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RESUMO 

 

O câncer, culturalmente, é uma patologia conhecida por suas mutilações e desconfigurações 

corporais que ocorrem no decorrer do tratamento. A mama convoca o imaginário social para 

associações com a feminilidade e interpretações desta ordem. O presente artigo discute o 

conceito de trauma na psicanálise a partir do cenário das mulheres mastectomizadas ampliando a 

percepção psicológica do sofrimento deste contexto. Vinhetas clínicas ilustrarão o conceito e as 

intervenções psicológicas implicadas nesta concepção. Desde Freud até autores contemporâneos 

acompanhamos uma evolução no conceito de trauma onde a linguagem submeterá a lógica do 

trauma a mesma concepção do inconsciente estruturado como linguagem. A construção do 

trauma deve ser feita junto com o sujeito, a partir do seu discurso e não considerando apenas o 

evento como traumático. Foi possível aprofundar o conhecimento sobre o que vem a ser 

traumático para psicanálise e concluir que a escuta do sujeito é salutar neste entendimento 

permitindo avançar numa leitura que ultrapassa os fatos e privilegia a narrativa. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em nossa cultura, a mama é um dos principais símbolos de representação da feminilidade, 

estas carregadas de valores e crenças na constituição das mulheres enquanto sujeito no mundo. 

Essa principal característica de identificação e representação de gênero pode ser modificada a 

partir de patologias como o câncer de mama.  

O câncer de mama é o tipo de patologia que mais acomete as mulheres em todo o mundo. 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer – INCA (2013), cerca de 1,67 milhões de casos 

novos dessa neoplasia foram esperados para o ano de 2012, em todo o mundo, o que representa 

25% de todos os tipos de câncer diagnosticados nas mulheres. E para o Brasil, em 2014, são 

esperados 57.120 novos casos de câncer de mama, com um risco estimado de 56,09 casos a cada 

100 mil mulheres. 

O sujeito que vivencia o câncer, mesmo após ter superado a fase inicial de tratamento, 

carregará consigo as marcas que a doença deixou. O câncer de mama, além de ser uma patologia 

mutiladora, produz sentidos que ultrapassam as marcas no corpo. Assim, é importante considerar 

a ampliação de um olhar para além do visível, ou seja, há implicações psicológicas e sociais 

enfrentadas por essas mulheres submetidas a essa experiência da doença, que são tão importantes 

de serem analisadas e que vão além das marcas deixados no corpo. 

A batalha enfrentada por essas mulheres inclui o processo de aceitação de si mesma e do 

seu corpo, o que inclui estratégias e elaborações para conseguir manter-se enquanto sujeito 

desejante frente ao processo de tratamento.  

O objetivo deste trabalho é discutir o conceito de trauma a partir do referencial teórico 

psicanalítico, tomando como cenário as reações das mulheres mastectomizadas frente à mutilação 

causada pelo câncer de mama. No decorrer deste artigo estarei apresentando vinhetas clínicas, na 

tentativa de elucidar as contribuições psicanalíticas relacionadas ao tema. 

E, através da revisão bibliográfica em associação à escuta de mulheres mastectomizadas, 

supervisões e discussões de casos clínicos, foi possível articular teoria e prática, aprofundando o 

conhecimento sobre a temática em questão e construindo novas articulações, visando atender aos 

objetivos deste trabalho. 
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CÂNCER DE MAMA 

 

Segundo o Instituto Nacional do Câncer – INCA (2013), o câncer de mama tornou-se o 

mais conhecido e o segundo tipo mais comum entre as mulheres, sendo também considerado 

como o que responde por 22% dos novos casos a cada ano. O câncer de mama ainda apresenta 

elevadas taxas de mortalidade no Brasil. E tais resultados podem estar relacionados ao fato do 

diagnóstico tardio, onde na grande maioria vezes são feitos em estágios avançados. 

 Essa patologia afeta a saúde e a autoestima das mulheres, porém é relativamente rara 

antes dos 35 anos e acima desta faixa etária sua incidência cresce rápida e progressivamente 

(BRASIL, 2003). 

 Em seus fatores de riscos, considera-se a menarca precoce (primeira menstruação), a 

menopausa tardia (após os 50 anos), a primeira gravidez após os 30 anos e a nuliparidade (não ter 

tido filhos) como integrantes, além de fatores genéticos como a hereditariedade. Porém de acordo 

com Tiezzi (2009), o câncer de mama esporádico, sem associação com a hereditariedade, 

representa mais de 90% dos casos em todo o mundo.  

