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Resumo 

O presente trabalho tem como objetivo descrever as formulações de Freud 

acerca do trauma psíquico, visando investigar de que modo sua compreensão 

da teoria pode ajudar na ilustração de uma experiência prática de estágio em 

um Hospital Geral. Para tal, foi utilizado uma revisão bibliográfica com textos 

fundamentais de Freud a fim de avaliarmos as principais mudanças do 

pensamento freudiano ao longo dos anos, abrangendo o aspecto traumático 

desde as primeiras aparições histéricas até a noção da teoria da angústia. 

Após a realização de um percurso nas reformulações conceituais a respeito do 

trauma na obra freudiana, o objetivo desse trabalho é poder fazer uma leitura 

psicanalítica de um fragmento vivenciado num ambiente hospitalar envolvendo 

o encontro de um pai com a morte inesperada de sua filha.  

Palavras chave: Trauma. Desamparo. Angústia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract: 

This paper aims to describe Freud's contributions on psychic trauma by 

investigating how his understanding of the theory can help in the illustration of 

an internship practice experience at a General Hospital. To this end, a 

bibliographic review of Freud's fundamental texts was used, such as: "Studies 

on Hysteria" (1895), "Additional Observations on Defense-Neuropsychosis" 

(1896), "Beyond the Pleasure Principle" (1920), "Inhibition, Symptom and 

Anxiety ”(1926), an aim to evaluate the main Freudian changes of thought over 

the years, covering the traumatic aspect from the first historical apparitions to a 

notion of the theory of anxiety. These changes were instrumental in 

understanding how trauma theory can collaborate in listening a traumatic event 

in the anxiety of the subject, which is represented by the helplessness of a 

father who was notified of his daughter's death in the hospital. 
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Introdução 

O tema deste trabalho surgiu pelo interesse em me aprofundar no 

conhecimento teórico da Psicanálise. Durante meu percurso acadêmico eu já 

havia feito algumas leituras psicanalíticas que me inclinaram a perceber que a 

noção do trauma é a noção que não deve ser perdida de vista, já que sua 

abordagem teórica nos serve para pensar não só o contexto clínico, como 

também o social. E foi apostando nisso que decidi, em parceria com meu 

orientador, relacionar a evolução do pensamento freudiano sobre o trauma 

psíquico para refletir sobre uma experiência de estágio no contexto hospitalar.  

Ao longo de minha formação programei fazer o primeiro estágio na área 

social, optando estagiar dentro do Hospital Ferreira Machado, um Hospital 

público de referência da região Norte Fluminense. Meu desejo sempre esteve 

pautado em buscar a articulação da vivência prática com a teoria de modo que 

a teoria pudesse contribuir em sua aplicabilidade no viés prático. No período de 

um ano de estágio no Hospital fui direcionado a estagiar na unidade do pronto 

socorro e nesse tempo estive às voltas com situações de extrema 

dramaticidade e sofrimento. Diante disso me vi atendendo inúmeros casos 

difíceis, mas que me fizeram pensar o horror, o descaso da saúde pública e a 

aflição de sujeitos diante de situações angustiantes. Um desses casos que me 

deixou grande aprendizado foi o caso que decidi relatar ao final desse trabalho. 

Escolhi fazer uma análise desse fragmento de estágio por acreditar que ele nos 

ajuda a elucidar bastante as mazelas do desamparo humano. 

A questão central que move a escrita desse trabalho é a indagação a 

respeito do que é a angustia e o trauma dentro da teoria freudiana. A partir 

dessa indagação principal, nosso objetivo passa a ser a de poder fazer uma 

leitura de um fragmento de uma experiência de estágio envolvendo uma 

situação do encontro de um pai com a dor da morte de sua filha. Para que essa 

análise possa ser feita, optamos por realizar um estudo a respeito das 

teorizações de Freud a respeito do trauma e da angustia, de modo que 

pudéssemos compreender o deslizamento conceitual que Freud operou em sua 

teoria a partir do seu encontro com o sofrimento de seus pacientes.  

Para o estudo dos conceitos freudianos, realizamos uma pesquisa 

bibliográfica dos textos de Freud e em alguns momentos também recorremos a 

alguns autores que se inserem dentro do campo da teoria psicanalítica.    



 No primeiro capítulo abordaremos os primeiros trabalhos de Freud e 

suas primeiras incursões clínicas e conceituais a respeito da noção de trauma. 

Neste momento, veremos como Freud construiu sua primeira concepção sobre 

o trauma no campo da histeria. Abordaremos o modo como Freud fez a 

passagem da teoria da sedução traumática infantil para a teoria de um 

traumatismo que envolvia as fantasias oriundas dos efeitos da sexualidade 

infantil.   

Já na construção do segundo capítulo, buscaremos investigar o ponto 

em que Freud promoveu uma grande torção em sua compreensão sobre os 

processos psíquicos e o mecanismo do traumatismo. Será nesse momento que 

investigaremos a importância dos estudos a respeito das neuroses de guerra, 

experiência que foi fundamental para que Freud pudesse compreender a face 

da pulsão que ele conceituou como pulsão de morte. Daí em diante 

investigaremos a compreensão do trauma sob a luz das investigações de 

Freud envolvendo a compulsão a repetição e também sobre suas teorização a 

respeito da angústia.    

No capítulo três, vamos articular os conceitos estudados nos dois 

primeiros capítulos com a experiência vivenciada por um pai diante de uma 

notícia de óbito de sua filha no hospital, procurando refletir de que forma a 

escuta analítica pode atuar perante o desamparo desse sujeito.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 1 – As primeiras concepções freudianas sobre o trauma  

1.1 - O trauma psíquico e sua relação com a histeria e a sexualidade 

No final do século XVIII, galgando construir sua trajetória como médico, 

Freud ganha uma bolsa para estudar no Hospital de Salpetrière, em Paris. 

Além da busca pelo grande acervo de material clínico, Freud sustentava 

profundo interesse em aprender com o renomado médico Jean-Martin Charcot, 

grande estudioso da histeria à época (Freud, 1886). 

No ano de 1886, de acordo com o relatório acerca de seus estudos em 

Paris e Berlim, ao adentrar no Hospital de Salpetrière, Freud se dá conta que a 

pesquisa de Charcot estava voltada para os sintomas que surgiam nos 

pacientes acometidos por traumas considerados graves, mais especificamente 

pelas neuroses traumáticas. A partir desse cenário Freud vai passar a 

investigar a questão do trauma, buscando compreender a sua possível relação 

com as manifestações histéricas (Freud, 1886). 

Freud inicialmente descobre que a causa da histeria estava associada ao 

afeto do susto, condicionada a experiências que chegavam ao sujeito de forma 

inesperada, e então, estas experiências eram percebidas como traumas 

psíquicos. No artigo: “Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos” 

(1893), Ele descreve que qualquer acontecimento vindo de fora que possa 

evocar sensações “(...) tais como o susto, angústia, vergonha ou dor física – 

pode atuar como um trauma dessa natureza; e o fato de isso acontecer de 

verdade depende, naturalmente, da suscetibilidade da pessoa afetada (...)” 

