano da 

contratransferência, a convicção de sua impotência para levar a cabo qualquer atividade 

é muito difícil de ouvir, é como uma provocação contra um posicionamento medíocre 

idêntico ao do pai em favor do trabalho.  Mas ouço também aí a reivindicação para que 

lhe seja dado um tempo de infância na realidade; um tempo protegido das pressões da 

sobrevivência, onde possa se concentrar na restauração de sua relação com a realidade.  

 Observo então a alternância entre sessões onde ele pode mostrar alguma 

capacidade e sessões ocupadas pela expressão de sua incapacidade absoluta, o que 

entendo como sendo a expressão de um sentimento de culpa inconsciente estrutural. Eu 

lhe comunico então uma construção um pouco particular dizendo: “Quando o senhor 

tem o sentimento de ter feito uma boa sessão, sente culpa, que o senhor só consegue 

apagar se trancando durante um tempo no marasmo. A solução do seu pai para este 

problema era se castigar exagerando a dor física, o que tinha a vantagem de puni-lo sem 

o impedir de executar seus projetos. O trabalho de verbalização das sessões também é 

doloroso”.  

 Esta interpretação me pareceu melhor do que a de sua demanda masoquista em 

relação ao pai, por visar uma culpabilidade mais fundamental, menos objetal, do que a 
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culpabilidade edípica da sexualidade infantil. Ela situa o trabalho no espaço das sessões, 

logo, da transferência, de maneira impessoal. Favorece um novo contato com a 

lembrança do avô que gostava do trabalho de verbalização, sem passar pela mãe, e sem 

atacar o pai. É também uma indicação imperativa quanto ao valor do masoquismo 

erógeno indispensável para a vida, e dentro da sessão. Podemos considerá-la como 

sendo uma construção, não de um acontecimento da infância, mas de uma estrutura 

mental desta.  

 De fato, mais tarde, a alternância entre as sessões ativas e as impotentes vai ser 

reconhecida por ele como a dos tempos na casa do pai e dos tempos na casa da mãe. 

Mas creio que o reconhecimento da repetição dos acontecimentos não é suficiente, ela 

própria é figura da repetição de uma estrutura conflitual em jogo, ainda investida 

ativamente pelo paciente, e infiltrada por toda uma teoria da relação entre seus pais. 

(“Papai trabalha como uma besta, mas vai para algum lugar; mamãe ataca isso fazendo 

qualquer coisa; eu só posso ficar com ela, para fazer-lhe o pai presente.”) A etapa 

seguinte consiste em um luto de sua posição dentro desta estrutura, propiciando a 

retomada de um movimento de fantasmatização edipiana.  

 Jean inicia então o percurso do RMI•. Quanto a este procedimento, estou 

dividida entre a ideia de que esta maneira de insistir na sua convicção de impotência é 

uma resistência, e a de que ela representa uma reivindicação, no presente, do 

reconhecimento de suas necessidades. A saída do desinvestimento é também o 

renascimento da exigência infantil, irrealista, absoluta. Ele já não vê nenhum absurdo 

em seus próprios desejos, mas depara-se permanentemente com a inadequação das 

respostas dos órgãos ligados à ANPE••; os relatos de suas iniciativas são kafkianos. Sou 

obrigada a intervir para ajudá-lo a enxergar aí um traço de sua decepção com os pais 

que gostaria de ter tido, e cuja funcionalidade está recompondo aos poucos. 

