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RESUMO 

 

O presente artigo se refere ao relato de um estudo de caso realizado durante o Estágio Clínico 

Obrigatório do curso de graduação em Psicologia, pelo Centro Universitário dos Guararapes – 

UNIFG. Teve como objetivo vivenciar a experiência em atendimento clínico em psicologia. O 

atendimento se deu a uma mãe enlutava, que apresenta um processo de luto prolongado, com 

sentimento de culpa que se expressam com uma dinâmica autopunitiva, sendo esta, uma das 

características da estrutura neurótica obsessiva, que a conduz à resistência quanto ao desligamento 

da catexia libidinal. Como subsidio teórico e prático, a psicanálise possibilitou a compreensão do 

processo psicodinâmico da paciente – que envolve a dor da privação no complexo de Édipo 

atualizada na perda do filho – como também, o manejo sobre esta demanda.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este relatório tem origem a partir da atividade realizada durante Estágio Clínico Obrigatório 

no Centro Integrado de Saúde (CIS) do Centro Universitário dos Guararapes. 

O presente relatório não teve apenas a finalidade de expressar o que foi realizado durante o 

período de estágio, tendo também como propósito o desenvolvimento da habilidade da escrita do 

aluno sobre a prática psicológica orientada pela psicanálise. 

O estágio foi supervisionado, tendo como pressuposto o desenvolvimento teórico e prático 

da psicanálise. A visão de sujeito e suas vicissitudes partem desta abordagem. A supervisão foi um 

espaço de possibilidade de troca, conhecimento e aperfeiçoamento do fazer clínico. “O aluno 

depara-se com o fato de que a clínica não é um lugar para se aprender um conjunto de regras 

técnicas ou um modo de interpretar, ela é espaço de criação de novas possibilidades de pensar” 

(MARCOS, 2012). As supervisões ocorreram uma vez por semana, precisamente, pelas segundas-

feiras no horário da manhã, com duração de quatro horas cada encontro. 

O Estágio Clínico Obrigatório aconteceu todas as segundas-feiras no turno da tarde, no 

Centro Integrado de Saúde (CIS) do Centro Universitário dos Guararapes, onde o número de 

usuários atendidos foram de dois por estagiário de psicologia, com sessões que duraram 45 

minutos. 

O CIS tem como proposta a prestação de serviço à comunidade que, por diversas razões, não 

conseguem ter acesso externo aos serviços que este espaço proporciona. Os serviços prestados vão 

além do suporte psicológico. Nele é oferecido também serviço judicial, nutricional, fisioterapia, 

estética e enfermagem. O público que é atendido pelo CIS é composto por crianças, adolescentes, 

adultos e idosos. O procedimento para que a população receba atendimento é por meio de uma 

inscrição em uma lista de espera, ou por meio do plantão psicológico. Pela forma de fila de espera 

o possível usuário deixa seus dados e, surgindo vaga, ele é convidado a comparecer para o 

atendimento com dia e hora marcada. No caso de Plantão Psicológico, a demanda é livre, o cliente 

chega no espaço e havendo estagiários disponíveis para atendimento, este ocorre de imediato. 

O Plantão Psicológico tem como proposta oferecer um serviço que promova o 

reestabelecimento do potencial do indivíduo frente às situações que o motivou a procurar o serviço. 

Caso seja observado a necessidade de um acompanhamento psicoterápico, o usuário vai para uma 

lista de espera onde será convidado a retornar assim que forem abertas novas vagas. Sobre a forma 

de atendimento no plantão psicológico, ele não se confunde com o processo de psicoterapia, mas 

antecede a este. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A psicanálise se apresenta como uma abordagem rica e criativa na modalidade de 

atendimento e compreensão do sujeito. O trabalho psicanalítico, é norteado pela compreensão das 

estruturas de personalidade, que se apresentam com suas vicissitudes. Por esta e outras questões é 

necessário que o psicanalista se implique dinamicamente no fazer psicanalítico. “[...] Os pregressos 

da psicanálise nos libertam das ferramentas de escavação, por outro nos convocam a participar de 

um projeto ainda desconhecido, em cujos alicerces também estarão os recursos da nossa mente” 

(SANCHES, 2014 p. 167). Analisar a mente humana é mergulhar em algo ainda desconhecido. 

Sobre o quesito escavação:   

Não é o passado que transferimos para o presente, mas de dentro para fora, do 

mundo interno para o mundo externo. [...] estamos preocupados com a estrutura 

interna do paciente e como ela se apresenta em cada movimento. [...] é o paciente 

que vai para o passado, tentando entender agora o que aconteceu lá atrás. Logo, o 

passado está no presente, não precisamos ir buscá-lo, basta que se exteriorize o que 

está dentro de nós (ANDRADE, 2009, p. 3 apud SANCHES, 2014 p. 167). 

 

 

Assim, os fenômenos psicológicos, sejam considerados normais ou patológicos, são 

analisáveis por meio da fala livre, que dá nome a uma regra fundamental da psicanálise: a 

“associação livre”. Por meio de intervenções interpretativas o psicanalista fornece sentido à fala 

do analisando, facilitando o escoamento de conteúdos inconscientes ao consciente. “Contudo, o 

fazer psicanalítico não se reduz a uma técnica interpretativa. [...] A tarefa do psicanalista não mais 

consiste em recuperar uma história, mas também em possibilitar simbolizações estruturantes” 

(MACEDO; FALCÃO, 2005 p. 70). O psicanalista ao convidar o analisando à fala, oferece-lhe um 

espaço para verbalizar as experiências e, assim, reformulá-las. Ao passo que, se fala, é estabelecido 

um vínculo entre analista e analisando, onde aquele, passa a ser objeto de investimento deste. 

Conteúdos que antes eram externos do setting, passam a manifestar-se em direção ao terapeuta. 

Nesse sentido, entra em cena um importante conceito da história da psicanálise: a “transferência”. 

É por meio dela e do manejo sobre esta que o psicanalista se torna veículo de cura - não 

necessariamente de uma patologia – mas do desconhecimento de si, proporcionando ao paciente 

reviver uma nova neurose, só que agora, dando outros significados aos mesmos afetos do passado. 
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A escuta clínica possibilita perceber a cena edipiana. As palavras que desvelam o 

desconhecido que habita o paciente, são palavras cifradas e enigmáticas que demandam uma 

qualidade de escuta diferenciada. Sobre isso, Nasio (1999) diz que: “o psicanalista trabalha, antes 

de tudo, com o seu inconsciente”. Na análise acontece um encontro de inconscientes e, é a partir 

do inconsciente do analista que ele compreende o inconsciente de seu analisando, assim ambos 

viram um só inconsciente, possibilitando a decifração do que causa o sofrimento. 

Para Freud, a vida mental está dividida em dois níveis: o consciente e o inconsciente. “O 

inconsciente, [...], tem dois níveis distintos: o inconsciente propriamente dito e o pré-consciente” 

(FEIST; GREGORY; ROBERTS, 2015). Níveis que fazem parte da primeira tópica formulada por 

Freud. O mesmo percebe a existência do inconsciente em seu trabalho com as histéricas, mas 

também percebe suas implicações em processos psicológicos considerados “normais”.  

 

Introduzindo o conceito de inconsciente, Freud desloca a fala até um outro lugar, 

muito além da intenção consciente de comunicar algo: ao falar, o sujeito comunica 

muito mais do que aquilo a que inicialmente se propôs. O inconsciente busca ser 

escutado e ter seus desejos satisfeitos, comunicando-se por meio de complexas 

formações: sonhos, sintomas, lapsos, chistes, atos-falhos; fenômenos que apontam 

para esse “desconhecido” que habita o sujeito. E assim abre-se na palavra a 

dimensão do que escapa ao próprio enunciante. (MACEDO; FALCÃO, 2005 p. 

67). 

 

No centro do discurso do sujeito está o desejo, que também é manifestado por meio das 

complexas formações exemplificadas na citação acima. Este é o desejo inconsciente que assinala 

a falta. Para Freud, o que caracteriza o desejo “[...] é o impulso para reproduzir alucinatoriamente 

uma satisfação original, isto é, um retorno a algo que não é mais, a um objeto perdido cuja presença 

é marcada pela falta” (GARCIA-ROZA, 1985). Este impulso pode ser compreendido como pulsão, 

que se caracteriza pela busca a uma descarga de tensão, tensão esta, que causa desprazer, pressão, 

até que aquela seja diminuída a partir da investida em um objeto, tendo como objetivo final a 

satisfação, que Lacan a introduz como o “Gozo”. O objeto da pulsão não necessariamente é algo 

fixo, ele pode ser variado. Por mais que aconteça o Gozo, este jamais será igual ao Gozo original, 

ao Gozo perdido. Por isso, a busca pela satisfação é contínua. “O desejo desliza por contiguidade 

numa série interminável na qual cada objeto funciona como significante para um significado que, 

ao ser atingido, transforma-se em novo significante e assim sucessivamente, numa procura que 

nunca terá fim porque o objeto último a ser encontrado é o objeto perdido para sempre” (GARCIA-

ROZA, 1985). 
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O Eu desejante, para Lacan, é o Eu do outro. “O Eu surge através da linguagem e por 

referência ao Tu [...]” (GARCIA-ROZA, 1985). Esta compreensão faz menção ao estádio do 

espelho. Esta é a fase do imaginário, que por intermédio do simbólico viabiliza a expressão do 

desejo pela linguagem. O sujeito da fala é o sujeito do ocultamento, que se revela no inconsciente, 

inconsciente que se revela ao analista. Nesse momento não está em ação apenas o inconsciente do 

analisando, como também o do analista. Sendo assim, são inconscientes (desejos) que se 

atravessam.  

“Que é a psicanálise senão uma prática sustentada por uma teoria que concebe o homem de 

hoje a partir da experiência edipiana vivida por todas as crianças quando têm de aprender a refrear 

seu desejo e moderar seu prazer?” (NASIO, 2007). A partir daqui se faz necessário compreender 

o que é, afinal, essa experiência edipiana ou como é mais conhecida: o “Complexo de Édipo”. 

Segundo Nasio (2007), o complexo de Édipo é onde a criança, de aproximadamente quatro 

anos de idade, por conta de uma Lei tácita, tem que abdicar de seu desejo voraz e incestuoso por 

um de seus pais. A constituição da estrutura da personalidade se dá a partir da dissolução desse 

complexo que ocorre na fase fálica do desenvolvimento. É falado fase, pois foi assim que Freud 

compreendeu e elaborou o desenvolvimento infantil. Este é conhecido como o modelo de 

desenvolvimento psicossexual. As fases levam o nome das zonas erógenas em que há possibilidade 

de fixação. Na fase oral o prazer é pelo ato de sugar. “A finalidade sexual da atividade oral precoce 

é incorporar ou receber dentro do próprio corpo o objeto de escolha, ou seja, o seio” (FEIST; 

GREGORY; ROBERTS, 2015). A segunda fase oral é chamada por Freud de período oral-sádico, 

que é quando começa o processo de dentição do bebê, onde ele sente prazer em causar dor no outro. 

