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Resumo



O trabalho apresenta a pesquisa teórico-clínica sobre a histeria na contemporaneidade, a
partir da teoria freudiana da formação e funcionamento do supereu. A experiência de
estágio  clínico  evidenciou  casos  de  mulheres  depressivas,  corroborando  o  relatório
OMS (2017) que registrara o aumento mundial de 18% dos casos de depressão entre
2005  e  2015,  sendo  a  maioria  em mulheres.  Os  dados,  associados  ao  atendimento
clínico,  impõem  interrogar  a  etiologia  psíquica  da  depressão,  para  além  de  sua
categorização como transtorno no DSM. Freud já  apontara para  o declínio  do ideal
civilizatório,  que  concede  as  coordenadas  do  funcionamento  psíquico  regulando  a
pulsão de morte. Ele localiza aí a ascensão feroz do supereu, alastrando seus estragos no
psiquismo. A partir dessa referência, levanta-se a hipótese de que a depressão traz a
marca desses estragos sendo um fenômeno clínico cuja especificidade etiológica,  na
histeria,  é  a  baixa  operatividade  do  funcionamento  do  Ideal  do  Eu  no  psiquismo,
irrupção da pulsão de morte, ascensão do supereu. 

Palavras-chave: Depressão; histeria; Psicanálise; pesquisa

Abstract



In this undergraduate thesis the objective is to present a theoretical and clinical research
about hysteria on contemporaneity, from the Freudian theory of formation and workings
of the superego. The experience obtained on the clinical internship foregrounded cases
of depressive women, supporting the WHO report (2017) that indicated an 18% growth
on  the  number  of  depression  cases  between  2005  and  2015,  being  its  majority  on
women. The data, associated to the clinical care impose an interrogation to the psychic
etiology of depression, apart from its categorization as a disorder on the DSM. Freud
already pointed out the decline of the civilization ideal, which grants the coordinates of
the workings of the psychic, regulating the death drive. On that moment, he locates the
superego’s  fierce  ascension,  spreading  its  damage  through the  psychism.  From that
reference  on,  raises  the hypothesis  that  depression brings  the marks of that  damage
being  a  clinical  phenomenon  whose  etiological  specificity,  on  hysteria,  is  the  low
functioning of the Ideal Self on psychism, deaths drive’s inrush, superego’s ascension. 

 Keywords: Depression; hysteria; Psychoanalysis; research;
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INTRODUÇÃO

Partindo do marco  teórico  da  Psicanálise,  nesta  monografia  propomos  aprofundar  o

estudo  sobre  o  modo  de  funcionamento  subjetivo  da  histeria  feminina  na

contemporaneidade,  primando  pela  investigação  da  constituição  do  supereu  e  sua

operacionalidade na atualidade.

 É  de  suma  importância  destacarmos  que  as  conformações  da  sociedade  em  uma

determinada época produz impactos  na subjetividade dos sujeitos,  de modo que  os

processos que engendravam a estrutura psíquica dos pacientes que Freud analisava já

não se apresentam da mesma forma na atualidade. Sendo assim, a estruturação da vida

psíquica está atrelada a um momento na história da civilização. 

Nelson da Silva Junior (2003) em seu artigo intitulado “A sombra da sublimação: O

imperialismo da imagem e os destinos pulsionais na contemporaneidade” aborda aquilo

que denominamos de globalização como um marco histórico que promoveu mudanças

significativas na vida psíquica das pessoas. Marca, desta forma, o impacto gerado pela

introdução de novas tecnologias, que reinventam meios para exercerem o controle sobre

os sujeitos.

O autor também lança luz sobre o discurso ideológico do capitalismo, que sustenta tais

mudanças. Contudo, é importante esclarecermos que não abordaremos este tema com

mais  profundidade  nesta  monografia,  estamos  aqui,  o  citando,  para  que  haja  maior

compreensão  sobre  as  mudanças  ocorridas  na  sociedade.  Sobre  tal  ideologia

acrescentamos, 

Se, o primeiro efeito do capitalismo na vida social é a obsoletização
da  questão  do  “ser”  pela  questão  do  “ter”  –  se,  ao  invés  de  se
perguntar  “quem  sou,  e  quem  desejo  ser”  o  sujeito  moderno  se
pergunta  “o  que  tenho e  o  que  desejo  ter”,  -  o  segundo efeito  do
capitalismo será a obsoletização do “ter” pelo “parecer ter” (SILVA,
2003, p. 3). 

Desta forma, os impactos gerados na subjetividade, em função desta manipulação do

desejo dos sujeitos por essa ideologia, são significativos.  Partindo da degradação do

“ser”, para o “ter” e sua mudança mais atual, para o “parecer ter”. Isto culminou na

primazia da imagem na subjetividade dos sujeitos. 

A  primazia  da  imagem  nos  tempos  atuais  acaba  por  interferir  em nossa  economia

pulsional. Ao invés de ocorrer os investimentos objetais, o que predomina, agora, são os
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mecanismos de identificação,  o  que tende  a  acarretar  consequências  nefastas  para a

civilização, como a desfusão pulsional. “Em outros termos, quanto mais a identificação

substituir  o  investimento  objetal,  abrindo  caminho  para  a  sublimação,  tanto  mais

destrutiva a pulsão de morte em uma cultura”. (SILVA, 2003, p.12).  Esta desfusão,

entre  as  pulsões  de  vida  e  de  morte,  tende  a  aumentar  a  severidade  da  instância

superegóica nos sujeitos, o que contribui para a estruturação de novas sintomatologias e

sofrimentos vinculados a estas. Sobre a desfusão, 

Ao invés de ambas trabalharem para um só fim, no orgasmo, cada
uma delas  trabalharia de modo independente da outra:  a pulsão de
morte, em seu retorno para o inorgânico, as pulsões de vida, em seu
retorno para formas anteriores da organicidade (SILVA, 2003, p. 10).

Partindo  deste  ponto,  esta  monografia  pretende  aprofundar  a  pesquisa  sobre  como

ocorre a constituição do supereu na histeria feminina, bem como seu funcionamento na

contemporaneidade, levando em conta todo este cenário que se configura na atualidade

e,  contando,  principalmente,  com a  colaboração  teórica  freudiana.  Nosso  retorno  a

Freud, se deve pelo fato de que ele antecipa o declínio dos ideais civilizatórios, que

funcionam como uma espécie de bússola que regula a pulsão de morte. Localiza neste

ponto, a assunção da ferocidade superegóica.  

Faz-se necessário trazermos alguns dados,  que se referem diretamente ao tema aqui

abordado.  Tomemos  como  exemplo  a  depressão,  uma  das  sintomatologias

contemporâneas  da histeria,  com maior  número de casos diagnosticados.  Segundo o

relatório  da  Organização  Mundial  da  Saúde  (OMS) “Depressão  e  outros  distúrbios

mentais  comuns:  estimativas  globais  de  saúde”  divulgados  no  segundo semestre  de

2017, demonstra que entre os anos de 2005 e 2015 aumentou em 18% o número dos

casos de depressão ao redor do mundo, somando atualmente um total estimado em cerca

de 322 milhões de pessoas com tal psicopatologia. Significativo, também, é que a maior

parte daqueles que foram diagnosticados com depressão são do sexo feminino. 

No Brasil o número de pessoas depressivas também é elevado, somos 11, 5 milhões, ou

seja, 5,8% da população brasileira.  Assim como no panorama mundial, a maioria são

mulheres. Se associando a isto, o artigo “A prescrição de benzodiazepínicos no Brasil:

uma análise  da literatura”  de Katiana Fiorelli  e Fabricio Luiz Assini,  produzido em

2017,  trazem  pesquisas  apontando  que  aproximadamente  2%  da  população  adulta

brasileira faz uso de benzodiazepínicos. Também afirmam que tais medicamentos são
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mais  consumidos por mulheres,  no tratamento  de depressão,  ansiedade,  entre  outras

psicopatologias.

De acordo com os dados trazidos, um grande problema se impõe a clínica psicanalítica,

que diz respeito à predominância do paradigma psiquiátrico, que partindo do referencial

biológico, prima por uma ética que exclui o discurso dos sujeitos e, amplia as categorias

diagnósticas  nos  manuais  psiquiátricos,  rotulando  o  sofrimento  dos  sujeitos  com  a

nomenclatura de “transtorno”. A Psicanálise se orienta na direção oposta da proposta da

psiquiatria,  primando  pelo  conteúdo  que  os  sujeitos  trazem  para  dizer  sobre  seus

sofrimentos. Sobre isso, 

O retorno à psiquiatria na contemporaneidade evidencia um retorno
aos paradigmas do século XIX e, apesar de a proposta de reintegrar as
doenças mentais, acabam propiciando a proliferação e fabricação de
novas  formas  de  sofrimento  numa  classificação  exaustiva  onde  se
torna impossível não se encaixar em alguma patologia. Neste sentido é
fundamental resgatar os fundamentos da psicanálise que se propõe a
uma  análise  do  conteúdo  individual  que  vai  além  das  síndromes
descritas pelos manuais psiquiátricos (PIMENTEL, 2013, p. 40). 

Tendo em vista este panorama, minha experiência enquanto estagiária do Serviço de

Psicologia  Aplicada  (SPA),  da  Universidade  Federal  Fluminense  (UFF),  no campus

localizado no bairro Aterrado no município de Volta Redonda no Estado do Rio de

Janeiro,  serviço  este  que  oferece  atendimento  psicológico  gratuito  à  população  da

cidade,  fomentou  a  escolha  do  tema  desta  monografia.  Deparei-me  com  a  maciça

entrada  de  mulheres  adultas,  com sintomatologias  dominantes  como  a  depressão,  a

ansiedade e o transtorno de pânico, comprovados por laudos psiquiátricos e pelo uso de

psicotrópicos associados ao tratamento médico de tais psicopatologias. Isto não é algo

que passa despercebido e, despertou em mim a vontade de pesquisar sobre a origem da

prevalência destas formas de sofrimento psíquico nas mulheres. 

Sendo  assim,  os  dados  quantitativos  que  trazem  números  assustadores,  também,  o

panorama encontrado na experiência como estagiária no SPA, deflagram uma marca da

modernidade,  antecipada  por  Freud (1930/1969),  o  declínio  dos  ideais  civilizatórios

transmitidos  pelo  pai,  que  funcionam  para  os  sujeitos  como  uma  bússola  que  os

orientaria ao longo da vida, assim como impõe certo limite a satisfação pulsional sádica

do  supereu,  que  tendo  seu  núcleo  feroz  desvelado,  produz  estragos  de  maneira

silenciosa na subjetividade desses sujeitos.

Em decorrência disto, houve o aparecimento de novas formas de sofrimento, marcadas

pela “experiência de vazio, declínio do sentimento de vida, angústia,  vício, errância,
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suicídio”. (HENSCHEL DE LIMA, SANTOS, BARBOSA, PEDROSA, 2015, p. 95).

Com estes ideais em pleno declínio, os sujeitos caminham rumo ao desconhecido, sem

aquilo que os permitiria se orientar na existência.

A sintomatologia que expressa as diversas formas de sofrimento engendradas nos dias

atuais por conta do declínio do amor ao pai na histeria são, a toxicomania, depressão,

ansiedade,  anorexias,  bulimias.  São sintomas  que  se  manifestam apresentando  certa

carência de significação inconsciente, o que dificulta o trabalho na clínica psicanalítica,

tornando nebulosa a distinção dos processos que formam as estruturas psíquicas que

são, “o recalcamento com a resultante formação do sintoma nas neuroses (conversão e

deslocamento) e a foraclusão com o desencadeamento dos fenômenos elementares nas

psicoses”. (HENSCHEL DE LIMA, SANTOS, BARBOSA, PEDROSA, 2015, p.95)

Sobre o declínio da significação inconsciente na atualidade, Recalcatti (2004) nos diz, 

Em outras palavras, a resistência social ao sujeito do inconsciente não
assume mais a forma – descrita no tempo de Freud – da refutação
escandalizada,  mas  a  de  um ceticismo desencantado.  Enquanto,  de
fato,  a  histeria  freudiana  celebrava  a  verdade  do  sujeito  do
inconsciente,  os  novos  sintomas  negam cinicamente  sua  existência
(2004, p. 2). 

Desta forma, se compõe um desafio pensar em como a prática da Psicanálise se insere

neste contexto. Contudo, deve-se primar por um respeito ao sintoma, entendendo este

como a forma que a própria estrutura psíquica da histeria encontrou para equilibrar as

pulsões  de  vida  e  de  morte,  resultando  no  modo  como  o  sujeito  se  sustenta  na

existência.  Sendo assim, o trabalho do analista diante de sintomas que acometem as

mulheres na contemporaneidade, como é o caso da depressão, será o de buscar uma

possível brecha da estrutura a partir dos pequenos indícios localizados no discurso do

sujeito,  para  que,  desta  forma,  ofereça  uma  trajetória  que  permita  um  ponto  de

subversão aos ditames superegóicos. 

De acordo com o percurso aqui  delineado e,  principalmente  a  partir  da experiência

como estagiária do SPA, somado aos dados trazidos que demonstram a urgência do caso

brasileiro em relação à depressão, uma das sintomatologias contemporâneas da histeria

de maior prevalência, justifica a importância da presente pesquisa.

A partir das considerações acima, temos por objetivo, elucidar as variáveis psíquicas em

jogo  no  desenvolvimento  dessas  novas  modalidades  de  sofrimento  psíquico  que  se
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manifestam  nas  mulheres  histéricas  na  contemporaneidade,  no  qual  a  satisfação

pulsional superegóica se faz presente de maneira dominante na subjetividade.  

Tendo isto em vista, levantamos a hipótese de que as mudanças ocorridas no percurso

da história da civilização culminaram em novas formas de configuração dos processos

que engendram a subjetividade feminina, o que contribui para o declínio do amor ao pai,

desvelando a face mais  cruel  da instância  superegóica,  que tem por consequência  a

formação de novas modalidades sintomatológicas na histeria feminina.

A metodologia  para o desenvolvimento  da monografia  se  divide em duas  partes.  A

primeira  é  o  levantamento  bibliográfico  das  referências  primárias  de  Freud sobre  a

formação do supereu com ênfase na questão feminina e das referências da literatura

psicanalítica atual sobre o feminino no contemporâneo. Este levantamento preparará as

condições teóricas  necessárias para a construção clínica a ser conduzida no capítulo

dois. Tal construção será a segunda parte da metodologia, na qual selecionamos o caso

de Dora, publicado por Freud (1905/1989) em seu texto “Fragmentos da análise de um

caso de histeria”. Para isto, dividimos a pesquisa em três capítulos, que são, capítulo 1.

“Freud e a formação do supereu”; capítulo 2. “O caso de Dora e o abalo da autoridade

paterna”; capítulo 3. “Considerações teóricas sobre o supereu na histeria feminina no

contemporâneo”
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CAPÍTULO 1. FREUD E A FORMAÇÃO DO SUPEREU 

1.1. Considerações iniciais

Neste capítulo nos propomos a localizar nas formulações de Freud suas contribuições

acerca da formação da instância superegóica na neurose, com foco na histeria feminina.

Para isso, devemos compreender os processos que estavam em curso para que o supereu

pudesse ser consolidado, para que tenhamos arcabouço teórico que permita adentrarmos

ao campo superegóico, averiguando sua constituição e alcance na vida psíquica.