 

FIGURAÇÕES DE ASSASSINATO E INVERSÃO PULSIONAL 

 

 No entanto, durante este período que no momento me pareceu pobre em termos 

de conteúdos da sexualidade infantil, aparece uma sequência para o infantil animal, em 

                                                           
• Revenu Minimum d’Insertion: ajuda de custo que o governo dá a pessoas de baixa renda ou cujos 
rendimentos são inferiores a um certo patamar. 
•• Agence Nationale pour l’Emploi – Agência Nacional para o Emprego. 
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uma série de sessões dolorosas ocupadas pelo relato das sevícias que ele impõe 

compulsivamente a seu gato de estimação. Neste relato permeado por grande culpa, 

trata-se de aterrorizar o gato até que fique siderado, para então reconfortá-lo.  Surge a 

necessidade de fazer com que o animal sofra o que ele mesmo viveu durante as 

manipulações sexuais de que foi objeto. A meu ver, o aspecto patético deste episódio 

provém, antes de tudo, do fato que esta inversão, que faz com que seja capaz de 

sadismo, o mantém de fato na passivação da compulsão de repetição, e se afasta então 

da verdadeira inversão que teria permitido que sentisse a fonte pulsional como sendo 

interna, e sua.  

 Em última análise, penso que todo o trabalho elaborativo deste período se refere 

a esta reapropriação. A negativação do movimento psíquico próprio deixa lugar à 

influência, à perseguição, quer provenha, no modo anímico, de sua mãe na arrumação 

do apartamento; no modo do afeto, dos outros no metrô; ou da compulsão em relação ao 

gato que o domina...  

 O processo em questão aqui me parece ser o homicídio, no sentido processual, 

que está latente e permite a figuração do homicídio edípico. O tema do gato possibilita 

uma aproximação, porém ligada ao objeto materno e sobrecarregada pela dificuldade de 

aceder a uma figuração sexual de penetração.  

 O paciente faz então vários sonhos de assassinato, onde um antigo colega é 

ritualmente guilhotinado, por exemplo. Em seguida surge um enredo mais diretamente 

edípico, através de uma sequência de dois sonhos separados por algumas sessões, que 

guardo preciosamente na memória. A posteriori, acho que estes dois sonhos 

“apresentam”, por sua justaposição, a dificuldade edípica não resolvida, sob a dupla 

forma de uma realização de desejo, e de uma angústia fóbica. Estes sonhos não 

ensejaram associações. 

 No primeiro, ele está na casa do avô, sentado num sofá ao lado da avó, apoiado 

em seu ombro. Sente-se bem. Nas prateleiras, os potes da geleia feita pela avó estão 

bem alinhados. Chega então seu pai, parece zangado, provavelmente enciumado por sua 

proximidade com a avó. A cuidadosa arrumação dos potes de geleia me faz ver a 

fragilidade do contrainvestimento da cena primitiva, e me surpreendo imaginando sua 

queda, num barulho infernal... A interpretação da raiva do pai como ciúme deixa 

entender a participação do paciente na exteriorização de sua figura enquanto paterna 

fora do espaço incestuoso, deixando longe a angústia de castração.  
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 O segundo sonho retoma um pesadelo da infância no qual sempre pensa, e que 

ainda guarda um cheiro de terror. Neste sonho, é de noite, ele atravessa apreensivo um 

corredor na casa de sua infância para ir ao banheiro. Surgem então um leão e outro 

felino que não consegue identificar, talvez um felino híbrido, que impedem sua 

passagem, ameaçadores. Ele acorda, aterrorizado. Sente raiva de sua mãe que, com sua 

negligência, o deixou à mercê das feras. A angústia de castração pôde aparecer, apesar 

da dúvida sobre o sexo materno “híbrido”. Uma cena primitiva está se organizando.  

 No mês seguinte, traz um episódio que ilustra a reintegração pulsional que o 

libera da passivação. É precisamente o oposto da narrativa do gato, e a meu ver, é 

possível graças à inscrição da figuração edípica. 

 “ Eu tinha uma reunião... A animadora parecia estar interessada em mim. No 

final, tive vontade de ir falar com ela, mas não tive coragem. Fui embora, furioso 

comigo mesmo. Depois, fui pra uma dessas boates gay onde vou às vezes. No fim da 

noite, um cara me chamou pra ir dormir na casa dele, topei, eu só não queria dormir 

sozinho. Peguei logo no sono. De manhã, quando acordei, não estava mais no meu 

estado habitual de passividade e estava achando aquela situação engraçada. Dei um 

tapinha na bunda dele e fui embora feliz, dizendo desaforos homofóbicos e cuspindo no 

chão. Pensando melhor, acho que com ele eu estava me sentindo como aquelas crianças 

que dão bronca na babá e lhe dão umas palmadas. Estou pensando em todos os 

momentos em que, pra mim, precisar do outro é sempre uma coisa dramática, fusional. 