 O câncer de mama, assim como as demais neoplasias, ocorre pela proliferação 

desorganizada de células do corpo, uma reprodução que foge do controle normal e que possibilita 

o aparecimento de novas formações (BRASIL, 2003). Essa patologia vem assumindo um papel 

cada vez mais importante entre as doenças que acometem a população feminina do Brasil e do 

mundo, sendo considerada como a mais importante em causa de morte entre as mulheres adultas. 

(BRASIL, 2003). 

Ao se falar em câncer de mama há uma associação imediata a duas instâncias: mulheres e 

mamas. Duas instâncias que são culturalmente indissociáveis em discurso e imagem, ou seja, é 

impossível falar de mama sem lembrar da mulher, assim como se torna quase que inexequível 

pensar na mulher fragmentada, uma mulher em pedaços, excluindo um dos símbolos que a 

representa. 

 Contudo, além das dimensões biológicas e epidemiológicas, a doença também se estrutura 

em fatores psicossociais. Fatores estes que envolvem o diagnóstico, o tratamento e o convívio 

com a doença, o que requer estratégias para enfrentar tais demandas, principalmente, a mutilação 

das mamas (BERGAMASCO e ANGELO, 2001). 

 Wanderley apud Silva (2008) traz que além das características estigmatizadas do câncer, 

o tratamento gera repercussões importantes na identidade feminina. Além de perder a mama, os 

tratamentos podem vir associados a outras perdas e alterações, tais como: cabelos, irregularidade 

no corpo ou infertilidade; contribuindo para uma possibilidade de fragilização da mulher. 
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 Segundo Sant’Anna apud Silva (2008), a doença carrega uma história no decurso do 

tempo e da cultura, dotada de significados e simbologias. História essa que é tão cheia de medo e 

vergonha, fazendo com que o imaginário atue de forma a considerar o câncer como um segredo 

difícil a ser partilhado, narrado e ouvido. 

De acordo com Maluf (2006), ao se confrontar com a certeza do câncer de mama, o sujeito 

se depara com a concretude da possibilidade de morte. A palavra câncer já é estigmatizada e 

carregada de sentidos, principalmente, o de morte. A mulher, ao receber o diagnóstico de câncer, 

se depara com uma fenda no simbólico, que além da possibilidade de finitude enquanto ser no 

mundo, carrega também a ansiedade gerada diante do tratamento socialmente difundido. 

O câncer de mama passou a ser bastante conhecido apenas pela alta frequência da 

intervenção cirúrgica de retirada das mamas – procedimento de mastectomia – que apesar de não 

ser a única alternativa, é a mais conhecida devido a sua característica mutiladora (MALUF, 

2006). 

A mastectomia traz consigo uma série de repercussões para a vida das mulheres, sendo 

essas de cunho físico e psicológico. Dentre estas demandas, entende-se que a doença está 

intimamente relacionada a um misto de sentimentos, especialmente, ao sentimento de perda. A 

mulher perde um órgão que a identifica, perde a sua referência imagética, perde o interesse em si 

e consequentemente perde o interesse nesse novo corpo que lhe é oferecido. E essas alterações e 

repercussões causadas pelo procedimento podem contribuir para que as mulheres entrem em um 

possível sofrimento psíquico, bem como em um conflito de relação com o corpo modificado, 

tendo que adaptar-se as mudanças e, ao mesmo tempo, questionar-se sobre os vários porquês e 

aspectos relacionados à doença (CHAVES, 2006). 

Araújo e Fernandes (2008) trazem a ideia de que a mulher quando mastectomizada 

experiencia o sentimento de ser uma pessoa incompleta e de estar marginalizada, ou seja, a 

mulher perde a comprovação de sua feminilidade e sexualidade, de forma devastadora, como 

uma castração. 

 As mamas são para as mulheres o que as legitimam como pertencente ao gênero 

feminino. Ao se deparar com a possibilidade de perdê-las pelo procedimento de mastectomia, as 

mulheres entram em conflito com relação a esse novo corpo que lhe é oferecido. Como aponta 

Maluf (2006), a mastectomia é o procedimento de retirada das mamas mais eficaz para o 

tratamento, porém, tal procedimento cirúrgico é extremamente mutilador para as mulheres 

submetidas, tendo em vista que é através deste procedimento que as mulheres perdem o principal 

órgão que carrega o simbolismo da sua feminilidade. 