“Sua primeira experiência autoerótica é sugar o polegar, uma defesa contra a ansiedade que satisfaz 

suas necessidades sexuais, mas não nutricionais” (FEIST; GREGORY; ROBERTS, 2015). 

Na fase anal, a qual Freud também chamou de fase anal-sádica é quando o ânus emerge 

como zona sexualmente prazerosa, obtendo satisfação pelo comportamento agressivo e pela função 

excretória. É nessa fase, também, que a criança passa a exercer seu poder de contenção e expulsão, 

criação e destruição do objeto. O ato de defecar constitui-se, portanto, como a primeira 

oportunidade onde a criança deve decidir-se entre uma atitude narcísica e uma de amor objetal. 

Durante esta fase é comum que as crianças mostrem “seu cocô” aos outros com orgulho, pois é 

algo que ele produziu; assim sendo, é algo valioso o qual vale presentear o ser amado. Sua criação 

ganha conotação de dádiva. O bolo fecal que, por ora, qualifica algo de valor para as crianças, 

também configura a transição do valor que será dado ao dinheiro num momento futuro; por 

conseguinte ao desejo pela mais valiosa dádiva da vida, como pode-se perceber na afirmação de 

Diniz (2012) “Deste modo, para o adulto, o interesse pelas fezes continua, em parte, como interesse 

pelo dinheiro, em parte como desejo por um bebê”.  
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Ainda sobre esta fase Freud relaciona a existência de três traços de caráter: ordem, 

parcimônia e obstinação.  

‘Ordeiro’ tanto abrange a noção de esmero individual como o escrúpulo no 

cumprimento de pequenos deveres e a fidedignidade. O contrário de ordeiro seria 

‘descuidado’ e ‘desordenado’. A parcimônia pode aparecer de forma exagerada 

como avareza, e a obstinação pode transformar-se em rebeldia, à qual podem 

facilmente associar-se a cólera e os ímpetos vingativos. (FREUD, 1908). 

 

Estes caráteres são uma sublimação do erotismo anal, que se estende por toda a vida do 

sujeito e se torna material de análise, possibilitando a compreensão desta fase do desenvolvimento 

psicossexual.  

Em torno de três ou quatro anos de idade, as crianças começam um terceiro estágio do 

desenvolvimento infantil: a fase fálica, “uma época em que a área genital se torna a principal zona 

erógena” (FEIST; GREGORY; ROBERTS, 2015). É nesse período que a criança percebe a 

diferença dos sexos, devido às diferenças anatômicas e faz transição para o complexo de Édipo. 

Para Nasio (2007) o complexo de Édipo tem dois tempos, o de sexualização dos pais, terminando 

com a dessexualização destes. Esse período resume-se da seguinte forma: o menino desde o seu 

nascimento tem sua mãe como objeto de prazer, e percebe-se como o proporcionador recíproco de 

tal sentimento. No segundo momento aparece o Outro da relação, o Nome-do-Pai, a Lei tácita, que 

diz para o filho que é do poder dele que a mãe precisa, e se a criança não abdicar do desejo de 

possuir a mãe ele perderá seu Falo; então, diante dessa ameaça de castração, o menino abandona o 

investimento libidinal que depositara em sua mãe e passa a ter como objeto de identificação o pai. 

“Sob ameaça, o narcisismo foi mais forte que o desejo [...] as pulsões de autoconservação venceram 

as pulsões sexuais” (NASIO, 2007). Na menina o processo se dá de forma mais lenta. Enquanto 

no complexo de Édipo do menino coexistem três desejos incestuosos – possuir, ser possuído, e 

suprimir o Outro – no Édipo feminino existem: o de possuir a mãe, aqui seria o pré-Édipo; e ser 

possuída pelo pai, o Édipo propriamente dito. Em Nasio (2007), a partir de uma leitura feita por 

Lacan sobre o processo do Édipo na menina, entende-se que: a menina deseja possuir a mãe, mas 

ao perceber a diferença dos sexos, sofre por entender que perdeu seu poder, o Falo. Nesse ponto, 

diferente do menino, que sofre a “angústia da privação”, a menina sofre a “fantasia da dor da 

privação”. Dessa forma, sente-se traída pela mãe que vacilou em protegê-la, e somente agora, a 

menina dará entrada no complexo de Édipo propriamente dito, onde, com raiva da mãe ela 

abandona o desejo sobre esta, entendendo que enquanto mulher a mãe é desejada pelo pai, sendo 

assim, passa a identificar-se com a mãe.  Com isso, a menina passa a desejar ser possuída pelo pai, 

o pai nega possuí-la, então deseja ser o Falo do pai, o pai não a aceita como seu Falo. Rejeitada 
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pelo pai fantasiado, agora passa a identificar-se, também, com a pessoa do pai real. Assim ocorre 

a dissolução do complexo de Édipo na menina. 

É a partir da dissolução do complexo de Édipo que se instaura o superego, uma das três 

instâncias desenvolvidas na segunda tópica formulada por Freud. As outras duas são o id e o ego. 

O id serve ao princípio do prazer. “Um recém-nascido é a personificação de um id livre de 

restrições do ego e do superego” (FEIST; GREGORY; ROBERTS, 2015). O ego se desenvolve a 

partir do id. Ele corresponde ao princípio da realidade, se comunica com as demais instâncias. “De 

acordo com Freud (1933/1964), o ego se diferencia do id quando os bebês aprendem a se 

distinguirem do mundo exterior” (FEIST; GREGORY; ROBERTS, 2015).  

Diante do espelho, a criança entra em contato visual com aquele que irá se torna modelo de 

identificação. Em primeiro momento, a criança vê refletida no espelho uma imagem de um corpo 

fragmentado, corpo do autoerotismo. No segundo momento a criança se percebe como um todo, a 

partir do olhar do outro, constituindo-se um Eu.  

As pulsões autoeróticas convergem para a imagem do corpo tomado por um outro: 

imagem com a qual o sujeito se identifica para constituir seu eu. Essa imagem é o 

eu ideal, formado como imagem do outro, i(a), que dará a unidade do eu. Essa 

prefiguração da unidade corporal é acompanhada de uma jubilação que 

corresponde à satisfação narcísica de saber-se um corpo. (QUINET, 2012).   

 

Por fim, o superego se constitui a partir das identificações com ambos os pais. Esta instância 

é guiada por princípios moralistas e idealistas – ele se desenvolve a partir do ego.  

Um superego bem-desenvolvido atua para controlar os impulsos sexuais e agressivos pelo 

processo de repressão. Ele não pode produzir repressões por si só, mas pode ordenar que o ego o 

faça. O superego vigia de perto o ego, julgando suas ações e intenções. A culpa é o resultado da 

atuação ou mesmo da pretensa atuação que contraria os padrões morais do superego. Surgem 

sentimentos de inferioridade quando o ego é incapaz de corresponder aos padrões de perfeição do 

superego. “A culpa, então, é uma função da consciência, enquanto os sentimentos de inferioridade 

provêm do ideal do ego” (FREUD, 1933/1964 apud FEIST; GREGORY; ROBERTS, 2015). Este, 

na verdade, é o ideal do Outro, o qual o sujeito vai passar a vida toda tentando corresponder ao eu 

ideal. O superego com sua tirania mede a aproximação ou o afastamento daquilo que é esperado 

pelo eu ideal.  

Uma forma estrutural de funcionamento que convive intensamente sob a tirania do ideal do 

ego é a “neurose obsessiva”. 

 

https://www.facebook.com/psicologia.pt


Psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento publicado em 02.12.2019 

 

 

 

 

Glaucia Vanete da Silva 8 facebook.com/psicologia.pt   
 
 

 

2.1 NEUROSE OBSESSIVA 

É um tipo clínico da estrutura neurótica, compreendida à luz da psicanálise. Nasio (2007) 

separa as neuroses como “neurose ordinária” e “neurose mórbida”. A primeira se instala a partir 

de dessexualização insuficiente dos pais edipianos. Sendo, dessa forma, considerada a neurose do 

cotidiano, compatível com uma vida social aberta e criativa. Já na neurose mórbida, Nasio (2007) 

diz que: “se apresenta por sintomas recorrentes que leva o sujeito a uma solidão narcísica e 

doentia”.  A neurose obsessiva tem apoio na experiência de prazer excessivo na infância. Tal 

vivência lhe impõe culpa e autorrecriminação. “A neurose obsessiva é então caracterizada como 

uma neurose cujos sintomas atingem especialmente o pensamento, por oposição à histeria - 

marcada pela conversão do conflito psíquico para sintomas corporais” (LIMA; RUDGE, 2015).  

Uma representação sobre a fantasia do obsessivo: 

Uma criança presa em um desejo incestuoso pela mãe, é tomada de angústia 

(angústia da castração) ao ouvir a voz interditora do pai, que a impede de realizar 

esse desejo, sob pena de castrá-la. A zona erógena em torno da qual se organiza a 

fantasia obsessiva é o ouvido que vibra, sofre e goza por ter ouvido a voz imperiosa 

do pai. (NASIO, 1991. p. 69) 

 

Chegando na latência, essas lembranças que dizem respeito a conteúdos sexuais precoces são 

recalcadas. Sempre que essas lembranças ameaçam retornar, o indivíduo se autorrecrimina e se 

autopune. Daí provem o pensamento obsessivo e compulsivo “Eu penso, eu sinto, eu me 

autorrecrimino e me autopuno”.  

Na neurose obsessiva, quando aparece uma representação incompatível, ocorre 

uma defesa através da separação entre a representação e o afeto; a representação 

se mantém na consciência, enfraquecida e isolada, enquanto o afeto, “tornado livre, 

liga-se a outras representações que não são incompatíveis em si mesmas, e graças 

a essa ‘falsa ligação’, tais representações se transformam em representações 

obsessivas”. (FREUD, 1894, p.58 apud SEDEU, 2011).  

 

 

O mecanismo de defesa que atua no psiquismo do obsessivo é o deslocamento. Para o 

obsessivo, os rituais servem como uma proteção contra algo que pode vir a ameaçar sua segurança, 

causando forte aflição se não os cumprir.  

As exigências do supereu aparecem de diversas maneiras no cenário obsessivo. Os 

efeitos do supereu surgem nas tarefas desgastantes, no sentimento de culpa, nos 

fracassos mantidos, nos adoecimentos, nas compulsões em busca de um gozo a 
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mais, nos rituais (Lacan, 1957-1958/1999, p. 430). Pela possibilidade de sua 

desfusão pulsional, o supereu promove um empuxo à destruição (Lacan, 1957-

1958/1999, p. 478) que marca de maneira peculiar a relação desse sujeito com seu 

desejo. Vemos, porém, que ser carrasco de si mesmo não é em vão. A pena que se 

paga pela submissão a um supereu feroz sustenta a fantasia de um Outro em que a 

falta poderia ser controlada. (COPPUS; BASTOS, 2012, p 119). 