(Freud, 1893, p. 41).  

Desde então, o interesse de Freud em se lançar na pesquisa da histeria 

era em buscar desvendar o seu enigma, já que diante da veracidade da dor do 

sujeito e a irrealidade orgânica que se apresentava nesses casos (as histéricas 

eram vistas como dissimuladas), o autor consegue dar um importante passo ao 

desvendar a ligação da histeria com a etiologia da sexualidade. Ele toma 

conhecimento que: “Deixando falar a histérica, escuta nesse discurso a 

irrupção de outra lógica- a do inconsciente- por onde o sintoma se articula 

como homogêneo à sexualidade” (Maurano, 2010 p. 45). 

Diante desse cenário de incredulidade, uma vez que a medicina não 

conseguia sanar os sintomas apresentados nas manifestações histéricas, 



Breuer1 e Freud se propuseram a ouvir as neuróticas sob a sugestão hipnótica 

e o método catártico2. A hipnose surgiu como método diante a tentativa de 

fazer os pacientes se lembrarem de cena traumáticas. Através da sugestão 

visava-se encontrar um estado de catarse, fazendo com que os pacientes 

pudessem realizar ab-reação3 dos afetos represados através da fala uma, 

estabelecendo assim o alívio imediato dos sintomas no corpo. Freud descreve 

que tais técnicas utilizadas surtiam bastante efeito ao tratamento já que tanto 

ele como Breuer comprovaram que todos os sintomas histéricos desapareciam, 

e que os pacientes conseguiam recordar-se do evento traumático 

acompanhado de uma riqueza de detalhes, tendo em consideração o real afeto 

de suas lembranças dolorosas (Freud,1895). 

No texto “Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos” 

(1893), Freud apresenta a importância da expressão verbal para a eficácia do 

tratamento dos sintomas histéricos, visto que por meio da fala os pacientes 

conseguiam se recordar de desejos insatisfeitos. A lógica do tratamento se 

justifica no fato de que surge a compreensão que os sintomas que ganhavam 

expressões sintomáticas no corpo eram a expressão simbólica de desejos que 

eram impedidos de serem acolhidos na consciência do sujeito (Freud, 1893).  

Já na obra “Estudos sobre a histeria” (1895), o autor descreve o caso 

clínico da jovem Elisabeth Von R., que juntamente a outros casos representou 

um marco para a construção da psicanálise. Esse caso revela a procura da 

Sra. Elisabeth Von R. por um tratamento que pudesse sanar seus sintomas de 

conversão histérica, tais como as dores incessantes nas pernas que a faziam 

ter dificuldade para andar. Freud se propõe a ouvir a paciente e então descobre 

que por trás das dores corporais havia uma conexão antecedente que se 

                                                             
1
 Josef Breuer foi um médico vienense que desempenhou um papel considerável na vida de 

Freud entre os anos 1882 e 1895. O referido médico foi o inventor do método catártico para o 
tratamento da histeria e redigiu com Freud a obra inaugural da história da psicanálise “Estudos 
sobre a histeria” (1895) (Roudinesco & Plon, 1998). 
 
2
 Método de tratamento em que o efeito terapêutico visado é uma “purgação”, uma descarga 

adequada dos afetos patogênicos. O tratamento permite ao sujeito evocar e até reviver os 
acontecimentos traumáticos a que esses afetos estão ligados, e ab-reagílos. Historicamente, o 
“método catártico” pertence ao período (1880-1895) em que a terapia psicanalítica se definia 
progressivamente a partir de tratamentos efetuados sob hipnose. (Roudinesco & Plon, 1998, 
p.107). 
 
3
 Termo introduzido por Sigmund Freud e Josef Breuer, em 1893, para definir um processo de 

descarga emocional que, liberando o afeto ligado à lembrança de um trauma, anule seus 
efeitos patogênicos (Roudinesco & Plon, 1998, p.3). 



apresentava no discurso da moça, em um primeiro momento, associado aos 

cuidados com a saúde de seu pai, e posteriormente associado à morte de sua 

irmã e à paixão proibida pelo cunhado.  

Com o andamento do tratamento, Freud buscou entender de onde tais 

sintomas advinham. Ele relata que teve de agir com insistência ao pedir que a 

Sra. Elisabeth Von R. se lembrasse da impressão psíquica pelo qual seu 

pensamento se vinculou aos primeiros aparecimentos das dores nas pernas, e 

acrescenta que após a moça ficar por longo tempo calada a mesma admitiu ter 

se lembrado de uma noite em que se permitiu sair para poder encontrar-se com 

um rapaz o qual gostava. Depois de muita insistência da família, uma vez que 

ela se responsabilizava incessantemente por cuidar da saúde de seu pai, a 

mesma decidiu ir. Freud descreve que a jovem Elisabeth se recordou da bela 

noite que passara com o namorado onde a mesma ficara até mais tarde, mas 

que a própria lhe narrou que ao chegar à casa se deparou com o agravamento 

de saúde do genitor e, mediante a essa constatação foi invadida por um 

sentimento de culpa por esgotar tanto tempo à sua própria diversão 

(Freud,1895). 

 Freud constata que os sentimentos de alegria que ela se permitiu ter 

naquele momento relacionado ao agravamento da enfermidade do pai ao voltar 

pra casa constituiu um conflito pelo qual a representação erótica foi recalcada 

para longe da associação “(...) e o afeto ligado a essa representação foi 

utilizado para intensificar ou reviver uma dor física que estivera presente 

simultaneamente ou pouco antes” (Freud, 1895, p. 171). Dessa forma, ficou 

claro que a combinação das cenas tratou-se de uma conversão histérica com 

finalidade de defesa da incompatibilidade vivenciada. 

De acordo com Freud, momentos seguintes ao relato, a Sra. Elisabeth 

Von R. conseguiu associar que as dores nas pernas se iniciaram após dois 

anos da morte de seu pai. Ela descreve que o genitor costumava apoiar a 

perna todas as manhãs em sua coxa direita enquanto ela preparava uma nova 

atadura para cuidar dos inchaços decorrentes de sua doença, e confessa que 

era daquele local o qual ele usava como apoio que irradiavam as suas dores. 

Freud então percebe a melhora dos sintomas após a narrativa associativa da 

jovem, mas o autor prossegue tentando desvendar a causa da doença uma vez 



que ele observa que as mesmas dores ainda não haviam cessado por 

completo (Freud,1895). 

Desse modo, Freud descreve que a Sra. Elisabeth prosseguiu com o 

tratamento e que em determinado momento a mesma descreveu que seu 

namorado se afastou dela em sinal de respeito à morte de seu pai, e 

consequentemente ambos acabaram perderam contato. Em outro momento do 

caso, Freud também revela que a jovem Elisabeth teria se lembrado 

novamente das dores que sentira agora em um passeio que fizera, mas sem se 

recordar com detalhes o que teria lhe causado a sensação dolorosa. Freud 

então constata que dado o prosseguimento de sua análise, a jovem lhe contou 

que uma de suas irmãs teria herdado geneticamente a doença do pai, e que 

após o intervalo aproximado de gestações no casamento, a mesma ficara 

bastante fragilizada de saúde e que Elisabeth a acompanhou assim como fez 

com seu pai (Freud,1895). 