 Gimenes (2000) aponta para o câncer de mama como o mais temido pelas mulheres, 

devido a sua alta frequência e pelo impacto psicológico decorrente. O qual envolve questões 

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


www.psicologia.pt 

ISSN 1646-6977 
Documento produzido em 28-06-2015 

 

Tarcísio Martins, Sheyna Vasconcellos 5 Siga-nos em  
facebook.com/psicologia.pt   

 

como a percepção da sexualidade e da autoimagem mais do que qualquer outro tipo de neoplasia 

que atinge as mulheres.  

O câncer de mama é, culturalmente, considerado como uma luta silenciosa e dolorosa em 

direção à mutilação e à morte. As mulheres acometidas pela doença vivenciam as etapas de 

forma objetiva durante os procedimentos que são necessários e de forma subjetiva na elaboração 

de estratégias para enfrentar a doença que as desconfiguram diante si (GIMENES, 2000). 

De acordo com Araújo e Fernandes (2008), a mulher com câncer de mama convive com 

sentimentos de incerteza e insegurança, desde a descoberta do nódulo à confirmação do 

diagnóstico.  

Além disso, o impacto é uma vivência demasiadamente significativa e que influencia todo o 

processo até a reabilitação do doente. A mulher tenta se conhecer e reconhecer numa nova 

condição e concepção corporal, na qual se incluem as dificuldades advindas após a doença. 

Começa, então, a buscar por razões para prosseguir nessa nova etapa de vida, tentando sustentar a 

representação que a faz mulher diante do mundo (ARAÚJO E FERNANDES, 2008).  

 

DO TRAUMÁTICO A CONSTRUÇÃO DO TRAUMA 

 

A palavra trauma, por semântica, tem origem grega e quer dizer: ferida, dano ou avaria. O 

traumatismo refere-se às consequências no organismo de uma lesão externa. Para a medicina, ao 

se apropriar dessa concepção, as palavras trauma e traumatismo tem a mesma definição, estando 

associadas a lesões causadas por fatores externos.  

Marcos e D’Alessandro (2012), trazem que os conceitos de trauma e traumatismo são 

oriundos de um saber médico, onde o trauma refere-se a uma lesão corporal séria ou crítica, 

advindo de um ferimento ou choque, usado, muitas vezes, como sinônimo de ruptura. O trauma 

para a medicina ganha uma importância significativa, ao ponto desta se propor na elaboração de 

uma teorização específica de conhecimento sobre o tema, a traumatologia.  

Rudge (2009) já no contexto da psicanálise e com um novo paradigma sobre trauma, 

explica que a palavra apresenta a curiosa característica de se manter a mesma em quase todos os 

idiomas do Ocidente. E que, por muitas vezes, o seu conceito é compreendido de forma 

equivocada.  

De acordo com Rudge (2009, pp. 8):  
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O trauma não é o acontecimento em si, mas o modo como esse acontecimento incide 

sobre o psiquismo de alguém e por ele é processado. Se as experiências de guerra 

fossem igualmente traumáticas para todos não haveria mercenários. 

 

Segundo Laplanche e Pontalis apud Marcos e D’Alessandro (2012), o trauma pode ser 

concebido para a Psicanálise como forma de uma economia psíquica, sendo um acontecimento 

marcante que teve lugar na vida do sujeito, cuja consequência é a incapacidade dele para reagir 

de forma adequada, sendo acometido por efeitos patogênicos e duradouros. 

Lacan apud Jorge (2007) coloca que o trauma emerge como o fator desencadeador de 

angústia. Lacan (1962-63) considera a angústia como um sinal do real que invade o imaginário, 

colocando o trauma como aquilo que para um sujeito não existe representação simbólica, é a 

ruptura do sentido no qual o sujeito encontra uma homeostase, a perda do equilíbrio psíquico, 

trazendo uma falta de sentido, ou seja, introduzindo algo real no imaginário.  

Segundo Lacan apud Berta (2012, pp. 2): 

 

Não é trauma, simplesmente, aquilo que fez irrupção num momento e abriu uma fenda 

em algum lugar, numa estrutura que se imagina total, já que é para isso que serviu para 

alguns a noção de narcisismo. O trauma é que alguns acontecimentos venham se situar 

num certo lugar na estrutura. E, ocupando-o assumem aí o valor significante que a ele 

está ligado num determinado sujeito. Eis o que faz o valor traumático de um 

acontecimento. 

