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PSICANÁLISE 

TEORIA PSICANALÍTICA: ANÁLISE DO FILME “A PIANISTA” 

“LE PIANISTE” 

        Objetivo geral 

 

O trabalho destaca a psicologia clínica com suas atribuições, abarcando a teoria 

aplicada pelo psicólogo clínico com a teoria  Psicanalítica.  

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Guia a análise da personagem a partir da hipótese diagnóstica e da abordagem clínica 

escolhida, Teoria Psicanalítica. 

 Identificar estrutura, traços e sintomas da personagem do filme. 
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Resumo 

O objetivo do presente trabalho embasa-se em construir o relatório da disciplina 

de estágio supervisionado I da faculdade Mauricio de Nassau. No trabalho será abordado 

o seguinte tema  de uma das  abordagens oferecidas pela clínica da instituição, teoria 

Psicanalítica, onde será discorrido um breve histórico de tal abordagem, daremos  ênfase 

maior para a Psicanálise, para enfim adentrar na analise da hipótese diagnostica da 

personagem, bem como, a identificação da estrutura, traços e sintomas da personagem e 

o tratamento dentro da clinica Psicanalítica. Em uma pesquisa realizada no banco de 

dados Scielo e literatura existente, justificando-se para  estudos dos alunos da disciplina 

Estágio básico I, o filme utilizado para pesquisa foi  “A Pianista”, cujo o titulo original  “ 

La Pianiste” é um filme francês de 2001, um drama dirigido por Michael Haneke, baseado 

no romance de Elfriede Jelinek.      

Palavras chave: Psicanálise, filme, A pianista, clínica psicanalítica. 
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Resume 

 
The objective of this work was to construct underlies the report of internship course I 

supervised the Mauricio de Nassau college. At work will address the following theme of 

one of the approaches offered by the clinic of the institution, psychoanalytic theory, which 

will be discoursed a brief history of such an approach, give greater emphasis to 

psychoanalysis, to finally enter in the event analyze diagnoses of character and the 

identification of the structure, features and character of symptoms and treatment in the 

clinical psychoanalysis. In a survey conducted in the Scielo database and literature, 

justifying for studies of students in basic stage discipline I, the film used for research was 

"The Pianist", whose original title "La Pianiste" is a French film 2001 drama directed by 

Michael Haneke, based on the novel by Elfriede Jelinek. 

 

Keywords: Psychoanalysis, Film, Pianist; Psychoanalytic clinic. 
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Introdução 

 

          O objetivo do presente trabalho embasa-se em construir o relatório da disciplina de 

estágio supervisionado I da faculdade Mauricio de Nassau. No trabalho serão abordados 

os seguintes temas das três abordagens oferecidas pela clínica da instituição, sendo elas a 

abordagem fenomenológica existencial ACP, Psicanalítica e Cognitiva Comportamental 

será discorrido um breve histórico de tais abordagens, dando ênfase maior para a 

Psicanálise,  para enfim adentrar na analise da hipótese diagnostica da personagem, bem 

como, a identificação da estrutura, traços e sintomas da personagem e o tratamento dentro 

da clinica Psicanalítica. Em uma pesquisa realizada no banco de dados Scielo e literatura 

existente, justificando-se para  estudos dos alunos da disciplina Estágio básico I, o filme 

utilizado para pesquisa foi .  

“A Pianista”, cujo o titulo original  “ La Pianiste” é um filme francês de 2001, um 

drama dirigido por Michael Haneke, baseado no romance de Elfriede Jelinek. A 

personagem selecionada para estudo e análise foi Erika. K, uma mulher na casa dos 

quarenta anos, que vive oprimida pela mãe.(Paciente Erika. K), dá aulas no Conservatório 

de Viena e vive isolada numa batalha de sentimentos com a mãe que a impede de qualquer 

tentativa de abandonar o casulo do lar. O único alívio de( Erika K) é um "voyeurismo" 

mórbido, que se constrói em torno de cinemas pornográficos, "peep shows" e passeios 

noturnos por "drive-in". A sua sexualidade é reprimida em rituais de auto-mutilação o que 

parece lhe proporcionar imenso prazer, neste ato que cometi a si mesma. Tem uma forte 

ligação com a musica, amante da musica clássica, especialmente , Robert  Schumann e 

Frans Schubert.  Até ao dia em que, num recital, um jovem se encanta pela sua maneira 
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de tocar. Ele torna-se seu aluno e vai tentar seduzi-la, mas ela imporá entre os dois uma 

relação de submissão extrema.( Erika.k )  e todo o filme se desenvolve nesse contexto, 

1onde a personagem, faz uma comparação com o  musico e compositor Schumann ao seu 

Pai, o qual morreu com uma doença mental, assim como Schumann,  “A Pianista” refere-

se ao sadomasoquismo,distúrbio sexual, e grande sofrimento psíquico, adentrando uma 

linha tênue, em que  paira à beira do abismo da loucura, filme  de extrema densidade, e a  

relevância do tratamento para sujeitos enroscados nessas misérias psíquicas e o 

tratamento dentro da clinica psicanalítica. Dessa forma; 

Dutra (2004) indica que alguns conceitos são relacionados à prática clínica como: 

escuta clínica, sofrimento psíquico, subjetividade. De início a clinica  surge 

etimologicamente (do grego Klinê – leito) e a do médico que, à cabeceira do doente, 

examina as manifestações da doença para fazer um diagnóstico, um prognóstico e 

prescreve um tratamento (Doron e Parot) citado por Moreira, et al,2007. Desse modo o 

médico faria uso da observação e da entrevista. Tais procedimentos, inicialmente, já nos  

suscitam reflexões com relação da influência do saber médico sobre o fazer  "psi’’. 

Nesse saber médico, que sustenta a prática médica, é impossível diagnosticar sem antes 

descrever os sintomas e conhecer os antecedentes da enfermidade. Do mesmo modo, não 

é possível fazer um prognóstico sem antes obter um diagnóstico. O auge da clínica médica 

se situa entre o final do século XVII e o início do século XIX. Esse último foi um dos 

séculos mais prósperos e produtivos para a área, devido às muitas descobertas no ramo 

da biologia e às invenções que possibilitaram a instrumentalização médica (Moreira et 

al,2007).  
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            Inquieto em desenvolver um projeto arqueológico que tinha por intenção efetuar 

uma análise histórica da constituição dos saberes das ciências humanas, Foucault enfatiza 

mais as práticas discursivas que fabricam o objeto de estudo da Medicina do que 

propriamente sua história. Segundo o mesmo (1999), a modernidade, mais 

especificamente o século XIX, instaurou o poder sobre o homem como ser vivo, e, nesse 

processo, a Medicina teve papel preponderante. Esse poder recebe o nome de biopoder, 

poder sobre a vida. Essa forma de poder abriga dois eixos, que atuam, respectivamente, 

sobre o sujeito e sobre a espécie humana: o poder disciplinar e a biopolítica. O poder 

disciplinar, se precipita sobre os indivíduos e os corpos; fundamenta-se no sistema 

racional e científico da sociedade moderna. Já a biopolítica, tem como área de atuação a 

população e é auxiliada por recursos de regulamentação da natalidade, da mortalidade, 

das capacidades biológicas e dos efeitos do meio. A relação entre esses dois eixos é de 

coexistência e a influência mútua. A biopolítica modifica parcialmente o biopoder e 

utiliza-o. A partir desses eixos, que enfatizam a ligação entre saber e poder; vem à tona 

os sistemas de vigilância da subjetividade. Tais sistemas de controle social são praticados 

pela Medicina e também pela Psicologia (Moreira, et al,2007). 