 

É comum no atendimento, com pessoas que se estruturam de tal forma, ouvir relatos de rituais 

e o quanto isso os incomodam. Porém, não conseguem entender de onde vêm. Os sintomas tomam 

o lugar de um pensamento angustiante arcaico como, por exemplo: desejo da morte do “ser” rival 

do complexo de édipo, ou desejos mais atuais como: morte de um filho que lhe é tão amado. Ou 

seja, os sintomas operariam a partir de uma “substituição significante” (COPPUS; BASTOS, 

2012). O sintoma é o retorno do desejo recalcado. Para Freud, se autopunir está, diretamente, ligado 

com a posição masoquista, característica da fase anal, deliberada com base nos fatos do caso do 

“Homem dos ratos”. Ele entende ser a regressão ao estádio pré-genital, nomeado sádico anal-

erótico, o que leva uma pessoa a ser um neurótico obsessivo.   

Ao se deparar com o desejo, o neurótico obsessivo pode experimentar a angústia 

de forma avassaladora. Enquanto não faz um sintoma, nomeando e dando um 

formato à mesma, o sujeito dá corpo à angústia no aperto na garganta, na perda da 

voz, nos arranhões, na necessidade de extrair alguma parte do corpo, na ausência 

ou no excesso de fome, na agitação, na diarreia, no vômito, nas crises de suor, na 

insônia. (COPPUS; BASTOS, 2012, p 122). 

 

O obsessivo vive entre o sentimento de amor e ódio. Neste conflito, amor e ódio existem 

juntos, com forte grau de intensidade, dirigidos a mesma pessoa – o ódio, contudo, fica reprimido 

no inconsciente, ali permanecendo e podendo aparecer como o sadismo que sofrendo modificações 

pulsionais se volta contra o sujeito em forma de masoquismo, sendo este um dos destinos da pulsão, 

“retorno em direção ao próprio eu” GARCIA-ROZA, 1985). Os sentimentos amor e ódio causam 

uma ambivalência muito comum em pessoas que estão passando pelo processo de luto. Por conta 

do desejo inconsciente de destruição desse objeto de investimento.  

 

2.2 LUTO E PSICANÁLISE 

O luto é um processo que todos já passaram ou um dia passarão. Se caracteriza pela perda de 

algo ou de alguém.  
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O luto é a consequência da experiência de perda que acontece sempre que nossa 

vida for afetada pelo termino de uma relação, de um projeto ou de um sonho. Ele 

significa um sofrimento intenso causado pela perda, uma tristeza profunda, um 

processo dinâmico, individualizado e multidimensional pelo qual o indivíduo que 

perdeu algo significativo atravessa. (BOUSSO, 2011, p vii apud PORTELA; 

SILVA; SORIANO, 2012, p 7).  

 

Para Freud, o luto não deve ser considerado como algo patológico, pois se refere, na maioria 

dos casos, como uma resposta à perda de um ente querido ou algo que esteja na posição de objeto 

desejado. O sujeito enlutado sabe exatamente o que perdeu. O processo de luto se justifica como 

um momento onde o objeto não existindo mais, toda a libido que era investida nele deverá ser 

retirada, até que essa libido seja redirecionada para outro objeto. Este é um processo que tem sua 

evolução lenta, de tempo determinado a partir da subjetividade de cada enlutado. 

Durante o desenvolvimento o indivíduo passa por várias situações de perdas que 

ficam registrados de forma traumáticas no seu psiquismo.  Freud (1926) constata 

que as primeiras experiências traumáticas constituem o protótipo dos estados 

afetivos, que são incorporados na mente, e quando ocorre uma situação semelhante 

são revividos como símbolos mnêmicos. (CAVALCANTI; SAMCZUK; 

BONFIM, 2013 p. 89). 

 

 

É o caso da ansiedade da separação que o bebê sente ao nascer e a ansiedade da castração. 

Ambos retratam a perda e o afastamento. No entanto, “a mulher ao dar à luz, uma parte do seu 

próprio corpo lhe surge à frente como um outro objeto, ao qual pode então dar, a partir do 

narcisismo, o pleno amor objetal” (FREUD, 1914 p. 24). A mãe enlutada perde a pessoa que um 

dia foi parte de seu próprio corpo. “[...] a experiência do luto é tomada à medida que se compreende 

o fato de que o objeto a que se refere o luto era aquele que se fizera ou que foi feito como suporte 

da castração, o que corrobora a suposição de que a partir do luto o sujeito seria devolvido a uma 

posição de castração” (LACAN, 1963 apud SOUZA; PONTES, 2016). Sendo esta posição 

ameaçadora e angustiante, é esperado que a pessoa enlutada por conta das satisfações narcísicas 

em estar vivo, rompa seu vínculo com o objeto perdido. 

No luto existe um estado depressivo, nele a grande parte de energia psíquica do enlutado está 

voltado para o seu sofrimento. Isso faz parte de um processo de luto “normal”, onde, mesmo com 

a dor e o sofrimento, a pessoa enlutada tenta de alguma forma reorganizar sua vida. Esse processo 

pode ser em algumas ocasiões confundido com o Transtorno Depressivo, compreendido por Freud 
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como um complexo melancólico descrito por ele no livro “Luto e melancolia” publicado em 1917. 

Segue trecho sobre como ele descreve a melancolia: 

A melancolia se caracteriza, em termos psíquicos, por um abatimento doloroso, 

uma cessação do interesse pelo mundo exterior, perda da capacidade de amar, 

inibição de toda atividade e diminuição da autoestima, que se expressa em 

recriminações e ofensas à própria pessoa e pode chegar a uma delirante expectativa 

de punição. Esse quadro se torna mais compreensível para nós se consideramos 

que o luto exibe os mesmos traços, com exceção de um: nele a autoestima não é 

afetada. De resto é o mesmo quadro. O luto profundo, a reação à perda de um ente 

amado, comporta o mesmo doloroso abatimento, a perda de interesse pelo mundo 

externo — na medida em que não lembra o falecido —, a perda da capacidade de 

eleger um novo objeto de amor — o que significaria substituir o pranteado —, o 

afastamento de toda atividade que não se ligue à memória do falecido. (FREUD, 

1917). 

 

A citação acima fala do atravessamento entre o luto e a melancolia, como também as 

distingue uma da outra. Quando o processo de luto se estende por muito tempo e com sofrimento 

intenso, é possível que ocorra dificuldade em saber se, de fato, ainda é processo de luto ou se se 

estendeu a um complexo melancólico. Porém, é necessário o desprendimento em relação ao tempo 

e a intensidade do sofrimento, devendo perceber a relação do sujeito com o seu próprio Eu. “Cada 

pessoa vivencia o luto de forma única, considerando duas vertentes: perdas e ganhos” (RAMOS, 

2016 p. 7). Se, se compreende o sujeito como um “ser” de subjetividade singular diante da vida, 

por que não o reconhecer como “ser” de subjetividade, também singular, frente ao sofrimento 

durante o processo de luto? 

 A psicanálise atua na contramão em relação ao que é esperado pela sociedade 

“normatizante” e paralisante que mortifica a expressão da dor, porque suscita nela a sua própria. A 

escuta psicanalítica abre espaço para que a pessoa enlutada possa expressar, ao seu modo, a sua 

perda para que, dessa forma, ela reorganize a energia que antes era investida no objeto de amor 

perdido, sem que exista um tempo pré-estabelecido para isso. Porém, a mesma não desconsidera 

que existem processos de luto que demandam mais atenção por se expressarem de forma mais 

intensa, como é o caso do “luto patológico”.  

O luto patológico pode ser definido como a “intensificação do luto a um nível em 

que a pessoa se encontra destroçada, originando um comportamento não adaptativo 

face à perda, permanecendo interminavelmente numa única fase, impedindo a sua 

progressão com vista à finalização do processo de luto” (Horowitz, 1980, cit. por 

Worden, 1983). (RAMOS, 2016 p. 7). 
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Percebe-se o luto patológico em pessoas que resistem ao processo do luto, assim, não 

avançando de fase.  

Bowlby descreveu quatro estádios ou fases que um indivíduo supostamente tem de 

passar para que a perda da vinculação seja reconhecida e a recuperação se dê por 

concluída. A primeira fase é o choque onde o indivíduo não reconhece a perda. Em 

seguida entra na fase de protesto em que o indivíduo procura e anseia pela pessoa 

perdida. A terceira fase é o desespero que ocorre quando o indivíduo se apercebe 

que a perda é permanente. A quarta e última fase é a aceitação que ocorre quando 

o indivíduo se adapta à perda e começa a retomar o seu funcionamento normal. A 

adaptação ao luto é o resultado de uma interação entre duas forças de vinculação 

opostas: a necessidade de manter a proximidade com a pessoa perdida e a 

necessidade de desvinculação para investir noutras relações. (RAMOS, 2016 p. 5) 

 

Existem vários autores que discorrem sobre o processo de luto, Elisabeth Kübler-Ross é uma 

destes. Em seu livro “Sobre a morte e o morrer” de 1969, ela fala de cinco estágios: a negação e 

isolamento: “Não, não é verdade, isso não pode acontecer comigo!...como somos todos imortais 

em nosso inconsciente, é quase inconcebível reconhecermos que também temos de enfrentar a 

morte” (p 55); a raiva: “Por que eu?” (p 63). Aqui comportamentos hostis são comuns; a barganha: 

“Se Deus...não atendeu meus apelos cheios de ira, talvez seja mais condescendente se eu apelar 

com calma (p 95); depressão: o momento da solidão e, por fim, a aceitação. A estagnação em uma 

das fases a qual impossibilita que o escoamento libidinal se dê de forma continua e progressiva até 

o desfecho que seria aceitar o novo lugar que o falecido ocupa e permitir que outros objetos se 

apresentem como possível lugar de investimento.  

“Segundo Horowitz (1980, cit. por Worden, 1983), o luto patológico está mais relacionado 

com a intensidade e duração das reações do que propriamente com a simples presença ou ausência 

de um comportamento específico” (RAMOS, 2016 p. 7). Mais uma vez, reforça-se que o que tem 

que ser observado diante de um paciente que se apresenta no setting com uma demanda de luto não 

deve se deter unicamente ao tempo, mas também na intensidade com que se apresenta a vivência 

deste processo.  

A psicanálise compreende a importância de todos os aspectos elaborados pelos autores que 

se debruçam no tema do luto, mas sempre entendendo que, por ser um sujeito de singularidade, a 

pessoa enlutada pode passar pelas diversas fases, sem que se limite por uma sequência lógica de 

um autor em específico e, ainda assim, caminhar na direção de um desfecho saudável.  
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3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

3.1 ESTÁGIO CLÍNICO 

O estágio aconteceu no Centro Integrado de Saúde (CIS) do Centro Universitário da 

Guararapes todas as segundas-feiras, no turno da tarde, com carga horária de quatro horas. Neste 

período foram realizados atendimentos clínicos a dois pacientes, na modalidade de psicoterapia de 

base psicanalítica. Finalizando as duas sessões o aluno estagiário fica no CIS à disposição para 

atendimento em Plantão Psicológico. 