 

Laurent apud Vieira (2008) ao falar sobre trauma, falam de trauma pelo avesso. Afirmando 

que a violência do evento ofusca a importância do que poderíamos chamar de “fator subjetivo”. 

O trauma é formado na dimensão dos dados fenomenológicos. Os autores reforçam a ideia de que 

a psicanálise ganha sua importância nesse campo no momento em que o sofrimento humano se 

apresenta como acidente, urgência e desamparo. Surgindo a necessidade de ouvir o sujeito para 

se elaborar o que foi traumático. 

A título de ilustração, trago uma vinheta de escuta realizada em unidade hospitalar com 

uma mulher de 50 anos que foi mastectomizada aos 45 anos. Ao falar sobre a vivência do câncer, 

construindo uma narrativa desse processo, a mesma coloca que não consegue conceber a ideia de 

reconstruir uma mama. Ela localiza no seio o local originário do câncer, reconstruir a mama seria 

favorecer o retorno da doença. A paciente opta por não querer fazer uma reconstrução mamária, 

trazendo o discurso: “logo que passou o período de dois anos, minha médica falou sobre a 

reconstrução mamária. Mas eu não quero não. Ela até me perguntou se eu estou com medo, logo 

eu que sou tão forte. Eu disse a ela que estou sim. Imagine: eu tirei o câncer que estava no peito 
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e vou colocar o peito outra vez para o câncer voltar? Eu não... Prefiro ficar assim, já me 

acostumei. E quantas mulheres aí não tem peito. Eu até tentei iniciar o processo para colocar. 

Mas a dor foi insuportável. Eu nunca senti essa dor”.  

Retomando a ideia apresentada por Vieira (2008) ao falar sobre trauma, a vinheta clínica 

corrobora a premissa de que há em qualquer trauma um “fator subjetivo” ineliminável e que, 

independentemente, do que terá ocorrido, algo singular precisará sempre entrar em ação para se 

definir um trauma. Na vinheta acima observa-se que existe algo singular no sofrimento desse 

sujeito, não relacionado ao momento em que se perde a mama, mas sim na possibilidade de tê-la 

outra vez como cenário de sofrimento.  

Vieira (2008) coloca que apesar de culturalmente sabermos da possibilidade da existência 

do sofrimento diante de um evento, a ideia de haver fatores subjetivos torna-se quase que 

suprimida e geralmente a própria vítima tem dificuldades de falar sobre esse assunto, exatamente 

pelo fato desse sujeito apresentar-se esmagado pelo evento que o carimba como traumático. 

Destarte, é tendencioso eliminar o sujeito da cena traumática, caindo no erro de achar que é 

possível esgotar apenas no acontecimento a causa do trauma. 

No câncer de mama não é diferente. Ao nos deparamos com a mulher mastectomizada, 

aquela mulher que passou por esse processo de mutilação do corpo, imediatamente se rotula esse 

sujeito como traumatizado. Porém, nesse discurso, não se está fazendo referência ao trauma do 

saber médico, o trauma no corpo, aquele trauma biológico que deixou marcas. A referência é 

feita sobre a subjetividade do sujeito, o quanto que esse sofre por ter perdido essa mama, sem 

mesmo nunca ter escutado desse sujeito qual é o seu sofrimento diante do que ocorreu. E isso 

ocorre quando se conduz os fatos no sentido de estereotipar o sujeito pelo evento causador 

(VIEIRA, 2008). 

Laender (2005) coloca que a psicanálise, ao priorizar o inconsciente, possibilita uma leitura 

distinguida do sintoma, num evidente contraponto ao saber médico. O cliente queixa, o médico 

decifra o sintoma através das evidências clínicas, enquadra em um diagnóstico a doença e utiliza 

a propedêutica adequada. O sintoma psicanalítico necessita ser falado pelo próprio paciente – que 

o traz com certa interpretação do seu mal-estar –, deve ser endereçado ao outro, nesse caso o 

analista e principalmente, constituir-se na experiência analítica. 

 

O CORPO DO SUJEITO TRAUMATIZADO 

 

Em nossa cultura o corpo é definido e concebido em diversas formas. Em certos momentos, 

pode estar relacionado a tudo que ocupa lugar no espaço e constitui unidade orgânica ou 
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inorgânica; pode ser aquele que constitui o ser vivo ou morto e/ou é a parte principal de certos 

objetos.  