Muitos médicos consideram a psicoterapia um produto do misticismo moderno, 

se comparada aos recursos terapêuticos físico-químicos. Em sua grande eficácia 

argumentativa, ele irá mostrar que a psicoterapia é um recurso bastante familiar aos 

médicos, tanto porque foi usado na Medicina Antiga, quanto pelo fato de que todos os 

médicos, mesmo os modernos, usam o recurso da psicoterapia através da sugestão de 

melhora, que se assenta na confiança do cliente no profissional que o trata. Para Freud,  

o zênite da sugestão é quando as doenças não são curadas pelo medicamento, mas 

pelo médico, ou seja, pela personalidade do médico na medida em que, através dela, ele 

exerce uma influência psíquica. A psicoterapia que Freud propõe, contrasta com a 

psicoterapia clássica da Medicina, a da sugestão, que é uma sugestão hipnótica, pois o 
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paciente se encontra “hipnotizado” pelo poder e saber do médico. A proposta de Freud 

era retirar os possíveis significados dos sintomas, ao invés de incutir “algo” através da 

relação (Moreira, et al,2007 ). 

As Psicoterapias são métodos de tratamento realizados por profissionais treinados 

com o objetivo de reduzir ou remover um problema, uma queixa ou um transtorno de um 

paciente ou /cliente, é utilizado para tal fim, meios psicológicos, são realizados em um 

contexto primariamente interpessoal, a relação terapêutica, e utilizam a comunicação 

verbal como principal recurso. Caracterizam-se, ainda, por serem uma atividade 

eminentemente colaborativa entre paciente e terapeuta. Elas constituem-se em importante 

recurso para o tratamento dos transtorno mentais e dos  problemas de natureza emocional, 

sendo, em algumas situações, o método  mais efetivo de que se dispõe e  um importante  

coadjuvante  de outros métodos de tratamento, como os psicofármacos.(Cordioli e cols, 

2008). A psicanálise, utiliza-se do diagnóstico acolhendo o sujeito por algum tempo 

(variável de sujeito para sujeito) para, depois de muita escuta clínica, diagnosticar. A 

psicanálise utiliza o recurso da hipótese diagnóstica para poder localizar a estrutura do 

sujeito, ou seja, neurótico, psicótico ou perverso. A partir desta localização, traça-se uma 

linha de abordagem. Ao se pensar na estrutura, estamos observando a posição do sujeito 

frente a questão cruciais da existência, como por exemplo Édipo e a castração. 

A psicanálise trabalha com as grandes categorias clínicas, que são a neurose 

(histeria e neurose obsessiva), a psicose (esta subdivide-se em paranoia e esquizofrenia, 

acrescentando-se ainda, a melancolia e a hipocondria) e a perversão. Ao se diagnosticar 

alguém sem considerar as singularidades e as questões subjetivas, passa-se a inserir esse 

sujeito em um grupo, definindo propriedades que o representam e certamente marcando 

um lugar de mortificação subjetiva. Esse sujeito passa a ocupar um lugar de objeto no 

mundo científico, onde seus sinais e sintomas podem ser estudados e preconcebidos 

(Oliveira, 2006).   Assim sendo a psicologia clinica estrutura sua prática em diversas 
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teorias Cognitivista, Humanista ou Psicanalítica, etc., seja na análise do sujeito, num 

trabalho clinico institucional ou patológico. A Psicologia certa é aquela realizada com 

competência, convicção, coerência e autoridade teórica pelo profissional, respeitando 

esse sujeito que busca atendimento psicológico. ( Carpigiani, p97,2002). 

 

 

 

 

Breve Histórico da Abordagem: Psicanálise 

 

 

Teoria Psicanalítica 

 

Sigmund Freud nasceu no dia 6 de maio de 1856 em Freiberg, Morávia 

(atualmente Pribor, na antiga Checoslováquia).  Ele recebeu em 1990 uma homenagem 

da cidade com seu nome Praça Stálin passa a ser agora Praça Freud, o seu genitor era um 

comerciante de lãs moderadamente mal-sucedido, quando seus negócios fracassaram na 

Morávia, eles se mudaram para Leipzig,  e Freud aos quatro anos foi para Viena, 

permanecendo  lá por quase oitenta anos de idade. 

O pai de Freud era vinte anos mais velho que sua esposa, ele era rigoroso e 

autoritário, na juventude Freud sentia medo e amor pelo pai, já sua mãe era protetora e 

amorosa, e tinha por ela um apego apaixonado, dessa forma esse medo do pai e a atração 

sexual pela mãe formam o que Freud mais tarde denominou complexo de Édipo. 
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Freud tinha oito irmãos, precocemente demonstrou grande capacidade intelectual 

e sua família de tudo fez para encorajar, obtendo regalias na casa em detrimento de seus 

outros irmãos. Ingressou no Liceu um ano antes do comum, considerado um aluno 

brilhante. 

Deu inicio aos seus estudos na Universidade de Viena em 1873, alem da medicina, 

estudou também filosofia com Franz Brentano, ele dessecou mais de quatrocentas enguias 

macho para determinar a estrutura dos testículos, no entanto suas descobertas foram 

inconclusivas. Teve experiências com a cocaína e entusiasmado com ela descobriu que 

curava sua depressão e ajudava com sua indigestão quase crônica pensou estar diante de 

uma droga milagrosa e que lhe daria fama e reconhecimento, no entanto outro colega 

obteve a fama com o uso com cirurgia ocular. 

Freud se especializou em anatomia e nas doenças orgânicas do sistema nervoso 

particularmente a paralisia, a afasia, as lesões cerebrais em crianças e a patologia da fala, 

Freud se formou em 1881 e no ano seguinte iniciou a praticar a neurologia clinica, casou-

se com Martha Bernays e teve seis filhos. Freud criou laços de amizade com o medico 

Josef Breuer (1842-1925), que teve reconhecimento pelo seu estudo da respiração e pela 

descoberta do funcionamento dos canais auditivos semicirculares, eles abordavam com 

muita freqüência sobre os pacientes de Breuer, incluindo Anna. O, da qual foi 

imprescindível para a evolução da psicanálise. 

A descrição  do caso Anna. O, por Breuer é significativo para o desenvolvimento 

da Psicanálise, pois deu inicio a Freud o método da catarse, a cura falada, que seria 

destaque em sua obra, no ano de 1885 Freud recebe uma bolsa de pós-graduação, que lhe 

consentiu passar alguns meses estudando em Paris com Jean Martin Charcot. (Schults e 

Schults, pp331 a 334, 2002). Em 1895 Freud e Breuer publicaram estudos sobre histeria, 

declarado por muitos, o marco do início formal e psicanálise. O livro continha um artigo 

conjunto já publicado, históricos de caso, incluindo o de Ana O; um artigo teórico de 
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Breuer, e um capítulo sobre psicoterapia escrito por Freud. Apesar de ter recebido 

algumas críticas negativas, a obra foi elogiada em revistas científicas e literárias em toda 

Europa e considerada uma valiosa contribuição ao campo científico (Schultz e Schultz, 

p. 335, 2003). 