Ali não era a mesma coisa, não era grave, era uma coisa leve.”  

 Apesar de seu sentimento de frustração, trata-se de um movimento fóbico 

estruturante : ele consegue dar as costas para a cena primitiva das relações da animadora 

que lhe escapam, e recobra então sua pulsão disponível para fustigar a criança que ainda 

era até ontem... 

 No período seguinte, ele vai usar os dispositivos de ajuda ligados ao estatuto de 

‘RMIsta”∗para se inscrever em atividades que para ele são terapêuticas, desenho e 

teatro, quando se permite sair do registro de injunção ao trabalho do pai para fazer um 

trabalho de afetação e de representação pelo qual se interessa. 

 É possível então analisar o sentimento de culpa que tem para investir qualquer 

coisa como estando ligado à ameaça de matar sua mãe toda vez que a deixa 

                                                           
∗ Pessoa que recebe o Revenu Minimum d’Insertion: Ajuda de custo que o governo dá para pessoas de 
baixa renda, ou de renda inferior a um patamar estabelecido. 
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mentalmente. Seu fracasso escolar e sua precipitação tomam esse sentido. Há uma 

abertura do espaço cultural. 

 A partir deste momento, sua relação com o trabalho começa a se modificar. 

 Sem nunca mencioná-lo em suas sessões, encontra empregos temporários que o 

interessam, sempre muito precários, na área da assistência social. Assim que um 

trabalho dá mostras de poder ser mais duradouro, tem um movimento persecutório e o 

abandona. 

 Finalmente, um novo emprego o aproxima da infância: substituir pessoas em 

uma casa para crianças, um emprego de caráter social. Descreve então as brincadeiras 

das crianças com muita precisão. Seus relatos muitas vezes são sobre temas de animais, 

sobre captura e alimentação de animais, observação de formigas... Tenho a impressão 

que tem oito anos de idade... Eu aprecio seu interesse comunicativo, o aparecimento da 

leveza do deslocamento... Este movimento culmina com um relato que me conduz à 

beira da inquietante estranheza. Trata-se de um leão, um leão de verdade, que fugiu 

durante uma filmagem, no campo, perto da casa das crianças. Jean está muito 

preocupado com a caçada que está sendo organizada, o leão é transformado em uma 

espécie de herói que a civilização estúpida vai matar.. Penso nas histórias de amizade 

entre uma criança reprovada pelo seu ambiente social e um animal que veste a realeza 

do totem. 

 Sua adesão anacrônica a este enredo me parece mostrar uma verdadeira 

metaforização do sexual infantil em jogo. O leão morre, Jean fica comovido até as 

lágrimas, desta vez no luxo de uma emoção catártica. Uma tristeza desproporcional, 

como num sonho de morte de uma pessoa querida, uma bem sucedida realização de 

compromisso entre o assassinato do pai e o apego a ele... Vemos, no entanto, que aqui 

se trata da cooptação de uma cena da realidade, e não de um sonho. 

 Como consequência direta deste movimento, algumas semanas depois ele 

começa um relacionamento com uma mulher. Ela sofre de dispareunia (dor durante o 

ato sexual). Quando se conheceram, ela tinha resolvido que iria superar esse problema. 