De acordo com Lazzarini e Viana (2012), o corpo é objeto de estudo em diversas áreas do 

conhecimento, sendo este concebido e visualizado em diversas formas. Segundo os autores: 

 

O corpo é o corpo biológico, corpo da anatomia e dos estudos intervencionistas e 

invasivos da medicina; o corpo social produto das disciplinas ligadas à sociologia e 

psicologia social, um corpo em interação com outros corpos; o corpo estético e da beleza 

corporal, que ganha cada vez mais espaço na mídia e no imaginário das pessoas; o corpo 

antropológico; o corpo objeto de arte e admiração; o corpo histórico; e o corpo da 

psicanálise, corpo subjetivo, abordado pelo instrumental teórico/clínico da psicanálise 

(LAZZARINI e VIANA, 2012, pp. 241). 

 

Entretanto, estaremos aqui reduzindo a amplitude de possibilidades do corpo para darmos 

voz a um corpo que faz contato com um sujeito, um corpo que possibilite uma subjetivação, um 

corpo imagético que contacta com a realidade. Ao falarmos de corpo, faz-se necessário incluir a 

concepção da imagem corporal, a qual é formada ao longo de uma vida e que consiste baseada 

nas referências das ideias físicas, psíquicas, sociais e culturais.   

Segundo Schilder (1994), a imagem corporal é a representação mental do próprio corpo e 

do modo como ele é percebido pelo indivíduo, de modo que a imagem envolve os sentidos, as 

ideias e sentimentos referentes ao corpo.  

Tavares (2003) afirma que o corpo é dotado de memória e também de uma identidade, a 

qual é chamada de imagem corporal. Desse modo, entende-se que a imagem corporal é um 

aspecto muito importante da identidade pessoal, uma vez que as questões relacionadas à imagem 

corporal real e ideal do sujeito colaboram para a averiguação sobre a visão que este possui de si 

mesmo. 

Tavares (2003) afirma que o sentido dessa identidade é estabelecido a partir da integração 

de experiências perceptivas que englobam condições ambientais, aspectos culturais e relações 

afetivas, refletindo a maneira como o indivíduo se relaciona com o mundo, pois é a partir da 

relação estabelecida com o ambiente que ele irá se conhecer melhor e desenvolver a identidade 

pessoal.  

Vale ressaltar que a concepção de imagem corporal engloba um desenho criado pela mente 

no qual se evidencia o tamanho, o conceito e a forma desse corpo para o sujeito. Considerando-se 

uma estratégia de adaptação desenvolvida na relação desse sujeito com o seu corpo. 

(FERREIRA, 2008). 
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A imagem corporal engloba todos os aspectos pelos quais a pessoa vivencia e conceitua seu 

corpo. Essa imagem deve ser entendida como um fator único de cada ser humano, pois reflete a 

história de uma vida e a trajetória de uma identidade, com suas emoções, pensamentos e 

representações sobre as outras pessoas. A imagem corporal não pode ser coletiva, contudo a 

estruturação de uma imagem corporal acontece em um intercâmbio contínuo com as outras 

pessoas no decorrer do desenvolvimento humano (FERREIRA, 2008). 

Dentro do contexto desenvolvimental, o corpo humano está susceptível a uma série de 

mudanças. Essas mudanças são esperadas no cenário cultural, que por sua vez estabelecem fases 

para tais alterações. A menina que passará para a adolescência, por sua vez, terá alterações 

significativas no seu corpo, que receberá novos atributos e características (AULAGNIER, 2001).  

 Mauss (1950), através da antropologia, tenta demonstrar a diversidade moral e cultural da 

humanidade, apresentando modos distintos de percepção, utilização e relação com o corpo. 

Marcas corporais e metamorfoses do corpo são comuns em inúmeras sociedades humanas, tais 

como: subtração ritual de fragmentos do corpo (clitóris, prepúcio, dentes, dedos, pêlos); 

modificações na pele (escarificações, incisões, cicatrizes salientes, modelagem de dentes etc); 

inscrições sob a forma de tatuagens definitivas ou provisórias; maquilagem; modificações na 

forma do corpo (alongamento do crânio, pescoço, deformação dos pés, deformações no tronco); 

alongamento do lóbulo das orelhas, lábios, mamilos, formas capilares diferenciadas, ou seja, 

inúmeros tipos de transformação corporal que atuam como formas de distinção do sujeito na 

coletividade, utilizando o corpo como objeto de interação e adaptação ao meio social.  