Para isso se faz necessário esclarecermos a postura ética de Freud, quando começou

com a clínica da histeria, desassociou histeria do feminino. Isto fica claro no momento

em que  escreve  dois  textos,  em  momentos  diferentes  ao  longo  de  sua  formulação

teórica, em que aborda a histeria masculina. Tais textos são, “Observação de um caso

grave de hemianestesia em um homem histérico” (FREUD, 1886/1969) e “Uma neurose

demoníaca  do  século  XVll”  (FREUD,1923/1969).  Desta  forma,  aponta  para  a

necessidade de se investigar a histeria para além da questão do feminino. 

Pra  introdução  destas  temáticas  evocamos  Freud  (1933/1969)  em  sua  conferencia

denominada Feminilidade, na qual expõe de maneira inicial que aquilo que estabelece e

funda a masculinidade e a feminilidade é desconhecida pela ciência positivista pautada

na  anatomia.  A  partir  disso  desenvolve  um  ponto  muito  importante,  que  revela  o

respeito com a ética pessoal de cada sujeito, neste caso as mulheres, quando diz,

De  acordo  com  sua  natureza  peculiar,  a  psicanálise  não  tenta
descrever  o que é a  mulher-  seria  esta  uma tarefa  muito difícil  de
cumprir-, mas se empenha em indagar como a mulher se forma, como
a mulher se desenvolve desde a criança dotada de disposição bissexual
(FREUD, 1933/1969, p. 144).

Sendo  assim,  segue  outro  caminho,  renunciando  a  formulação  de  conceitos

universalizantes  e  que  buscam  dizer  a  verdade  absoluta  sobre  as  mulheres,  o  que

acabaria  por diminuir  a potencialidade das vivências  que constituem a existência  de

cada  uma  em  sua  singularidade.  Desta  forma,  começa  por  afirmar  uma  das

características da constituição psíquicas da feminilidade:

Poder-se-ia considerar característica psicológica da feminilidade dar
preferência  a  fins  passivos.  Isso  naturalmente  não  é  o  mesmo que
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passividade; para chegar a um fim passivo, pode ser necessária uma
grande quantidade de atividade (FREUD, 1933/1969, p. 143).

Desta forma, concebe a feminilidade como quando se faz uso da posição de objeto, o

que não significa a imposição de se sujeitar  aos caprichos de um outro e conforme

Guimarães (2014, p. 52) “ (...) é necessário que um sujeito trabalhe duro, é necessário

que o sujeito constitua um Outro ao qual atribui um grande poder para se oferecer a ele

como objeto”.

Além deste ponto, Freud destaca que, por vezes, a pressão social pode se fazer sentir de

maneira  mais  coercitiva  nas  mulheres,  o  que  contribui  para  a  consolidação  do

masoquismo, este que ganha força na subjetividade feminina. De acordo com o autor, 

A  supressão  da  agressividade  das  mulheres,  que  lhes  é  instituída
constitucionalmente  e  lhes  é  imposta  socialmente,  favorece  o
desenvolvimento de poderosos impulsos masoquistas que conseguem,
conforme sabemos,  liga  eroticamente  as  tendências  destrutivas  que
foram enviadas para dentro (FREUD, 1933/1969, p.143).

De acordo com o que buscamos elucidar aqui, podemos dar início às discussões que se

engendram no capítulo um desta monografia, recorrendo à teorização freudiana sobre os

processos em curso que permitiram a formação superegóica, assim como, o modo como

opera na subjetividade.  

1.2.  A gênese do Eu e do ideal do Eu 

Nesta primeira  sessão deste capítulo,  entendemos como necessário um retorno a um

texto de Freud de 1914, intitulado “Introdução ao narcisismo” em que teoriza a respeito

da  constituição  do  Eu,  assim  como  do  Eu  ideal  e  do  ideal  do  Eu,  que  são

imprescindíveis para as discussões suscitadas nesta monografia. Sendo assim, a partir

deste  texto,  temos  por  intuito  aprofundar  nosso  estudo  a  cerca  de  processos  que

engendram o funcionamento psíquico. 

No  texto  “sobre  o  narcisismo”,  Freud  (1914/2010)  nos  relata  que  o  Eu  não estava

estabelecido  desde  os  primeiros  momentos  de  nossas  vidas,  sendo  assim,  este  é

construído e se desenvolve por conta de alguns momentos que contribuem para sua

consolidação.  Abordando isto,  Freud (1914/2010,  p.  12)  nos  diz,  “Sobre  a  primeira

questão,  observo  o  seguinte  é  uma  suposição  necessária,  a  de  que  uma  unidade
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comparável  ao  Eu  não  existe  desde  o  começo  no  indivíduo;  o  Eu  tem  que  ser

desenvolvido”. 

Desta  forma,  estuda  como  se  encontrava  o  aparelho  psíquico  antes  e  após  a

consolidação  do Eu,  percurso  que  também faremos  neste  trabalho.  Comecemos  por

abordar o período anterior, o qual Freud denomina de autoerotismo, que caracteriza o

estado primordial da sexualidade infantil, onde há uma anárquica satisfação pulsional no

próprio corpo. 

No autoerotismo as pulsões parciais atuam livremente, e o investimento libidinal não

tem como  fim  objetos  externos,  nem o  Eu,  pois  esta  instância  ainda  não  encontra

unificada.  Sobre  isso,  Pimentel  citando  Garcia-Roza  (2008,  p.  42)  diz  que,  no

autoerotismo,  “trata-se  de  um  estado  anárquico  da  sexualidade  no  qual  as  pulsões

parciais  procuram  satisfação  no  próprio  corpo,  uma  satisfação  não  unificada,

desarticulada em relação às demais satisfações parciais, pura satisfação local”.

De acordo com Freud (1914/2010), o que sucede o autoerotismo e o que favorece a

constituição de um ego, é a ação do narcisismo. O Eu se constitui no processo em que

passa a ser o destino do investimento libidinal. 

Do ponto de vista econômico, “o ego deve ser considerado como um
grande  reservatório  de  libido,  de  onde  a  libido  é  enviada  para  os
objetos e que está sempre pronto para absorver parte da libido que
reflui dos objetos”. Esta imagem do reservatório implica que o ego
não é apenas um lugar de passagem para a energia de investimento,
mas o lugar de uma estase permanente desta – e até mesmo que ele é
constituído como forma por essa descarga energética (LAPLANCHE,
PONTALIS, 1999, p.132).

É neste momento, então, que abordará o narcisismo primário que toma o eu como objeto

de investimento libidinal, sendo este a unidade onde grande cota de energia sexual é

depositada. Após o narcisismo primário, a libido do Eu pode se transmutar em libido do

objeto, sendo investida em objetos externos. O retorno desta libido de objeto para o Eu,

é o que caracteriza o narcisismo secundário. Sobre isso, Freud (1914/2010) nos diz, 

Notamos  apenas  as  emanações  dessa  libido,  os  investimentos  de
objeto que podem ser avançados e novamente recuados. Enxergamos
também, em largos traços, uma oposição entre libido do Eu e libido de
objeto.  Quanto  mais  se  emprega  uma,  mais  empobrece  a  outra
(FREUD, 1914/2010, p. 12).

Contudo,  é  importante  ressaltarmos  que  nunca  haverá  um  completo  abandono  do

investimento do Eu para que seja exclusivo em objetos, muito menos o contrário, onde
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somente o Eu seria investido em detrimento dos objetos. Sendo assim, há uma oscilação

contínua entre os investimentos no Eu e nos objetos. 

Nesta perspectiva, Freud (1914/2010) abordará o conceito de Eu ideal, que vem a operar

após o período do autoerotismo. Este Eu ideal se caracteriza pela influência dos pais e

tudo o que projetam na criança, que são os ideais paternos. Sobre isso, 

As coisas devem ser melhores para a criança do que foram para seus
pais,  ela  não  deve  estar  sujeita  às  necessidades  que  reconhecemos
como dominantes na vida. Doença, morte, renúncia à fruição, restrição
da própria vontade não devem vigorar para a criança, tanto as leis da
natureza  como  as  da  sociedade  serão  revogadas  para  ela,  que
novamente  será  centro  e  âmago  da  Criação  (FREUD,  1914/2010,
p.25).

O Eu ideal se fixa a partir dos ideais transmitidos pelos pais, em consonância com a

imagem corporal que a criança passa a desenvolver de si mesma. De acordo com o

vocabulário  em  Psicanálise,  podemos  conceber  o  Eu  ideal  como,  “Formação

intrapsíquica que certos autores,  diferenciando-a do ideal do ego, definem como um

ideal  narcísico  de  onipotência  forjado  a  partir  do  modelo  do  narcisismo  infantil”

(LAPLANCHE, PONTALIS, 1999, p. 139).

Tendo em vista a abertura gradual do psiquismo a influências externas, podemos agora

abordar o ideal do Eu, sendo este o Eu ideal modificado pelas demandas e exigências da

lei que rege as sociedades.  Desta forma o ideal do Eu pode ser concebido como externo

ao sujeito, que de certa forma, o ultrapassa. Freud relata a consolidação da consciência

moral, através da instituição do ideal do Eu. Em suas palavras, 

A instituição da consciência moral foi, no fundo, uma corporificação
inicialmente  da  crítica  dos  pais,  depois  da  crítica  da  sociedade,
processo que é repetido quando nasce uma tendência à repressão a
partir  de  uma  proibição  ou  um  obstáculo  primeiramente  externos
(FREUD, 1914/2010, p. 29).

Tendo  em  vista  a  consolidação  do  ideal  do  Eu,  assim  como  seu  papel  crucial  na

subjetividade  histérica,  daremos  continuidade  ao  estudo,  na  próxima  sessão,  da

constituição da instância superegóica, que carrega em seu cerne a consciência moral e,

os ditames da lei, se configurando em um dos principais pontos de nossa investigação. 
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1.3.  Sobre a constituição do supereu 

Objetivamos discutir nesta sessão os processos engendrados na constituição do supereu,

respaldados  pela  teoria  freudiana,  sendo  um  dos  principais  conceitos  que

pesquisaremos, para que no decorrer desta pesquisa, possamos abordar o seu modo de

funcionamento na contemporaneidade, no capítulo três. 

Freud em 1921 em seu texto intitulado “Psicologia dos grupos e análise do ego”, afirma

a importância do mecanismo identificatório como o meio pelo qual se estabelecem os

laços emocionais com outras pessoas, sendo assim é um mecanismo essencial para os

sujeitos, e que será retomado aqui. 

Neste texto, Freud (1921/1969) distingue três fontes da identificação, em suas palavras,

O  que  aprendemos  dessas  três  fontes  pode  ser  assim  resumido:
primeiro, a identificação constitui a forma original de laço emocional
com  um  objeto;  segundo,  de  maneira  regressiva,  ela  se  torna
sucedâneo para uma vinculação de objeto libidinal, por assim dizer,
por meio de introjeção do objeto no ego; e, terceiro, pode surgir com
qualquer nova percepção de uma qualidade comum partilhada com
alguma outra pessoa que não é objeto de instinto sexual (1921/1969,
p. 136).

Iremos nos ater a primeira delas, que é concebida como identificação primária, ou seja,

todas as que se sucedem depois desta, são secundárias. Freud (1921/1969) afirma que

esta identificação primordial  ocorre com o pai e, que trás em seu núcleo aquilo que

constitui o ideal do Eu, abordado na sessão anterior. 

A figura paterna é apreendida enquanto fundamento que carrega consigo o exercício do

poder, as insígnias da lei e no decorrer da obra de Freud, podemos notar que situa para o

psiquismo uma relação primordial de amor ao pai, que aqui será abordada. No livro

Porciones  de  nada  la  anorexia  y  la  época  (EIDELBERG,  GODOY,  SCHEJTMAN,

SORIA DAFUNCHIO), esclarecem de maneira clara a importância desta identificação

primária,  “Nesse  sentido,  já  podemos  indicar  que  esta  identificação  não  se  produz

durante a vida do ser falante: é mítica, diríamos, ou estrutural” (2009, p. 13).

No caso das meninas, é esta identificação ao pai, que se constitui enquanto núcleo que

fará consistir a posição subjetiva histérica, atuando como bússola, que guia as mulheres

na existência. 

O pai será a primeira pessoa a ser tomada como ideal para um menino, nas palavras do

autor (1921/1976, p.109), “um menino mostrará interesse especial pelo pai; gostaria de
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crescer  como  ele,  ser  como  ele  e  tomar  seu  lugar  em tudo”.  É  como  se  quisesse

incorporar o pai, ser como ele. 

Esta identificação prepara para a entrada da criança no complexo de Édipo, que será

marcado pela confluência de dois laços psicológicos distintos, quando a mãe é tomada

enquanto objeto e o pai como seu ideal, em prol de uma unificação do psiquismo. 

Porém essa identificação primordial com a figura paterna é marcada pela ambivalência,

enquanto se deseja ter atributos iguais ao do pai, o que suscitam sentimentos de ternura,

ao mesmo tempo, a hostilidade pode entrar em cena, articulada pelo desejo de possuir a

mãe e tomar o seu lugar, no complexo de Édipo masculino. Contudo o resultado disto é

o  recalcamento  deste  desejo  e  a  renúncia  da  satisfação  pulsional,  que  se  configura

enquanto  condição  para  entrar  na  civilização.  Freud,  então,  revela  neste  ponto  um

caráter imperativo da lei. Cláudia Henschel (2010), em seu artigo intitulado “O amor na

histeria contemporânea” nos diz sobre isso, 

De fato,  o sujeito faz do modelo paterno,  o objeto de uma relação
sintomática,  alternando  entre  admiração-ideal  e  rivalidade  culpa.
Sendo  assim,  apesar  de  Freud  conceber  o  pai  como  instância
simbólica de transmissão da lei,  como bússola de orientação para o
sujeito, ele isola, a partir da evidência do sentimento de rivalidade-
culpa, um ponto de discordância, um modo desregulado e imperativo
de funcionamento da lei (DOMINGUES, HENSCHEL, FRERREIRA,
2010, p.3).

A partir desta ambivalência que deflagra a imperatividade da lei, Freud em 1923, em

seu texto nomeado o Eu e do Id, demonstra a dualidade presente na função paterna, e

mesmo sem pontuar de maneira clara, podemos dizer que se trada da distinção entre

ideal do Eu e supereu. O primeiro pode ser compreendido enquanto a instância na qual

se configuram as identificações, que fixa as interdições paternas e regula a satisfação da

pulsão sexual e aqui se faz presente a relação primordial de amor ao pai que orienta o

sujeito na existência, como uma bússola.  Já ao supereu foi reservando os ditames que

carregam a dimensão pulsional da lei (DOMINGUES, HENSCHEL, FRERREIRA, 2010,

p.3). Sobre isso, Freud esclarece, 

Mas  o  Super-eu  não  é  simplesmente  um  resíduo  das  primeiras
escolhas objetais do Id; possui igualmente o sentido de uma enérgica
formação  reativa  a  este.  Sua  relação  com  o  Eu  não  se  esgota  na
advertência:  “Assim (como o pai)  você  deve  ser”;  ela  compreende
também a proibição: “Assim (como o pai) você não pode ser, isto é,
não pode fazer tudo o que ele faz; há coisas que continuam reservadas
a ele” (1923/2011, p. 31).
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Sendo  assim,  com  a  dissolução  do  complexo  de  Édipo  que  conta  com  o  suporte

identificatório com o pai, é exigida do sujeito  a renúncia às satisfações pulsionais a

favor da entrada na civilização e, há a garantia da sustentação das proibições através do

supereu consolidado. Podemos acrescentar sobre a instância superegóica, suas funções e

a forma como atua na vida psíquica,

[...]  a  título  de  funções,  atribuímos-lhe  a  auto-observação,  a
consciência moral, a censura dos sonhos e a principal influência na
repressão. Dissemos que ele é o herdeiro do narcisismo original em
que o ego infantil desfrutava de auto-suficiência; gradualmente reúne,
das influências do meio ambiente, as exigências que este impõe ao
ego,  das  quais  este  não  pode  sempre  estar  à  altura;  (FREUD,
1921/1969, p.136).