Ao exigir uma aproximação lenta, com muitas carícias, ela lhe dá a oportunidade de 

tratar seu medo da impotência. Durante alguns meses, passam boa parte do tempo na 

cama; ele fala da felicidade de não ter pressa, da doçura da namorada, de sua satisfação 

por ser capaz, e também da preocupação que possa ser uma relação fusional demais.  
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 E é sobre esta pausa idílica que interrompo o relato da análise de Jean, bem 

longe ainda do seu fim. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Diferenciei três modos de elaboração do sexual e pelo sexual na análise, 

particularmente no caso de estados limites onde de início a função desejante está em 

dificuldade. Esses três modos, como em três cenas diferentes, têm certa independência, 

podendo fazer coexistir em um mesmo paciente modos de funcionamento e de 

pensamento bem diversos. No entanto, a releitura da sucessão dos momentos em cada 

uma das cenas me parece valorizar determinadas articulações, mesmo considerando a 

reconstrução teorizante.  

 O primeiro é o da neurose infantil sob o modo representativo do processo 

primário, com as teorias sexuais infantis, que como o sonho se desenvolve com grande 

independência em relação aos acontecimentos da análise. Sua expressão passa pelos 

processos de deslocamento e condensação, que supõem ser funcional uma figuração 

metaforizada dos objetos parentais e das zonas erógenas. No caso de Jean, este 

funcionamento se desenrola com um frescor que dá a impressão de uma neurose infantil 

ativa no presente, quase sem elaboração secundária, como se tivesse sido siderada antes 

de seu encerramento. A ausência de lembranças encobridoras, o aspecto típico dos 

conteúdos reforçam essa impressão. 

O segundo é o da revivescência dos investimentos eróticos da infância, pelos 

processos de repetição na análise, permitindo uma desexualização progressiva destes, e 

em seguida a formulação do passado em lembrança. No nosso paciente, a transferência 

no sentido desta repetição organizou sua realidade de maneira bem abrangente ao longo 

do tratamento. Todo o trabalho de construção da representação passou por uma 

figuração prévia em uma realidade investida para sua congruência com conteúdos 

internos. Poderíamos dizer que a repetição encontra e anima dentro da realidade 

conteúdos investidos de maneira virulenta, que a transferência permite sustentar 

formulando-os durante as sessões.  Assim, esta repetição me pareceu alimentar o 

processo primário, como se lhe ‘apresentasse’ um material investido dramaticamente, 

como acontecia na época da neurose infantil. O processo primário poderia então pegá-

lo, graças a uma colocação em latência, e tratá-lo em seguida sob seu próprio modo 
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representativo, particularmente nos sonhos.  Depois, a dimensão realista deste material 

pode ser desinvestida.  

Este mecanismo em dois tempos da inscrição representativa me parece uma 

ilustração do processo de transposição utilizando a percepção descrito por Freud : “ Só 

pode tornar-se consciente aquilo que algum dia já foi percepção consciente, e, afora os 

sentimentos, aquilo que, provindo do interior, quer se tornar consciente deve tentar 

transpor-se em percepções externas. Isto se torna possível por meio dos traços 

mnésicos.”2A neurose infantil foi a primeira transposição, sobre os objetos parentais, 

dos fantasmas fundamentais; o sexual infantil é sua inscrição. A análise é uma nova 

chance para aquilo cuja realidade pouco maleável impediu a expressão transposta ao 

tempo da infância. O setting da análise não é então o único objeto de transposição, ela 

utiliza toda realidade que o paciente pode cooptar para este uso, mas a regra 

fundamental e o regime pulsional do tratamento protegido pelo analista permitem que 

sua intensidade pulsional seja mantida, e que seja pouco a pouco dramatizada em 

enredos verbalizáveis. Depois, é por uma colocação em latência que estes vão alimentar 

o processo primário e se organizar no quadro dos fantasmas fundamentais. 

A atenção dada a este processo justifica a meu ver o ‘atentismo’ interpretativo 

quando a dramatização está em jogo. De um lado, a transposição é um movimento ativo 

do paciente, que o analista não deve antecipar sugerindo uma ligação “de transferência”. 

Por outro lado, a colocação em latência não aceita explicitação demais, e o 

enriquecimento do material tratado sob o modo primário é mais fecundo para o paciente 

que qualquer compreensão. Trata-se então de uma concepção da análise centrada sobre 

uma construção processual restauradora da vida psíquica, onde a tomada de consciência 

só concerne conteúdos necessariamente parciais e contextualizados em determinado 

momento, e que são, aliás, muitas vezes destinados depois à amnésia.  