Freud continua ouvindo a jovem Elisabeth buscando desvendar o 

enigma da lembrança de tal passeio que a fizera sentir tanta dor nas pernas e 

no texto “Estudos sobre a histeria”, o autor revela a descrição que Elisabeth fez 

para ele quando ela confessou-lhe que observara o cuidado e a ternura com o 

qual seu cunhado cuidava de sua irmã no período de sua doença, e quanto 

feliz ela era em seu casamento, mas ao mesmo tempo essa constatação trazia 

lembranças nada agradáveis de sua própria solidão, de seu desamparo. 

Segundo Freud, com toda a situação difícil que Elisabeth estava vivendo a 

mesma decidiu passear para tomar um ar e espairecer até que sua irmã pediu 

para que seu esposo fizesse companhia para ela, acreditando que a presença 

dele iria fazer bem a Elisabeth naquele momento (Freud,1895). 

 O autor destaca que o cunhado de Elisabeth mesmo não querendo 

deixar a esposa acabou acatando seu pedido. Ele ouve de Elisabeth que o 

passeio foi de bom grado para ela e a mesma se viu contemplada e desejosa 

por ter um esposo como o de sua irmã. Desse modo, Freud finalmente tem 

acesso ao conteúdo da lembrança que causara tanta dor nas pernas de 

Elisabeth a ponto de paralisá-las e impedi-la de dar um passo à frente em 

direção ao cunhado. Ele descreve que dias depois a irmã de Elisabeth Von R. 

veio a falecer e mediante a morte da irmã, Elisabeth acabou tomada por 

pensamentos os quais ela enxergava o caminho livre para poder então ocupar 



o lugar de sua irmã, mas tal desejo foi atravessado pela moral civilizadora e 

sua representação se tornou insuportável para o psiquismo na consciência da 

jovem, ganhando assim valor traumático. Após conseguir expressar o afeto 

recalcado por meio da fala, finalmente seu sintoma foi ab-reagido e Elisabeth 

pôde se livrar das dores incessantes nas pernas (Freud,1895). 

Diante desse caso é possível compreender a ligação entre o conteúdo 

sexual e o efeito traumático causado no psiquismo. No texto freudiano “As 

neuropsicoses de defesa” (1894) isso fica mais claro quando Freud apresenta 

que o sujeito se defende de uma representação inconciliável surgida no plano 

sexual, indicando que o tema sexual aparece no psiquismo ligado a uma 

representação traumática. Ele descreve: “uma defesa perpétua vai-se erigindo 

contra representações sexuais que reemergem continuamente” (Freud, 1894, 

p. 59). 

No mesmo texto, Freud vai relatar suas experiências com os casos 

clínicos chegando a compreensão que o encontro com o advento da esfera 

sexual do sujeito apresenta por si só um encontro traumático. A compreensão 

que ele desenvolve é que “era a vida sexual do sujeito que havia despertado 

um afeto aflitivo” (Freud, 1894, p. 60) e que o conteúdo sexual era o 

responsável pelo surgimento de representações incompatíveis ao aparelho 

psíquico do sujeito, ocasionando os sintomas neuróticos.  

1.2 – A teoria de sedução traumática infantil 

A compreensão de Freud acerca do trauma ganha novas considerações 

no ano de 1896, data da publicação de seu texto “A etiologia da histeria”. Nesta 

obra Freud passa a compreender que a manifestação da histeria advém de um 

mecanismo de defesa pelo qual o eu busca recalcar um aspecto insuportável 

que lhe causa desprazer. Sob esta perspectiva de defesa psíquica, os sintomas 

histéricos deveriam ser entendidos como resultantes de experiências 

traumáticas atreladas à uma prática submissa de abuso sexual experimentado 

pelo sujeito na infância. A propósito desse tema o autor complementa: “(...) tais 

traumas sexuais devem ter ocorrido na tenra infância, antes da puberdade, e 

seu conteúdo deve consistir numa irritação real dos órgãos genitais (por 

processos semelhantes à copulação)” (Freud 1896, p. 164). 



Essa primeira concepção de Freud ficou conhecida como a teoria da 

sedução traumática infantil. O autor se baseou em suas experiências clínicas 

para fundamentar sua hipótese com base na escuta de pacientes, que 

relatavam se recordar de cenas de sedução ocorrida na infância, no momento 

em que essas mesmas lembranças apareciam associadas às primeiras 

manifestações histéricas.  

No texto “Observações adicionais sobre as neuropsicoses de defesa” 

(1896), Freud descreve que o recalcamento da lembrança de uma experiência 

sexual penosa na fase adulta somente ocorre com o sujeito quando ela é capaz 

de acionar o traço mnêmico de um trauma vivenciado na infância. Essa teoria 

não se destinava simplesmente a estabelecer uma relação de causa e efeito 

entre a sedução real e os sintomas, mas a explicar o mecanismo do recalque 

como um processo que acontece numa temporalidade que ele chamou de 

“nachträglichkeit”. Para que possamos compreender melhor essa noção, 

vejamos o esclarecimento feito por Uchitel vai dizer que: 

É no efeito a posteriori (em que, mais do que uma sequência 
de cenas, observa-se uma sobreposição da cena atual com a 
da marca mnêmica) que o evento se torna traumático. O 
trauma não se localiza na vivência da vida adulta, mas no 
reviver a posteriori a intensidade que evoca a primeira cena: 
“Não são os acontecimentos que agem traumaticamente, mas 
sua lembrança, que emerge quando o sujeito chega à 
maturidade sexual” e é capaz de compreender o sentido de 
ambas as cenas (Uchitel apud Favero, 2009, p. 16). 

 

Ainda no mesmo texto de 1896, Freud afirma que o trauma não é capaz 

de causar o adoecimento na ocasião em que ele ocorre. A histeria é um 

adoecimento neurótico que demonstra o traumatismo como algo que ocorre em 

dois tempos. As experiências vividas no passado infantil só irão se tornar 

traumáticas pelo efeito a posteriori de cenas vividas numa etapa posterior da 

vida. Já atingido a maturidade sexual, por efeito de uma associação de traços 

mnêmicos, o psiquismo efetua um elo associativo entre a cena mais recente e 

a cena originária, produzindo a partir desse momento um encontro com um 

afeto traumático. Portanto, Freud entende que é o efeito da lembrança 

traumática que irá atuar no psiquismo muito depois da própria cena já ter 

acontecido, por isso em “Estudos sobre a histeria” (1895), ele afirma que:  

 “(...) a lembrança do trauma - age como um corpo estranho 
que, muito depois de sua entrada, deve continuar a ser 



considerado como um agente que ainda está em ação;(...)” 
(Freud, 1895, p.42). 
 