Em O mal estar da civilização (1930/1969), o autor teoriza a respeito da constituição da

consciência  moral,  nos  convocando  a  reflexão  sobre  como se  abdica  de  satisfações

pulsionais  para  que  seja  possível  a  entrada  na  civilização.  Para  isso,  inicia  uma

discussão acerca do que definiria o que é bom ou mau para uma pessoa. Sobre isso diz, 

O  que  é  mau,  frequentemente,  não  é  de  modo  algum  o  que  é
prejudicial ou perigoso ao ego; pelo contrário, pode ser algo desejável
pelo  ego  e  prazeroso  para  ele.  Aqui,  portanto,  está  em  ação  uma
influência estranha, que decide o que deve ser chamado de bom ou
mau (FREUD, 1930/1969, p.147).

Esta influência estranha a que Freud (1930) se refere e a qual nos sujeitamos, são as

pessoas responsáveis dos nossos cuidados e proteção, enquanto crianças, caso contrário

ficaríamos desamparados. Então a dependência e desamparo são as influências externas

as quais nos submetemos, onde a perda do amor é concebida como algo mau ou ruim.

Freud (1929/1969, p. 147) diz, “De início, portanto, mal é tudo aquilo que, com a perda

do amor, nos faz sentir ameaçados”.

Tendo dito isto, de acordo com Freud (1930/1969) a constituição do supereu ocorre em

dois tempos, no primeiro a criança, de ambos os sexos, se sujeita aos ditames de uma

autoridade externa,  exclusivamente por medo da perda do amor da mesma. Aqui só

mesmo por intentar fazer uma coisa má, ou por vezes conseguir efetuar a mesma, o

maior temor é o de ser descoberto pela autoridade. Sendo assim, renunciam a própria

satisfação para não serem descobertos e perderem o amor.

 Na segunda etapa, quando o complexo de Édipo já foi ultrapassado, há o movimento de

internalização  desta  autoridade  externa,  transmutando-a  em uma  autoridade  interna,
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com a roupagem de leis morais,  através da consolidação do supereu, da consciência

moral, nos indivíduos do sexo masculino. Creem numa universalização das leis, que é

aplicável  a  todos.  Neste  momento  não  cabe  mais  o  medo  de  ser  descoberto  pela

autoridade por intentar ou realizar algo mau, pois agora tudo é percebido pela instância

superegóica, não tendo como esconder mais nada. Sobre isso, Freud acrescenta, 

Aprendemos também o modo como a severidade do superego – as
exigências da consciência – deve ser entendida. Trata-se simplesmente
de  uma  continuação  da  severidade  da  autoridade  externa,  a  qual
sucedeu e que, em parte, substituiu (FREUD, 1930/1969, p. 151).

Mais adiante,  neste trabalho, abordaremos a formação e modo de funcionamento do

supereu  feminino  e  suas  particularidades.  Contudo,  trabalharemos  antes  as  questões

pertinentes ao complexo de Édipo, que são fundamentais para compreensão da dinâmica

superegóica na mulher. 

1.4.  O complexo de Édipo segundo a teoria freudiana

Tendo em vista  a contribuição  freudiana sobre a constituição  do supereu,  podemos,

agora, nos aprofundar na investigação sobre o estabelecimento do complexo de Édipo

masculino, assim como nas particularidades de sua conformação no feminino.    

Inicialmente, Freud concebia que a experiência do complexo de Édipo nos meninos e

nas meninas se dava da mesma forma, o menino deseja a mãe e hostiliza o pai, e a

menina  deseja  o  pai  e  hostiliza  a  mãe.  Contudo,  em 1924,  em seu  texto  intitulado

“Dissolução  do  complexo  de  Édipo”,  Freud  formula  distinções  acerca  do  momento

edipiano nos diferentes sexos, dissertando acerca de desfechos distintos da triangulação

edípica  e  que  culminam  em rumos  divergentes  do  desenvolvimento  da  sexualidade

infantil. 

Nos meninos, conforme já abordado na sessão anterior desta monografia, ocorre uma

identificação com o pai, que é apreendido enquanto seu ideal. Paralelamente a isto, o

menino  desenvolve  uma  catexia  objetal  em  relação  a  sua  mãe.  Estes  dois  laços

coexistiam de maneira distinta, a confluência entre eles que vai caracterizar o início do

complexo de Édipo. 

Ambos  subsistem  lado  a  lado  durante  certo  tempo,  sem  qualquer
influência  ou  interferência  mútua.  Em  conseqüência  do  avanço
irresistível no sentido de uma unificação da vida mental, eles acabam
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por  reunir-se  e  o  complexo  de  Édipo  normal  origina-se  de  sua
confluência (FREUD, 1921/1969, p. 133).

É neste momento que o menino dirigirá ao pai certa hostilidade, pois mesmo que tenha

o pai enquanto ideal percebe o mesmo, também como obstáculo que interfere na relação

com sua mãe. Aqui surge o desejo de substituí-lo. 

Na fase fálica, que sucede o período edípico, há uma recorrente manipulação do próprio

órgão  sexual  por  parte  do  menino.  Em  decorrência  disto,  os  pais,  ou  aqueles  que

assumem o cuidado da criança,  normalmente,  não aprovam tal  conduta,  e  proferem

ameaças de que o tão estimado órgão lhes será retirado. Desta maneira, se dá início a

destruição da fase fálica, por conta deste temor da castração e isto acentua, e é notado

como uma possibilidade concreta, quando observam o órgão genital feminino. Quando

percebem a ausência do pênis nas meninas, creem que foram castradas e temem que o

mesmo lhes aconteça. Neste momento, Freud (1924/2011) afirma, 

Se a satisfação amorosa no terreno do complexo de Édipo deve custar
o pênis,  tem de haver um conflito entre o interesse narcísico nessa
parte do corpo e o investimento libidinal dos objetos parentais. Nesse
conflito vence normalmente a primeira dessas forças; o Eu da criança
se afasta do complexo de Édipo (FREUD 1924/2011, p. 186).

A criança, por conta dessa ameaça a seu órgão, abre mão das satisfações sexuais e de

suas intensões no complexo de Édipo, se fixando, neste momento, as identificações com

os ideais dos pais,

Os  investimentos  objetais  são  abandonados  e  substituídos  pela
identificação.  A autoridade  do  pai  ou  dos  pais,  introjetada  no  Eu,
forma  ali  o  âmago  do  Super-eu,  que  toma  ao  pai  a  severidade,
perpetua a sua proibição do incesto e assim garante o Eu contra o
retorno do investimento libidinal de objeto. (FREUD, 1924/2011, p.
186)

O complexo de Édipo nos meninos é completamente destruído pelo recalcamento dos

impulsos libidinais. As identificações parentais se consolidam e há o estabelecimento do

supereu, que marca a introjeção das proibições paternas e das insígnias da lei.

Contudo, a experiência da menina no complexo de Édipo não ocorre da mesma forma.

Freud  (1933/1969),  na  Conferência  33  realiza  um  estudo  acerca  da  cena  edípica

feminina,  e começa por relatar  que antes da relação edipiana da menina com o pai,

houve uma fase pré-edipiana com sua mãe, sendo esta o primeiro objeto de amor da
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menina. Ele afirma, “Para a menina, também, seu primeiro objeto deve ser sua mãe”

(1933/1969, p. 146). Nesta fase, o pai é reconhecido como um rival. 

Todavia, devemos pensar em como ocorre a mudança de objeto, da mãe para o pai,

dando início, desta forma ao complexo de Édipo. Este processo se inicia por conta da

percepção da diferença anatômica entre os sexos, situação na qual a menina se sente em

desvantagem em relação aos meninos, se percebe castrada.  Logo, culpa a mãe pela falta

do pênis nelas mesmas e exige que lhe dê um. Sobre isso Freud diz, 

Afinal a distinção anatômica [entre os sexos] deve expressar-se em
consequências psíquicas. Foi uma surpresa, no entanto, constatar na
análise, que as meninas responsabilizam sua mãe pela falta de pênis
nelas  e  não  perdoam  por  terem  sido,  desse  modo,  colocadas  em
desvantagem (FREUD, 1933/1969, p. 153).

Neste momento,  o ódio e a hostilidade marcam esta relação,  e é quando se inicia  o

processo de desvinculação da figura materna enquanto objeto. Sobre esse ódio, Freud

relata,

Seu amor estava dirigido a sua mãe fálica; com a descoberta de que
sua  mãe  é  (também)  castrada,  torna-se  possível  abandoná-la  como
objeto,  de  modo  que  os  motivos  de  hostilidade  que  há  muito  se
vinham  acumulando,  assumem  o  domínio  da  situação  (FREUD,
1933/1969, p. 156).

Desta maneira, a menina entra na cena edipiana com o pai, de quem espera obter aquilo

que a mãe se negou a dar. Mas se acrescenta ao desejo de ter um pênis, o de possuir um

bebê do pai. Desta forma, o desejo de ter um pênis-bebê endereçado a figura paterna,

marca o início do complexo de Édipo da menina. Sobre isso o Freud nos diz 

O desejo que leva a menina a voltar-se para seu pai é, sem dúvida,
originalmente o desejo de possuir o pênis que a mãe lhe recusou e que
agora  espera  obter  de  seu  pai.  No entanto,  a  situação  feminina  só
estabelece se o desejo do pênis for substituído pelo desejo de um bebê,
isto é, se um bebê assume o lugar do pênis  (FREUD, 1933/1969, p.
157). 

A hostilidade da menina com a figura materna, por culpar a mãe de não lhe dar aquilo

que mais desejava, marca este momento de transferência de objeto, da mãe para o pai.

Sobre isso acrescenta,

O afastar-se da mãe, na menina,  é um passo que se acompanha de
hostilidade;  a  vinculação  à  mãe  termina  em  ódio.  Um  ódio  dessa
espécie pode tornar-se muito influente e durar toda a vida; pode ser
muito cuidadosamente super-compensado, posteriormente; geralmente
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uma  parte  dele  é  superada,  ao  passo  que  a  parte  restante  persiste
(FREUD, 1933/1969, p.150). 

Sendo assim, abandona este primeiro momento com a mãe por conta da inveja do pênis,

e a relação hostil por parte da criança apenas piora, pois a mãe recebe de seu pai tudo

aquilo  que  deseja.  Acrescentando  a  isto,  nunca  obteria  da  mãe a  resposta  para  sua

questão e é impelida, desta forma, a iniciar a situação edipiana com o pai.  

Um destaque deve ser feito no que diz respeito a este período inicial da vida psíquica de

uma  menina,  Freud  (1933/1969,  p.148)  diz  que  “Quase  tudo  o  que  posteriormente

encontramos em sua relação com o pai, já estava presente em sua vinculação inicial e

foi transferido, subsequencialmente, para seu pai”. 

Desta forma é muito importante o período que denominou de Pré-História da mulher,

marcada  por  esta  relação  com  a  mãe,  pois  é  fundamental  para  o  desenvolvimento

psíquico  posterior  da  menina,  sua  entrada  no  complexo  de  Édipo  e  a  formação  do

supereu. 

Notamos, que o complexo de Édipo com a menina se dá de forma mais complexa, do

que com os meninos. Sobre isso Freud (1933/1969) constata,

Num  menino,  o  complexo  de  Édipo,  no  qual  ele  deseja  a  mãe  e
gostaria de eliminar seu pai, por ser este um rival, evolui naturalmente
da fase de sexualidade fálica. A ameaça de castração, porém, impele-o
a abandonar essa atitude. Sob a impressão do perigo de perder o pênis,
o  complexo  de  Édipo  é  abandonado,  reprimido  e,  na  maioria  dos
casos, inteiramente destruído, e um severo superego instala-se como
seu  herdeiro.  O que  acontece  com a  menina  é  quase  o  oposto.  O
complexo de castração prepara para o complexo de Édipo, em vez de
destruí-lo:  a  menina  é  forçada  a  abandonar  a  ligação  com  a  mãe
através da influência da inveja do pênis, e entra na situação edipiana
como se fosse um refúgio (FREUD, 1933/1969, p. 159).

Sendo assim, o que impele o menino a sair da situação edípica, nas meninas as inicia, e

notamos  que  o  pai  é  figura  central  no  complexo  de  Édipo.  Tendo  em vista  nossa

investigação sobre a decorrência da triangulação edípica nas meninas, propomos debater

na próxima sessão, sobre a constituição do supereu feminino e suas singularidades.  

1.5.  Articulações entre: supereu e complexo de Édipo 

Tendo em vista o que foi exposto nesta pesquisa até este momento, é possível que, nesta

sessão, adentremos nas particularidades da vida psíquica feminina, principalmente no
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que tange a constituição superegóica. Daremos início a tal discussão retornando a cena

edipíca da menina com o pai, em que Freud (1933/1969) nos relata que permanece na

mesma por tempo ilimitado, pois o complexo de castração que impele os meninos a

abandonarem o Édipo com a mãe, nas meninas prepara sua entrada na cena edipiana.

Sobre isso, nos conta:

As meninas permanecem nele por tempo indeterminado; destroem-no
tardiamente  e,  ainda  assim,  de  modo  incompleto.  Nessas
circunstâncias, a formação do superego deve sofrer um prejuízo; não
consegue atingir a intensidade e independência, as quais lhe conferem
sua importância cultural (FREUD, 1933/1969, p.159).

Desta forma, expõe a formação imperfeita do supereu feminino, dadas às circunstâncias

do Édipo com o pai.  Sobre este assunto,  Leda Guimarães  (2005) em seu texto “As

mulheres acreditam mais no juiz do que na lei”, se debruça sob uma proposição de Éric

Laurent (1996), em um curso denominado “O Outro que não existe e seus comitês de

ética”, no qual faz uma releitura da Conferência 33 de Freud, “Feminilidade”, a partir da

perspectiva Lacaniana. Laurent (1996) acrescenta, 

A  formação  do  supereu  sofre  disto,  de  não  chegar  nunca  a  ser
verdadeiramente impessoal, sofre por restar uma ligação. O resto do
pai permanece marcado por uma ligação terna que, seguramente, tem
o efeito de bússola, mas essa ligação terna faz com que, no fundo, a
crença feminina se dirija mais ao juiz do que à lei (aula18, 1996).

Conforme o exposto e de acordo com a teoria freudiana e a formulação de Laurent,

como não ultrapassam o Édipo, preservando um rastro do laço com o pai no Édipo, a

impessoalidade do supereu não é atingida, como ocorre no caso masculino. Guimarães

(2014) em seu livro denominado “Gozos da mulher”, acrescenta, 

Assim,  apoiados  em  Laurent,  podemos  concluir  que  a  “autoridade
externa”, o “juiz”, se mantém articulado ao “medo da perda do amor”,
fixando essas duas características fundamentais no funcionamento do
supereu das mulheres (2014, p. 27).

Por conta  do  medo da  perda  do amor,  a  mulher  acaba  por  se  subjugar  aquele  que

encarna seu juiz,  que na Pré-história da mulher,  foi  inicialmente projetado de forma

imaginária na mãe, para depois se transferir para o pai e depois em seu companheiro.
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Este receio sustenta,  muitas  vezes,  sujeições  extremas aos dizeres  daqueles  que tem

projetados em si o juiz ou, o supereu. 