O corpo, enquanto objeto visível tem um lugar muito bem delimitado para a ciência 

biológica. Contudo, considera-se a existência de um corpo dotado de desejos, um corpo que faz 

congruência com a história do sujeito, um corpo que habita um sujeito capaz de falar sobre seus 

conflitos. Um corpo passível de se traumatizar e de ser traumático na estruturação do sujeito. 

Esse corpo passa a ser estudado pela Psicanálise e nessa passagem, o corpo se estabelece como o 

principal elo do sujeito com o mundo (AULAGNIER, 2001). 

Ferreira e Castro-Arantes (2014) retomam o percurso histórico de Freud, a partir do seu 

conhecimento médico que o obtinha pela neurologia, e colocam sobre o fato onde esse se vê 

surpreendido na clínica, ao perceber que suas pacientes apresentavam paralisias em membros 

sem causas orgânicas relacionadas. Decidido a acompanhá-las, Freud percebe que tais sintomas, 

denominados de paralisias histéricas, estariam sendo estabelecidos a partir de um trauma onde o 

corpo se apresentava como palco para a representação. 

Os autores colocam também sobre o momento em que Freud percebe que a lógica do 

funcionamento orgânico não estava em questão nos sintomas dessas pacientes, mas sim o sentido 

simbólico que eram encarnados em partes do corpo que adoeciam. 
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Conforme aponta Lacan apud Ferreira e Castro-Arantes (2014), é através do corpo das 

histéricas que a psicanálise se estrutura, considerando a concepção de que o corpo é dotado de 

um saber que é camuflado na forma de sintoma conversivo. Surge então a mudança no olhar 

sobre o corpo para a psicanálise, onde esse corpo passa a ser fruto de uma construção, onde não 

se faz relação direta com o biológico. Tal conclusão só foi possível a partir da escuta com as 

histéricas, o que possibilitou a descoberta do inconsciente e de um corpo pulsional. 

Segundo Fernandes apud Lazzarini e Viana (2012), a concepção da presença de corpo na 

psicanálise vai além da queixa somática, ou seja, o corpo se faz presente também pelo negativo, 

pela ausência. Com isso, o corpo que é objeto da psicanálise ultrapassa o somático e constitui um 

todo em funcionamento coerente com a história do sujeito. 

Lazzarini e Viana (2012) consideram o corpo como um local de passagem do outro, lugar 

de onde nasce o sujeito. Com isso, a grande inovação freudiana foi considerar uma dupla 

racionalidade (do somático e do psíquico) como articulada pelo desejo inconsciente, mas cuja 

leitura se dá no corpo. 

Para Freud apud Lazzarini e Viana (2012), o sujeito é formado pela linguagem, 

considerando a existência de uma história do desejo dos pais em conceber um ser novo. Lacan 

(1978) avança nos pressupostos de Freud e preconiza que o sujeito depende de um Outro, alguém 

que recorte ou que faça intermédio com a realidade na relação indivíduo e mundo, para se 

constitui, sendo esse fruto de uma relação discursiva. 

O corpo psicanalítico, corpo este marcado pelo desejo inconsciente, sexual e atravessado 

pela linguagem, se contrapõe ao corpo biológico. É um corpo regulado pelo desejo (KYRILLOS, 

2006).  

 De acordo com Kyrillos (2006), a presença do corpo é reforçada quando a psicanálise 

contrapõe o corpo biológico ao corpo significado, o corpo marcado pelo desejo inconsciente, 

pelo sexual e pela linguagem. Deste modo, a importância dada à fala do sujeito se elabora como 

um elemento de significantes e significados que se estruturam a constituição deste.  

Segundo Nápoli (2012), a noção de significante utilizada por Lacan é proveniente de 

Ferdinand de Saussure, um linguista que propôs uma visão estruturalista da linguagem. 

Apresentando que a linguagem seria formada por elementos chamados signos. Esses, por sua vez, 

seriam compostos de duas dimensões, unidas arbitrariamente, ou seja, em função do acaso, a 

saber: o significante e o significado. O significante seria a parcela material do signo linguístico (o 

som da palavra, por exemplo). Já o significado seria o conceito, o sentido, a ideia associada ao 

significante.  