 No mesmo ano de 1896, Freud publica um importante texto para o 

entendimento das origens das manifestações de neuroses traumáticas, a obra 

intitulada “A Hereditariedade e a etiologia das neuroses”. Tal artigo tinha como 

o objetivo afirmar uma posição contrária aos de seus colegas médicos, em 

especial os seguidores de Charcot, que acreditavam que a hereditariedade 

poderia por si só causar manifestações neuróticas. Sua produção não visava 

negar a afirmativa de que havia a existência de distúrbios nervosos 

hereditários, mas de enfatizar que o nexo causal da neurose hereditária deveria 

estar atrelado a um fator específico: a excitação sexual precoce (Freud, 1896). 

 Freud termina sua obra afirmando seu posicionamento de que as 

neuroses não advinham exclusivamente da hereditariedade, “mas de uma 

característica especial do evento sexual na tenra infância” (Freud, 1896, p.155). 

Através dessa afirmativa, Freud se empenha na produção da teoria da sedução 

traumática, buscando elucidar que a origem das manifestações neuróticas 

estava intimamente ligada entre o momento presente do sujeito na aparição de 

seus sintomas e às experiências vivenciadas pelo próprio sujeito na infância 

(Freud, 1896). 

No ano de 1895, um ano antes da publicação do texto “A 

Hereditariedade e a etiologia das neuroses” (1896), Freud escreve outro texto 

fundamental para a compreensão do trauma relacionado à teoria de sedução, 

este intitulado como “Projeto para uma Psicologia Científica” (1895). Nesse 

texto Freud relata o famoso caso de Emma, uma paciente que apresentava 

sintomas, os quais se expunham em manifestações defensivas pelas quais 

pautavam a sua impossibilidade de adentrar em lojas sem que alguém a 

fizesse companhia (Freud, 1895). 

Em seu tratamento, Emma consegue se lembrar de um episódio quando 

à época estava com doze anos de idade: Ao entrar em uma loja, a paciente diz 

ter se deparado com dois homens dando risada juntos e diante disso relata ter 

saído correndo assustada. Em seguida Emma se recorda que esses homens 

estavam rindo de sua vestimenta e que um deles havia lhe agradado 

sexualmente. Em outro momento tendo dado o prosseguimento em sua 

análise, se recorda de outra cena anterior a essa que já havia relatado, mas 



que não havia se lembrado no momento em que mencionou a primeira. Emma 

se recorda que aos oito anos ela teria ido a uma loja de doces (confeitaria) e no 

momento que ela entrou no estabelecimento o dono da confeitaria teria 

apalpado sua genitália por cima da roupa (Freud, 1895). 

É a partir desse caso que Freud começa a elaborar a primeira teoria do 

trauma, ao qual fica marcado um aspecto fundamental para a psicanálise: a 

questão da temporalidade, ou nachtraglich (a posteriori) em que um 

acontecimento vivido por um sujeito no presente, “retroage em direção ao traço 

de memória da cena mais antiga, criando um elo associativo” (Costa, 2018, 

p.57). Como esclarece Costa (2018), o efeito traumático de um evento 

acontece no momento em que a cena “posterior faz uma associação retroativa 

de modo a conferir uma significação traumática à cena mais antiga, cuja marca 

havia permanecido impressa no psiquismo” (Costa, 2018, p.57). 

A narrativa de Emma nos permite enxergar que o psiquismo realiza um 

elo associativo entre as duas cenas que cronologicamente estão separadas 

pelo tempo, mas que inconscientemente estão inteiramente associadas. O 

detalhe do sorriso surge, então, na apurada escuta clínica de Freud como um 

elemento fundamental: ele evidencia que existe um elo de associação psíquica 

entre a cena mais recente (de quando ela é jovem e se sente constrangida 

diante dos vendedores) e a cena primeva, que estava até então sob efeito de 

um esquecimento (a cena da infância na qual foi molestada pelo proprietário da 

confeitaria). 

Através do caso Emma, Freud postulou que o trauma psíquico advinha 

de uma experiência sexual passiva vivenciada pelo sujeito na infância e que a 

mesma deixava marcas no psiquismo (Freud, 1896). Segundo sua 

compreensão, é justamente pelo fato do sujeito estar na primeira infância “(...) 

que a excitação sexual precoce surte pouco ou nenhum efeito na época; mas 

seu traço psíquico é preservado” (Freud, 1896, p.91). 

 Dessa forma, Freud compreende que o trauma num primeiro momento 

não produz efeitos patogênicos ao aparelho psíquico do sujeito. No entanto, 

essa primeira cena irá permanecer como um traço de memória que poderá ser 

revivido na puberdade, momento em que o sujeito vier a experimentar 

novamente outras experiências sexuais. Retroagindo em direção aos traços 



primevos, as lembranças da primeira infância são reativadas, ganhando assim 

valor traumático (Costa, 2018). 

Portanto, a primeira teoria do trauma psíquico está relacionada a duas 

experiências diferentes da vida do sujeito. Neste momento inaugural de suas 

pesquisas clinicas, Freud acreditava que os pacientes neuróticos adultos 

tinham de fato vivenciado passivamente uma experiência na infância, na qual 

eles tinham concretamente sido incluídos em uma situação sexual envolvendo 

um adulto. A eclosão dos sintomas histéricos se explicava então pelo fato de 

que na infância, a criança ainda não tinha maturidade sexual suficiente para 

assimilar as afetações dessa experiências no campo sexual. Essas 

experiências não gerariam efeitos traumáticos imediatamente, no entanto, elas 

deixavam traços de memórias que seriam resgatadas em um a posteriori 

através de associação a partir de outras situações vividas pelo sujeito. Após a 

puberdade, o sujeito passa por uma nova experiência não explicitamente de 

cunho sexual, mas entendido como qualquer acontecimento que vá despertar a 

lembrança antiga fazendo acessar os traços de memória vividos no primeiro 

momento, ocasionando o trauma psíquico.  

1.3 A teoria da fantasia e a relação com a realidade psíquica 

A partir de 1897, Freud (1897), começou a hesitar acerca da teoria da 

sedução, passando a duvidar dos atos perversos dos adultos contra as 

crianças. Ao realizar uma série de novas descobertas a cerca da sexualidade 

infantil, o que passa a ser importante na compreensão da causalidade das 

neuroses são as fantasias infantis que permanecem exercendo uma função no 

psiquismo dos neuróticos adultos. Freud passa a compreender que a 

determinação das neuroses não estava associada aos acontecimentos reais 

das cenas de seduções relatadas por seus pacientes, mas sim a episódios 

imaginários, tais como os casos de sedução pelo pai, ou de alguma figura 

masculina, que era comumente quem mais representava o papel de abusador 

no discurso dos pacientes (Freud,1897). 