No início, como os outros psiquiatras da época, Freud procurava as causas físicas 

das desordens psiquiátricas. Como neurologista, sabia que as lesões do cérebro e dos 

neurônios podiam fazer as pessoas se comportarem de modo estranho, inclusive com 

sintomas físicos como perda de sensações (anestesia) ou de movimento (paralisia) e 

sintomas emocionais como angústia e depressão. Porém, em alguns pacientes, todavia 

não se conseguia encontrar causas orgânicas. Para Freud, os fatores psíquicos, como os 

acontecimentos traumáticos produziam mudanças físicas no sistema nervoso. Por 

exemplo, ele achava que a angústia produzida por um acontecimento sexual traumático 

poderia, ao modificar conexões do sistema nervoso, produzir sintomas de angústia no 

momento posterior da vida. Observou também que o microscópio não era o instrumento 

adequado para sua teoria. Os neurologistas não sabiam o que deveriam examinar na 

verdade, essas mudanças eram muito mais sutis que as grandes lesões com que 

costumavam lidar. Então Freud debruçou-se para métodos de investigação menos diretos, 

por meio da análise de material clínico. (Cloninger, p. 39. 2003). 

Com a evolução de sua teoria, Freud afastou-se da neurologia inserida num 

modelo físico do comportamento humano, fundando uma nova ciência respaldada em 

causas mentais. Chamou essa ciência de psicanálise. A tal ciência atribui mais 

importância ao conteúdo do pensamento do que aos neurônios que tornam possível o 

pensamento. Freud presumiu 3 níveis de consciência e comparou a mente como um 

iceberg flutuando na água. Dessa forma esse iceberg era visto apenas como uma parte da 

mente visível: a mente consciente. Sob a superfície da água, às vezes visível, às vezes 
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submersa está a mente pré-consciente. Como num iceberg, grandes perigos se escondem 

na parte não visível. Por fim, há uma grande massa, equivalente a maior parte da mente 

que está oculta como o bloco do iceberg submerso na água: a mente inconsciente.  

Eu agia como um boto que salta na superfície da 

água, só deixando um vestígio provisório de espuma. E que 

deixa que acreditem, faz acreditar, efetivamente que lá em 

baixo, onde não é percebido ou controlado por ninguém, 

segue uma trajetória profunda, coerente e refletida (Michel 

Foucault) 

 

O nível consciente refere-se às experiências que a pessoa percebe, incluindo 

lembranças e assuntos intencionais. A consciência funciona de modo realista de acordo 

com as regras do tempo e do espaço. Percebemos então a consciência e a aceitamos como 

nossa, identificamo-nos com ela. Já o pré-consciente é a parte do material que não está 

consciente num determinado momento pode ser facilmente trazida para a consciência, 

esse material é chamado pré-consciente. Ele inclui informações em que não se está 

pensando, mas que podem ser facilmente recordadas em caso de necessidade.    

Por exemplo. O conteúdo do pré-consciente não difere totalmente do consciente. 

Os pensamentos transitam rapidamente entre os dois níveis. O inconsciente é o terceiro 

nível de consciência, ele é diferente. Seus conteúdos não emergem prontamente na 

consciência. O inconsciente refere-se a processos mentais de que a pessoa não está ciente. 

Esses materiais permanecem no inconsciente porque torná-los conscientes produziria 

demasiada angústia. Disse que esse material está reprimido, ou seja, resiste a torná-lo 

consciente. (Cloninger, p. 41. 2003). Diversos pacientes de Freud tinham sintomas físicos 

sem que se pudesse detectar nenhuma causa orgânica. Influenciado pelos seus estudos de 

hipnose da clínica de Charcot, Freud atestava que os casos de conversão histérica 
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representam o impacto de forças inconscientes sobre o corpo produzindo sintomas físicos 

como paralisia, mutismo, surdez, cegueira, tiques ou outras doenças que parecem 

enfermidades físicas mas que ocorrem em corpos normais, sem nenhum tipo de lesão 

(Breuer & Freud 1895/1955 citado por Cloninger, 2003). Hoje em dia esse diagnóstico é 

menos freqüente e sua manifestação é influencida por crenças sobre a doença que variam 

no tempo e em função de outras culturas (Fabrega, 1990 citado por Cloninger 2003). 

Sobre a hipnose, estudos questionaram essa teoria neodissociativa, argumentaram que 

fatores sociais como a expectativa tem que ser levada em consideração para compreender 

a hipnose e outros estados supostamente dissociativos, como os transtornos da 

personalidade múltipla. Pois, a pessoas variam na sua capacidade de serem hipnotizadas 

(Cloninger p. 42. 2003). 

Uma forma extrema de distúrbio mental é denominada psicose. Os psicóticos 

perdem contato com a realidade e vivenciam o inconsciente de maneira direta por meio 

de alucinações, vendo e escutando coisas que de fato não existem. A irracionalidade do 

comportamento psicótico reflete a irracionalidade subjacente do inconsciente. Freud 

enaltecia os sonhos como a estrada real para o inconsciente. Durante a vigília, as forças 

da consciência refreiam poderosamente as forças inaceitáveis do inconsciente. Durante o 

sono, as forças refreadoras da consciência relaxam, e o inconsciente procura emergir na 

consciência provocando angústia, que a ameaça despertar quem está sonhando. O sono é 

protegido pelo sonho, que disfarça o inconsciente sob formas simbólicas menos 

ameaçadoras. 

Segundo Freud, geralmente um sonho disfarça a realização de um desejo 

reprimido, o relato do sonho é denominado conteúdo manifesto do sonho. A interpretação 

do sonho é o processo de inferência dos desejos inconscientes disfarçados nos sonhos. 

Seu sentido oculto revelado pela interpretação dos símbolos oníricos é denominado 
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conteúdo latente do sonho. Uma bolsa é um símbolo freudiano dos órgãos genitais 

feminino, de forma que o sonho simboliza o desejo do sonhador. A interpretação dos 

sonhos é como uma decodificação e esse processo de codificação que produziu o sonho 

é denominado trabalho do sonho (Cordioli e cols, 2008). Ainda conforme Freud, se 

verificarmos que o interior do corpo, quando se achar enfermo, torna-se uma fonte de 

estímulos para os sonhos, e se admitirmos que, durante o sono a mente, estando desviada 

do mundo exterior, pode dispensar maior atenção ao interior do corpo, parecer-nos-à 

plausível supor que os órgãos internos não precisam estar doentes para provocar 

excitações que atinjam a mente adormecida – excitações que, de algum modo, 

transformam-se em imagens oníricas. Enquanto despertos, estamos cônscios de uma 

sensibilidade geral difusa, ou, cenestesia, mas apenas como uma qualidade vaga de nosso 

estado de espírito; para essa sensação, de acordo com a opinião médica, todos os sistemas 

orgânicos contribuem com uma parcela. À noite, no entanto, parece que essa mesma 

sensação, ampliada numa poderosa influência e atuando através dos seus vários 

componentes, torna-se a fonte mais vigorosa e, ao mesmo tempo, a mais comum para 

instigar imagens oníricas (Freud, p. 49, 2001). 