Com relação à posição das mulheres frente ao juiz, acreditam firmemente nele. Sendo

assim observamos na histeria duas características centrais na estruturação superegóica, o

medo  da  perda  do  amor  acrescido  da  submissão  a  autoridade  externa,  traços  que

marcam a primeiro momento de instalação do superego na teoria freudiana, mas que

aqui permanecem predominantes. 

Desta forma, se torna possível um contraponto a afirmação de Freud (1933/1969) em

que diz sobre a formação do superego feminino sofrer um prejuízo, como se não fosse

tão prevalente quanto o masculino. Não é isto que se tem constatado na prática clínica,

na  qual  nota-se  a  severidade  desta  instância  e  como deixa  seus  rastros  nefastos  na

subjetividade feminina.

Daremos  mais  um  passo,  em  nossa  pesquisa  sobre  o  modo  de  funcionamento

superegóico, principalmente na atualidade, abordando na sessão seguinte o que Freud

(1923/2011) denominou de sentimento de culpa, que se configura enquanto processo no

qual o supereu obtém sua satisfação pulsional mortífera, garantindo sua severidade na

subjetividade dos sujeitos, principalmente nas mulheres.   

1.6. Formulações sobre o sentimento de culpa 

Nesta  sessão  iremos  promover  um  maior  aprofundamento  na  pesquisa  sobre  o

sentimento  de  culpa,  que  na  teoria  freudiana  está  relacionado  ao  modo  de

funcionamento do supereu na histeria. Para isso, retornamos as formulações teóricas de

Freud (1923/2011), onde aborda este tema.  

Freud (1923/2011) em seu texto denominado “O problema econômico do masoquismo”,

o  introduz  se  indagando  o  porquê  da  existência  de  tendências  masoquistas  no

psiquismo,  dado  tamanho  domínio  do  princípio  do  prazer,  compreendido  enquanto

princípio que rege o funcionamento do psiquismo, aquele que defende a vida, “somos

tentados a chamar o princípio do prazer de guardião da nossa vida, não só da nossa vida

psíquica” (1923/2011, p. 166). Desta forma, está sempre em busca do prazer e de evitar

o desprazer. Quando o sofrimento for um fim ansiado, uma problemática situação se

desencadeia. Em suas palavras, 
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[...]  o  masoquismo  torna-se  algo  incompreensível.  Se  a  dor  e  o
desprazer podem já não ser advertências, mas objetivos em si mesmos,
o princípio do prazer é paralisado, o guardião de nossa vida psíquica é
como que narcotizado” (1923/2011, p. 166).

Sendo assim, para que possamos pensar nas possibilidades onde o sofrimento é um fim

a ser alcançado, estamos pensando no que fica para além do princípio do prazer, naquilo

que Freud (1920/1969) formulou na segunda teoria das pulsões, com o acréscimo da

descoberta  da pulsão de morte.  Nesta segunda teoria  das pulsões há uma dicotomia

pulsional existente entre as pulsões de vida e as pulsões de morte. Sobre a pulsão de

vida, compreendemos como aquela que luta pela conservação da vida.

Contudo, a pulsão de morte é que que insiste em tentar conduzir os indivíduos a um

estado inerte,  desfalecido  e  contra  a  qual  luta  a  pulsão de vida.  Sobre isso o autor

agrega, 

[...]  supusemos que  há  uma pulsão de  morte,  cuja  tarefa  é  reconduzir  os
organismos viventes ao estado inanimado, enquanto Eros busca o objetivo de,
agregando  cada  vez  mais  amplamente  a  substância  viva1 dispersa  em
partículas, tornar mais complexa a vida, nisso conservando-a, naturalmente
(FREUD, 1923/2011, p.37).

Tendo em vista esse antagonismo entre as duas pulsões e que ambas se encontram em

quantidades diferentes em nosso ser, a função da pulsão de vida, como já explicitado, é

a de não permitir  que a pulsão de morte faça com que os sujeitos sucumbam a um

estado inorgânico, desfalecido. Sendo assim, precisa fazer com que a pulsão de morte se

torne ineficiente, e realiza isto, deslocando certa parte da mesma para objetos do mundo

exterior. Para executar esta tarefa conta com o auxílio da musculatura do corpo humano.

Uma  parte  dessa  pulsão  é  designada  para  função  sexual  de  forma  direta,  se

transmutando no sadismo. Contudo, outra parte não efetua a transposição para o mundo

exterior, permanecendo no sujeito, dando origem ao masoquismo erógeno.

De acordo com isto, Leda Guimarães (2005) afirma que o supereu se constitui sobre a

base importantes vicissitudes da pulsão de morte (2005, p. 142). Sendo tais processos, o

do recalcamento pulsional, a partir das exigências da sociedade, que impede que parte

significativa  da pulsão destrutiva  do sujeito,  se  dirija  para objetos  externos,  ficando

retido no Eu, dando origem ao masoquismo erógeno primário. Desta forma, faz com

que esta destrutividade retorne para o ego.   

1Na  edição  da  Companhia  das  letras  da  obra  freudiana,  utilizam a  palavra  “instinto”  para
denominar a pulsão. Contudo, optamos por permanecer com a nomenclatura de pulsão.
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Com o desenrolar deste processo, outros dois se configuram. No primeiro, quando a

pulsão de morte não consegue se dirigir para objetos externos, impedida de alcançar os

fins de sua satisfação de forma direta, este impulso retorna sobre o Eu. Sobre isso Freud

Afirma,

Pode-se  imaginar  que esta  porção refreada da pulsão de destruição
surja  no  Eu  como  uma  intensificação  do  masoquismo.  Mas  os
fenômenos da consciência [moral] levam a supor que a destrutividade
que retorna do mundo exterior também é acolhida pelo Super-eu sem
tal transformação, e eleva o sadismo deste para com o Eu (FREUD,
1923/2011, p. 178).

No segundo caso, com a operação da dessexualização, a pulsão de morte não alcança o

fim almejado e regressa para o Eu, aumentando a severidade do supereu em relação ao

ego. Sobre isso, 

Uma outra cota da pulsão de morte, que estava a serviço do erotismo
em  sua  confluência  com  a  libido,  é  desviada  dos  seus  fins  de
satisfação direta dirigidos para um objeto,  quando este objeto sofre
uma  dessexualização  em  sua  transformação  de  objeto  erótico,  em
objeto de identificação (GUIMARÃES, 2005, p. 142). 

De acordo com o exposto, a função exercida pelo Supereu na teoria freudiana é a de

constituir  a consciência  moral,  e a forma sádica com que se dirige ao Eu, pode ser

explicada pelos processos nos quais a pulsão de morte fica retida ou retorna ao supereu,

conforme abordamos.  O Eu,  por  sua parte,  por conta de seu masoquismo,  acaba  se

curvando aos ditames de seu Eu ideal inalcançável, o supereu. Freud (1923/2011, p.178)

afirma sobre isto, “O sadismo do Super-eu e o masoquismo do Eu complementam um

ao outro e se juntam para produzir  as mesmas consequências”.  Sobre o sadismo do

supereu,  nos  diz,  “O  Super-eu  conservou  características  essenciais  das  pessoas

introjetadas,  seu  poder,  sua  severidade,  sua  inclinação  a  vigiar  e  punir”  (FREUD,

1923/2011, p. 175).

Sendo  assim,  dada  tamanha  severidade  com  que  o  supereu  se  dirige  ao  Eu,  o

masoquismo erógeno se transmuta em masoquismo moral. Nas palavras de Leda (2005,

p.8), “Sentimento de culpa será o termo utilizado por Freud para designar a satisfação

que  é  extraída  desse  dinamismo  pulsional  que  fixa  a  estrutura  do  supereu”.  Tal

sentimento de culpa,  no caso da histeria,  se configura de forma inconsciente,  o que

permite que se alastre de forma silenciosa, sem que suas vítimas desconfiem do mesmo.
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Sobre  a  renúncia  pulsional  e  a  presença  onipresente  do  supereu  no  psiquismo,

Freud(1929/1969) acrescenta, 

Percebemos agora em que relação a renúncia a pulsão se acha com o
sentimento de culpa. Originalmente, a renúncia a pulsão constituía o
resultado  do  medo  de  uma  autoridade  externa:  renunciava-se  as
próprias  satisfações  para  não  perder  o  amor  da  autoridade.  Se  se
efetuava  essa  renúncia,  ficava-se,  por  assim  dizer,  quite  com  a
autoridade e nenhum sentimento de culpa permaneceria.  Quanto ao
medo  do  superego,  porém,  o  caso  é  diferente.  Aqui,  a  renúncia
pulsional não basta, pois o desejo persiste e não pode ser escondido do
superego. Assim, a despeito da renúncia efetuada, ocorre o sentimento
de culpa (FREUD, 1929/1969, p. 151).

Freud  (1923/2011)  em  seu  texto  “O  eu  e  o  isso”  ainda  menciona  como  que  este

sentimento  de  culpa  age  nas  estruturas  da  neurose  obsessiva  e  na  melancolia.  Na

primeira, o sentimento de culpa é muito presente, quase é deflagrado na consciência,

mas conseguem uma saída pela  fobia,  onde há grande rejeição  por  parte  do Eu do

sentimento de culpa que lhe é imputado. 

Na melancolia, por sua vez, o sentimento de culpa domina todo o quadro, como se o

supereu  houvesse  dominado  a  consciência,  o  Eu  se  reconhece  culpado  e  se  curva

perante o castigo, não faz nenhum objeção as difamações que lhe são imputadas. 

Contudo,  é  na  histeria  que  tal  sentimento  de  culpa  permanece  inconsciente,  o  que

permite que seu estrago se dê de forma silenciosa, o que é muito mais perigoso. Nas

palavras de Freud, 

É fácil imaginar o mecanismo pelo qual ele permanece inconsciente.
O Eu histérico defende-se da percepção dolorosa com que o ameaça a
crítica do seu Super-eu, da mesma forma como costuma se defender
de  um  investimento  objetal  intolerável—  através  de  um  ato  de
recalcamento2.  Portanto,  depende do Eu que o sentimento de culpa
permaneça inconsciente (FREUD, 1923/2011, p. 49). 

Desta forma,  até mesmo Freud assume que a dinâmica superegóica está  muito bem

fixada na histeria, contando até mesmo com a colaboração do recalque, tendo em vista

que o sentimento de culpa é inconsciente. Sintetizando, 

Isso  denota  que  na  histeria  o  modo  de  funcionamento  do  supereu
mantém as propriedades dos mecanismos inconscientes, assim como a
satisfação pulsional nele engendrada encontra as vias mais insuspeitas
e  silenciosas  para  produzir  seus  estragos  na  subjetividade  de  uma
histérica (GUIMARÃES, 2005, p.9).

2  Na edição da Companhia das letras, utilizada em nossa pesquisa, se utiliza a palavra “repressão”. No 
entanto optamos por utilizar a palavra “recalcamento”. 
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Dada  tamanha  ferocidade  do  supereu  feminino  na  histeria,  assim  como  suas

características, abordadas na sessão anterior, o próprio Freud aborda o sentimento de

culpa inconsciente, como um dos traços do funcionamento desta estrutura.

Contudo,  devemos  pensar  naquilo  que  impõe  certo  limite  a  ação  da  instância

superegóica, o amor ao pai, que permite as mulheres histéricas se guiarem na existência,

sem terem  sua  subjetividade  impregnada  pela  devastação  promovida  pela  dinâmica

pulsional  mortífera  do  supereu.  Leda  Guimarães  (2005)  retoma  uma  formulação

lacaniana, na qual afirma que o amor ao pai se constitui na armadura da histeria.

No entanto, as conformações da contemporaneidade trazem uma marca, o declínio dos

ideiais paternos, estes que sustentam a estrutura histérica feminina, permitindo que o

supereu feminino mostre sua face mais feroz, alastrando seu imperativo mortífero pela

subjetividade  das  mulheres.  Desta  forma,  novas  formas  de  sofrimento  psíquico  são

engendradas. 

No próximo capítulo  retornaremos ao caso de Dora,  pois retrata  a queda dos ideais

paternos, como núcleo da origem e sustentação de sua sintomatologia histérica. Sendo

assim,  é  um caso rico em vários  de seus  aspectos  e  importante  para que possamos

melhor visualizar os processos em viga na subjetividade feminina, quando há o declínio

dos ideais paternos. 
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CAPÍTULO 2. O CASO DE DORA E O ABALO DA AUTORIDADE PATERNA 

2.1.  Considerações iniciais

Ao longo do primeiro capítulo, trabalhamos diversos aspectos que compõem a teoria do

supereu,  de acordo com a obra freudiana,  assim como, abordamos a importância do

amor ao pai como núcleo que permite a histérica se guiar na existência, estabelecendo

certo limite a satisfação pulsional superegóica. 

No entanto, os ideais paternos se encontram em pleno declínio na contemporaneidade,

deflagrando  a  face  mais  violenta  do  supereu  feminino.  Desta  forma,  notamos  a

necessidade de retomar o caso de Dora, pois mesmo sendo uma monografia escrita por

Freud em 1905, denominada “Fragmentos da análise de um caso de histeria”, ainda no

paradigma da sexualidade, a paciente evidencia pela etiologia de sua histeria, o núcleo

da neurose contemporânea: a falência do pai. 

Contudo,  Dora não apresenta  de  forma dominante  em sua sintomatologia,  os  traços

mortíferos  da  dinâmica  pulsional  do  supereu,  marca  esta,  que  supomos  pertencer  a

contemporaneidade.  Daí a importância e riqueza deste caso que nos permite notar a

existência de um possível traço subversivo de Dora, que não se apresenta nas histéricas

contemporâneas,  que acabam por ter  em sua subjetividade a pregnância dos ditames

superegóicos.  Desta forma,  retornamos a Freud para abordar traços  da subjetividade

feminina na contemporaneidade. 

Para tais finalidades,  também contamos com a contribuição teórica de Lacan (1956-

1957/1995) sobre o caso de Dora.  

2.2. O caso de Dora 

Tomemos o caso de Dora, um dos primeiros de histeria que Freud (1905/1969) conduz e

publica, “Fragmentos da análise de um caso de histeria”, de grande importância, pois

demonstra, de maneira clara, o abalo da autoridade. Desta forma, mostra a centralidade

do amor ao pai na histeria. 

Comecemos, então, a formalizar o caso, tal como Freud (1905/1969) o fez. O caso conta

a  história  de  Ida  Bauer,  nome  verdadeiro  de  Dora,  e  do  processo  que  levou  o
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desencadeamento  de  sua  sintomatologia  histérica.  O  círculo  familiar  de  Dora  era

composto por ela, a mãe, o irmão um ano e meio mais velho e o pai, por quem tinha

grande afinidade.  Freud já demarca a importância do pai na história de sua filha, na

formação de seus sintomas, “O pai era a pessoa dominante desse círculo, tanto por sua

inteligência  e  seus  traços  de  caráter  como  pelas  circunstâncias  de  sua  vida,  que

forneceram o suporte sobre o qual se erigiu a história infantil e patológica da paciente”

(FREUD, 1905/1969, p. 26). 

Freud (1905/1969) relata que esta ternura da menina com o pai, se justificava, também

pelo fato dele ter sido acometido por graves doenças, isto desde que ela tinha seis anos

de idade. Neste momento, o pai fica tuberculoso, e por conta disso, a família se muda

para uma cidade pequena, onde o clima poderia favorecer uma melhora no quadro da

doença do pai. Isso de fato acontece, mas permanecem morando nesta cidade por mais

dez anos. Freud nomeia esta cidade de B. 