A busca e leitura dos prontuários de cada paciente e a reserva da sala para atendimento, foram 

passos que antecederam o processo psicoterápico, com duração de 45 minutos. Por fim, era 

realizada a descrição da sessão em documentos de evolução. 

 Fez parte das atividades desenvolvidas pelo estagiário a elaboração de relatórios a partir da 

vivência clínica. Sendo assim, foi escolhido um caso onde o estagiário se debruçou sobre esse, 

discorrendo sobre questões que emergiram nas sessões durante o processo psicoterápico. 

 

3.1.1 ESTUDO DE CASO  

a) Dados de identificação e origem do encaminhamento: 

M.L., 53 anos, é do sexo feminino, casada, chega ao Centro Integrado de Saúde (CIS) do 

Centro Universitário dos Guararapes por um encaminhamento do Estado, pois a mesma já é 

acompanhada pelo setor jurídico da Faculdade Metropolitana.  

 

b) Queixa principal (motivo manifesto): 

 O que ela traz como queixa principal é a dor do luto pela morte de um filho;  

 Vontade de morrer já que seu filho não estava mais com ela;  

 Pensamentos de tocar fogo na casa; 

 Pensamentos invasivos e comportamentos compulsivos recorrentes; 

 Sonhos e alucinações com o filho, com a crítica de não ser algo real;  

 Condição socioeconômica precária; e 

 Dinâmica familiar disfuncional. 
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c) História de vida: 

M.L. filha de uma prole de 14 filhos, infância difícil, diz que nunca faltou o que comer, 

porém não mantinha boa relação com sua mãe, conta que a mesma a maltratava, lhe batia, que não 

lhe entendeu, nem lhe ajudou nas horas que mais precisou, se sentia amada pelo pai e pela avó 

materna, esta alertava a mãe de M.L. de que um dia ela iria precisar da filha que ela tanto maltrata. 

Com nove anos sofreu uma tentativa de estupro, praticada pelo padrasto da mãe, mais adiante foi 

abusada sexualmente por seu irmão mais velho, contou ambas as situações para sua mãe, mas esta 

ignorou.  

Começou a trabalhar com 14 anos após ter saído de casa por questões de atrito com os pais, 

diz que tomou a decisão de seguir a religião evangélica e seus pais eram contra, mesmo assim ela 

preferiu sair de casa do que abandonar a religião. Com isso, foi morar na casa da avó. Diz que 

mesmo sabendo que era muito amada pelo pai, quis sair de casa. 

Quando completou 19 anos passou a se prostituir até os 24 anos, quando sentiu vontade de 

voltar a frequentar a igreja, foi lá que conheceu seu primeiro esposo, pai de seus 7 filhos. Diz que 

foi uma vida de muito sofrimento, pois eram agressões constantes, até que um dia resolveu se 

separar. Arrumou um emprego em casa de família. Como tinha que trabalhar seus filhos ficavam 

aos cuidados ou do ex-esposo ou de uma vizinha, então ela fala do sentimento de culpa da morte 

de seu filho, pois ela diz que ele “se tornou o que tornou” por que ela não foi uma mãe presente, 

além disso ele se apresentava ambicioso desde muito pequeno, e como ela trabalhava comprava 

tudo o que ele queria sem medir esforços. Então diz que ele cresceu com esse mesmo gosto e 

arrumou a forma mais fácil de ganhar dinheiro que era traficando, mas que era o seu melhor filho, 

era o mais carinhoso, o mais cuidadoso e apegado a ela.  

Fala da situação socioeconômica atual e dinâmica familiar. Mora em uma casa que ela 

considera precária, com piso de terra batida, sem reboco e esgoto a céu aberto. Nesta casa moram 

15 pessoas contando com ela. Mora ela, seu esposo, quatro filhos, duas noras e sete netos, diz que 

a casa não tem camas suficiente, então os netos dormem em colchões que ficam no chão. Fala sobre 

ter que se cuidar porque sua saúde está muito fragilizada, os médicos pedem para que ela se 

alimente bem, mas diz que não consegue, pois o que tem em casa é pouco para muita gente. 

Diz que o tempo que ficou sem o acompanhamento no CIS foi difícil, pois não tinha ninguém 

que entendesse a sua dor. Se sente solitária, considerando que só tem o momento da terapia para 

falar e ser escutada. 

Tem se percebido com algumas manias que ela não entende o porquê. As manias que ela fala 

são: de ter que refazer o que já foi feito, pois acha que não foi bem feito da primeira vez, se alguém 
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senta em sua cama ela acredita que já contaminou o lençol, então troca-o, quando entra dentro de 

casa tem que trocar de roupa e tomar banho para poder se sentir bem senão ela acredita que vai 

contaminar a casa, guarda seu copo prato e talher dentro da geladeira porque acredita que ficando 

fora vai se contaminar. 

Conta por diversas vezes a forma brutal como ele foi morto. Ele foi assassinado na frente de 

casa, por um traficante de uma gangue inimiga. Ela diz que estava com ele na frente de casa 

conversando, então ela entrou por um instante, nisso ouviu os disparos e já sabia que tinha sido em 

seu filho, correu e quando chegou na frente de casa viu que ele foi jogado morto em um córrego 

de frente, enquanto gritava pelo filho o atirador colocou a arma em sua cabeça e ela só pedia para 

que ele também atirasse nela, mas ele não o fez. 

Fala de uma dor que não passa com remédio, que é a dor da perda, que essa é tão grande que 

tem vontade de ir com ele, tem vontade constante de tocar fogo na casa, porque ali só tem 

sofrimento.  Diz que só continua a viver por conta dos netos, principalmente o de seis anos que é 

filho de sua filha de vinte e três anos que sofre de um grave transtorno mental. Esse neto diz que 

vai ser igual ao tio. Por conta dos comportamentos agressivos o neto também faz acompanhamento 

psicológico no CIS. 

No dia posterior ao aniversário de um ano da morte do seu filho, ela chega no CIS trêmula e 

chorando. Fala que ao passar por esta data é como se estivesse revivendo tudo e que vê seu filho o 

tempo todo; que seu desejo é ir embora com ele, contudo pensa em seus netos e por isso continua 

lutando. Diz se sentir suja, precisando tomar pelo menos cinco banhos por dia. Assim que sai do 

banho já se sente suja novamente. Com isso, ela diz que ele (o filho) acabou com sua vida, porque 

antes ela não era assim, e mesmo antes de sua morte ele já estava acabando com a vida dela, pois 

desde pequeno ele sempre foi o que deu mais trabalho. Que se decepcionou com ele, quando ele 

estava preso falava em mudança de vida, mas ao sair da prisão voltou ao tráfico que resultou em 

sua morte.  Em alguns momentos da sessão fazia movimentos involuntários com a cabeça e o braço 

esquerdo, dizia que estava com falta de ar, dizendo que sentia uma dor no peito. 

 

d) Dados do exame das funções mentais: 

Consciência: lúcida, com reconhecimento da realidade interna e externa. 

Atenção: sem alterações. 

Sensopercepção: apresenta alterações, pois relata ver e ouvir o filho falecido, porém tem a 

crítica de que o fato não tem caráter de realidade.  

Orientação: sem alterações. orientada no espaço e tempo. 
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Memória: no que diz respeito à memória sensorial, imediata, recente e remota, a paciente não 

apresenta alterações. 

Inteligência: neste quesito, indo de acordo com os modos classificatórios médico, a paciente 

apresenta alterações na inteligência, pois não sabe ler ou escrever, porém não teve os estímulos 

necessários para tal.  

Afeto e Humor: apresenta alterações, pois em algumas ocasiões é observado uma disparidade 

entre o relatado e o expressado corporalmente. O humor é deprimido.  

Pensamento: apresenta alteração no que diz respeito ao conteúdo do pensamento, pois a 

mesma traz pensamentos suicida. 

Juízo crítico: embora, no quesito insight apresente resistência, não foi percebido outras 

alterações.  

Conduta: apresenta alteração no que diz respeito a rituais de limpeza diários. 

Linguagem: apresenta alterações na mímica facial, com movimentos exagerados e repentinos 

na face enquanto fala.   

  

e) Situação da saúde física:  

Faz queixas sobre sua saúde, tem cinco tumores na coluna, por conta disso passou alguns 

meses sem andar, tem problemas na glândula tireóide, faz um chiado como se estivesse sufocada, 

diz que é por conta de um caroço no pescoço. Por conta desse caroço que parece tampar sua 

garganta ela chegou a desmaiar com falta de ar e foi socorrida para a Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA), lá foi medicada com Diazepam e mandada para casa. 

  

f) Contrato terapêutico:  

Foi estabelecido um contrato terapêutico, onde ficou definido os dias e horário de 

atendimento, o sigilo característico da psicoterapia e questões sobre faltas. 

 

3.1.2 ARTICULAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 

A partir das observações realizadas, chega-se à hipótese diagnóstica de um estado depressivo 

característico do processo de luto. Apesar de grande tristeza, são observáveis o interesse pelo 

mundo exterior, preservação da capacidade de cuidar de si e de seus familiares. Existe uma 
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diminuição em seus afazeres, porém uma persistência em continuar com algumas atividades. Se 

apresenta como uma pessoa que gosta de andar bem arrumada, se sente bem consigo própria. 

Considerando que ser uma pessoa que está passando pelo processo de luto não anula traços 

estruturais de sua personalidade. À medida que as sessões prosseguem são trazidos pela paciente 

conteúdos que levam a hipótese de que esses comportamentos que ela chama de “manias” são 

característicos da neurose obsessiva.   

Importante ressaltar que, se tratando de hipótese, não é algo impossibilitado de ser reavaliado 

a partir do surgimento de novos conteúdos oriundos do atendimento clínico psicoterápico.   

Para Lacan o Eu desejante se apresenta por meio da linguagem. Partindo desta afirmação, 

compreende-se que a “discussão teórico-prático sobre o caso” em questão se torna mais rica a partir 

do momento que são trazidos recortes do discurso de M.L. durante as sessões. 

A paciente em questão apresenta a dor da perda, a perda de um objeto de amor, seu filho. 

Nesse aspecto vários autores convergem sobre o processo psíquico envolvido diante do sentimento 

de perda, a “dor da privação”.  

No complexo pré-edipiano a menina sofre ao perceber-se sem aquilo que ela considera o 

símbolo do poder e ela se vê dolorosamente despossuída, causando uma ferida narcísica. “A 

experiência da privação foi vivida como uma ofensa irreparável ao “legítimo” orgulho de possuir 

o Falo, como um golpe humilhante infligido em seu narcisismo” (NASIO, 2007, p. 52). Diante da 

dor da privação, a menina entra no édipo propriamente dito e sai dele com o consolo de um dia ter 

um filho, o qual é sinônimo de poder (Falo). “Eis a avidez juvenil, a vontade pugnaz de uma menina 

que só terá fim quando realizar seu desejo de ser amada e, chegado o momento, esperar um filho” 

(NASIO, 2007, p. 58). No caso de uma mãe que perde seu filho, carrega mais uma vez a dor da 

ausência de seu objeto de amor e investimento; com isso revive a dor da castração, e que mais uma 

vez o objeto perdido é irrecuperável, abrindo novamente uma ferida narcísica. 