Finalmente, o terceiro me parece apropriado à análise dos estados limites onde é 

necessário um tempo de reconhecimento da realidade traumática imposta ao paciente 

pelo fato da realidade de seus pais. Este tempo exacerba a dimensão projetiva sempre 

presente quando um paciente começa a falar de sua infância e, logo, a denunciar seus 

pais. Para os estados limites, a questão do reconhecimento da passivação que ocorreu e 

que ainda é atual, é essencial. 

                                                           
2 S. Freud, Le Moi et le Ça, OCF. P, t.XVI, p.264. 
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Consequentemente, é preciso fazer também todo um trabalho de inversão para 

renunciar a esta posição persecutória de passivação. Isto supõe considerar então o 

reconhecimento da realidade traumática como sendo uma neurotica, o que o analista 

deve significar potencialmente desde o início, junto com sua adesão relativa à convicção 

do dolo, o que não é fácil. Dizer que a realidade traumática é uma neurotica, significa 

dizer que está investida ativamente pelo paciente e, logo, que sua desafetação cabe a ele. 

Mas esta inversão não pode ser efetuada apenas no registro da representação. O 

desinvestimento, a desobjetalização, até mesmo a negação de qualquer movimento 

psíquico próprio, a fragilidade da crença na realidade, são modos de existência comuns.  

Seu peso econômico deve ser levado em consideração. Ali onde a pulsão não pode se 

inscrever em nenhum enredo sexualizado, sua própria organização se desagrega: sua 

fonte não é mais percebida como sendo interna, daí todo o registro da influência, da 

perseguição. Da mesma forma, o funcionamento representativo privado de origem pela 

‘inorganização’ do fantasma de cena primitiva é imobilizado, em uma perplexidade e 

um marasmo que durante um tempo o analista só consegue compartilhar. 

Preocupada em acabar com a imobilidade, nesta situação clínica particular, 

hesitei entre duas referências teóricas, de maneira sintomática, sem dúvida. 

Uma delas, mais descritiva, é a das atividades transicionais. Uma analogia se 

impôs para mim entre a maneira do paciente cooptar um acontecimento da realidade – 

forte e exclusivamente investido em determinado momento enquanto portador de 

conteúdos psíquicos –, e uma atividade transicional. Eu também achava que a 

reinvenção de sua realidade pessoal deveria ocorrer em um setting relativamente 

impessoal, ou pelo menos sem referência a uma realidade objetal reconhecida como tal. 

A posteriori, penso que este modo de pensamento dá conta do momento em que, quando 

o paciente começou a se desligar de sua identificação especular com o avô que 

imobilizava todo um lado de sua pulsão, me identifiquei na transferência com sua mãe 

incapaz de fazer o trabalho de luto, e que continuava a pedir que ele restringisse seu 

universo a ela. A teorização das atividades transicionais permitia que eu formulasse meu 

desejo que fosse de outra forma, como se devesse na minha atenta presença deixá-lo 

manipular os objetos da realidade que tinha escolhido para si, e oferecer ao mundo 

aquela nova disponibilidade pulsional que estava se reorganizando. Entretanto, o fato de 

poder contar com uma experiência, da parte do analista, revela uma dificuldade de 

interpretar, o que deixa em aberto a questão de saber se, nos momentos em que faltam 
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os conteúdos, é o analista ou o paciente que não está conseguindo arcar com os custos 

da interpretação...  

A outra, mais metapsicológica, é a do homicídio, no sentido processual; um 

homicídio que realiza a instalação da fonte pulsional no espaço interno, sua apropriação. 

A surpresa, ao término da releitura desta análise, foi constatar a que ponto se confundem 

este processo assassino fundador do narcisismo e a figuração do assassinato edipiano 

nos termos da neurose infantil... 
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