De acordo com Houser (2006) a psicanálise considera que a constituição de uma imagem 

de si unificada, perfeita, cumprida e inteira é promovida pelo narcisismo. Esse responsável por 

sairmos de uma dimensão de dispersão corpórea para uma dimensão de unidade (passagem do 
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auto-erotismo para o narcisismo), onde compreendemos o corpo como uma totalidade, uma 

condição de ser uno, um corpo enquanto matéria, corpo esse que se inscreve no espaço e no 

mundo, sendo esse realizado na presença significada pelo outro. 

Com isso, o corpo do sujeito traumatizado não deve estar esgotado apenas ao anatômico, ao 

visível do organismo ou a um evento considerado traumático. Para a psicanálise, o corpo do 

sujeito deve ser entendido dentro dos registros do real, simbólico e imaginário. É a unidade 

corpórea que faz contato entre um real e imaginário; entre um evento e o um sentido. É o corpo 

construído na própria fala, é um corpo de articulação singular, um corpo fronteiriço. 

 

O QUE É TRAUMÁTICO NO CÂNCER DE MAMA? 

 

O câncer, culturalmente, traz em sua história o peso das alterações que causa na vida das 

pessoas. Essa patologia é principalmente conhecida por suas mutilações e desconfigurações que 

ocorrem no decorrer do tratamento. 

Silva (2008), ao falar sobre o câncer, sua história, seus significados e suas interpretações, 

cita Gimenes (1980) que aponta os significados e interpretações acerca do câncer e das suas 

situações que interferem no processo de enfrentamento da doença. Com isso, é possível 

considerar que a relação da mulher com o câncer de mama e seu tratamento é emblemática, tendo 

em vista que o câncer traz consigo alterações físicas e psicológicas para as mulheres. 

Nesse contexto, é comum encontrarmos diversos estudos e pesquisas voltados ás 

repercussões que a doença traz para vida do sujeito, os chamados de: impactos psicossociais. 

 De acordo com Meyerowitz apud Silva (2008), desde a década de 70 há uma dedicação 

maior ao impacto psicossocial da doença, principalmente para o câncer de mama. Os estudos 

dessa época demonstram que as mulheres sofrem desconforto psicológico como ansiedade, 

depressão e raiva. Além disso, ocorrem mudanças no padrão de vida, que estão relacionadas ao 

casamento, a vida sexual e atividades no trabalho. O autor ainda nos chama a atenção para o 

medo e as preocupações relacionadas à mastectomia, assim como o da possibilidade de recidiva 

da doença, que estão intimamente relacionadas ao medo de morte. 

Silva (2008) ressalta que lutar contra o câncer implica um autoconhecimento, um conhecer 

do próprio corpo, e nesse processo é necessário que o doente fale abertamente sobre suas 

dificuldades emocionais, exponha sua vida com a doença, buscando um meio de fortalecimento e 

crescimento através dessa patologia. 

O tratamento oncológico pode comprometer a relação com a imagem corporal, 

consequentemente, havendo um comprometimento de reconhecimento do sujeito. Contudo, nesse 

contexto haverá uma necessidade de atualização de reconhecimento para que o sujeito possa 
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conceber as mudanças que ocorreram nessa imagem corporal, causadas pela doença (SILVA, 

2008).  

Compreende-se que as marcas na vida do sujeito podem estar relacionadas a 

impossibilidade de representação do que se é vivido no real do corpo. Lacan apud Ferreira e 

Castro-Arantes (2014) consideram o corpo como uma das fontes de sofrimento humano. Com 

isso, o adoecimento orgânico pode coincidir com o surgimento da angústia, no momento em que 

não há uma representação pela linguagem para falar sobre o sofrimento.  

De acordo com Melman apud Ferreira e Castro-Arantes (2014), o câncer coloca o sujeito 

diante de um corpo que dói e o coloca também diante da lembrança de finitude, ou seja, o câncer 

assume esse lugar de trazer a terminalidade ao sujeito. A dor física lembra ao sujeito da 

existência do seu corpo na quebra do seu silêncio. 

Mas o que é traumático no câncer de mama? Qual instância esse trauma atinge? Esses 

questionamentos podem ser explicados ao concebermos que o traumático no câncer pode ser algo 

relacionado com a perda da mama ou mesmo o não perdê-la; pode ser o fato de estar com a 

doença e de não vivenciá-la subjetivamente. O traumático pode ser tudo e também pode ser nada, 

ele faz fronteira entre um real e o imaginário, entre o Eu e o não-Eu. São infinitas as 

possibilidades, porém o trauma será construído no discurso e, é nessa fronteira que se dá a 

elaboração do trauma. 