As características do trabalho do sonho descritas por Freud: condensação, 

simbolismo e etc. correspondem ao funcionamento geral do inconsciente. Ele concebia 

não apenas os sonhos e as psicoses, mas também aspectos do comportamento da vida 

cotidiana como resultado de motivações inconscientes (Cloninger. P 44. 2003). Freud 

relatou o impacto do inconsciente numa ampla variedade de comportamento das pessoas 

“ditas normais”. Nominou esses fenômenos em alemão Feblleistungen, que poderia ser 

traduzido, de acordo com Strachey (S. Freud, 1933/1966/ p. 25), por “atos falhos” ou 

“funções falhas” (faulty functions). A execrável tradução inglesa desse conceito é um 

neologismo parapraxes. As pessoas costumam referir-se a eles como lapsos freudianos 

ou a psicopatologia da vida cotidiana.  
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          Freud ratificava que o inconsciente era criado em parte pela experiência, 

principalmente na infância. Presumiu também que outra parte do inconsciente era inata. 

Parte do inconsciente é herdada na qualidade de “fantasias primordiais” baseadas na 

expressão filogenética (isto é, da espécie, não do indivíduo). O mesmo reportava a uma 

“horda primitiva” na qual um grupo de filhos se teria rebelado contra o pai, que, de acordo 

com a prática pré-histórica, dominava todos os outros machos e guardava todas as 

mulheres para si. O “pai primitivo” teria sido morto pelos filhos, que ficaram com suas 

mulheres. Em decorrência desse ato sentiram remorso e culpa. Essa longínqua memória 

filogenética, para ele é o fundamento da culpa e do complexo de Édipo de todos os 

homens. Atualmente essa hipótese filogenética é descartada porque depende da 

possibilidade de memórias herdadas da experiência ancestral, o que é incompatível com 

a moderna teoria biológica (Cloninger, p. 45-46. 2003). 

O interesse central de Freud era entender como a experiência pessoal cria o 

inconsciente. Isso acontece por meio do importante mecanismo de repressão. O indivíduo 

não gosta de ficar pensando em coisas desagradáveis, se estas puderem ser evitadas. 

Conforme a hipótese hedonista de Freud, as pessoas procuram o prazer e evitam a dor. 

Desta forma, a repressão é um mecanismo que permite remover pensamentos 

desagradáveis da consciência; pensamentos e lembranças são reprimidos (isto é, tornados 

inconscientes) se forem dolorosos ou estiverem associados com algo doloroso (Cloninger, 

p. 46, 2003). 

Freud descreveu três estruturas da personalidade: id é primitivo, fonte dos 

impulsos biológicos, ele é inconsciente. O ego é a parte racional da personalidade que 

lida com o mundo real, é a estrutura mais consciente da personalidade (embora não 

totalmente consciente). O superego consiste nas regras e ideias da sociedade que foram 

interiorizados pelo indivíduo. Parte do superego é consciente, mas uma grande parcela 
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permanece inconsciente. Cada estrutura desempenha uma função diferente. O id, que 

contem os impulsos biológicos, é a única estrutura da personalidade presente desde o 

nascimento. Funciona de acordo com o princípio de prazer, ou seja, é hedonista e almeja 

satisfazer as suas necessidades, o que reduz a tensão e propicia prazer. Freud propôs que 

o id é a fonte da energia psíquica, denominada libido, que é sexual. Todo tipo de 

motivações da personalidade deriva dessa energia, que pode ter sua forma instintiva 

original transformada por intermédio da socialização, toda a energia usada para as 

relações culturais: obras de arte, política, educação, energia sexual transformada. Em 

contrapartida, a repressão represa a energia, tornando-a indisponível para realizações 

sublimes.  

Para Freud, existem dois tipos de energia psíquica: Eros “O instinto de vida. 

Motiva os comportamentos de preservação da vida e o amor”. Inicialmente, o mesmo, 

considerava que toda a libido era desse tipo de energia. E é essa a energia geralmente 

descrita na sua teoria. Mais tarde, veio postular uma segunda forma de energia psíquica, 

também inata, Tanatos, “O instinto de morte, é uma força destrutiva que nos leva 

irrevogavelmente para a morte, o último alívio para a tensão da vida. Está na origem de 

toda a agressividade, inclusive a guerra e o suicídio”.  

A característica dos instintos fornece uma estrutura básica: fonte, pressão, meta e 

objeto.  

1. Fonte: toda energia psíquica deriva de processos biológicos em alguma 

parte ou órgão do corpo. Não existe uma energia separada 

exclusivamente mental. A quantidade de energia que uma pessoa possui 

não muda ao longo da vida, embora seja transformada para ser 

investida. 
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2. Pressão: é um instinto, refere-se a sua força ou qualidade motivacional. 

Corresponde à intensidade da pulsão instintiva; é alta quando a pulsão 

não é satisfeita. E cai quando a necessidade é saciada.  

3. Meta: os instintos funcionam de acordo com um princípio de 

homeostase, ou estado de equilíbrio, princípio esse tomado de 

empréstimo a biologia. Os instintos têm como meta preservar o estado 

de equilíbrio ideal para o organismo. As mudanças que nos afastam 

desse estado de equilíbrio são vivenciadas como tensão. A meta de 

todos os instintos é reduzir a tensão, o que é prazeroso. (pensemos na 

sensação agradável de comer quando se está com fome.) Os instintos 

operam de acordo com o que Freud denominou o princípio de prazer, 

sua única meta é produzir prazer.  Reduzindo a tensão, imediatamente 

e desconsiderando as restrições da realidade.  

4. Objeto: o objeto de um instinto é a pessoa ou coisa do mundo que é 

desejada para satisfazer um instinto. Por exemplo, o objetivo do instinto 

de fome de um bebê é o seio da mãe: ele satisfaz. O objeto de um adulto 

sexualmente excitado é um adulto. Tal investimento da energia psíquica 

num determinado objeto é denominado catexia. (Cloninger, 2003). 

 

                         Segundo Freud, o id funciona de acordo com o processo primário que é puramente 

instintivo e não socializado. O processo primário é tão cego e inflexível quanto os 

expulsos instintivos que levam a mariposa para uma chama, e suas conseqüências podem 

ser igualmente mortais. O processo primário ignora o tempo, não reconhecendo nem 

passado nem futuro, apenas o momento presente. Exige gratificação imediata, não pode 

esperar ou planejar. O ego, é a estrutura da personalidade responsável pela unidade da 

personalidade e que está de acordo com o mundo real, operando de acordo com o 
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princípio de realidade, ou seja, pode compreender com precisão a realidade e adaptar-se 

às exigências do mundo real. O ego pode adiar gratificações e planejar. Essas capacidades 

são denominadas processo secundário. Dessa forma, a saúde mental requer um ego forte, 

que possa proteger o individuo contra a angústia, ao mesmo tempo, que lhe permite 

florescer no mundo externo com prazer, então, um ego fraco não consegue proteger a 

pessoa devidamente contra a angústia ou necessitará de um comportamento rígido para 

evitá-la. Se o ego se desestruturar por completo, ocorrerá um episódio psicótico. O 

superego é o representante interno das regras e restrições familiares e sociais. Gera culpa 

quando agimos contra suas regras. O superego nos fornece um ideal do ego que é uma 

imagem que gostaríamos de ser, nossos modelos interiores. Pelo fato de se desenvolver 

em idade precoce, o superego representa uma forma de moralidade imatura e rígida. 