 Aqui abre-se a questão da dor que M.L. fala sentir; uma dor que não se está na dimensão do 

corpo, mas da alma, a alma de uma mãe ferida.  

Segue trecho, onde M.L. fala dessa dor:  

“[...]quando a gente sente uma dor de cabeça, a gente toma um remédio e a dor 

passa, mas a dor de perder meu filho não passa com remédio.” 

 

Essa fala pode ser entendida com uma impossibilidade agoniante de investimento libidinal 

no objeto perdido.    
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Segundo Freud (1926), quando há uma dor física, ocorre um alto grau do que pode 

ser denominado de catexia narcísica da parte do corpo que se sente a dor. Na 

dimensão mental, diante de uma situação dolorosa, essa catexia está concentrada 

no objeto do qual se sente falta ou que está perdido, por não poder ser apaziguada, 

essa catexia tende a aumentar com firmeza. Por conta de um não esvaziamento 

dessa catexia ela se torna uma hipercatexia. (CAVALCANTI; SAMCZUK; 

BONFIM, 2013 p 90). 

 

Antes o que era direcionado para seu filho, é reinvestido em M.L., depositando sua energia 

no sofrimento do seu eu, causando uma grande pressão, que se não for liberada continuará a sufoca-

la. Sufocamento, que se expressa de alguma forma quando ela diz que: 

“[...]esse chiado, começou ainda no velório do meu filho, enquanto eu chorava; de 

lá para cá não passou mais; eu sinto como se tivesse uma coisa tampando minha 

garganta.” 

 

Ainda sobre a questão da pressão feita pela hipercatexia, M.L. diz:  

“Eu tenho tido uns tremores, uma pressão na minha cabeça (nesse momento 

apresenta movimentos involuntários com a cabeça e o braço esquerdo); eu estou 

assim desde ontem; é como se algo quisesse sair de mim; sinto muita agonia; 

parece que vou enlouquecer.” 

 

Para Cavalcanti; Samczuk; Bonfim (2013) a sensação de enlouquecimento é comum nas 

mães enlutadas. É uma falta que não cessa e que causa desprazer por conta justamente dessa 

pressão que ela diz sentir que deriva da dimensão do afeto que transborda no corpo, por falta desse 

objeto a quem o afeto antes era depositado.  

Em relação ao discurso dela os conteúdos se misturavam entre a perda do filho, a perda 

financeira e a precária condição econômica em que vive. Esses são pontos que têm sido centrais 

em sua fala. De início pareciam não terem ligação, porém com a continuidade do discurso foi 

possível flutuar pelos significantes que a paciente anuncia, entendendo que sua fala gira em torno 

da “falta”. Com isso, foi pensado no sentimento que aparece diante de uma falta, a “não posse”. 

Segundo Diniz (2012) baseado na teoria freudiana de 1908 e 1917 reafirma que a posse representa 

poder; a falta dela o “ser fraco”, desprovido de algo. A menina que foi desprovida do Falo que tem 

valor simbólico de poder; a mãe enlutada desprovida do substituto do Falo (o filho) que simboliza 

uma potência criativa; a mulher desprovida monetariamente – o dinheiro tem o valor simbólico de 

poder, compra; de ter e ser.  
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Freud (1908), escrevendo sobre o “Caráter e erotismo anal” fala que o poder de ter e de criar 

remete a potência criativa da evacuação, onde a criança entra em contato com a sensação de poder 

controlar a saída ou a retenção de uma produção que é sua. Aqui a criança, pela primeira vez, entra 

em contato com a ambivalência de contenção ou expulsão, seguida de destruição.  

Ambivalência que se encontra no discurso de M.L.: 

“[...] eu sabia que ele era errado, e que um dia isso iria acontecer [...] ele vivia 

errado, fazia mal às pessoas, mas era meu melhor filho [...] me deu muita tristeza, 

mas era muito carinhoso, meu amigo; a gente conversava muito e ele me dizia que 

iria mudar nossa vida para melhor.”  

 

Em sessão posterior diz: 

“Ele acabou com a minha vida, estou assim por causa dele.”  

 

Nota-se uma ambivalência em relação aos sentimentos para com este filho, o filho-bom, o 

filho-mau, e a culpa é ancorada nessa ambivalência. Sentimentos hostis aparecem nas relações, não 

seria diferente entre mães e filhos, eclodindo dessa relação sentimento de raiva, consequentemente, 

desejo de destruição desse filho. “A possibilidade de realização desse ato hostil conduz a um medo 

de uma ameaça de morte contra o outro; assim, o desejo dá lugar ao medo” (SEDEU, 2011). O 

filho morre e ela tem sensação de culpa, que aparece na fala da enlutada. Culpa não só pelo caráter 

do filho, como também, a possibilidade de estar repetidamente formando no neto um caráter similar 

ao de seu filho morto para que, assim, esse neto possa ocupar o lugar de objeto de investimento 

libidinal que antes era do tio. 

“As pessoas dizem que eu estou fazendo com meu neto a mesma coisa que fazia 

com meu filho que morreu. Eu dava tudo que ele queria...ele era muito ambicioso 

[...]. Se eu não tivesse deixado ele com os outros para poder trabalhar ele não teria 

se tornado o que se tornou.” 

 

“A respeito da culpa sentida pela morte do objeto amado, Freud (1913) elucida que por mais 

que ela permaneça inconsciente, na medida em que os mecanismos de defesa realizam a projeção 

dos sentimentos hostis para outrem e que as resistências psíquicas sejam bem-sucedidas, o 

enlutado, ainda assim, apresenta características de castigo e remorso” (PIMENTA, 2014). O 

sentimento de culpa traz a possibilidade de ser castigada e de alguma forma ela sente que corre 

perigo iminente de ser contaminada e morrer; ao mesmo tempo que se cerca de cuidados para a 
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preservação de sua vida ela traz na fala o desejo de morrer. A ambivalência aparece mais uma vez, 

só que agora em relação a ela própria. Sobre o medo de contaminação ela diz:  

“Eu agora estou com umas manias. Se as pessoas fizerem alguma coisa dentro de 

casa eu acho que não ficou bem feito e faço de novo, se alguém se sentar na minha 

cama eu acho que ficou contaminado e troco o lençol; estou aqui com esta roupa, 

mas quando chego em casa já corro pra tomar um banho, troco de roupa, limpo o 

sapato senão acho que vou contaminar a casa com a sujeira da rua. Meu filho diz 

que estou ficando louca, porque eu guardo meu copo, prato, as coisas que uso para 

comer, dentro da geladeira, porque acho que se eu lavar e deixar fora vai pegar 

bactéria. Fico com nojo.”    

 

Em sessão posterior diz que:  

“Eu me acho suja, só penso que estou suja o tempo todo, por mais que eu tome 

banho parece que a sujeira não sai, tomo uns cinco banhos por dia, mas não me 

sinto limpa.”  

“Tenho vontade de morrer... às vezes vem na minha cabeça a ideia de tocar fogo 

na casa... acabar de vez com esse sofrimento.” 

 

Diante da narrativa de tocar fogo na casa para acabar com tudo, discurso que se repete em 

todas a sessões, lhe foi pontuada essa questão da seguinte forma: “venho observando que nos 

nossos encontros você sempre fala em acabar tudo com o fogo. Como é isso pra você?”  

Ela diz que:  

“o fogo destruiria tudo de ruim que já aconteceu e acontece naquela casa, lá não 

tem nada de bom, só tristeza.”  

 

A pontuação foi feita com a intenção tanto de compreender o porquê da recorrência dessa 

fala, como também de fazê-la refletir sobre o que significa para ela acabar com a casa tocando fogo 

nesta. “Preso em seu labirinto, onde o desejo se esconde, ela ou ele trabalha incessantemente para 

a morte, isto é, faz de sua neurose um modo de viver a questão da morte e elidir o desejo que coloca 

em jogo a finitude, a contingência e o risco” (COPPUS; BASTOS, 2012).  

Com isso, se faz importante pontuar sobre o que ela realmente quer matar (a si mesmo ou ao 

desejo que de forma imperiosa tem buscado meios para se satisfazer?!). “A culpa reside numa 

demanda de morte que mata o desejo” (SCOTTI, 2003). 
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Sentir-se suja, fala da natureza de alguma impureza. É possível falar em impureza nos 

sentimentos hostis relacionados a mãe do Édipo, quando a filha se sente primeiramente traída pela 

mãe e depois rivaliza com esta, desejando destruí-la. Está aqui mais um desejo arcaico de 

destruição de um objeto de amor. O primeiro é o seio materno, no caso daqueles que foram 

amamentados.  

“Eu nunca me dei bem com minha mãe, ela me batia por tudo e por nada; agora, 

meu pai, sei que ele me amava. [...] faz um ano que minha mãe está em coma.” 

 

Nesta fala pode-se pensar na rivalidade em relação a mãe e um enamoramento em relação ao 

pai, característico do complexo de Édipo na menina. Podendo pensar que a um ano atrás, quando 

sua mãe entra em coma, seu desejo inconsciente da morte desta chega ao passo de realizar-se.  O 

sentimento negativo em relação a mãe e desse apaixonamento pelo pai é gerador de culpa na 

criança. O desejo foi censurado por intermédio do superego. Esse processo é recalcado, mas o afeto 

fica solto até que se ligue a um representante que possa fazer com que ele pague sua conta de culpa. 

As manias que são faladas por M.L. são: pensamentos obsessivos e atos compulsivos que visam 

protege-la de algum perigo, mas que ao mesmo tempo lhe causa sofrimento, cometendo atos hostis 

contra si própria. 

Para Freud, a sensação de culpa do neurótico obsessivo “tem uma justificativa: está 

fundada nos intensos e frequentes desejos de morte contra os seus semelhantes que 

[se] estão inconscientemente em ação dentro dele”. Esses impulsos hostis 

reprimidos pela proibição se relacionam a qualquer ato que possa, por 

deslocamento, representar um ato hostil. (FREUD, 1913 p.109/110 apud SEDEU, 

2011).  

 

 

Existe um fato de sua vida que ela traz uma única vez, que é sobre o período que passou a se 

prostituir. Sobre isto, Sedlmaier (2018) referenciando Calligaris (2006) fala do movimento 

masoquista existente na prostituição, o corpo que se puni por prazeres anteriores, como é no caso 

do prazer de ser olhada pelo pai e se sentir desejada por este. “Quando a menina se depara com o 

pai, ela encontra sua própria diferença anatômica no olhar que recebe e que pode ser interpretado 

como desejante” (CALLIGARIS, 2006 apud SEDLMAIER, 2018). O prostituir-se, também está 

relacionado ao ser “puta” e perder o amor ou ter o amor e negar a busca pelo gozo feminino.  