Na carta 69 (1897), escrita para seu grande amigo e confidente, Wilhelm 

Fliess, Freud relata o abandono de sua crença em sua “neurótica”, se referindo 

à sua primeira teoria a respeito da sedução traumática infantil. A partir desse 



novo entendimento, Freud desconsidera parcialmente4 a teoria da sedução, 

analisando ser quase impossível distinguir no conteúdo psíquico o que é real e 

o que é fantasiado. Dessa forma, ele substitui a sua ideia inicial da teoria da 

sedução, pela teoria da fantasia traumática de sedução, em que a fantasia 

passa a ser avaliada como fator primordial na constituição do trauma psíquico 

(Freud, 1897).  

 Um detalhe importante que precisamos dar destaque é que alguns 

avanços teóricos e clínicos foram os responsáveis por fazer com que Freud 

abandonasse sua primeira concepção do trauma: a sexualidade infantil e os 

processos envolvendo o complexo de Édipo.   

Em “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905), Freud irá 

postular que “moções sexuais atuavam normalmente nas crianças da mais 

tenra idade, sem nenhuma necessidade de estimulação externa” (Freud,1905: 

p. 121). A partir desta nova abordagem, ele passa a considerar que nem todos 

adultos neuróticos tinham sido concretamente abusados por adultos em suas 

infâncias. Ao empregar a escuta analítica, ele passa a afirmar que não era 

capaz de distinguir na fala dos pacientes neurótico as suas ilusões de memória 

da infância e os vestígios de seus eventos na realidade. Assim passou a 

compreender que as fantasias de sedução eram na verdade uma busca de 

repelir as lembranças da atividade sexual do próprio indivíduo, a masturbação 

infantil (Freud, 1905).  

Segundo Costa (2018), ao se empenhar nos estudos sobre a teoria do 

complexo de Édipo, Freud expõe sua ampla contribuição para entender o 

trauma psíquico já que é a própria noção de Édipo que concederá importância 

ao aspecto da sexualidade. No mesmo texto, já com o entendimento que a 

sexualidade se origina no campo pulsional, o autor passa a compreender que 

essas pulsões sexuais desempenhavam a causa das produções neuróticas da 

criança, não mais entendidas pela forma de um abuso factual, mas através da 

própria condição que o conteúdo sexual se apropria na produção de fantasias 

da criança. 

                                                             
4
 Freud desconsidera parcialmente a teoria da sedução infantil uma vez que “(...) a lógica de 

que as neuroses eram produzidas por traumas, que eclodiam por meio dessa duplicação de 
duas cenas temporais, será conservada” (Costa, p.59,60). 



Freud entende que os processos presentes no que tange a origem dos 

traumas se associam ao que há nos conteúdos psíquicos do complexo de 

Édipo. Sua compreensão parte da ideia que a sexualidade infantil é traumática 

uma vez que “o trato da criança com a pessoa que a assiste é, para ela, uma 

fonte incessante de excitação e satisfação sexuais vindas das zonas erógenas” 

(Freud, 1905, p. 210-211). 

A compreensão que Freud passou a nutrir sobre a vida pulsional na vida 

das crianças foi, portanto, de fundamental importância para que o referido autor 

pudesse avançar em sua compreensão sobre os processos psíquicos do 

traumatismo. Uma questão fundamental é que se não seria mais possível 

afirmar que todas crianças eram seduzidas por adultos, por outro lado, havia 

uma tipo de sedução erótica que a maioria dos seres humanos não poderia 

escapar: a sedução dos cuidados maternos.  

Como explica Costa (2018), quando a mãe (ou quem cuida da criança) 

investe afetivamente, realizando cuidados tais como beijos, carícias e o próprio 

manejo nos cuidados de higiene do bebê, ali há para a criança uma fonte de 

erotização pulsional, que será recalcada posteriormente diante da 

impossibilidade da criança de romper com a questão cultural, a lei moral da 

exogamia que organiza o processo civilizatório pelo tema do incesto5 (Costa, 

2018). Isso quer dizer que a erotização dos primeiros cuidados faz surgir o laço 

pulsional entre a criança e aqueles que se ocupam de seus cuidados e que 

compõem sua família. São esses laços pulsionais que empurrarão a criança 

em direção aos afetos que irão colidir com os tabus da civilização: a demanda 

pulsional da criança em direção aos pais ou a outros membros de sua família 

irão entrar em conflito com os impedimentos simbólicos da civilização, a saber: 

a proibição do incesto e a proibição do parricídio.  

Ainda no texto “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” (1905) 

Freud destaca também outro fator de grande importância para a temática do 

traumatismo psíquico. O autor descreve na obra a questão da amnésia que 

                                                             
5
 Incesto é a relação sexual ou marital entre parentes próximos ou alguma forma de restrição 

sexual dentro de determinada sociedade. É um tabu em quase todas as culturas humanas, 
sendo por isto considerado um tabu universal. O incesto é punido como crime em algumas 
jurisdições, e é considerado um pecado pelas maiores religiões do mundo. Na maior parte dos 
países ocidentais o incesto é legalmente proibido —– mesmo que haja consentimento de 
ambas as partes (Roudinesco & Plon, 1998, p. 372). 
 



ocorre em grande parte no período da infância. De acordo com Freud, o 

período da infância aponta para a grande capacidade de recepção e 

reprodução de impressões psíquicas, mas que nesse mesmo período o sujeito 

apenas consegue preservar na memória algumas lembranças 

incompreensíveis e fragmentadas (Freud, 1905). 

Freud revela que o conteúdo que foi esquecido pelo psiquismo deixa “os 

mais profundos rastros em nossa vida anímica e se tornaram determinantes 

para todo o nosso desenvolvimento posterior” (Freud,1905, p.165). Ele ainda 

descreve que o efeito da amnésia que acometiam as histéricas, e que está 

associado ao recalcamento, só será possível de uma compreensão quando 

considerado que o indivíduo já possuía traços mnêmicos os quais “(...) através 

de uma ligação associativa, apoderam-se daquilo sobre o que atuam as forças 

repulsoras do recalcamento” (Freud, 1905, p.165).  

Freud então acredita que são as moções sexuais no período da infância 

que irão ligar a amnésia infantil à amnésia histérica, e é a partir desse 

entendimento que ele associa que o material contido nessas impressões 

psíquicas que são esquecidas acaba deixando marcas no aparelho psíquico, 

entendidas como impressões traumáticas (Freud, 1905). 

Através de sua descoberta das fantasias inconscientes, Freud então 

complementa que o trauma emana do exterior, já que a sexualidade advém do 

outro para o sujeito, e é justamente de suas lembranças que as histéricas 

sofrem, estas, já reconhecidas como produções de suas fantasias (Laplanche, 

1992). 