Na teoria psicanalítica do desenvolvimento a criança passa por uma série de 

estágios denominados psicossexuais. No desdobrar-se desses estágios, as crianças são 

consideradas auto-eróticas, isto é, elas obtêm prazer erótico ou sensual ao estimular as 

zonas erógenas do corpo. Cada estágio de desenvolvimento tende a estar localizado numa 

zona erógena específica:   

1. Estágio oral: vai do nascimento ao segundo ano de vida. Durante essa 

fase, a estimulação da boca, como sugar, morder e engolir. É a fonte 

primária da satisfação erótica. A satisfação inadequada neste estágio 

exagerada ou escassa pode produzir um tipo oral de personalidade.  

2. Estágio anal: a gratificação vai da boca para o ânus, e as crianças 

derivam prazer da zona anal. Durante esse estágio, que coincide com o 

período de treinamento da higiene pessoal, as crianças podem expelir 

ou reter as fezes. Em ambos os casos, desafiando os pais. Conflitos 

durante esse período podem resultar em um adulto anal expulsivo, que 
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é sujo, perdulário e extravagante. Ou num adulto anal retentivo, 

demasiado asseado, parcimonioso e compulsivo.  

3. Estágio fálico: ocorre por volta do quarto ano de idade, a satisfação 

erótica se transfere para a região genital. Há muita manipulação e 

exibição dos órgãos genitais, bem como, fantasias sexuais. Freud 

estabeleceu nesse estágio o desenvolvimento do complexo de Édipo. 

A partir da lenda grega em que Édipo mata inadvertidamente o pai e 

desposa a mãe. O mesmo propôs que as crianças sentem atração sexual 

pelo genitor do sexo oposto e termo pelo genitor do mesmo sexo, 

agora, percebido como rival. 

4. Estágio genital: o comportamento heterossexual se torna evidente e a 

pessoa começa a se preparar para o casamento para formar uma família 

(Schultz, Schultz, p. 346-347, 2003).  

 

De acordo com Freud, o id, o ego e o superego nem sempre coexistem 

pacificamente. O id exige satisfação imediata das pulsões. Enquanto o superego ameaça 

com culpa quando se tenta satisfazer algum impulso imoral. Assim sendo, existe conflito 

intrapsíquico. O ego tenta reprimir os desejos inaceitáveis, mas nem sempre consegue. 

Então, os materiais reprimidos têm energia e essa energia procura devolver a consciência. 

O ego utiliza uma variedade de mecanismos de defesa que disfarçam os impulsos 

inaceitáveis distorcendo a fonte, a meta e/ou o objeto do impulso. Evitam a retaliação do 

superego, permitindo que o impulso possa, de fato, passar pelo sensor. Já a negação é um 

mecanismo de defesa primitivo, por meio do qual, o indivíduo não toma conhecimento 

de algum aspecto da realidade ou de si mesmo que seja penoso ou provoque angústia. Na 

projeção, o impulso inaceitável da própria pessoa é vivenciado como pertencente a outra 
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pessoa. Um homem que sente a tentação de roubar, mas cujo forte sentido ético 

(superego) não lhe permite sequer pensar nisso, pode projetar seu impulso inaceitável em 

outra pessoa.  

 O mecanismo de defesa do deslocamento distorce o objeto da pulsão. O 

deslocamento é menos primitivo que a projeção, pois o impulso é percebido como 

pertencente à pessoa. Apenas o objeto é distorcido. A sublimação é a maneira mais 

desejável e saudável de lidar com os impulsos inaceitáveis. Acontece quando o indivíduo 

encontra uma meta e um objeto socialmente aceitáveis para expressão de um impulso 

inaceitável o que permite descarregá-lo e reduzir a sua pressão. A sublimação ocorre 

quando artistas transformam necessidades primitivas em obras de arte. 

 A psicanálise carrega na essência de sua teoria a preocupação em compreender os 

atos e produções psíquicas do ser humano. Para isso, desenvolveu uma teoria geral do 

homem que se propõe a estudá-lo na intersecção entre seus aspectos genéticos, históricos 

e dinâmico, com o intento de encontrar ligações causais entre os três ângulos, reunindo 

passado, presente e futuro da história do indivíduo. Para Freud, o processo analítico 

procura extrair o material primitivo por muito tempo “soterrado” pela repressão e trazê-

lo à superfície, à consciência para que possa ser considerado juntamente com as aptidões 

do ego mais desenvolvido. A psicanálise guiou seu interesse para o comportamento 

anormal, para a dor psíquica, aspectos que foram examinados e estudados a partir da 

observação clínica. Freud enfrentou, desde o início das formulações e exposições de suas 

ideias e métodos grande resistência por parte da sociedade médica da época. Ele mesmo 

discernia que a compreensão intelectual de sua teoria não era difícil, o complicado era a 

aceitação da sexualidade infantil e o reconhecimento de que o homem é dominado por 

processos psíquicos que desconhece (Carpigiani, p. 75, 2002). Dessa forma, a teoria 

psicanalítica de Freud sugere que o comportamento é causado por forças psicológicas, de 
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acordo com o pressuposto com determinismo psíquico. Forças inconscientes com 

freqüência sobressaem à consciência produzindo sintomas neuróticos, sonhos, e atos 

falhos na vida cotidiana (Claninger, p. 69, 2003).  

 

 

Psicoterapia e Psicanálise 

 

 A clínica psicológica é herdeira do modelo médico, no qual, como já foi dito, é 

da responsabilidade do profissional observar e compreender para, posteriormente, 

intervir. Tratava-se, assim sendo, de uma prática higienista. Desse modo, a clínica 

psicológica esteve, por um bom tempo, afastada das questões sociais. Freud e a 

psicanálise, de acordo com Guerra (2002), citado por (Moreira, et al,2007). Serão 

responsáveis pela locomoção da prática fundamentada no olhar (sobre o fenômeno) para 

a prática fundamentada na escuta (do metafenomenal). Sendo assim, a prática clínica 

psicológica passa a vincular-se a uma demanda do sujeito, e não necessariamente a uma 

patologia, como no modelo médico. Mas a vinculação da Psicologia ao individualismo 

não será superada pelo freudismo, pois a Psicologia, em sua origem, uma inclusive a 

Psicologia clínica, está agregada a uma perspectiva individualista. O começo do 

pensamento moderno é marcado pelo nascimento do sujeito e do individualismo, 

anunciando assim uma nova fonte de problemas que exigem uma nova ciência para pensar 

sobre eles. (Moreira, Romagnoli, Neves. 2007) 

O termo “psicanálise’’ literalmente significa dividir a mente em seus elementos 

constitutivos e nos seus processos dinâmicos. Na prática, ele é utilizado com, pelo menos, 

três significados diferentes: 
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 Um conjunto de teorias psicológicas sobre o funcionamento mental, sobre 

a formação da personalidade e de aspectos do caráter, tanto aqueles 

considerados normais como os psicopatológicos (sexualidade infantil), 

inconsciente dinâmico, conflito psíquico, mecanismos de defesa, 

informação dos sintomas) são alguns dos pontos-chave; 