No tocante a relação de Dora com a mãe, esta não era marcada pela ternura, como a que

estabelecera com seu pai, pelo contrário, era pouco inamistosa, o que evidenciava certo

menosprezo  a  figura  materna.  Freud  (1905/1969)  descreveu  a  mãe  como,  “Sem

nenhuma compreensão pelos interesses mais ativos dos filhos, ocupava o dia todo em

limpar e manter limpos a casa, os móveis e os utensílios, a tal ponto que se tornava

quase impossível usá-los ou desfrutar deles” (1905/1989, p. 27).

Retornando para as particularidades de Dora, Freud (1905/1969) demarca que desde os

oito anos começa a apresentar sintomas histéricos, onde nesta época desenvolve uma

dispneia crônica.  Posteriormente,  durante a análise da moça, o analista atribui que a

causa precipitadora deste sintoma tinha origem em uma experiência infantil. A menina

ouvira a respiração ofegante do pai durante uma relação sexual com a mãe. Afirma que

a dispneia na histeria é um fragmento solto do ato sexual, em que a criança ouve e liga

sons misteriosos ao sexo. 

Aos doze anos, Dora passa a sofrer de dores na cabeça, caracterizadas como enxaqueca

e,  somado  a  isto,  uma  tosse  nervosa.  Inicialmente  estes  sintomas  se  apresentavam

juntos,  mas,  com  o  tempo,  se  separaram  e  seus  desdobramentos  tomaram  rumos

diferentes.  Aos dezesseis  a enxaqueca findou, contudo, a tosse nervosa permaneceu.

Inclusive,  no início do tratamento  psicanalítico  com Freud, tal  tosse se apresentava.

Algo que se desdobrava das crises de tosse e que incomodava muito a moça, era a perda

completa da voz. 
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Os  diagnósticos  médicos  para  tais  sintomatologias,  afirmavam  causa  nervosa,  e  os

tratamentos empreendidos para tais sintomas, como hidroterapia e aplicação local de

eletricidade, não surtiram efeito. Neste cenário, Dora cresce e se torna uma moça, que

por  conta  de  alguns  comportamentos,  como  um  grande  desânimo,  preocupava  sua

família.  Sua  relação com seus  pais  se  torna  inamistosa,  e  passara  a  evitar  contatos

sociais. Certo dia, seus pais encontraram sobre a escrivaninha de seu quarto uma carta

na qual se despedia deles, pois pensava em findar sua vida, por não mais suportar as

circunstâncias que haviam se delineado. “Não podia mais suportar a vida” (FREUD,

1905/1969,  p.  30).  Além disto,  outro  fato  assustou  ainda  mais  seus  familiares,  foi

quando esta teve seu primeiro ataque de perda de consciência, certo dia que conversava

com o pai. 

Em meio a este contexto, que aos dezoito anos Dora começou sua análise com Freud

(1905/1969), mesmo com fortes relutâncias por parte dela. Neste momento, o pai de

Dora localiza para Freud (1905/1969) que não tinha dúvidas de que certo acontecimento

seria ponto crucial,  que teria  desencadeado este quadro depressivo e com contornos

suicidas em sua filha. Relata que se tratava de uma cena em um lago, entre Dora e o Sr.

K., amigo da família, onde o que correu depois disso a abalou. Nas palavras do pai,

“Não tenho dúvida de que esse incidente é responsável pelo abatimento, irritabilidade e

ideias suicidas de Dora. Ela vive insistindo que eu rompa relações com o Sr. K. [...]”

(FREUD, 1905/1989, p. 32).

Quando se mudaram para B, a família cultivou uma amizade com os Sr. e Sra. K., em

que Dora e o Sr. K se relacionavam de maneira mais próxima, este sempre passeava

com a menina e lhe dava presentes, o que não foi visto como inapropriado por ninguém

que era próximo a eles. Pois bem, Dora relata para Freud que durante um passeio a um

lago acompanhada pelo Sr. K., durante uma temporada de férias, este teve a audácia de

tentar uma investida amorosa com ela. Ela, no mesmo momento, esbofeteia a face do Sr.

K. e corre para longe dele. 

Alguns dias se passaram até que ela decide contar aos pais o ocorrido, que em seguida,

cobram do Sr. K. que se retrate. Ao ser indagado sobre este episódio, Sr. K. induz todos

a pensarem que se tratava de uma fantasia criada pela imaginação de Dora, já que ela se

interessava por assuntos sexuais. Desta forma, todos passam a concordar com o Sr. K., o

que  deixa  Dora  mais  enfurecida.  Freud  (1905/1969),  então,  pontua  que  talvez  este

acontecimento do lago, tenha fornecido o trauma psíquico, que explicaria e determinaria

a natureza de seus sintomas. Isto corrobora o que Freud (1905/1969) havia produzido
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conceitualmente  junto a Breuer,  sobre as  particularidades  dos  processos em viga na

histeria,  que  são,  o  trauma  psíquico,  o  conflito  dos  afetos  e,  o  que  acrescenta

posteriormente outros estudos, a comoção da esfera sexual. 

Contudo,  mesmo  sem  abandonar  a  teoria  do  trauma  como  indispensável  para  o

desenvolvimento  da psicopatologia  histérica,  esta  estava  incompleta,  visto  que Dora

havia  apresentado  sintomas  histéricos  anos  antes  a  cena  do  lago.  Sendo  assim,  é

necessário que retorne a infância da moça e, “buscar ali influências ou impressões que

pudessem ter surtido efeito análogo ao de um trauma” (FREUD, 1905/1969, p. 34). 

Após ter relatado o acontecimento do lago, conta outro que ocorreu antes do mesmo,

quando tinha quatorze anos. Neste evento, o Sr. K. manipula uma situação, para que ele

e Dora ficassem sozinhos em sua loja. Ao saírem da mesma, ele estreita seu corpo sobre

o da menina, e beija seus lábios. Freud (1905/1969) supunha que isso, em uma moça de

quatorze  anos,  despertaria  excitação  sexual,  pois  com Dora  ocorre  o  oposto.  Sente

grande  repugnância.  Isso,  para  o  analista  caracterizava  uma  conduta  histérica,  “Eu

tomaria por histérica, sem hesitação, qualquer pessoa em quem uma oportunidade de

excitação  sexual  despertasse  sentimentos  preponderante  ou  exclusivamente

desprazerosos [...]” (FREUD, 1905/1969, p. 35). Dora já era histérica desde os quatorze

anos. 

Isto  caracteriza  a  inversão  do  afeto  e,  acrescenta  que  no  caso  de  Dora  há  um

deslocamento da sensação, em que, ao invés de sentir a pressão do pênis ereto do Sr. K.,

quando seus corpos se estreitaram, passa a sentir a sensação da pressão do braço dele na

parte superior de seu corpo. Além disso, Dora afirma que passou a evitar homens que

estejam em conversa afetuosas com uma mulher. 

Freud (1905/1969) compreende estes três sintomas da seguinte maneira, a repugnância

estaria relacionada às repressões que sofrera na infância por chupar dedo, a excitação de

sua genitália por conta da pressão do pênis ereto em seu corpo foi deslocado para a

sensação da pressão do braço na parte  superior  de seu corpo.  O evitar  homens em

conversas amistosas, que poderiam estar excitados, era uma maneira se preservar contra

o reavivamento da percepção recalcada. 

Podemos inserir, aqui, o que Freud (1905/1969) denominou de motivos da doença, estes

não  estariam  atrelados  ao  material  que  formam  os  sintomas,  apesar  de  serem

parcialmente  responsáveis  pela  formação  de  algumas  sintomatologias.  Esclarece

afirmando que o sintoma na neurose,  tem para a  vida psíquica  um ganho primário,

sendo  a  melhor  saída  quando  há  um  conflito  mental.  Isto  está  relacionado  a  uma
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economia de esforço psíquico. Contudo, há também, uma fuga para a doença, fazendo

desta um refúgio, que neste caso, caracteriza o ganho secundário. Gianese sobre isso,

“afirmaríamos que os motivos não ocupariam o lugar de causa real e tampouco de causa

desencadeante”  (2011,  p.  62).  A causa  real,  que  fornece  o  terreno  para  a  posterior

formação sintomática, é localizada no trauma infantil e na própria pulsão. Para Freud

(1905/1969),  esse  motivo  de  se  manter  doente  é  uma  forma  de  manter  o  desejo

insatisfeito.

Em  relação  ao  desencadeamento  dos  sintomas,  Freud  (1905/1969),  primeiramente

esclarece, 

Melhor  dizendo,  pelo  menos  um  dos  significados  de  um  sintoma
corresponde à representação de uma fantasia sexual, enquanto para os
outros significados não se impõe tal limitação ao conteúdo. Quando se
empreende um trabalho psicanalítico, logo se constata que os sintomas
têm  mais  de  um  significado  e  servem  para  representar
simultaneamente  diversos  cursos  inconscientes  de  pensamento
(FREUD, 1905/1969, p. 50). 

Sendo assim, o curso de conteúdos inconscientes na formação de um sintoma varia, mas

pelo menos um dos traços do sintoma está ligado a um conteúdo sexual. No caso de

Dora,  Freud (1905/1969) localiza  na sintomatologia  pontos  que se referem ao amor

inconsciente  em  relação  a  seu  pai,  posteriormente  substituído  pelo  Sr.  K.  Freud

(1905/1969) nota que todos os sintomas relacionados à pulsão oral, a dispneia, a tosse

nervosa e a afonia, estariam imbricados com o amor ao pai. A causa desencadeante,

referente a tais sintomas, remete ao momento do Édipo, mais especificamente é uma

“tentativa  de  decantação  do  Édipo,  ao  trauma  relativo  ao  encontro  com o  sexual”

(GIANESE, 2011, p. 63). 

Dora não tinha dúvidas de que seu pai escondia um romance secreto com a Sra. K., e até

o momento marcante do lago, vivera de bom grado com isso. A partir da cena do lago,

passa a exigir que seu pai rompa relações com o Sr. e Sra. K., o que posteriormente,

Freud atribui a tal atitude, o amor ao pai que se apresentava enquanto refúgio protetor

em  relação  as  investidas  amorosas  do  Sr.  K.  O  analista  conseguiu  chegar  a  esta

conclusão através da análise de um sonho que Dora.

O sonho se tornou curioso por conta de um momento onde tentam proteger uma caixa

de  joias,  o  que  Freud  (1905/1969)  relaciona  a  virgindade  da  moça  e,  neste  sonho

estavam presentes o pai, a mãe e a própria menina. Neste Freud (1905/1969) afirma que
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deveria substituir a seu pai pelo Sr. K. Dora relata que o Sr. K. havia lhe presenteado

com uma caixinha e a partir da interpretação do sonho, o analista esclarece que a moça

deveria presentear o homem com algo, no caso sua joia. Sendo assim, daria a ele tudo o

que sua mulher não permite. A situação edípica se configura novamente, Dora amava o

Sr. K. substituto de seu pai. 

Neste  ponto,  Freud  (1905/1969)  esclarece  que  Dora  se  colocava  em duas  posições

específicas. Ao escrever a carta de intensão suicida e ao exigir que seu pai escolhesse

(ou eu ou ela), assume o lugar de sua mãe, a esposa. Todavia, se colocava no lugar de

sua  rival,  a  Sra.  K.,  ao  desenvolver  o  sintoma  da  tosse  nervosa,  ao  qual  Freud

(1905/1969) atribui ao sexo oral. Desta forma, ela se identifica com a mulher que seu

pai já amou em outros tempos e também com a mulher que então amava no presente

momento. Freud (1905/1969) diz, “É obvia a conclusão que sua inclinação pelo pai era

muito  maior  do  que  ela  sabia  ou  estava  disposta  a  admitir,  ou  seja,  que  estava

apaixonada por ele” (1905/1969, p. 59).

Mais tarde, Freud (1905/1969) evidencia uma ligação especial entre Dora e a Sra. K.,

onde uma era confidente da outra, e havia uma ternura envolvida nesta relação. Sobre

isso,

Na verdade, devo dizer que nunca ouvi dela uma só palavra áspera ou
irada  sobre  essa  mulher,  embora,  do  ponto  de  vista  de  seus
pensamentos hipervalentes, devesse ver nela a principal causadora de
suas desventuras (1905/1969, p. 64).

Demonstra  que,  esse  amor  que  sentia  pela  Sra.  K era  inconsciente  e  que  talvez  se

constituísse em uma das correntes mais fortes de sua vida psíquica. Contudo, a análise

findou antes que ele pudesse reportar isto para Dora, o que acredita constituir um erro

seu. Deixa isso claro em uma nota de rodapé, 

Quanto mais me vou afastando no tempo do término dessa análise,
mais provável me parece que meu erro técnico tenha consistido na
seguinte  omissão:  deixei  de  descobrir  a  tempo  e  de  comunicar  à
doente que a moção amorosa homossexual (ginecofílica) pela Sra. K.
era  a  mais  forte  das  correntes  inconscientes  de  sua  vida  anímica
(FREUD, 1905/1969, p. 113). 

Lacan (1956-1957/1995) contribui com sua análise a respeito do caso de Dora, no qual

afirma que as histéricas possuem um objeto homossexual, por excelência, contudo, o

aborda a partir  de uma identificação imaginária  com uma pessoa do sexo oposto. É

desta maneira que explica a presença do Sr. K.na trama, ao qual a moça se identifica e
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estabelece uma ligação com a Sra. K. Assim se forma o quarteto formado por ela, seu

pai, Sr e Sra. K. Sobre isso nos diz, 

A situação do quarteto, com efeito, só se compreende na medida em
que o eu (moi) – e somente o eu- de Dora fez uma identificação com
um personagem viril, que ela é o Sr. K., e os homens são para ela
outras tantas cristalizações possíveis para seu eu ( 1956-1957/1995, p.
141). 

Desta maneira, notamos que a presença da Sra. K. é crucial,  e o analista nota que a

partir da interpretação dos sonhos da moça, fica claro, “ a Sra. K. é a questão de Dora”

(1956-1957/1995, p. 141).

Um ponto chave para o caso de Dora se relaciona a impotência de seu pai. Sobre isso,

Lacan  (1956-1957/1995)  contextualiza  que  quando a  menina  entra  no  complexo  de

Édipo, espera receber de seu pai o objeto que lhe falta e que tanto deseja, o falo. No

caso de Dora, seu pai não o tem, sendo assim, não o dá e, isto atravessa toda a trama.

Desta maneira, a menina permanece ligada ao pai por um forte laço que permanece.

Seus sintomas se iniciam desde pequena,  conforme já mencionado,  e que remete ao

amor pelo seu pai. Tendo tudo isso em vista, Lacan (1956-1957/1995) formula, “Ela o

ama, precisamente, pelo que ele não lhe dá” (1956-1957/1995, p. 143).

A partir desta posição que Dora sustenta em relação ao amor de seu pai, que podemos

compreender  como  sua  história  de  desenrola,  como  que  se  sustenta  a  relação  do

quarteto, bem como seu momento de crise. 

Em relação a esse amor, a Sra. K. é uma personagem central, pois é quem seu pai ama

para além de Dora. Ela não sabe o que seu pai ama nesta outra mulher e se fixa nisso.

Como se sua questão fosse formulada da seguinte maneira: “O que é que meu pai ama

na Sra. K.?” (LACAN, 1956-1957/1995, p. 143).