A trama conflituosa na qual uma mulher se encontra em relação ao embelezar-se 

talvez seja esta: dever, a cada instante, sua significação à possibilidade de produzir 

desejo – sem garantia de um amor assegurado pelo preço da castidade. Nesse 

sentido, a fantasia de prostituição seria uma das janelas para que uma mulher se 
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autorize a expulsar-se do circuito entre amor permitido e sexo interditado com o 

pai. [...] Evoquei uma fantasia de prostituição como passagem obrigatória para que 

um corpo de mulher possa se erotizar e eventualmente – escapando às malhas 

edípicas – conhecer algo do gozo que lhe seria possível. (CALLIGARIS, 2006, p. 

28-30 apud SEDLMAIER, 2018). 

 

Nesse movimento, a menina transgride as barreiras impostas pelo tripé edipiano para que 

possa vivenciar o gozo do ser feminino.    

Existe um atrelamento entre violência e prostituição, no qual, as autoras convergem no que 

diz respeito ao índice estatístico. 

[...] geralmente encontramos uma mulher advinda de várias modalidades de 

violência, como estupros, espancamentos, etc. Trilhando o pensamento de 

Calligaris (2006, p. 45), essas mulheres buscam a prostituição “como uma 

possibilidade de que o seu corpo se endureça a partir de suas próprias mãos,[...] 

elege a prostituição como uma retomada de poder; nesse momento de sua vida é 

ela e não os “outros” quem decide como seu corpo vai se endurecer, se oferecer, 

se maltratar, se punir” (SEDLMAIER, 2018). 

 

M.L. faz parte dessa estatística, pois ela relata momentos de abusos e violências sexuais, 

advindas tanto padrasto da mãe, quanto do seu irmão mais velho, incluindo aqui a negligência e 

tipos de violência empregadas por parte da mãe. O processo violento é algo que se apresenta com 

constância em sua existência, o que muda é o cenário, hora dentro do âmbito familiar; hora nas 

relações sociais externas. Sedlmaier (2018) traz a questão dessa vítima apoiar-se sempre na 

esperança de ser salva por homens ou representantes deste, que por questões psicodinâmicas se 

consideram como salvadores e que para tal ato precisam encontrar mulheres propensas a isso. 

“Esses homens se veem e se colocam na vida das mulheres como grandes “salvadores”. E para 

serem os redentores dessas mulheres, elas deveriam estar “perdidas”, pelo menos para eles” 

(SEDLMAIER, 2018). Quando criança pensou que seria salva pelo pai, porém, este se apresentou 

como fraco em não protegê-la do modo hostil da mãe. No período da prostituição, deixa esta, se 

apoiando em outro ser como seu salvador, Deus e a sua igreja. Na igreja encontra aquele (o pai de 

seus filhos) que a priori se apresenta como a extensão do salvar-se, mas esse se torna mais um 

infrator, lhe violentando fisicamente, verbalmente e psicologicamente, até que outro tipo de 

salvação – um dos tipos de representantes do Falo perdido – lhe tira deste lugar de vítima: o 

emprego de doméstica e o seu salário “o poder monetário”, objeto de gozo. Enfim, “acha” poder e 

proteção que passou a vida procurando, passou a ser o próprio Falo. Assim sai do referido 

relacionamento conjugal. “Nesses meandros da subjetividade cada um reagirá e se (res)significará 
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muitas vezes. Alguns voltando e refazendo os mesmos caminhos, outros ainda buscando novos. 

Isso está intrinsecamente ligado a como cada um conseguirá lidar com seus afetos e desafetos no 

decorrer deste caminho” (SEDLMAIER, 2018). O movimento é sempre de buscar o objeto perdido 

e, assim, anular a castração. 

Com a morte do filho M.L. revive a castração, tendo que obrigatoriamente desinvestir 

libidinamente desse objeto. Quando ainda menina teve que desinvestir no tempo do Édipo, 

passando a investir nas relações sociais; agora, por conta do interdito da morte, se vê, mais uma 

vez, sofrendo a interrupção abrupta desse investimento. A mãe que possui pouca capacidade de 

resolução, acaba resistindo em desinvestir nesse objeto perdido.  “Essa oposição pode ser tão 

intensa que se produz um afastamento da realidade e um apego ao objeto mediante uma psicose de 

desejo alucinatória. (FREUD, 1914-1916 p. 129). Segue trecho da fala de M.L.: 

“Eu vejo meu filho direto, sentado na cozinha, no meu quarto, em todo canto vejo 

ele.”  

 

A falta do objeto de amor faz com que M.L. reproduzida alucinatoriamente a presença do 

filho, “a alucinação se apresenta na teoria freudiana como via possível de realização do desejo” 

(FORTES; CUNHA, 2012). O mesmo acontece na produção dos sonhos, “ao analisarmos a 

produção alucinatória do sonho, constataremos aí a possibilidade de tal realização, ainda que 

parcial ou transitória. Para tal processo usa-se o caminho da regressão, onde a percepção sensória 

de algo primeiro se sobrepõe a realidade dolorosa, neste caso, da não presença do filho que 

impossibilita uma descarga pulsional, mas que por via da alucinação e sonhos revive o traço 

mnêmico do gozo.  “O bebê alucina o seio para repetir a primeira experiência de satisfação, 

ocorrendo aqui um superinvestimento energético dos vestígios que a primeira satisfação do desejo 

deixou no psiquismo” (idem). Esse é um processo que sofre descontinuidade. “Isso faz com que 

seja necessário um sistema secundário que intercepte a transformação direta da memória em 

percepção, e possa responder às expectativas das exigências da vida e da autopreservação” 

(FORTES; CUNHA, 2012).  

Seguindo a compreensão de Fortes e Cunha sobre os escritos de Freud, em “Interpretação 

dos sonhos”, de 1900, concorda-se que “O sonho substitui os pensamentos por imagens” (CUNHA, 

2012 p. 147). Em uma das sessões M.L. inicia falando de um sonho que teve com o filho: 

“ele dizia: mãe você continua vivendo e cuidando de todos, menos de mim!”  
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Então, ela justifica que o que fez para um, fez para o outro. Sendo questionada sobre seu 

sentimento diante disso, ela diz que se sente triste e angustiada. Percebe-se que o relato deste sonho 

tem uma conotação de culpa, a culpa por continuar vivendo.  

Nesta mesma sessão teve um fato que chama atenção: foi quando ao relatar, com sorriso no 

rosto, que conseguiu uma faxina para contribuir nas finanças da casa, lhe foi perguntado como ela 

se sentia diante do fato, e ela muda de assunto; passa a falar da morte do filho e a tristeza sobre 

isso. Este ato foi percebido como uma fuga, considerando o discurso do sonho e a culpa em torno 

do conteúdo deste. Sabe-se que o sentimento de culpa permeia a vida do enlutado, fato que em 

algumas situações dificultam a elaboração do luto. Casos onde percebe-se uma resistência ao 

movimento de sair do sofrimento e se permitir viver, Pimenta (2014), citando Freud (1923) fala 

sobre essa resistência: “percebe que essa resistência remete a um fator moral, ao sentimento de 

culpa, que faz com que o ego encontre satisfação na doença e se recuse, em verdade, a abandonar 

a punição decorrente do sofrimento” (p. 50). Em sua dissertação, Pimenta traz relatos de mães que 

se sentem culpadas, acreditando ser inconcebível seguirem felizes após a morte de um filho. 

Segundo Pimenta, a resistência no desligamento da catexia libidinal para outros objetos é aquilo 

que Freud, em 1937, chamou de “lealdade libidinal”. “No texto “Análise terminável e 

interminável”, de 1937, Freud[...] Relata que a análise dos pacientes que apresentam essa 

característica libidinal, tem ritmo muito mais lento quando comparada com as demais”. Diante 

disso, compreende-se o processo prolongado que M.L. se encontra em relação ao luto e o 

desinvestimento no objeto perdido, o filho. Entendendo essa culpa que aparece em forma de sonho, 

como sendo o ponto terapêutico a ser trabalhado para que essa catexia que “cristaliza o ego” 

(PIMENTA, 2014 p. 51) na tristeza e sentimento de culpa seja desligada e possa seguir o fluxo em 

direção a outros objetos, saindo assim, da “fase da depressão” para a “fase da aceitação” de Kübler-

Ross.  

Os conteúdos que M.L. traz como “alucinatórios” possuem crítica, pois, a mesma reconhece 

que não é real. 

Durante as sessões M.L. tem repetido por diversas vezes a história de vida de seu filho, mas 

sempre relutando em prosseguir com a fala. Quando se aproximava a hora de contar as coisas 

“ruins” que ele fazia e que o levou à morte, ela retrocede no assunto; quando consegue falar, passa 

mal. Nisso, refaz a cena da morte do filho sucessivas vezes. “Não é fácil fundamentar 

economicamente por que é tão dolorosa essa operação de compromisso em que o mandamento da 

realidade pouco a pouco se efetiva” (FREUD, 1914-1916 p. 129). Então ela diz: 

“Já me disseram para eu parar de tomar os remédios e enxergar a realidade de vez” 
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“O exame da realidade mostrou que o objeto amado não mais existe, e então exige que toda 

libido seja retirada de suas conexões com esse objeto. Isso desperta uma compreensível oposição 

— observa-se geralmente que o ser humano não gosta de abandonar uma posição libidinal, mesmo 

quando um substituto já se anuncia” (FREUD 1914-1916 p. 129). Renunciar a esse objeto, também 

é renunciar o lugar que ocupava na vida dele causando, mais uma vez, a ferida narcísica.  

“Eu agora só continuo a viver por causa dos meus netos, principalmente o de seis 

anos, que diz que não é pra eu chorar não, que o tio morreu, mas que ele está aqui 

e vai ser igual ao tio.”  

 

M.L. demonstra preocupação diante da fala do neto, porém continua investindo naquilo que 

ela considera que o conduz ao mesmo destino do tio. “Se goza daquilo que se sofre (Lacan, 1973/ 

1990) no sintoma” (SCOTTI, 2003). A psicanálise compreende que comportamentos atuais são 

repetições de algo arcaico. “Na medida em que o desejo vem do Outro, quando a mãe, por exemplo, 

espera encontrar no filho o falo, o que equivale a dizer que o falo vem do Outro que o deseja no 

filho, é na relação com esse Outro que o próprio sujeito se constitui.” (SCOTTI, 2003). Nesse 

sentido, é o desejo de possuir o Falo que se atualiza.  

A paciente diz que seu filho era tudo pra ela. Diante das questões que ela traz relacionadas 

ao neto de seis anos lhe foi perguntando o que ele representa para ela, ela diz que ama todos os 

netos, mas esse é tudo que ela tem. Seu filho falecido era para ela um filho poderoso, e na falta 

dele o neto de seis anos tem se oferecido a este lugar de poder, assumindo algumas características 

ambivalentes do tio, hora amável; hora agressivo. 