 

 Um método ou procedimento de investigação de conteúdos mentais, 

especialmente os inconscientes (livre associação, análise dos sonhos); 

 

 Um método psicoterápico que se propõe a efetuar modificações no caráter 

(ou em aspectos focais do caráter) por meio da obtenção de insight 

mediante a análise sistemática das defesas, na chamada neurose de 

transferência (Cordioli e cols, p. 23); 

 

De acordo com Cordioli e cols, (2008) “aliança terapêutica” (AT) designa a 

capacidade do paciente de estabelecer uma relação de trabalho transferenciais regressivas 

e à resistência. Embora Freud não tenha utilizado essa definição, destacou que o primeiro 

objetivo da terapia é ligar o paciente ao terapeuta. Ainda de acordo com o mesmo, o 

interesse do médico, aliado a alguns cuidados, “o paciente logo estabelece 

espontaneamente, esta ligação e vinculará o médico a uma das imagens das pessoas por 

quem costumava ser bem visto”. Dessa forma, a aliança estabelecida é fundamental para 

o andamento do processo psicoterápico. Para alguns transtornos, as psicoterapias podem 

ser a opção terapêutica preferencial (ex, nas fobias especificas, a terapia comportamental 

é a mais indicada, em problemas de relacionamento interpessoal, as terapias 

psicodinâmicas são mais indicadas, em situações de luto ou perdas e mudanças de papeis, 

é mais indicada a terapia interpessoal enquanto para outros transtornos, nos quais o peso 
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dos fatores biológicos é maior, a farmacoterapia é o tratamento mais efetivo, como:  

(transtorno bipolar, psicoses, depressão maior grave), ou a terapia psicossocial (déficits 

funcionais). No entanto, o usual na maioria dos transtornos mentais tem sido a 

combinação de algum tipo de intervenção farmacológica com alguma modalidade de 

psicoterapias, como ocorre nas depressões e na maioria dos transtorno de ansiedade. 

As psicoterapias dinâmicas baseiam-se no conceito de conflito psíquico 

inconsciente como causa dos sintomas, na lei do determinismo psíquico como explicação 

para sua manutenção e insight como estratégia básica para modificá-lo, (Cordioli e cols 

2008). Na hipótese psicodinâmica, busca-se explicar os problemas ou sintomas que o 

paciente apresenta à luz das teorias psicodinâmicas, compreendendo os sintomas atuais 

como resultantes do conflito entre determinadas forças psíquicas em jogo: impulsos ou 

emoções intoleráveis e mecanismos de defesa, adaptativos ou não. Entre os aspectos 

doentios estão as vulnerabilidades, a propensão herdada a determinadas doenças , as 

identificações patológicas, as “cicatrizes” evolutivas e os aspectos sadios do ego do 

paciente. Tais conflitos podem ser repetitivos e simbólicos por reviverem situações 

semelhantes ou relações com pessoas significativas do passado. ( Cordioli e cols,p 

94.2008). 

Muitos são os avanços introduzidos por Freud na clinica psicológica, tais como: a 

mudança do paradigma da observação para o da escuta, a importância da resistência e, 

em ultima instancia, a perspectiva de tratar o cliente como um sujeito de sua historia de 

adoecimento, e não como mero objeto, a clinica psicanalítica freudiana introduz a questão 

do segredo como força motriz do processo terapêutico.(Moreira, Romagnoli, Neves2007) 
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Hipótese Diagnostica: Teoria Psicanalítica 

          A palavra diagnóstico tem origem francesa (diagnostic) que, vem do grego, 

diagnostikon, que quer dizer “ capaz de ser discernível”. A Psicanálise utiliza-se do 

diagnostico acolhendo o sujeito por algum tempo, pois é (variável de sujeito para sujeito). 

A psicanálise ao utilizar o recurso da hipótese diagnostica para poder localizar a estrutura 

do sujeito, ou seja, neurótico, psicótico e perverso. A partir dessa localização, traça-se 

uma linha de abordagem. Ao se pensar na estrutura, estamos observando a posição do 

sujeito frente a questões cruciais da existência, como por exemplo Édipo e a 

castração.(Oliveira,2006). 

          Enquanto terapeutas devemos ser prudentes ao fazer diagnostico de um sujeito, 

pois, a qualidade da escuta e o acolhimento a esse sujeito torna-se imprescindível,pra uma 

aliança terapêutica, o primeiro contato com o terapeuta é um momento delicado e ao 

mesmo tempo decisivo na vida do paciente, ocorre expectativas e ambivalências, 

representa um momento critico em sua vida . As atitudes do terapeuta e a impressão que 

causara são decisivas para que possa estabelecer confiança. O terapeuta devera ser 

cordial, demonstrar calor humano, simpatia e interesse. A psicoterapia envolve, por 

conseguinte, uma interação face a face, é uma atividade colaborativa entre o paciente e o 

terapeuta, o terapeuta é neutro na medida em que evita fazer julgamentos sobre os 

pensamentos de desejo e sentimentos do paciente procurando compreendê-los, ele deve 

ser natural e espontâneo facilitando a relação terapêutica, e não frio distante e silencioso, 

as sessões acontecem sempre em horários preestabelecidos, o tratamento pode levar 

vários anos. Obviamente vai de sujeito para sujeito. (Cordioli e cols 2008) 

 



Psicanálise: Uma análise breve 

 Sobre o filme “A Pianista”     

 

Antonia Kátia Alves do Nascimento 

Maria do Carmo de Oliveira 

Silvânia Cordeiro da Silva 

 
 
 
 

Psicanálise: Uma análise breve sobre o filme “ A Pianista 
Alunas : Antônia Kátia Alves do Nascimento 
 Maria do Carmo de Oliveira 
 Silvânia Cordeiro da Silva  
do Curso Bacharelado Em Psicologia na Faculdade Maurício de Nassau-João pessoa,2015 
 Página 19 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 08-05-2016 

 

 

Uma Análise Breve 

Paciente (E.K) 

 A personagem (paciente Erika.K), parece se enquadrar na estrutura neurótica, 

adentraremos por um labirinto mental, das misérias psíquicas, da histeria,e do 

masoquismo da nossa paciente, perpassando também pela chamada psiconeuroses da 

paciente. Atentemos para a noção de um diagnóstico, numa perspectiva estrutural, bem 

como, a concepção impõe uma continuação no descritivo dinâmico e econômico das 

principais estruturas psicopatológicas: Como Estrutura histérica, histérica obsessiva e 

estrutura perversa, essa última não terá desdobramento no presente trabalho. Para poder 

utilizar um “diagnóstico” na clinica psicanalítica, convêm ressaltar a diferença primordial 

que existe entre sintoma e traços estruturais. 

O histérico se coloca em cena de preferência como defensores incondicionais das 

ideias do outro, das convicções, das opções sempre do outro, levando-o a dever tudo, 

aceitar e suportar tudo, a vida da paciente (Erika,K), é regida por controle, obediência e 

o autoritarismo  da mãe, que a supervisiona, revista e censura, de modo sufocante sua 

vida privada, onde anda, a que horas chega, suas roupas, seu dinheiro, suas relações 

amorosas, o sujeito  investe-se numa frustração como objeto desvalorizado e incompleto. 