Em conformidade com isso, Dora tem uma questão que gira em torno do feminino,

sobre o que é ser uma mulher, e é justamente a Sra. K. que irá encarnar essa função do

feminino e se tornará a questão de Dora. Desta maneira, Dora aceita que a relação de

seu  pai  com  a  Sra.  K.  seja  mantida.  Sobre  esta  relação,  da  qual  Dora  participa,

Lacan(1956-1957/1995) formula, 

É  assim  que  o  pai  impotente  supre,  por  todos  os  meios  do  dom
simbólico, inclusive os dons materiais, o que não pode realizar como
presença viril, e faz com que disso, efetivamente, Dora se beneficie,
pelas munificências que se repartem igualmente entre amante e filha,
fazendo assim, esta última participar dessa posição simbólica (1956-
1957/1995, p. 144). 
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Desta forma, a partir da relação amorosa entre o pai de Dora e a Sra. K., a menina pode

receber aquilo que seu pai não podia lhe dar por ser impotente. Isto somente se torna

possível quando a Sra. K. se torna objeto de Dora. Sobre esta posição que a Sra. K.

ocupa, Lacan(1956-1957/1995) acrescenta, “A Sra. K. é o objeto da adoração de todos

os que a cercam, e é como participante dessa adoração que Dora se situa, afinal, em

relação a ela”(1956-1957/1995, p. 145).

O Sr.  K. é quem permite  que esta posição de Dora seja mantida,  normalizada.  Este

também ocupa uma função importante, a de equilibrar a situação que se configura, no

entanto, no sentido inverso. Para que Dora admita que seu pai ame a Sra. K. para além

dela mesma, o Sr. K. tem de amar a Dora para além de sua esposa, mas desde que esta

representasse algo para ele. Tudo isto é destruído na cena do lago, pois Sr. K. diz para

Dora, que não tinha mais nada com sua mulher, o que significava,  desta forma, que

também não tinha nada para além da Sra. K. Sendo assim, Dora não poderia ser amada

para além da Sra. K., assim como seu pai só amava esta mulher. 

Desta forma, Dora se observa relegada a posição de objeto, já que não tinha o amor

paterno, como se fosse entregue ao Sr. K. por seu pai, como forma de troca de favores,

por este ultimo tolerar sua relação com a Sra. K. “Dora se revolta absolutamente,  e

começa a dizer: Meu pai me vende a um outro (LACAN, 1956-1957/1995, p. 147). É a

partir deste momento que Dora passa a reivindicar o amor de seu pai, que acreditava

receber, mesmo que através de sua ligação com a Sra. K. Sobre isso,

Há  uma  ruptura  desses  laços,  sutis  e  ambíguos,  sem  dúvida,  mas
dotados de um sentido, de uma orientação perfeita, que permitiam a
Dora encontrar seu lugar no circuito, mesmo que de modo instável. A
situação  se  desequilibra.  Dora  se  vê  relegada  a  papel  do  puro  e
simples objeto, e começa desde então a entrar na reivindicação. Ela
reivindica  o  que  estava  muito  disposta  até  então  a  considerar  que
recebia, mesmo que por intermédio de uma outra, e que é o amor de
seu  pai.  A  partir  daquele  momento,  já  que  este  lhe  é  recusado
totalmente,  ela  o  reivindica  com  exclusividade  (LACAN,  1956-
1957/1995, p. 147).

Esta  formulação  lacaniana  nos  fomentou  alguns  questionamentos,  seria  esta

reivindicação do amor de seu pai, um traço subversivo de Dora? Que através disso não

permite espaço para o domínio da satisfação pulsional sádica superegóica, vigente na

subjetividade contemporânea? 

Retornando a Freud (1905/1969), as formações sintomáticas de Dora se relacionavam a

dois  fatores,  o  primeiro  em  relação  à  escolha  de  objeto,  seu  pai  e  o  Sr.  K.,  e  a
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identificação com as mulheres que seu pai amava, sua mãe e posteriormente a Sra. K.

Estes pontos remontam novamente a cena edípica. 

Outro momento importante para o delineamento do caso de Dora, que diz respeito a um

segundo sonho que lhe ocorrera. Neste, Freud (1905/1969) afirma ser relativo a uma

geografia do sexo. A moça também recorda de no sonho ler um livro no formato de uma

enciclopédia. Esclarece para o analista que certa vez havia consultado uma enciclopédia

para saber mais sobre as dores causadas por uma apendicite, que acometera seu primo.

Contudo, o analista desconfia de que tenha sido apenas uma leitura inocente, que talvez

ela tivesse lido mais do que isso.

Tempos depois, Dora sofre de fortes dores, na época, diagnosticada como apendicite, e

após a doença desenvolveu um peculiar sintoma, passou a arrastar o pé direito. Freud

(1905/1969) descobre, através da paciente, que as dores ocorreram nove meses depois

do acontecimento  no  lago.  Sendo assim,  faz  uma ligação  dessas  dores  e  um parto,

revelando um suposto desejo desconhecido de ter um filho. 

Já em relação ao arrastar o pé, Dora relembra de durante sua infância ter torcido o pé e

por conta disso, ficou de cama durante algumas semanas. Além disso, lembra ter lido,

também na infância, algo sobre gravidez e parto em um livro, que para a época era

compreendido como proibido para crianças.  Freud (1905/1969), então, interpreta que

ela tinha dado um passo errado, um passo falso na cena do lago ao desejar o Sr. K. e

nove meses depois teve um “filho”.  Com isso, passa a arrastar o pé, como se o tivesse

torcido. Freud (1905/1969) estabelece, dessa forma, uma conexão entre a vida infantil e

adulta. 

Retomando o amor ao pai, Freud (1905/1969) nota um ponto que se apresentou em

todos os casos de suas pacientes histéricas, onde a causa determinante dos sintomas de

suas  pacientes  estava  localizada  na  relação  amorosa  que  tinham com seus  pais.  Se

somando a isto, o encontro com o sexual se dá de maneira traumática. Contudo, o caso

de Dora adiciona um fato a mais, que se relaciona com o mistério feminino, o que pode

conduzir para uma direção além do Édipo. 

Tendo em vista todas as questões que o caso de Dora contempla, mas principalmente

sobre a decadência da autoridade paterna, podemos introduzir no terceiro capítulo desta

monografia,  uma  maior  discussão  acerca  deste  tema,  associando,  no  caso  da

contemporaneidade, a dinâmica pulsional do supereu e a desfusão pulsional. 
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CAPÍTULO 3. CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O SUPEREU NA 
HISTERIA FEMININA CONTEMPORÂNEA  

3.1. Considerações iniciais

Tendo  em vista  o  percurso  teórico  que  traçamos  no  decorrer  desta  pesquisa,  neste

capítulo, contando com as contribuições que o caso de Dora nos forneceu, buscamos

abordar  a  temática  da  forma  como  a  posição  subjetiva  histérica  se  sustenta  na

contemporaneidade, atrelando esta, ao imperativo superegóico que se impõe de maneira

massiva na subjetividade feminina. 

Partindo da noção de que a subjetividade dos sujeitos está atrelada a um momento da

história da civilização,  notamos que, os processos que compunham o psiquismo dos

pacientes na época de Freud, não se apresentam mais da mesma forma na atualidade.

Sendo assim, um desafio se coloca a clínica psicanalítica, que lida com pacientes cada

vez mais afastados do sentido inconsciente, com a manifestação de sintomatologias que

demonstram a severidade da ação superegóica. 

Percebemos  que  se  faz  necessário  relembrarmos  um  dos  principais  pontos  que

abordamos no primeiro capítulo, no que se refere a constituição do supereu feminino,

respaldados na teoria  freudiana e com a contribuição de literatura psicanalítica mais

atual.  Sobre  a  instância  superegóica  feminina,  em  Freud  (1933/1969)  as  meninas

ultrapassam tardiamente e de forma incompleta o complexo de Édipo, portando, resta

uma ligação com o pai. 

Desta forma, o supereu feminino tende a não atingir a impessoalidade que, para Freud

(1933/1969)  confere  sua  importância  cultural,  assim  como  no  masculino.  Tende,

segundo Laurent  (1996) a  crer  mais  no  juiz  do  que na  lei  que rege  as  sociedades,

deflagrando em sua constituição características da formação primária do supereu, que é

o medo da perda de amor acrescido da crença na autoridade externa. 

Tendo isto em vista, também averiguamos que o supereu se constitui sobre vicissitudes

da pulsão de morte, o que tende a aumentar sua severidade em relação ao Eu. Sobre o

que permite tal severidade, Freud (1924/2011), aborda o que denomina de “sentimento

de culpa”, que é a dinâmica de satisfação pulsional que sustenta o supereu, assim como

seu sadismo em relação à instância egóica. Tal sentimento se faz presente na histeria de

maneira inconsciente, o que permite que alastre seus imperativos mortíferos de maneira

silenciosa na subjetividade histérica.
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Contudo, aquilo impõe limites a dinâmica superegóica, e se configura como central na

histeria,  são os  ideais  paternos.  Todavia,  devido ao declínio  de  tais  ideais  nos  dias

atuais, a face mais feroz do supereu se desvela na subjetividade histérica feminina, sem

a ação da barreira que impõe certa limitação a sua satisfação pulsional. 

Para  aprofundarmos  nossa  investigação  sobre  este  tema,  neste  capítulo  objetivamos

averiguar  a  teorização  freudiana  acerca  da  pulsão  de  morte,  também  abordando  o

conceito de desfusão pulsional, para discutirmos sobre o surgimento de sintomatologias

na histeria feminina articuladas a estas ultimas, na contemporaneidade. 

3.2. A teorização freudiana sobre o conceito de pulsão

Tendo em vista os objetivos deste capítulo, dentre os quais visa abordar a pulsão de

morte,  a forma como atua e seu suporte ao supereu,  tendo em vista as formulações

freudianas  sobre  o  sentimento  de  culpa,  abordado  no  primeiro  capítulo  desta

monografia, enxergamos como fundamental o retorno ao conceito de pulsão na teoria

freudiana, para melhor fundamentar nossa pesquisa. 

Freud (1915/2010),  em seu texto denominado “as pulsões e seus destinos”, define a

pulsão como força constante proveniente do corpo, que se originam no mesmo. Em suas

palavras,  “Assim,  encontramos  a  essência  da  pulsão,  primeiramente,  em  suas

características principais: a origem em fontes de estímulo no interior do organismo, o

aparecimento  como  força  constante”  (1915/2010,  p.  41).  Também  menciona  que  a

pulsão seria um conceito que se localiza entre o somático e o psíquico, justamente por

representar os estímulos originários no íntimo do corpo. 

Neste sentido, Freud (1915/2010) marca a diferença que existe entre estímulos externos

e os estímulos pulsionais, que se original no interior dos corpos. Dos primeiros o sujeito

tem com usar a força de seu aparato corporal, a musculatura, mais precisamente, para

fugir  de  sua  ação.  Sendo  assim,  os  estímulos  externos  geram  essa  reação  de

afastamento. Já com os estímulos pulsionais esta possibilidade de fuga não é possível,

pois não tem como se esquivar do mesmo, ele permanece constante no psiquismo. 

Por um lado ele sentirá estímulos a que pode se subtrair mediante uma
ação  muscular  (fuga),  estímulos  esses  que  atribui  a  um  mundo
externo;  mas  também,  por  outro  lado,  estímulos  contra  os  quais  é
inútil  tal  ação, que apesar disso mantêm o seu caráter de constante
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premência;  esses estímulos são o sinal  característico de um mundo
interior, a evidência de necessidades instintuais (FREUD, 1915/2010,
p. 40). 

Freud  (1915/2010),  então,  nomeia  a  pulsão  como  força  que  impulsiona  o

desenvolvimento e funcionamento do psiquismo, tendo em vista sua constância. Sendo

assim, obrigam certa atividade, sempre constante do aparelho psíquico, este último que,

de alguma forma, precisa dar conta de toda a demanda de satisfação proveniente das

pulsões.  Estas,  desta  forma,  podem  ser  concebidas  como  o  motor  que  incentiva  o

progresso na constituição do aparelho psíquico. 

Portanto, colocam exigências bem mais elevadas ao aparelhonervoso,
induzem-no  a  atividades  complexas,  interdependentes,  as  quais
modificamtão  amplamente  o  mundo  exterior,  que  ele  oferece
satisfação à fonte interna de estímulo, e sobretudo obrigam o aparelho
nervoso  a  renunciar  à  suaintenção  ideal  de  manter  a  distância  os
estímulos,  pois  sustentam  um  inevitável,  incessante  afluxo  de
estímulos. Talvez possamos concluir, então, que elas, as  3pulsões, e
não os estímulos externos, são os autênticos motores dosprogressos
que levaram o sistema nervoso, tão infinitamente capaz, ao seu grau
de desenvolvimento presente (FREUD, 1915/2010, p. 41). 

Sendo assim, há uma busca incansável as satisfações pulsionais, que são os processos

que promovem a mobilização de esforços por parte do psiquismo. Esta satisfação “é

alcançada através da eliminação do estímulo que causa a excitação” (PIMENTEL, 2012,

p. 77).

Podemos adentrar, agora, nos pontos chaves que caracterizam o conceito de pulsão, que

são, fonte da pulsão,  impulso,  meta  e objeto.  A fonte da pulsão,  onde se origina,  é

sempre no corpo; O impulso é a soma de força que uma pulsão pode ter, o que implica

determinada carga de trabalho que será desempenhada pelo aparelho psíquico, “Toda

pulsão é uma porção de atividade” (FREUD, 1915/2010, p. 42).

A meta, ou objetivo, da pulsão é sempre alcançar a satisfação pela eliminação do estado

de excitação provocado pelos estímulos, e tal satisfação pode ser atingida por diversos

caminhos; O objeto, que não é originalmente atrelado a pulsão, é eleito por permitir que

a meta da satisfação seja alcançada. Sobre este, Freud afirma

O objeto  da pulsão é aquele com o qual ou pelo qual a pulsão pode
alcançar  a  sua  meta.  É  o  que  mais  varia  na  pulsão,  não  estando
originalmente ligado a ela, mas lhe sendo subordinado apenas devido

3 Nesta edição da Companhia das letras, que utilizamos em nossa pesquisa, utilizam a palavra “instinto” 
se referindo a pulsão. Optamos por permanecer com a nomenclara de “pulsão”.
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à sua propriedade de tornar possível a satisfação. Pode ser mudado
frequentemente,  no decorrer  das  vicissitudes  que a  pulsão sofre  ao
longo da vida (FREUD, 1915/2010, p. 43).

Outro  ponto  importante  em  relação  à  pulsão  é  o  fato  desta  não  se  manifestar  na

consciência,  e  até  “mesmo  num  nível  inconsciente  se  apresenta  através  de

representantes psíquicos” (PIMENTEL, 2012, p. 77).

De  acordo  com  o  exposto  nessa  sessão,  podemos  dar  prosseguimento  ao  estudo

proposto neste capítulo, caminhando em direção a conceituação da pulsão de morte. 

3.3.  O conceito de pulsão de morte na teoria freudiana 

Antes de aprofundarmos, nesta sessão, o estudo sobre a pulsão de morte, de acordo com

a teoria Freudiana, devemos fazer uma breve introdução a primeira teoria das pulsões,

para  que  a  compreensão  do  que  propomos  averiguar  transcorra  de  maneira  mais

abrangente. 