Em: “Conferências introdutórias sobre psicanálise (1917), Freud, ao 

relatar a dificuldade de se fazer a distinção do que é real e do que é fantasia 

nos relatos de seus pacientes na clínica, ele diz: “[...] após alguma reflexão 

facilmente poderemos entender o que é que existe nessa situação que tanto 

nos confunde. É o reduzido valor concedido à realidade, é a desatenção à 

diferença entre realidade e fantasia” (Freud, 1917, p.361). Freud percebe que a 

fantasia possui em si mesma relação direta com a realidade psíquica do sujeito 

e que na prática clínica é a realidade psíquica, ou seja, a representação 

simbólica que o sujeito teve que é determinante para o tratamento e não a 

verdade material, a cena real vivida. 



Nesse momento, já com entendimento acerca da fantasia outro ponto 

ganha força: A compreensão das fantasias originárias6. Para Freud, as 

fantasias tinham caráter sexual, e constantemente elas apareciam no 

psiquismo associada à figura dos pais, uma vez que na infância a criança está 

inserida em situações onde o conteúdo sexual é muitas vezes dito em sua 

presença, ou também quando há por parte da criança uma personificação de 

uma cena real de ato sexual dos pais. Nesses casos quando muito pequena, a 

criança não consegue assimilar e compreender o que chega até elas, e então 

essas informações de origem sexual, passam a ser inseridas em suas 

fantasias, compondo dessa forma a sua sexualidade. A mesma sexualidade 

aparece em diversas ocasiões marcada pela curiosidade, quando, por 

exemplo, as crianças querem desvendar a diferença anatômica dos sexos, e 

questionam os pais a respeito disso (Freud,1917).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6
 Fantasias originárias – Estruturas fantasísticas típicas (cena originária, castração, sedução) 

que a psicanálise descobre como organizando a vida fantasística sejam quais forem as 
experiências pessoais dos sujeitos; a universalidade destas fantasias explica-se, segundo 
Freud, pelo fato de constituírem um patrimônio transmitido filogeneticamente. (Laplanche, 
1992). 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 2 – Trauma e angústia: a compulsão à repetição. 

2.1 As neuroses traumáticas e a relação com a guerra. 

A compreensão de Freud acerca do trauma psíquico associado 

exclusivamente a conteúdos sexuais e pela fantasia persistiu até o final da 

década de 1910, mas é no intervalo entre os anos de 1915 e 1920 que a 

temática do trauma reaparecerá em Freud não mais ligada a neuroses 

advindas de traumas sexuais, mas à neuroses provenientes de eventos 

traumáticos, sendo estes bem acentuados no período da primeira guerra 

mundial (1914-1918). Nessa época, Freud passa a ficar atento ao combatentes 

afetados por traumas associados a acontecimentos violentos no decorrer da 

guerra. No texto “fixação em traumas” (1917), Freud revela que durante o 

tratamento de seus pacientes, a observação que ao serem confrontados com 

incidentes insuportáveis vivenciados nas batalhas, os sujeitos repetiam a cena 

traumática reeditando-as em sonhos que os levariam de volta ao momento 

exato que houve a fixação do acidente, “como se esses pacientes não tivessem 

findado com a situação traumática, como se ainda estivessem enfrentando-a 

como tarefa imediata ainda não executada” (Freud,1917, p. 325).  

Desse modo, constata-se que o evento traumático passa então a ser 

revivido repetitivamente pelo sujeito através de sonhos, pelos quais os próprios 

revelavam a fixação do evento traumático e a rememoração das cenas no 

momento em que foi instalado o dano físico. Essas apresentações sintomáticas 

ficaram conhecidas como neuroses de guerra7 (Rudge apud Favero, 2009). 

Freud observa que os eventos traumáticos que retornavam em formas 

de sonhos foram importantes na percepção de que esses mesmos sonhos 

poderiam se manifestar como  uma tentativa de originar uma elaboração no 

aparelho mental com o intuito de reestabelecer o princípio do prazer8 no 

psiquismo do sujeito, de forma que esses traumas, que estavam sendo 

                                                             
7
 “A neurose de guerra não é em si uma entidade clínica. Provém da categoria da neurose 

traumática, definida em 1889 por Hermann Oppenheim (1858-1919), que a descreveu como 
uma afecção orgânica consecutiva de um trauma real, provocando uma alteração física dos 
centros nervosos, por sua vez acompanhada por sintomas psíquicos: depressão, hipocondria, 
angústia, delírio etc.” (Roudinesco & Plon, 1998, p. 537).   
 
8
 Princípio do prazer – Um dos dois princípios que, segundo Freud, regem o funcionamento 

mental: a atividade psíquica no seu conjunto tem por objetivo evitar o desprazer e proporcionar 
o prazer. É um princípio econômico na medida em que o desprazer está ligado ao aumento das 
quantidades de excitação e o prazer à sua redução. (Roudinesco & Plon, 1998, p.211). 



insistidos repetitivamente nos sonhos, poderiam assim ser tratados pela fala no 

trabalho psicológico com o objetivo determinado de resolver os sintomas 

neuróticos (Freud, 1917). 

A experiência clínica com esse tipo de sofrimento psíquico foi de 

fundamental importância para que Freud pudesse reelaborar sua ideia inicial, 

apresentada em “A interpretação dos sonhos” (1900), de que todo sonho seria 

em si a realização de um desejo. Da mesma forma foi também possível 

reelaborar a sua ideia inicial que o aparelho mental seria governado 

exclusivamente pelo princípio do prazer, como se este fosse o único e 

dominante princípio atuante no funcionamento do aparelho psíquico do sujeito9 

(Rudge apud Favero, 2009). 

No ano de 1918, durante o V Congresso Internacional “A psicanálise e 

as neuroses de guerra”, Freud destaca que a primeira grande guerra colaborou 

diretamente para um expressivo número de casos de neuroses graves. Ele 

descreve que esses casos apareciam majoritariamente como perturbações 

motoras, mas admite que as causas que levaram o adoecimento dos indivíduos 

eram provenientes das neuroses de guerra (Freud,1919). 

No texto “Introdução à psicanálise e as neuroses de guerra” (1919), 

Ferenczi (apud Freud,1919) que também esteve presente no congresso 

observa que, segundo Freud, assim como nas neuroses comuns de tempos de 

paz, as neuroses de guerra ainda concebiam a existência de um ganho 

primário, que seria “a fuga para a doença” (Freud,1919, p. 260).  Nesse mesmo 

artigo é apresentado que as neuroses de guerra até apesentavam uma 

diferenciação com as neuroses comuns, mas, ainda assim elas deveriam ser 

consideradas como neuroses traumáticas, uma vez que a sua causa foi 

provocada por um conflito entre o velho ego pacífico do soldado e o seu novo 

ego bélico e “torna-se agudo tão logo o eu pacífico compreende que perigo 

corre ele de perder a vida devido à temeridade do seu recém-formado e 

parasítico duplo.” (Freud,1919, p.261).  