Deseja que seu desejo permaneça  insatisfeito ( ideal do ser). Assim sendo a paciente 

(Erika,K) transfere para seus alunos o comportamento que, sua mãe exerce sobre ela, 

portanto uma repetição com seus alunos no conservatório em  que ministra aulas de piano. 
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Em outros momentos do filme a Paciente(Erika,K), transita por lugares que 

oferece cinemas pornográficos, peep shows,  também faz passeios noturno por drive-in, 

e observa casais praticando sexo, o que parece lhe satisfazer,chegando a urinar e obtendo 

prazer sexual possívelmente chegando ao orgasmo com o voyeurismo, como 

representações obcecantes, por tais lugares,  ela não toca seu corpo, nem se deixa tocar, 

no encontro com o Jovem que se torna seu aluno, há uma relação de sub- missão, ela 

deseja ser, açoitada. Levar socos na barriga, ser amordaçada, humilhada e que seu 

possível parceiro sente-se em sua face, no intento de realizar tal fantasia escreve uma 

carta, contendo a discrição de como quer ser tratado por ele, o suposto amante não parece 

concordar com nada disso, pois diz ter se apaixonado por ela, então (Erika,K) se ver numa 

obsessão louca perseguindo o rapaz para enfim realizar tal fantasia, o que não acontece, 

pois ela é acometida de náuseas, dor e lançar vômitos, quando se coloca nos braços do 

amante, não suportando essa aproximação com  um  possível ato sexual em si. O que 

caracteriza o que Freud postulou sobre um dos dois traços da estrutura do histérico,’’ da 

necessidade que o histérico tem de ser tomado pela doença, é um fazedor de doenças’’. 

A passividade masoquista, a servidão voluntaria que leva o obsessivo a dever tudo, 

aceitar tudo, ruminações, a se sadizar, investimento de amor e ódio no objeto e o 

investimento e desinvestimento para a economia do desejo obsessivo. A violência e os 

masoquismos é uma forma do sujeito se proteger do desamparo, na sua modalidade mais 

conhecida, inclusive do senso comum, o sujeito é capaz de suportar qualquer dor 

provocada pelo outro, sem romper o laço que estabelece com este de maneira espantosa 

e surreal para quem assiste a essa cena. Contudo, o que está em jogo aqui é uma maneira 

de o sujeito se proteger do que há para ele de insuportável e de horror na experiência do 

desamparo. “ Goze com o meu corpo e faça com ele o que bem entender, me humilhe 

como quiser, mas fique comigo e não me abandone sozinho no meu desamparo”, parecem 
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dizer os ditos masoquistas morais e femininos para os seus algozes, no evitamento 

sistemático que fazem da experiência feminina do desamparo. (Birman, p 13, 14 1999). 

 A cena em que a paciente ( Erika,K), vai ao banheiro e corta parte de sua vagina 

e parece sentir imenso prazer “ destino das pulsões”, que Freud designa: retorno  sobre a 

própria pessoa: o masoquismo como, Precisamente, um sadismo retornando sobre o 

próprio corpo. A observação analítica não deixa dúvida). O masoquismo goza, também 

com o furor dirigido a sua própria pessoa, o exibicionismo partilha do gozo daquele que 

o olha se despir.(Dor, 1999), 

 De acordo com Dor, (1999) são traços da estrutura obsessiva e neurose obsessiva, 

as formações obcecantes, o isolamento e a anulação retroativa, a ritualização, as formas 

reacionais, e o trio: culpa, mortificação, contrição. São processos secundários de defesa, 

as chamadas defesas somáticas, já nas representações obcecantes, existem dois traços de 

estrutura iniciais: o desejo do obsessivo comporta sempre a marca impiedosa da 

necessidade, é tomado pela doença na expressão de sua demanda. Em outra cena do filme 

(Erika,K) briga com a mãe e a machuca, para logo se sentir culpada, chora e pede 

desculpas, a mãe a trata como uma criança. 

2 Segundo Dor, (1999) é em função dos amores edipianos que se estabelece, para 

todos o ingresso em cena de uma estrutura psíquica, ou como evidenciava Freud, a 

“escolha” da sua própria neurose. Tais amores edipianos nada mais são que o 

desenvolvimento, com  alarde, da relação que o sujeito trava com a função fálica, ou seja, 

com a função paterna, se esta relação é condutor de ordem, no sentido de organização, é 

, semelhantemente, portador de desordem, pois a estrutura psíquica denota a 

particularidade substancial de ser determinada uma vez por todas. Visto que, o que regula 
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o curso do Édipo, a função fálica supõe quatro protagonistas: a mãe, o pai, a criança e o 

falo. Composto este último termo o elemento central em torno do qual vêm percorrer os 

desejos respectivo dos três outros, o falo, ocupa-se da referência única que permite ao 

sujeito regular seu desejo com referência ao desejo do outro.( Dor, p 24, 1991) 

Para Dor, (1999) o desafio está nitidamente presente em certos comportamentos 

sintomáticos dos obsessivos neste ponto, a propícia compulsão dos obsessivos ao 

compromisso em todas as competições ou de ordem de domínio. O concomitante destas 

situações permanece subtendido pela problemática. O obsessivo se faz o defensor da 

legalidade, mais ele luta, sem saber, contra seu desejo de transgressão. O que o obsessivo 

ignora, ou não quer saber, indagação do desafio, é que ele é o único protagonista a referir-

se. Ele tem inevitabilidade de criar para si uma situação imaginaria de adversidade para 

se aliciar no desafio, gerando dispêndio de energia. A transgressão posta em ação pelos 

obsessivos e o análogo de sua “fuga adiante”a vincular-se de seu próprio desejo.  

 Conforme Dor, (1999) o sujeito é então levado pela entrada, em ação deste desejo, 

que ele sofre, na maior parte do tempo, de um modo passivo. Nestes momentos em que o 

sujeito é de alguma forma raptado por seu desejo, não é raro que a  progressão deste 

desejo encontre sua expressão em um agir de transgressão, ao mesmo tempo, trata-se de 

uma transgressão irrelevante, pelo menos dramatizada pelo sujeito que seu aspecto 

espetacular pode evocar a transgressão perversa. Constantemente um elemento motor 

alimenta esta dramatização: o acting-out que é a própria dimensão onde o obsessivo se 

autoriza a ser agido por seu desejo, com todo o gozo que é concebido ( Dor, p 44 - 

45,1991). Na cena em que a Paciente (Erika,K) vai ao recital e lá encontra o seu suposto 

amante com uma garota,  lhe causa um enorme desconforto, acontecimento este, que a 

faz ir embora, mas antes de ir, pega uma faca, na qual já estava em sua bolsa e crava em 

seu próprio ombro, olha para o ferimento e segue calmamente, numa outra cena ela vê o 
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suposto amante com a mesma garota, que aliás é sua aluna também ela esmaga uma 

garrafa com seu sapato e recolhe os fragmentos, colocando-os no casaco da garota, 

quando ela vai por a mão no bolso corta seus dedo o que causa bastante dor na garota, e 

(Erica ,K) parece se satisfazer, agindo como uma sadomasoquista.  Assim como a música 

de Schubert e a vida mental da  personagem paciente (Erika,K), o preço da revelação é a 

explanação, a repetição, ate mesmo o tédio, ódio, amor [...], perdido nos labirintos de sua 

própria música,  (sua mente ), [...]  No limite  da matéria, ( partícula ) envolvido com 

modulações e arquiteturas que são como um outro texto mudo da composição. 