A primeira teoria das pulsões é formalizada em 1905 por Freud, em “Três ensaios sobre

a teoria da sexualidade”, onde estabelece a existência de uma dicotomia entre pulsão de

auto conservação e pulsão sexual. As primeiras estariam relacionadas à conservação da

vida do sujeito, são as pulsões do ego e as outras ligadas à sexualidade, a satisfação

sexual.  Contudo, esta primeira  teoria das pulsões abre espaço para questionamentos,

principalmente  em  relação  à  pulsão  de  auto  conservação.  Como  afirma  Fernanda

Pimentel (2012)

Esta distinção deixa espaço para alguns questionamentos, visto que
parece indicar que as pulsões de autoconsevação têm um caráter mais
instintual  do que pulsional,  sendo esta  uma das  razões que conduz
Freud a elaborar a segunda teoria das pulsões [...] (PIMENTEL, 2012,
p. 78).

Além deste ponto, caminha na contramão do postulado de que, as pulsões se originam

no corpo, ao afirmar que as pulsões de autoconservação possuem o eu como fonte.

Somando a isto, Fernanda Pimentel (2012) também acrescenta, 

Quando Freud estabelece o conceito de pulsão ele  é  categórico ao
afirmar que não existe nenhuma relação pré-estabelecida entre a fonte
e  o  objeto.  Seguindo  esta  teoria,  como  entender  as  pulsões  de
autoconservação que têm como objetivo a manutenção da vida através
de caminhos já pré-estabelecidos, isto é, seguindo a ordem biológica
da satisfação de necessidades? (PIMENTEL, 2012, p. 79).



46

Até o marco do texto freudiano de 1920, a teoria psicanalítica sustentava que todos os

processos que estão em ação no aparelho psíquico são regidos pelo princípio do prazer,

também abordado no primeiro capítulo desta pesquisa,  que consistia  em eliminar  as

tensões  produzidas  por  estímulos  externos  ou internos,  para  evitar  um desprazer  ou

produzir prazer. 

Na teoria da Psicanálise não hesitamos em supor que o curso tomado
pelos eventos mentais está automaticamente regulado pelo princípio
de  prazer,  ou  seja,  acreditamos  que  o  curso  desses  eventos  é
invariavelmente  colocado  em  movimento  por  uma  tensão
desagradável  e  que  toma  uma  direção  tal,  que  seu  resultado  final
coincide com uma redução dessa tensão, isto é, com uma evitação de
desprazer ou produção de prazer (FREUD, 1930/1969, p.17).

Contudo, de acordo com a experiência clínica, que embasa a teoria psicanalítica, notava

que talvez o princípio do prazer não abarcasse todos os processos mentais, sendo assim,

provavelmente devia existir tendências para além do princípio do prazer, “tendências

mais primitivas do que ele e independente dele” (FREUD, 1920/1969, p. 29).

Freud  (1920/1969)  abarca  uma  discussão  sobre  a  relação  existente  entre  prazer  e

desprazer,  e  de  como  por  vezes,  na  neurose,  situações  desprazerozas  podem  ser

concebidas pelo eu como prazerosas,  onde, certamente,  há uma linha tênue entre os

mesmos. Nota que, “há maneiras e meios suficientes para tornar o que em si mesmo é

desagradável num tema a ser rememorado e elaborado na mente” (1920/1969, p. 29). 

Outro ponto que leva Freud (1920/1969) a questionar a funcionalidade e abrangência do

princípio de prazer  diz respeito a sua observação sobre a compulsão a repetição de

origem inconsciente, que se apresentava no tratamento de psicanalítico de neuróticos.

Nesta  compulsão  a  repetição  há  a  recorrência  da  mesma  experiência  e  nelas  são

reexperimentadas situações nas quais houve grande desprazer. Nas palavras de Freud

(1920/1969), 

Contudo, chegamos agora a um fato novo e digno de nota, a saber, que
a compulsão a repetição também memora do passado experiências que
não incluem possibilidade alguma de prazer e que nunca, mesmo há
longo tempo trouxeram satisfação mesmo para  impulsos  instintuais
que desde então foram reprimidos (FREUD, 1920/1969, p. 34).

Desta  forma,  passa  a  conceber  esta  recorrente  compulsão  à  repetição  de  algo

desagradável como aquilo que parecia ser mais primitivo, de caráter pulsional, que o

princípio  do  prazer.  Acrescenta,  “apresentam  em  alto  grau  um caráter  pulsional  e,
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quando  atuam  em  oposição  ao  princípio  do  prazer,  dão  aparência  de  uma  força

‘demoníaca’ em ação” (FREUD, 1920/1969, p. 52).

Todavia,  se  indaga  de  como  o  caráter  pulsional  se  relaciona  com  a  compulsão  a

repetição, e é neste ponto que Freud (1920/1969) elabora algo muito importante quando

atribui às pulsões a característica de um impulso que faz retornar um estado anterior de

coisas, “a expressão da inércia inerente à vida orgânica” (FREUD, 1920/1969, p. 54).

Isto difere bastante daquilo que tinha formulado em relação às pulsões serem a força

que impulsionam o psiquismo as mudanças durante o curso da vida, redefinindo, desta

forma, tal conceito.

Sendo assim, é esta característica pulsional que impele a restaurar o estado anterior de

coisas, que insiste e que faz o neurótico de prisioneiro de na reprodução de ações de

origem desconhecida, inconsciente. A esta tendência de repetição, Freud (1920/1969)

denomina como manifestação da pulsão de morte. E aqui se faz imprescindível destacar

que o que retorna para os sujeitos, do inconsciente, não é aquilo que foi recalcado, que

se manifestaria como uma mensagem cifrada e que trás consigo um significado, mas é o

retorno da pulsão de morte (PIMENTEL, 2012, p. 85).

É em meio a este cenário que Freud inaugura em 1920, em seu texto intitulado “Além

do princípio do prazer” a segunda teoria das pulsões, na qual formula pela primeira vez

o conceito de pulsão de morte. Agora a dicotomia que marca este momento não se dá

mais entre as pulsões de auto conservação do eu e as sexuais, mas entre as pulsões de

vida e de morte.

Freud (1920/1969) descreve esta  pulsão que sempre prioriza o retorno a  um estado

inanimado  da  vida,  como  “aquelas  que  procuram conduzir  o  que  é  vivo  à  morte”

(1920/1969, p. 65). Estas que se diferem completamente das pulsões sexuais ou de vida,

que buscam sempre formas de perpetuar a vida. Estabelece, assim, a segunda teoria das

pulsões, com a dicotomia entre pulsão de vida e pulsão de morte. 

Aqui  devemos  assinalar,  também,  como a  dicotomia  da  primeira  teoria  das  pulsões

caminha para a segunda. A pulsão de auto conservação do eu, que antes era concebida

como aquela que primava pela preservação da vida, após a segunda teoria pulsional, tal

concepção caminha para lado oposto. De acordo com Freud (1920/1969), as pulsões do

ego que se originaram da animação da matéria inanimada logo tentam restaurar o estado

inanimado que se encontravam anteriormente. 
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Essas pulsões, portanto, estão fadadas a dar uma aparência enganadora
de serem forças tendentes À mudança e ao progresso, ao passo que, de
fato, estão apenas buscando alcançar um antigo objetivo por caminhos
tanto velhos quanto novos (FREUD, 1920/1976, p. 55).

Sendo  assim,  buscam conservar  não  a  vida,  mas  um estado  anterior  a  esta,  que  o

organismo  tenta  se  afastar,  mas  que  a  pulsão  de  auto  conservação  busca  sempre

retornar, ou seja, almeja encaminhar o organismo ao rumo da morte. É em relação a esta

última que Freud (1920/1969) cita Schopenhauer, que afirma “a morte é o verdadeiro

resultado e, até certo ponto, o propósito da vida” (SCHOPENHAUER apud FREUD,

1920/1969, p. 69). 

No entanto, as pulsões sexuais vida, se diferem drasticamente dessas ultimas, lutando

para que a vida seja sempre resguardada, sendo estas as verdadeiras forças motrizes que

impulsionam a mudança na vida psíquica. 

Certo grupo de pulsões se precipitam como que para atingir o objetivo
final  da  vida  tão  rapidamente  quando  possível,  mas,  quando
determinada etapa no avanço foi alcançada, o outro grupo atira-se para
trás até um certo ponto, a fim de efetuar nova saída e prolongar assim
a jornada (FREUD, 1920/1969, p. 58). 

Freud firma mais um traço importante em relação a esta dicotomia pulsional, que ambas

as pulsões se encontram amalgamadas, em coalisão nos organismos. Nas palavras de

Freud, “temos de supor que estão associadas, desde o início, com as pulsões de vida”.

(1920, 1976, p. 78) 

Na próxima sessão estudaremos o processo em viga,  que promove a separação das

pulsões  sexuais  e  de  morte,  a  desfusão  pulsional.  importante  conceito  para  que

possamos melhor compreender a lógica pulsional superegóica.

3.4.  Sobre a pulsão de morte e a desfusão pulsional

Na presente  sessão,  propomos  uma revisão  de  alguns  conceitos  que  são  de  grande

importância para esta monografia, estes são fusão e desfusão pulsionais, que somente

podem  ser  abordados  a  partir  do  marco  que  inaugura  a  segunda  teoria  pulsional,

elaborada por Freud em 1920, onde destaca a dicotomia entre pulsões de vida e pulsões

de morte. A partir da teorização desta última, conforme abordado na sessão anterior, que

busca fazer com que as coisas retornem a um estado anterior da vida orgânica, ou seja,
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conduzindo a morte, uma preocupação se estabelece, em relação a possibilidade que a

vida vigore com esta tal pulsão de morte.

Ambas as pulsões coexistem e atuam conforme suas finalidades, na vida anímica de

cada  sujeito,  contudo,  não  de  forma  alienada  uma  da  outra,  mas  fusionadas,  se

misturando em quantidades  diferentes.  E  desta  forma é  possível  que  a  vida  vigore,

mesmo  com  a  presença  da  pulsão  de  morte,  fazendo  da  existência  das  pessoas  a

interação ou o conflito entre essas duas pulsões.

Tendo em vista a presença desta fusão entre as pulsões, Freud (1923/2011) admite a

possibilidade de existir, também uma desfusão das pulsões. Esta concepção aparece pela

primeira  vez em 1922, em “Dois  verbetes  de enciclopédia”,  contudo é somente  em

1923,  em “O eu  e  o  id”  que  Freud  aprofundará  sua  pesquisa  sobre  esta  desfusão,

afirmando  “Havendo  admitido  a  concepção  de  uma  mescla  [ou  junção]  das  duas

espécies de pulsões, impõe-se-nos a possibilidade de uma — mais ou menos completa

— disjunção dessas pulsões” (FREUD, 1923/2011, p. 38).

Tendo isso em vista,  devemos  considerar,  antes  de adentrarmos  na  conceituação  da

desfusão pulsional, que processos ocorrem para que a desfusão pulsional seja possível.

Em seu artigo, “O eu e o id” Freud (1923/2011) averigua tal questão, e começa por

abordar a sublimação, que seria efetuada por conta de uma mediação do eu, este que

transforma a libido objetal sexual em libido narcísica, ou seja, dessexualiza a libido. 

Considera que após esta dessexualização, talvez, possa ser ocasionado o que denominou

de desfusão pulsional. Esta ultima possui uma finalidade problemática, onde a pulsão de

vida e a pulsão de morte que se encontravam fusionadas, se separam , assim como suas

finalidades,  podendo  a  pulsão  de  morte  atuar  livremente  no  interior  e  também  no

exterior dos sujeitos. Em relação a isto,

Para resumir uma série  de reflexões  presentes  em alguns textos  de
Freud, a desfusão pulsional separaria as pulsões de vida e de morte no
que diz respeito aos fins pulsionais, deixando a pulsão de morte agir
livremente dentro e fora do indivíduo, de acordo com sua tendência,
promovendo a ambivalência em um espaço em que ela não existia e
eventualmente gerando novas fusões, que podem ser particularmente
nefastas,  entre  as  estruturas  intrapsíquicas  (METZGER  &  SILVA,
2010, p. 569).

Desta forma, a desfusão pulsional seria, também, um derivado da sublimação, e isso se

constitui  num problema,  visto  que,  como Freud  (1930/1969)  já  havia  formulado,  a
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sublimação  é  um  dos  principais  aspectos  vigentes  e  de  grande  importância  para  a

civilização. Freud (1930/1969) em “O mal estar da civilização” esclarece este ponto, 

A sublimação da pulsão constitui um aspecto particularmente evidente
do desenvolvimento cultural;  é ela que torna possível  às atividades
psíquicas  superiores,  científicas,  artísticas  ou  ideológicas,  o
desempenho de um papel tão importante na vida civilizatória. Se nos
rendêssemos a uma primeira impressão, diríamos que a sublimação
constitui uma vicissitude que foi imposta as pulsões de forma total
pela civilização (1939/1969, p. 118).

Portanto, o processo pelo qual se constitui a cultura, seria o mesmo que trás consigo

aquilo que produz destrutividade. Sendo assim, a desfusão das pulsões está no cerne da

produção intelectual de uma civilização.

Ora,  se  a  cultura  só  se  constrói  a  partir  da  sublimação,  então
poderíamos conceber uma desfusão pulsional constitutiva do próprio
processo de culturalização humana.  Em outros termos,  quanto mais
sublimação, tanto mais destrutiva a pulsão de morte em uma cultura
(Silva Junior, 2001, p. 36, citado por METZGER, SILVA, 2010).

É notável um paradoxo em relação a sublimação, como aponta Metzger & Silva (2010),

e  a  cultura.  Onde  mesmo  permitindo  a  produção  das  atividades  criativas  de  uma

civilização  ao  longo  da  história,  a  mesma  trás  consigo  o  núcleo  que  produz  a

degradação.  Esta  mesma  desfusão  pulsional  é  sentida  na  cultura,  por  conta  do

sofrimento e adoecimento de seus membros, principalmente. Sobre isso acrescentamos,

“Paradoxalmente,  o destino pulsional que erige a cultura e proporciona algum alívio

para o sofrimento (cf. Freud, 1930/1980) é o mesmo que contribuirá para a destruição

dessa mesma cultura e para aumentar o desamparo do indivíduo” (METZGER, SILVA,

2010, p. 573).

Se,  também,  retornarmos  a  sessão 1.6,  onde abordamos questões sobre a teorização

freudiana  sobre  o  sentimento  de  culpa,  notamos  que  a  dessexualização  é  um  dos

processos que permitem a constituição do supereu, a introjeção dos ideais paternos, a

partir  da  identificação.  Desta  forma,  nos  questionamos  se,  o  próprio  supereu  se

constituiria tendo como base uma desfusão pulsional, de acordo o que a dessexualização

pulsional pode engendrar. Este traço que, da mesma forma, poderíamos relacionar ao

que  Leda  Guimarães  (2005)  afirma  sobre  o  supereu  se  consolidar  sobre  a  base  de

vicissitudes da pulsão de morte, conforme abordamos na sessão 1.6.
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Sobre tais efeitos nefastos da pulsão de morte, se fazem sentir no silêncio das palavras,

tendo em vista que a ação da pulsão de morte ocorre por mecanismos inconscientes.

Freud (1930/1969) formula,

Não era fácil, contudo, demonstrar as atividades dessa suposta 4pulsão
de morte. As manifestações de Eros eram visíveis e bastante ruidosas.
Poder-se-ia presumir que a pulsão de morte operava silenciosamente
dentro do organismo, no sentido de sua destruição [...] (1930/1969, p.
141).