Em 1919, no texto “Memorandum sobre o tratamento elétrico dos 

neuróticos de guerra”, Freud vai afirmar que a causa imediata de todas as 

neuroses de guerra era a manifestação de um aspecto inconsciente por parte 

                                                             
9
 Essa mudança de perspectiva do pensamento freudiano será discutida mais detalhadamente 

no próximo tópico deste trabalho.  



do soldado para que ele pudesse se afastar de cobranças que traziam perigo a 

seus sentimentos no modo ativo. O medo de perder a própria vida, de 

desempenhar uma postura de oposição à ordem de matar outras pessoas, e 

inibir a própria personalidade por conta de seus superiores são alguns 

exemplos de sentimentos que os civis apresentavam na expectativa de escapar 

da guerra. Entretanto aqueles que eram selecionados para as batalhas sofriam 

de conflitos inconscientes submetendo-os, sob diversas situações, a encontrar 

uma saída através do adoecimento, como também acontecia em neuroses em 

tempos de paz.  

Dessa forma, os atendimentos clínicos de sujeitos que participavam da 

Primeira Guerra possibilitou que Freud passasse a se indagar sobre os 

fenômenos da repetição que apareciam nos sonhos traumáticos e de que modo 

eles estariam atuando em discordância com o princípio do prazer. Dessa 

forma, ele começa a ganhar uma compreensão de que o traumatismo poderia 

não estar remetido necessariamente à experiências infantis de cunho sexual, 

mas que ele poderia inclusive afetar o indivíduo em fase adulta (Freud, 1920). 

2.2 - Além do princípio do prazer: o trauma e a pulsão de morte 

No texto “além do princípio do prazer” (1920), Freud dá bastante ênfase 

ao princípio do prazer na perspectiva de explicar o funcionamento psíquico, 

que funcionaria pela via dos processos primário e secundário10. Entretanto ele 

descobre a existência de outro princípio que governa o funcionamento psíquico 

e que não estaria a serviço do prazer, mas sim, além do princípio do prazer.  

Segundo Freud, tanto o prazer quanto o desprazer, ambos estão 

associados à quantidade de excitação de energia presente na mente do 

indivíduo. Diante disso, ele compreende que o que é entendido como uma 

experiência prazerosa no aparelho anímico estaria ligado à uma quantidade 

baixa de excitação, e o que é percebido como algo desprazeroso estaria 

vinculado a um aumento da quantidade de excitação de energia no psiquismo 

ao aparelho anímico do sujeito (Freud, 1920). Dentro dessa lógica, seria 

possível compreender que o trabalho do aparelho mental se dirige no sentido 
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 Processo primário e processo secundário – Os dois modos de funcionamento do aparelho 
psíquico, tais como foram definidos por Freud. Podemos distinguí-los do ponto de vista tópico, 
em que o processo primário caracteriza o sistema inconsciente e o processo secundário 
caracteriza o sistema pré-consciente-consciente. (Laplanche e Pontalis, 1986). 



de manter baixa a quantidade de excitação, e qualquer estímulo que esteja 

programado para um aumento dessa quantidade será vista com repulsa no 

curso do psiquismo, uma vez que segundo Freud, o princípio de prazer provém 

do princípio de constância, ou seja, de manter sempre baixa a quantidade de 

excitação psíquica (Freud 1920). 

Prosseguindo em seu texto, Freud irá apresentar outro modo de 

funcionamento psíquico, o princípio de realidade: uma modificação do princípio 

de prazer, que está relacionada à autopreservação do organismo. 

Considerando as dificuldades impostas pelo mundo exterior ao qual o sujeito 

vive, o princípio de realidade deve ser compreendido como aquele que vem 

adiar o prazer momentaneamente para garanti-lo posteriormente de forma 

segura, já que o princípio do prazer age de forma semelhante aos instintos 

sexuais que visam à satisfação imediata, e pode representar prejuízo mediante 

as regras de convivência, as leis impostas mediante o processo civilizatório 

(Freud, 1920). 

Há ainda de acordo com Freud, um sistema exterior e interior que 

funcionam como espécie de escudo protetor contra estímulos no aparelho 

psíquico, por isso, invariavelmente as energias livres, relacionadas ao 

funcionamento do processo primário, escoam na mente livremente através dos 

mecanismos de deslocamento e condensação, que em excesso, acabam por 

invadir o órgão anímico sem a real preparação do sujeito para se defender 

desses estímulos. Desse modo, Freud chega uma conclusão fundamental e 

que precisamos ressaltar em nosso estudo: a ação do susto no psiquismo 

passa a ser o fator preponderante para a causa do trauma (Freud, 1920). 

 O autor descreve os modos de funcionamento na recepção das 

excitações, expondo que elas são provenientes tanto do interior quanto do 

exterior do sistema do aparelho psíquico. Uma defesa psíquica seria bem 

sucedida, quando uma excitação proveniente do exterior não adentra no 

aparelho psíquico de forma direta; haveria por parte do aparelho psíquico a 

imposição de mecanismos de desvios ou de barreiras, fazendo com que a 

excitação seja recebida pelo psiquismo de algum modo já reduzida. No 

entanto, esse tipo de defesa não seria possível no que tange às excitações 

provenientes do interior do corpo humano. Nesses casos podemos concluir que 



não há esse escudo de proteção, estando o interior suscetível a um aumento 

proeminente das excitações percebidas como desprazerosas. Contudo, há um 

detalhe primordial que precisamos considerar, de acordo com Freud, o 

psiquismo ainda assim buscará se defender dessas excitações internas. Por 

isso ele afirma: “[...] há uma tendência a tratá-las como se atuassem, não de 

dentro, mas de fora, de maneira que seja possível colocar o escudo contra 

estímulos em operação, como meio de defesa contra elas” (Freud, 1920 p. 40.). 

A partir dessas considerações, Freud passará a nutrir o entendimento de 

que as experiências traumáticas podem ser explicadas então como “quaisquer 

excitações provindas de fora que sejam suficientemente poderosas para 

atravessar o escudo protetor” (Freud, 1920 p. 40). Se o psiquismo considera as 

excitações desprazerosas sempre como algo que vem do exterior (mesmo 

aquelas excitações que são internas), sua compreensão agora é de que o 

trauma psíquico implica na ruptura de uma barreira que protege o aparelho 

psíquico da liberação de estímulos excitatórios que uma vez liberados gerariam 

desprazer, acionando todas as ações de defesa do organismo (Freud, 1920). 

A partir dessa nova compreensão do funcionamento do aparelho 

psíquico, Freud também busca compreender como a neurose traumática se 

instala no aparelho psíquico. Ele chega a uma compreensão de que há um 

recalcamento causado na mente do sujeito quando o mesmo sente um prazer 

que não pode ser entendido como tal. Freud explicita que a maior parte do 

desprazer que o sujeito sente provém de uma percepção desse desprazer, 

podendo este ser causado por uma pressão de pulsões insatisfeitas, ou por 

algo externo de caráter aflitivo, que pode ser encarado como algo perigoso 

para o aparelho mental. É nesse sentido que Freud vai relacionar o 

funcionamento do aparelho psíquico com a causa das neuroses traumáticas, 

como sendo algo advindo do fator surpresa, do susto propriamente dito, em 

que o aparelho psíquico do sujeito não está preparado para recebê-lo e quando 

o mesmo chega provoca um efeito traumático (Freud, 1920). 