 A título de exemplo, relato uma vinheta de atendimento realizado em unidade hospitalar 

com uma mulher de 44 anos, que passou pelo processo de mastectomia aos 37 anos. Quando 

falava sobre a vivência com o câncer, relata que só se deu conta que estava com a doença no 

momento em que os cabelos caíram. Foi nesse momento que ela relata haver um “susto”, o 

momento em que não haviam palavras para nomear o que sentia. O momento em que podemos 

considerar que o real invade o imaginário. Coloca em seu discurso: “marcamos a cirurgia e logo 

após comecei a fazer a quimioterapia, meus cabelos começaram a cair. Esse foi o momento que 

eu tomei um susto, me olhei no espelho e via meus cabelos caindo. Não caia os fios, como caem 

normalmente. Era muito cabelo caindo de uma vez só. Foi aí que comecei a chorar e tive a 

noção que estava doente, eu não sabia nomear o que sentia. Era uma dor insuportável, mas não 

era no local da cirurgia. Foi aí que eu entendi e percebi que estava com câncer”. 

No cenário do câncer de mama podemos compreender que há um evento que abre uma 

fenda nessa estrutura que se imagina total e completa. Todavia, não podemos dizer que esse é o 

trauma para o sujeito. O trauma assume uma posição na estrutura do sujeito, algo irá se situar 

num certo lugar e irá assumir o valor significante que estará ligado ao sujeito. 

Na vinheta acima, podemos apreender o significante “susto” - que foi utilizado no discurso 

da própria paciente – como aquele que fez valor traumático na construção do sentido dado ao 

buraco que o real deixou. Foi esse o momento em que ela pode considerar o contato com a 
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experiência do câncer. O momento em que ela referia não ter palavras para nomear o que 

acontecia e nem o que sentia frente ao espelho. Foi um “susto” que marcou o lugar entre o real e 

o imaginário.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A colisão com o real pode ser entendida como um encontro, sendo esse encontro feito com 

algo que não tem correspondência no simbólico, que surge fora das coordenadas de toda e 

qualquer antecipação, e se apresenta tanto em maus encontros que atingem a alguém em especial, 

quanto nos grandes traumas coletivos. 

Esse esbarrão com o real não obedece a uma lei ou ordem específica, escapa do necessário 

e da determinação, fazendo um desarranjo na homeostase significante.  O contato com o real tem 

a importante função de romper com uma situação na qual o Eu se reconhecia. Como isso, o 

acidente traumático é algo que direciona para a mudança, porque a desestruturação que promove 

na organização simbólica e imaginária do Eu, empurra o sujeito para um novo arranjo, uma 

construção de uma narrativa, tendo essa um papel fundamental. 

Ao falarmos de fronteiras, estamos fazendo referência aos limites que o trauma assume 

desde Freud até a ideia do Trauma ao Avesso proposto por Vieira (2008), no qual podemos 

compreender o enredo de um trauma generalizado. A construção do trauma deve ser feita junto 

com o sujeito, a partir do seu discurso e não considerando apenas o evento como traumático. 

Devemos considerar que há algo para além do físico, algo para além do visível. Não 

devemos esgotar o sujeito ao evento e nem podemos estereotipar sofrimentos e padrões. Cada 

sujeito é único e cada uma dessas unidades carrega consigo a sua subjetividade. 

As mulheres mastectomizadas estão postas a perda de um órgão, de um símbolo que as 

representam. Com isso, seria coerente dizer que o traumático não se limita ao campo físico, 

devemos considerar a importância da subjetivação diante de um trauma. 

Podemos aqui arriscar a tentativa de considerar que o traumático para o indivíduo que 

vivencia o câncer de mama estaria pautado na ideação de compreensão que esse tem sobre esse 

ser total e completo. Nessa instância, as mutilações causadas pelo câncer de mama, trariam a esse 

sujeito um contato com o estranho familiar, estranho esse que o remete a uma dispersão corpórea 

infantil, um retorno a um corpo fragmentado, onde aquele pedaço perdido passaria a ser o seu 

objeto de desejo. Podendo esse ser o fator considerado como o traumático para o sujeito no 

cenário das mulheres mastectomizadas. 
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