Todo esse mecanismo culmina em um grande desamparo, no declínio do sentimento de

vida, vivenciados por parte dos sujeitos. Em meio este cenário uma tentativa de refusão

é  engendrada,  por  parte  dos  indivíduos,  para  tentar  frear  o  desamparo  no  qual  se

encontram mergulhados. 

Contudo, esta tentativa traz consigo riscos, podendo culminar no desenvolvimento de

diversas formas de sofrimento, seria o masoquismo moral um destes riscos, fruto da

violência  dos  ditames  superegóicos.  Esta  questão  se relaciona  com o sentimento  de

culpa, dinâmica de satisfação pulsional superegóica, e que na histeria se apresenta de

forma  inconsciente.  Desta  forma,  podemos  notar  que  o  supereu  foi  investido  e

permanece sendo reinvestido pela pulsão de morte, através dos recursos da desfusão e

refusão, o que caracteriza sua funcionalidade marcada pela severidade, e sua atuação de

maneira inconsciente.  

Relacionando  este  mecanismo  de  refusão  com  nosso  objeto  de  estudo,  o  supereu

feminino na histeria, podemos notar o quanto se faz presente na ferocidade da instância

superegóica, que alastra de maneira silenciosa nos corpos dos indivíduos, a pulsão de

morte.  De  maneira  mais  detalhada  notamos  que  a  pulsão  de  morte  que  não  foi

dispensada  para  o  exterior  dos  corpos,  portanto  permanecendo  no  interior  dos

organismos, sofre uma tentativa  de refusão,  se vinculando ao supereu e provocando

estragos na subjetividade. 

De acordo com o que aqui abordamos, podemos nos debruçar sobre a forma como se

configura  a  histeria  na  contemporaneidade,  assim  como,  suas  sintomatologias,

intimamente atreladas a dinâmica superegóica, a pulsão de morte. 

4 Nesta edição usam a denominação “instinto” se referindo à pulsão. Optamos por permanecer utilizando 
a palavra “pulsão”. 



52

3.5. A histeria na contemporaneidade

Nesta  sessão nos  ocuparemos em um dos principais  pontos  desta  pesquisa,  que diz

respeito  às  dinâmicas  psíquicas  em  jogo  no  desencadeamento  das  sintomatologias

contemporâneas das neuroses histéricas, dentre as quais novas formas de sofrimento são

engendradas. 

O que se relaciona diretamente com este fato é a decadência dos ideais civilizatórios

transmitidos pelo pai, estes que imporiam uma barreira ao supereu, e que como isso sua

satisfação mortífera se alastra no psiquismo dos sujeitos, culminado no surgimento de

diversas  formas  de  sofrimento.  Sobre  tais  sofrimentos,  Claudia  Henschel  menciona,

“experiência  de  vazio,  declínio  do  sentimento  de  vida,  angústia,  vício,  errância,

suicídio.” (HENSCHEL DE LIMA, SANTOS, BARBOSA, PEDROSA, 2015, p. 95).

Em relação à fenomenologia clínica que se apresenta nos dias atuais podemos citar as

anorexias,  bulimias,  síndromes  de  pânico,  toxicomanias,  depressão.  Estes  que  se

caracterizam  como  monossintomas  que  vigoram  na  atualidade  e,  trazem  consigo  a

“formação  de  uma  personalidade  na  forma  do  eu  sou  (eu  sou  toxicômano,  eu  sou

depressiva, eu sou anoréxica)” na forma de uma significação absoluta (HENSCHEL DE

LIMA, SANTOS, BARBOSA, PEDROSA, 2015, p. 95).

Laurent  (2013)  destaca  que  aquilo  que  se  manifesta  nos  corpos  dos  sujeitos  está

dissociado do sentido inconsciente, o que se distanciou daquilo que Freud definiu como

sintoma histérico no século XIX. Sendo assim há um declínio do sentido inconsciente, a

sintomatologia histérica não se manifesta mais como uma mensagem cifrada.

Um dos principais aspectos que culminaram nesta sintomatologia atual foi a queda dos

ideais paternos, que na histeria exerce papel crucial,  como o regulador da satisfação

mortífera superegóica. Estando esta instância que regula o supereu em decadência, sua

face  mais  feroz  ganha  força,  alastrando  seus  estragos  de  maneira  significativa  na

subjetividade histérica. 

Sobre este amor ao pai, Leda Guimarães (2007, p. 10) ressalta uma colocação de Lacan,

feita em 1970 em que localiza muito bem sua importância, “Assim a partir da teoria

freudiana podemos dizer com Lacan que o ‘amor pelo pai’ consiste na armadura da

neurose  histérica”.  Então  esta  armadura  que  sustenta  a  histeria,  concedendo  as

coordenadas do funcionamento psíquico e impondo um limite a satisfação superegóica,

tem sua funcionalidade deficiente nos tempos atuais, nos quais presenciamos de maneira

cada vez mais crescente o aumento da devastação feminina. 
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Desta forma, por não ser o ideal paterno e os processos que engendra para regular o

núcleo  de  satisfação  pulsional  mortífera,  as  pulsões  acabam por  atuar  no  corpo  de

maneira indiscriminada, caracterizando tentativas de refusão pulsional, o que contribui

para o fortalecimento  da dinâmica  do sentimento  de culpa,  conforme abordamos na

sessão anterior, culminando nas mais diversas formas de sofrimento. Sobre isso, temos a

“Circulação  livre  das  pulsões  impondo  uma  satisfação  que  se  alimenta  das  piores

renúncias, sem a interferência do recalcamento das pulsões pelo ideal” (DOMINGUES,

HENSCHEL DE LIMA , FERREIRA, 2010 p. 2).

Sendo assim, a lógica de formação dos sintomas contemporâneos não obedece à crença

do  amor  ao  pai,  onde  os  sujeitos  acabam  por  procurar  soluções  em  saídas  que

promovem o  alastramento  da  pulsão  de  morte,  que  está  na  base  do  dinamismo  da

satisfação pulsional superegóica e que correm na contramão da formação do sintoma,

como foi formalizado na teoria freudiana. Sobre esta questão, 

[...] o artigo parte da tese freudiana a respeito dos processos psíquicos
em jogo na formação do sintoma na histeria – ou seja, a defesa pelo
amor ao pai à irrupção da sexualidade – e trabalha a hipótese de que
na  neurose  histérica  contemporânea  ou  histeria  rígida,  ocorre  uma
falha na defesa, que pressiona o sujeito a elaborar soluções que não
obedecem à lógica de formação do sintoma (HENSCHEL DE LIMA,
SANTOS, BARBOSA, PEDROSA, 2015, p. 96).

Desta forma, um desafio se põe a frente da clínica psicanalítica, pois os sujeitos não

adentram ao tratamento com a divisão subjetiva já estabelecida, muito pelo contrário,

será necessário um trabalho complexo por parte do analista para que a divisão possa

entrar em cena. No caso da histeria, sua questão gira em torno do amor ao pai. Sobre

isso, 

Tais indicadores evidenciam a complexidade do manejo clínico já que
não  é  clara  a  presença  de  uma  interrogação  que  remeta  a  divisão
subjetiva. Supõe-se que a direção detratamento desses casos dependa
do que a demanda de tratamento por parte do sujeito possa revelar
sobre o ponto de desestabilização da estrutura que, no caso feminino,
estálocalizado  no  amor  ao  pai  (DOMINGUES,  HENSCHEL  DE
LIMA, FERREIRA, ANO, p. 1).

Notamos um quadro complexo se constituir frente à clínica psicanalítica, onde se impõe

uma dificuldade  para  a  formalização do diagnóstico  diferencial,  este  que  auxilia  na

direção que irá delinear o tratamento, no discernimento das estruturas psíquicas, neurose

e psicose. 
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No entanto, a especificidade estrutural dos sintomas contemporâneos,
em especial, a redução do sentido inconsciente, dificulta a localização
dos  princípios  formativos  das  estruturas  psíquicas  –  a  saber,  o
recalcamento  com  a  resultante  formação  do  sintoma  nas  neuroses
(conversão e deslocamento) e a foraclusão com o desencadeamento
dos  fenômenos  elementares  nas  psicoses  (HENSCHEL DE LIMA,
SANTOS, BARBOSA, PEDROSA, 2015, p. 95).

Além desta problemática, outra se impõe de maneira maciça, que é a pluralização das

classificações diagnósticas por parte da psiquiatria, que localiza no estrato biológico a

origem dos sintomas. Sendo assim, se constitui num desafio para a Psicanálise a defesa

da  causalidade  psíquica  na  constituição  dos  sintomas,  diferentemente  daquilo  que a

psiquiatria produz na atualidade, os monossintomas, que são formalizados nos manuais

internacionais como “transtornos”, pautados na causalidade biológica. 

Se diferenciando deste paradigma, o sintoma compreendido pela Psicanálise, é a forma

que a estrutura encontrou para se portar diante da existência e suas demandas. Sendo

assim, a atuação psicanalítica na atualidade deve se orientar em localizar no discurso

dos sujeitos os pequenos indícios que poderão favorecer uma abertura na estrutura a

divisão subjetiva. Neste sentido, o ato analítico deve oferecer uma trajetória que permita

um ponto de subversão à lógica superegóica, na qual as histéricas se encontram presas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Buscamos  traçar  ao  longo  desta  monografia,  diversos  aspectos  que  compõem  a

subjetividade  histérica  feminina,  pautados  pela  noção de  que as  transformações  que

ocorrem ao longo da história da civilização, produzem impactos na vida psíquica dos

sujeitos,  de  forma  que,  podemos  afirmar  que  a  subjetividade  está  atrelada  a  um

momento histórico. 

Recorremos, então, a Freud para abordar os fenômenos que decorrem na atualidade, por

acreditar  que  ele  consegue  antecipar,  em sua  época,  alguns  dos  aspectos  de  nossa

contemporaneidade, pincipalmente quando antecipa o declínio dos ideais paternos e o

conceito  de  pulsão  de  morte.  Sendo  assim,  procuramos  marcar  as  mudanças  que

ocorreram  na  subjetividade  feminina  histérica  de  acordo  com  o  movimento  das

sociedades, onde foi possível notar o declínio dos ideais civilizatórios transmitidos pelo

pai,  sendo  tais  ideais  responsáveis  por  impor  certo  limite  a  dinâmica  superegóica.

Contudo, com estas conformações da atualidade, com o declínio do núcleo de amor ao

pai,  que  promoveria  uma  barreira  ao  supereu,  sua  face  mais  feroz  se  alastra  na

subjetividade feminina. 

Com  isto,  há  o  surgimento  de  novas  sintomatologias  atreladas  a  tal  severidade

superegóica,  como a  anorexia,  a  bulimia,  ansiedade  e  depressão.  Sobre esta  última,

trouxemos dados quantitativos assustadores, que marcam milhões de pessoas no Brasil e

no  mundo,  diagnosticadas  com  tal  psicopatologia,  sendo  as  mulheres  a  maioria.

Relacionamos a isto, também, novas formas de sofrimento, que trazem como marca o

declínio do sentimento de vida, errância, o suicídio. 

Com nosso retorno a obra freudiana, notamos que o supereu feminino é constituído e

possui suas particularidades em relação ao masculino.  Freud (1933/1969) nota que o

supereu feminino não consegue atingir a impessoalidade como no caso masculino, desta

forma, teria seu funcionamento debilitado. Afirma isso por apontar que a menina destrói

tardiamente e de maneira incompleta o complexo de Édipo, restando ali uma ligação

com o pai.  

A partir desta formulação freudiana, Laurent (1996) afirma que o supereu feminino, por

restar essa ligação paterna, não alcança impessoalidade, o que faz com que a mulher

acredite mais no juiz do que na lei. Contudo, o supereu feminino não tem sua atuação

deficiente,  pelo  contrário,  demonstra  grande  severidade,  deflagrando  em  sua
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constituição as marcas da crença na autoridade externa o “juiz” acrescido do medo da

perda do amor. 

Acrescentamos a isto, a dinâmica pulsional que sustenta o supereu, o “sentimento de

culpa”, que no caso da histeria atua de maneira inconsciente. É o masoquismo moral,

onde a subjetividade histérica acaba por se submeter aos ditames superegóicos, porém

de forma inconsciente,  o que é mais problemático,  pois sua ferocidade se alastra de

maneira silenciosa na conformação psíquica histérica. 

Ainda nesta temática, notamos que o supereu se constitui sobre vicissitudes da pulsão de

morte.  A  pulsão  de  morte  que  não  conseguiu  atingir  seu  fim  fora  do  corpo,

permanecendo  refreada  no  mesmo,  retorna  sobre  o  Eu,  o  que  tende  a  aumentar  a

severidade superegóica. Assim como a pulsão de morte associada a libido, a favor da

erotização, sofre um desvio de sua satisfação direta em um objeto, quando este sofre a

dessexualização,  se  transformando  em  objeto  de  identificação.  Com  isto,  a  pulsão

retorna também sobre o Eu, também contribuindo para o sadismo superegóico.

Sobre a dessexualização, esta trás em seu cerne uma problemática. A pulsão que foi

desviada de seu fim e que retorna para o ego se encontra desfusionada, ou seja, a pulsão

de vida e de morte que se encontravam amalgamadas,  agora se separam e seus fins

também mudam. Isto que permite a livre ação da pulsão de morte na subjetividade e

corpos dos indivíduos, gerando grande adoecimento nos sujeitos. 

Tendo isto em vista, averiguamos, também, a imagetização prevalente na subjetividade

contemporânea, onde, os investimentos objetais são substituídos pelos mecanismos de

identificação,  intermediados  pelo  Eu.  Este  processo  que,  desta  forma,  promove  a

dessexualização dos investimentos pulsionais, isto que ocasiona a desfusão pulsional.

Temos, então, um panorama complexo da atualidade, onde os sujeitos que constituem as

sociedades  sentem  a  ação  da  pulsão  de  morte  desfusionada  em  seus  corpos  e

subjetividade.  

Desta forma, notamos que podemos alinhar quatro conceitos fundamentais, vigentes na

subjetividade  feminina  histérica  no  desencadeamento  das  sintomatologias

contemporâneas  e  que se relacionam intrinsicamente,  o  supereu,  a pulsão de morte,

desfusão pulsional e o sentimento de culpa. Os três últimos, respectivamente, são a base

sobre  a  qual  o  supereu  se  sustenta.  Observamos  como  inédita,  a  amplitude  das

psicopatologias  atreladas  a  dinâmica  superegóica,  devido  as  conformações  da

civilização na atualidade. 
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Por conta do declínio do amor ao pai enquanto núcleo que limita a satisfação pulsional

superegóica,  esta face feroz desvelada,  domina e deixa seus rastros na subjetividade

histérica feminina de maneira inconsciente, gerando assim, novas formas de mal estar e

sofrimento na histeria contemporânea. 

De acordo com este panorama que se delineia na contemporaneidade,  percebemos o

desafio que se impõe a prática psicanalítica, pois o sentido inconsciente também entra

em declínio, assim como a divisão subjetiva também não se apresenta, sendo necessário

empenho por parte  do analista  para tentar  precipitar  a  mesma.  Sua atuação deve se

configurar através da busca dos pequenos indícios localizados no discurso dos sujeitos,

permitindo  verificar  um ponto  que  permita  a  subversão  da  lógica  engendrada  pela

dinâmica pulsional superegóica. 

Assim como também observamos como uma das possíveis saídas para esta configuração

atual da histeria feminina, o fortalecimento dos ideais paternos, como forma de voltar a

exercer a função de “armadura” da histeria, permitindo as mulheres um bússola para se

guiarem na existência.  
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