“[...] esse meu neto é muito mandão; o tio dele era do mesmo jeito. Quando ele 

falava dentro de casa todos os irmãos obedeciam [...] porque ele era, desde de 

pequeno, muito agressivo. Se fizessem alguma coisa que ele não gostasse, ele batia 

nos irmãos [...] ele tentou matar o irmão com a faca quando eram crianças. Esse 

meu neto de seis anos já pegou a faca pra matar o irmão mais novo e ainda disse: 

olha aqui mãe [é assim que o neto a chama] eu estou ficando igual a meu tio”  

 

Esse filho a completava, agora fala de um vazio que não consegue preencher. Um outro 

objeto tem se apresentado, que se oferece como a “pessoa” da completude, se colocando como a 

persona do tio. Para que o processo de luto tenha o destino esperado é necessário que se eleja outro 

objeto de amor, para isso a pessoa enlutada precisa simbolizar o novo lugar que o falecido tende a 

ocupar no seu eu, e não ver esse novo que se apresenta como uma extensão do que ela não deixa 

ir. 
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A imagem do ser perdido não deve se apagar; pelo contrário, ela deve dominar até 

o momento em que – graças ao luto – a pessoa enlutada consiga fazer com que 

coexistam o amor pelo desaparecido e um mesmo amor por um novo eleito. 

Quando essa coexistência do antigo e do novo se instala no inconsciente, podemos 

estar seguros de que o essencial do luto começou (NASIO, 1997 p.13). 

 

Esse processo de investir, desinvestir e investir novamente em outro objeto faz parte das 

relações afetivas do Eu com o Outro e requer um processo de ações psíquicas, que é de difícil 

elaboração, para que, assim, o objeto perdido, a partir da simbolização, se integre no interior do 

Eu. 

No retorno após o segundo recesso, ela volta a falar do vazio que ficou sua vida sem seu 

filho:  

“Minha vida não tem mais sentido, sinto uma solidão depois que ele morreu, eu só 

tenho vontade de morrer, nada faz mais sentido”  

De acordo com Klüber-Ross, em seu livro “Sobre a morte e o morrer” de 1969, o momento 

da solidão faz parte do quarto estágio, compreendido por ela como o “estágio da depressão” onde 

o “[...] alheamento ou estoicismo, sua revolta e raiva cederão lugar a um sentimento de grande 

perda” (KÜBLER-ROSS, 1969 p. 60). Existe uma sensação de vazio por parte da pessoa enlutada, 

algo que, anteriormente, foi mencionado pela paciente como parecer impreenchível. 

Durante a sessão, o discurso de morte aparece repetidamente, observando sua reação a cada 

findar de tal discurso, percebe-se que ela dá uma pausa no choro e na fala, olhando fixamente para 

analista, como se esperasse algo que pudesse dar uma solução nesse sentimento. Então, lhe foi 

questionado o que ela gostaria de matar morrendo. Ela diz: 

“A situação em que vivo!” 

 

O suicídio é visto como uma forma de sair da situação angustiante atual. Quando era 

adolescente conseguiu sair do lugar de conflito saindo de casa, agora ela relata que tem vontade de 

sair da situação que vive, mas não ver outra saída, senão a morte. “Muitos não axpiram realmente 

morrer, apenas queriam sair do sentimento momentâneo de infelicidade, acabar coma dor, fugir 

dos problemas, encontrar descanso ou final mais rápido para seus sofrimentos” (CFM 

PUBLICAÇÔES, 2014 p. 35). Existem fatores agravantes de risco e M.L. apresenta, em seu 

discurso, alguns deles: “desesperança e desamparo” (CFM PUBLICAÇÔES, 2014 p. 18). Como 

também, fatores sociais. “Desempregados com problemas financeiros ou trabalhadores não 

qualificados têm maior risco de suicídio...” (idem, p. 22). São situações que causam angústia, que 

se não expressadas pela fala, são pelos atos. Para Macedo e Falcão (2005) os sintomas são 
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complexas formações pelos quais o inconsciente de expressa, indo além daquilo que o paciente 

conscientemente deseja comunicar. O acting out é uma das formas de manifestação do 

inconsciente. Freud (1914/1980) diz que: “o paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu 

ou reprimiu, mas expressa-o pela atuação ou atua-o. Ele o reproduz não como lembrança, mas 

como ação; repete-o, sem, naturalmente saber o que está repetindo" (p.196). Isso se dá por conta 

da resistência em recordar os fatos, Freud observa que ao invés de sua paciente Dora recordar 

expressando em palavras, ela recorda a partir do “ato”, sendo este uma resistência à fala, 

comportamento observável no neurótico obsessivo, já que ele é munido de uma grande resistência 

que visa protege-lhe de qualquer tipo de exposição e invasão. Sobre isso, Nasio (2007) diz que a 

neurose obsessiva “se apresenta por sintomas recorrentes que leva o sujeito a uma solidão narcísica 

e doentia” que pode ser entendida como protetiva. Ainda sobre o sentimento de solidão que ela 

traz, foi questionada se ela recordava de ter sentido esta sensação em algum outro momento de sua 

vida, ela nega, continua discursando, chegando a falar de momentos difíceis que passou na infância 

no relacionamento com a mãe, mas que superou. Aqui observou-se, mais uma vez, um movimento 

de resistência, pois diante do questionamento ela nega o reconhecimento de momentos de solidão 

anteriores ao que sente atualmente, no entanto, volta ao seu passado com a mãe.    

Essa foi uma mãe que, de acordo com o que M.L. relata, não correspondeu as demandas 

infantis da mesma. Ao falar repetidamente sobre pensamentos suicida, compreende-se este 

movimento como uma forma de pedir socorro àquela que, por transferência, ocupa o lugar daquela 

que não lhe correspondeu. Em manejo dessa transferência, a analista não corresponde no sentindo 

de dizer algo confortante, mas sim, acolhendo a demanda, para que ela passe do “ato à fala”. De 

acordo com a cartilha “Suicídio: informando para prevenir” publicado por CFM Publicações, de 

2014, após uma avaliação do risco, onde entende-se que, se “A pessoa teve alguns pensamentos 

suicidas, mas não fez nenhum plano” (p 41) é considerado como baixo risco, tendo como manejo 

clínico a “ Escuta acolhedora para compreensão e amenização do sofrimento” (p 41).   

Durante as sessões com M.L. foi feita a avaliação de risco “a avaliação sistemática de risco 

de suicídio deve fazer parte da prática clínica rotineira de qualquer médico” (CFM 

PUBLICAÇÔES, 2014 p 10). Acrescenta-se os profissionais de saúde mental em geral. A partir da 

avaliação compreende-se que, embora o discurso de morte seja recorrente, existe um baixo risco, 

pois reconhece fatores protetores, sendo um deles a compreensão da importância que tem na vida 

dos netos e da família em geral. Embora mencione a vontade de acabar com tudo tocando fogo na 

casa, controla este pensamento, compreendendo o que de fato ela quer acabar tocando fogo nesta: 

a história sofrida ocorrida nesse ambiente.   

Partindo do pressuposto de que se deve trabalhar com aquilo que mais está adoecido ou 

adoecendo o paciente, o foco da análise é direcioná-la a elaboração do luto, como também, 
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conduzir-lhe à compreensão dos seus desejos e o quanto ela pode estar implicada 

inconscientemente nos processos conflitantes. 

“De acordo com Bernardino (apud PORTELA; SILVA; SORIANO, 2012), as intervenções 

preliminares servem para a escuta e localização na história do paciente, e para o acolhimento da 

queixa, sem fazer interpretações. Portanto, a mãe tem que ser acolhida na clínica, de acordo com 

suas queixas e necessidades”. M.L ao chegar para o atendimento deixa claro o que a levou ao CIS: 

a dor da perda do filho por assassinato. O atendimento está seguindo de acordo com a necessidade 

da paciente, que é ser ouvida diante da expressão da dor. Deixar que ela se expresse sem direcionar 

sua fala, fazendo algumas intervenções para que ela continue a narrativa de sua história, seguindo 

o método da associação livre. A pessoa do analista se colocando à disposição de ouvir o paciente, 

aqui no caso, uma mãe em processo de luto, proporciona um espaço onde ela vai poder falar os 

porquês existentes em sua mente, sobre os acontecimentos, sentimentos relacionados a culpa, e 

suas dores.  

Nesse movimento de se colocar a ouvir, o psicanalista se coloca também na posição de 

“objeto de sugestão”. “Esse objeto de sugestão é um objeto de sugestão inconsciente, isto é, 

intervém sem que o analisando nem o analista percebam” (NASIO, 1999). Este é o momento onde 

o paciente se coloca esperando algo do analista. “A relação de transferência que se estabelece entre 

o terapeuta e a mãe pode incluir que a mãe coloque o terapeuta no lugar de sua própria mãe, 

sentindo-se amparada, segura, ocorrendo o que pode chamar psicanaliticamente de um 

investimento narcísico, no qual a mãe em luto volta-se para si mesma, por intermédio do laço que 

tinha com a própria mãe” (IRELAND, 2011 apud PORTELA; SILVA; SORIANO, 2012).  

Logo nas primeiras sessões, quando ainda era atendida no Plantão Psicológico, foi observado 

que em meio ao discurso M.L. dava algumas pausas como se esperasse uma resposta, demandava 

algo. “Todos esses elementos: quadro, regra, silêncio e objeto de sugestão, suscitam e mantêm a 

fala do paciente como uma fala em expectativa, como se ele falasse esperando. É perfeitamente 

visível e detectável. É o que se chama de “demanda de amor”. [...] É uma demanda de amor no 

sentido em que é uma fala de promessa” (NASIO, 1999 p. 15). M.L.  seguia o discurso, até que 

resolveu perguntar se seria passado para ela algum tipo de remédio para diminuir seu sofrimento. 

Então lhe foi pontuado: “um remédio para diminuir seu sofrimento? Como seria isso?” ela se 

mostra confusa procurando uma resposta, e sem tê-la. A pessoa do analista se coloca na posição 

do “Ser do Suposto Saber” e o analisando espera que dela venha a solução em forma de comandos. 

“O analista não é o objeto de amor nesse momento. É uma demanda de amor no sentido de uma 

fala em expectativa. Essa demanda de amor se manterá enquanto o analisando não descobrir que, 

finalmente, é uma demanda inaceitável” (NASIO, 1999 p. 15). Não sendo aquilo que a paciente 

traçou em seu imaginário vem a frustração, de ser “privada de...”, confrontada com a “falta de...”, 
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gerando sentimentos que se assemelham com relação a sua mãe, a qual ela depositou expectativas 

de cuidado, mas não aconteceu. Assim é esperado que aconteça o que Nasio chama de demanda 

de amor mais pura. 