É incessantemente em torno da ambigüidade sustentado pelo histérico encima de 

sua identidade sexual, que algumas expressões do desejo histérico assumem com 

facilidade o perfil perverso. Recorremos eficientemente, a respeito desta ambigüidade 

perversa, a constante realização de encenações homossexuais nos histéricos  em  “fazer 

advir a verdade”. 

Na histeria o significante da castração é simbolizado. O preço a se pagar por esta 

simbolização particularmente no registro da nostalgia fálica. Sobretudo é esta nostalgia 

que dá à histeria todo o peso de sua invasão espetacular e transbordante. Unicamente 

teremos uma dramatização “poética, num “estado de graça”, fantasmado nesta ocasião, 

tem interesse psíquico somente porque é exclusivamente imaginário. Do inicio em que a 

coisa toma corpo na realidade, a exibição histérica se enfraquece, e o histérico, assaltado 

nas últimas defesas de sua mascarada, escapole com uma pirueta.(Dor, p 46 1991) 

            Os traços da estrutura: neurose obsessiva, (histeria e neurose obsessiva). A 

neurose consiste, então, numa divisão entre o afeto e a idéia, o afeto permanece na esfera 

psíquica, enquanto a idéia passa a ser enfraquecida e permanece na consciência, separada 

de qualquer associação. (idéias obsessivas). Perpassa por toda a literatura psicanalítica, 

que o sujeito histérico expressa, uma inclinação favorável aos sintomas de conversão, do 
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mesmo modo a histeria se caracteriza também pela predominância da formação de 

sintomas fóbicos o mais frequentemente conjugados com estados de angústia. Todas essa 

indicações denotam de fato, algum interesse diagnostico,  (apenas classificação de 

sintomas), continuamente insuficientes para a determinação rigorosa de um 

diagnostico.(Dor, p 68 1991),  

Habitualmente a clinica histérica se divide em três grandes quadros: histeria de conversão, 

histeria de angustia e histeria traumática. No enfoque dessa classificação nosográfico cada 

tipo de histeria se diferencia dos outros na base da semiologia essencialmente fundada na 

especificidade dos sintomas, a exemplo de qualquer classificação psiquiátrica. Na clinica 

psicanalítica esta especificação conserva-se secundaria, de fato, em qualquer um desses 

três tipos, a economia do desejo mantêm-se essencialmente idêntica. (Dor, p 68 1991). 

A relação da personagem paciente(Erika,K), com a musica é intima e faremos um 

pequeno esboço, pois  o contexto musical é relevante para a personagem, o que também 

se liga a psicanálise. 

          “A primeira canção do ciclo Dichterliebe de Schumann (1810-56) começa no meio 

e termina onde começou. Uma dissonância anuncia um acorde instável, que se repete em 

arpejos, e o [...], que a voz entoa poucos compassos depois, parece sair da música do 

piano com a ânsia de um desejo não realizado. A instabilidade viaja pela estabilidade para 

acabar na instabilidade. Acabar não é a palavra mais certa: a canção termina, mas não 

acaba, fica em aberto para se completar nas ambivalências da seguinte”,( Nestrovski, 

p203,2000). Dessa forma a paciente( Erika, K) não concretiza seus desejos sexuais. 

Ainda de acordo com Nestrovski, 2000, um micro-drama de silabas e pausas 

irracionaliza em canto os sentidos[...], quem pode saber o que diz uma  letra ‘’m’’sozinha 

(no inicio do Dichterliebe)? Mas quem não percebe que é justamente em detalhes assim 

que Bostridge está mais dentro da música? E não é o próprio Schumann quem explora 
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esses detalhes, numa concentração que chega à borda da loucura? Um outro exemplo 

trazido é a terceira  canção do Liederkreis, As primeiras duas estrofes descrevem a 

surpresa de “ velhos sonhos”, que reaparecem para o amante abatido, caminhando sob as 

árvores e escutando o canto dos pássaros , a interpretação segue essas linha num tempo 

lento, intensificado, expandindo como a dor expande o amor. Mas o verdadeiro espanto 

vem na terceira estrofe, a alucinação do canto dos pássaros. Bostridge inventa para isso 

outro registro vocal “ inaudível”, que é a própria imagem da irrealidade, e arranca a 

música do mundo ao seu redor. A cena do filme onde( Erika, K) sai do vestiário, em total 

desespero, não conseguindo obter o prazer que o ato sexual em si possivelmente lhe 

forneceria com seu suposto amante, atordoada após vômitos seguidos nos braços de 

Walter, ela se desvencilha e segue para o pátio  horrorizada em um silencio que grita, 

beirando ao que Freud postula  a chamada psiconeuroses, me parece que é onde ela acaba 

ou começa. 

3Nestrovski (2000), Desde a adolescência, Schumann sentia-se atormentado pelo 

fantasma da perda da razão. Seu amor censurado por Clara resultou, quem sabe, em 

angústias cujo efeito só foi explodir muito mais tarde, em dois  últimos anos vividos num 

manicômio. Resultou também nas canções desses ciclos, onde a lógica tradicional da 

música é suspensa por pressão do afeto. Na última cena em que esse ato sexual não 

acontece e a paciente (Erika,K), segue em plena confusão pela porta, que dá para um pátio 

gelado, onde parece está  em uma linha tênue entre a realidade e a loucura, 

Assim personagem paciente (Erika,K), entre limites humanos,  e a musica são 

transportados na arte de Schumann, de modo tal que inauguram um novo desconforto  da 

música: um mal-estar da composição, ainda imperante entre nós. Desse amor e dessa 
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loucura. Nosso destino é menos nobre, mas quem sabe menos sofrido: Percorrer o  

“caminho das estrela”, da Psicanálise, da música e elaborar,como for possível, as 

lembranças das lembranças. 

Tratamento 

 

 

 A utilização de um método ou procedimento de investigação dos conteúdos 

mentais, especialmente os inconscientes (livre associação, análise dos sonhos, análise da 

transferência); 

Um método psicoterápico que se propõe a efetuar modificações no caráter  (ou em 

aspectos focais do caráter ) por meio da obtenção de insight mediante a análise 

sistemática. 

A cura analítica instaura ao médico e enfermo um difícil trabalho que é preciso 

realizar para cancelar umas resistências internas. Mediante a superação destas, a vida 

anímica do enfermo se modifica perseverando-se, então elevando-se a um estágio mais 

alto do desenvolvimento e permanece protegida frente a novas possibilidades de adoecer. 

Dessa forma, superar as resistências constitui a função essencial do tratamento analítico. 

(Freud,1916-17 citado por Celes,2005). 

 Nossos pacientes são como livros para nós,um livro que ainda não foi escrito, ou 

mesmo lido, as capas estão lá na nossa frente, face a face o contemplamos, e o conteúdo 

está inserido em suas mentes e corpos doloridos. 
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Considerações Finais 
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