Seguindo ainda o curso da associação livre é importante que durante o processo se 

compreenda como essa mãe reagiu a outros momentos de afastamento desse filho, desde o parto, 

sua primeira saída sem ele, quando ele passou a ir para a escola, quando ela tinha que se afastar 

durante o dia por conta do trabalho, como foram essas situações para ela, se ela se recorda de outros 

momentos em que teve que se separar de algo ou alguém que amava.  

Durante todo o processo M.L. fala por várias vezes como foi a vida de seu filho, porém cada 

vez que era chegado o momento de falar o que seu filho tinha feito de errado ela voltava para o 

início recontando a história em questão, com a particularidade de que em cada relato, a história 

dava lugar a novos registros ao passo que outros saiam de cena. Havia uma oscilação no discurso 

elaborativo.  

De acordo com o texto de Freud “repetir, recordar e elaborar” a terapia psicanalítica auxilia 

a mãe a recordar sua história e seus momentos com o filho, a repetir situações no ambiente analítico 

e elaborar sua perda, (FREUD, 2010 apud PORTELA; SILVA; SORIANO, 2012). Nesse caso, não 

só como mãe, mas como pessoa, que para além de ser mãe é mulher e filha. Sobre o processo de 

recordação, Nasio (2007) diz que é uma fantasia infantil agindo no inconsciente do paciente, só 

que agora reconstruída pelo profissional. 

Em uma das sessões esse filho que se fez fortemente presente em seus relatos, sendo a perda 

dele que a levou a procurar o serviço de psicologia, quase não aparece em seu discurso. Com isso, 

foi pensado o que teria levado a esse não aparecimento. Então, observou-se que na sessão anterior 

M.L. com relutância fala de um filho que lhe fez mal. Ao falar sobre este mal ela consegue enfim 

expressar raiva dele, que até então era o “filho-bom”. A expressão da raiva em relação ao filho, 

fala de um encontro com o filho real, abrindo-se o caminho para um possível desinvestimento nesse 

objeto. “A morte, inaugurada pela morte da coisa com a entrada do sujeito na linguagem, permite 

o exercício do desejo, possibilitando a movimentação do sujeito na vida não apenas como ser-para-

a-morte, mas como ser-para-o-sexo” (COPPUS; BASTOS, 2012). 

Falar da raiva desse filho também abre caminho para falar de outras raivas. Então, o filho 

saiu de cena e entra M.L., a filha que sente raiva de tudo que passou na relação com a mãe que não 

lhe protegeu nos momentos que mais precisou: 

“quando eu tinha nove anos o padrasto da minha mãe tentou me estuprar; contei a 

ela, mas ela não ligou. Também fui abusada pelo meu irmão mais velho e eu disse 

a ela que toda noite eu acordava com ele me tocando, e ela disse que era mentira. 

[...] uma vez eu disse que estava com fome e ela me fez comer areia [...] apesar de 
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tudo eu não tenho raiva da minha mãe; ela está em coma. Minha avó dizia a ela 

que a filha que ela mais maltratava ainda ia ajudar ela, “dito e feito”. Eu não tenho 

ódio, mas no tempo em que eu mais precisei dela, ela virou as costas pra mim e pra 

minha filha, que era pequena na época.” 

 

 

Durante as sessões M.L. solicita a confirmação de que está sendo compreendida enquanto 

fala, perguntando: “você entendeu?” Esse questionamento é percebido como um registro da falta 

de ser entendida por alguém de quem ela demanda uma resposta, uma solução, transferindo, assim, 

para a pessoa do analista a responsabilidade que outrora foi de sua mãe, no entanto esta falhou. 

Vale frisar que diante de um processo terapêutico, principalmente de orientação psicanalítica, são 

levantadas hipóteses, com base no que é trazido pelo paciente, tais hipóteses nortearão o analista 

na condução do caso.  

Finalizando o relato dos momentos em que sua mãe lhe virou as costas, ela diz: “tá aí...”. 

Logo muda de assunto, mas foi questionada sobre o que seria esse “tá aí”, e ela diz: 

“Ela não quis eu e minha filha na casa dela, por isso tive que voltar a morar com o 

pai dos meus filhos, que me batia. Ela cuidou dos filhos da minha irmã, depois 

cuidou dos filhos dessa filha da minha irmã e todos só deram problemas a ela. [...] 

na verdade eu só tinha minha avó materna e meu pai que, era muito bom para 

mim.” 

    

Neste momento fica evidente o que Andrade (2009) citado por Sanches (2014) diz: “Logo, o 

passado está no presente, não precisamos ir buscá-lo, basta que se exteriorize o que está dentro de 

nós”. A partir da escuta e pontuações para que a fala se prossiga a própria analisanda fala de 

sentimentos relacionados aos pais edipianos: a mãe-mau, que abandona, que se apresenta fraca 

para lhe proteger e o pai-bom, amável e carinhoso. O filho o tempo todo podia ser um representante 

desse pai-bom e a mãe-mau, porque na fala de M.L. existia o filho-mau para a sociedade, porém 

um filho-bom para essa mãe.  

Partindo da compreensão que Nasio (2007) tem sobre as estruturas de personalidade do 

neurótico, que para ele advêm de traumas, sejam eles reais ou imaginários, conclui-se que, se a) 

quando criança foi maltratado: neurose obsessiva; b) abandonado: neurose fóbica; c) 

excessivamente seduzido: neurose de conversão. Podemos perceber através da fala de M.L. a 

existência de tais traumas: os maus-tratos, o abandono e o pai sedutor que reside em sua memória. 

Contudo, sabe-se que não existe o sujeito só obsessivo, histérico ou fóbico. É possível que ele 

perpasse por todas essas estruturas, porém no momento que se inicia o processo terapêutico é 
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possível notar, através do que emerge nas sessões, a prevalência de uma dessas estruturas no sujeito 

analisado.  

No caso da paciente em questão, são observados pensamentos invasivos e comportamentos 

repetitivos que a priori visam proteger-lhe do perigo de contaminação. Este fato não deixa de ser 

algo que causa angústia, sendo assim é uma autopunição que advêm da autorrecriminação por culpa 

de sentir desejos considerados impróprios, que ameaçam ressurgir, e que são impedidos nesse 

processo através do deslocamento do afeto a um sintoma. Se não faz os rituais sente medo de ser 

castigada, castigo que recebia da sua mãe que imaginariamente pode ter sido entendido como um 

castigo por desejar esse pai-bom. O desejo de morte que é constante nos seus relatos pode não ser 

de morte do seu corpo, mas sim, a morte de um desejo proibido.  

No decorrer do processo, a partir do discurso manifesto da dor do luto abriu-se caminho para 

que conteúdos latentes emergissem, sendo assim possível identificar, pelo menos, até o presente 

momento a predominância de uma estrutura de personalidade conhecida na clínica psicanalítica 

como: “neurose obsessiva”.        

Diante do que foi apresentado fica entendido a importância do fazer psicanalítico, que 

entende o sujeito como um “ser” desejante que encontra no setting um espaço para a fala e 

autoconhecimento.  

 “Falar dói, mas falar cura”. 

 

3.1. 2.1 Prognóstico  

Em relação ao sujeito: embora apresente resistência para o insight, é considerado um 

prognóstico favorável, pois ela se apresenta como pessoa implicada durante todo o processo. M.L. 

reconhece o setting terapêutico como sendo seu espaço de fala, onde ela se permite mergulhar na 

dor recordando por várias vezes seguidas a perda do filho, dando espaço para a simbolização dos 

fatos.  

Em relação ao ambiente: desfavorável, a questão socioeconômica, junto à dinâmica 

familiar são agravadores do estado deprimido da paciente.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

Diante da vivência do Estágio Clínico, atividade curricular de caráter obrigatório para o curso 

de graduação em Psicologia no Centro Universitário dos Guararapes – UNIFG, onde foi possível 
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atuar a psicologia em atendimento a um caso de uma mãe enlutada, é importante reafirmar que o 

Estágio Clínico Supervisionado, se constitui como subsídio para a atuação prática, como também, 

um mergulho teórico, contribuindo para uma postura clínica crítica e reflexiva, sendo assim, 

contribuindo para a práxis no fazer psicologia. 

Como tudo que contribui para o crescimento, o estágio também apresentou diversas 

dificuldades, principalmente, nas longas interrupções nos atendimentos, por conta dos recessos de 

férias, fato, que não é positivo em atendimentos psicoterápicos. 

Para melhor atuação, foi indispensável os momentos de supervisão orientadas pelo professor 

e psicólogo Cristiano da Silva Soares, que, de forma singular, me motivou a ir além daquilo que 

era imaginado como possível. Expectativas foram superadas! 

Durante o estágio, foi importante me debruçar sobre os escritos psicanalíticos que deram 

subsídio para compreender o modo de funcionamento psíquico da paciente. De início, seu discurso 

se apresentava confuso, pois a paciente oscilava entre a perda do filho e sua condição 

socioeconômica, até que, em investigação do que os filhos simbolizam para uma mãe, assim como 

também, a condição monetária significa para os indivíduos, cheguei à conclusão de que no seu 

discurso estava impresso a questão da falta, algo estava lhe faltando. Eram duas coisas distintas, 

mas discorriam pelo mesmo significante, a falta daquilo que lhe atribui poder. O poder fálico, 

adquirido ao ter esse filho – este, que no discurso dela aparece como poderoso – e o poder 

financeiro – que no momento é precário. Ainda em investigação, percebi que a relação entre o  

dinheiro e o filho estão ligados a uma das fases do desenvolvimento psicossexual desenvolvida por 

Freud, esta é a fase de fixação da pessoa que apresenta traços predominantes da neurose obsessiva, 

como é o caso da paciente atendida, e que o processo de luto patológico está relacionado à 

resistência que ela tem em desinvestir nesse filho morto por conta do sentimento de culpa, pois, 

ela continua vivendo, enquanto ele não.  

No entanto, percorrendo em investigações literárias e a vivência prática, fica claro que não 

existe o sujeito que se enquadra em pressupostos teóricos,  estes são instrumentos que facilitam a 

compreensão de aspectos psicodinâmicos, que nenhum caso por mais que tenham aspectos 

semelhantes podem ser compreendidos e trabalhados como iguais, seguindo os modelos de 

abordagens “normatizantes”, pois o olhar psicanalítico apresenta um ser do inconsciente e o desejo 

que o transcende.  

Ser psicólogo, é ter uma postura efetiva de um ser humano que se disponibiliza ao outro, 

exercendo um papel de mediador entre o paciente e seus afetos, e assim, caminhar juntos para o 

autoconhecimento. Sim! Caminhar juntos! Pois, ao passo que, conduzimos o paciente para ele 

próprio, também nos aproximamos do que é nosso. Coisas do inconsciente! 
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Enfim, o aprendizado foi imenso! Mesmo com toda a ansiedade de querer dar conta de tantas 

demandas, foi possível aprender acertando e errando, foi tudo intenso e inesquecível. 

É um ciclo fechado com vitória, considerando que os objetivos do estágio foram alcançados.  
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