Após Freud ter se deparado com inúmeros pacientes que apresentavam 

sintomas neuróticos como nos casos de sonhos traumáticos pós-guerra, ele 

descreve: “esses sonhos esforçam-se por dominar retrospectivamente o 

estímulo, desenvolvendo a ansiedade cuja omissão constituiu a causa da 

neurose traumática.” (Freud, 1920, p. 42). Para Freud, tais 



 ”tais sonhos que ocorrem nas neuroses traumáticas, 
apresentavam a característica de repetidamente trazer o 
paciente de volta à situação de seu acidente, numa situação da 
qual acorda em outro susto”. (Freud, 1920, p. 24).  
 

Essa afirmativa corresponde ao fato de o sujeito em muitas das vezes 

não conseguir recordar as cenas traumáticas e dessa forma a repetição surge 

como tentativa de elaborar o material recalcado. Freud ainda destaca que as 

resistências do paciente se originam do eu, e a compulsão à repetição deve ser 

atribuída ao material que está recalcado no inconsciente (Freud, 1920). 

Freud ilustra outros casos em que o fenômeno da repetição não estava 

associado à sensação prazerosa, pelo contrário, o autor se depara com 

episódios em que havia uma repetição de intenso sofrimento por parte do 

sujeito, cuja ligação com a finalidade do prazer seria dificilmente 

compreensível. Ele dá exemplos fazendo menção a situações as quais a 

criança reproduziria de forma repetitiva cenas vivenciadas por ela 

passivamente em consultórios médicos em que o psicanalista observa nas 

simulações de brincadeiras e jogos infantis a reprodução de sentimentos 

penosos em papéis de médico e paciente vivenciados pela própria criança 

passivamente (Freud, 1920). 

Freud também dá destaque a situações de repetição compulsiva no 

tratamento analítico, em que algumas experiências dolorosas vivenciadas pelo 

sujeito eram recalcadas em decorrência da censura psíquica, mas continuavam 

atuantes em seu psiquismo. Nesse contexto sua observação está voltada para 

o transcorrer do tratamento analítico, quando ele percebe que uma vez 

estabelecida a transferência, tais experiências dolorosas em vez de evocadas 

como lembranças e reminiscências eram compulsivamente repetidas com toda 

a carga de sofrimento endereçada à figura do analista, impedindo 

consequentemente o acesso da lembrança e sua elaboração. A repetição 

funcionaria então como um dispositivo de resistência e de defesa (Freud, 

1920).  

Apesar da diferença etiológica dos casos citados por Freud, encontra-se 

neles o referencial da repetição, havendo na analogia das neuroses 

traumáticas e dos jogos infantis a prova de que o sujeito foi atingido 

abruptamente pelo evento traumático, sem a condição psíquica de se preparar 

para a defesa. Dessa forma, o quantum de excitação liberado pelo trauma é 



então vivenciado como desprazer, irrompendo no psiquismo o escudo de 

proteção, inundando o aparelho mental sem que houvesse o real preparo do 

mesmo para o propósito de conter a grande quantidade de energia liberada, 

ocasionando dessa forma trauma psíquico (Freud, 1920).  

Situações equivalentes seriam vividas em estados de desamparo infantil 

na primeira infância, como no célebre caso da brincadeira do neto de Freud 

que ele nomeou de “fort-da”. Freud observa que as repetições incansáveis nas 

brincadeiras de arremesso do carretel para longe e no ato puxar de volta com a 

linha, simbolizavam em seu desaparecimento e retorno a privação 

momentânea do contato materno, que era sentido pelo infante com enorme 

desprazer. Para Freud, a brincadeira da criança e sua repetição estão 

associadas com a primeira inscrições da regra nas leis da cultura, indicando 

uma renúncia à satisfação pulsional originária, neste caso atrelado à permissão 

para a ausência da mãe em deixá-la ir embora sem queixar-se, mas sem ainda 

desconsiderar a intensa sensação desprazerosa na presentificação da cena 

(Freud, 1920).  

Nestas situações apresentadas por Freud, a repetição se daria 

embasado “num Bemächtigungstrieb (impulso de dominação), para inverter a 

posição do sujeito de passivo a ativo, passando a exercer controle e domínio 

sobre a situação” (Giacoia Junior, 2008, p.41).  No entendimento de Freud, a 

finalidade da repetição seria então percebida como a ideia em dominar o 

sentimento desprazeroso pela repetição lúdica do que foi vivenciado no 

sofrimento, simbolizado na perda do objeto, ou melhor, na ausência da mãe. A 

repetição constituiria assim, a busca pelo controle da situação como também a 

preparação do sujeito diante de possíveis situações traumáticas no futuro, 

adquirindo capacidade de desenvolver angústia, e estar mais bem prevenido 

para o enfrentamento de traumas psíquicos (Freud, 1920).  

A partir da compreensão de que um evento traumático remete a uma 

representação do conteúdo psíquico recalcado, a compulsão à repetição é 

então percebida por Freud como a repetição do episódio traumático e o 

conteúdo que é repetido pode então ser entendido como aquilo que sem 

sucesso não conseguiu adentrar a cadeia associativa. As excitações dolorosas 

que não ganham representação na cadeia associativa, consequentemente não 

conseguem ganhar um registro nos sistemas mnêmicos, ou seja, a vivência 



traumática implica numa experiência que foi recalcada e que se repete 

compulsivamente na tentativa de uma elaboração.  

2.3 A angústia e o encontro com o traumático 

 

Na obra “Inibição, sintoma e angústia” (1926), Freud nos apresenta 

novas considerações a respeito da questão do trauma, tendo a percepção de 

que o trauma está ligado à angústia de separação ou às angústias que a 

separação acarreta.  

Freud dá inicio ao texto considerando que desde o período do 

nascimento o sujeito se depara com inúmeras perdas, ele exemplifica utilizando 

o próprio ato do nascimento e o desmame como elemento de perda que exerce 

papel importante na constituição psíquica do sujeito, uma vez que no início da 

vida o bebê não assimila a separação entre ele próprio e sua mãe. As perdas 

dos objetos teriam, portanto, a função de fazer o ser humano se capacitar a 

vivenciá-las de modo que o mesmo possa construir sua vida com autonomia.  

Assim, podemos considerar, a partir dos textos de Freud, que suportar a 

perda é também um modo de suportar a falta do objeto, sustentando a angústia 

de castração que é esse encontro com o objeto faltoso gerador de angústia. 

Diante disso, a castração se torna imaginável para o sujeito de acordo com sua 

experiência habitual (Freud, 1926). Após a descoberta do complexo de Édipo, 

Freud cita o caso do pequeno Hans, indicando que foi pelo medo diante da 

fantasia de ser castrado que o menino acaba renunciando ao sentimento de 

hostilidade para com seu pai. Em sua análise o pequeno Hans substitui 

simbolicamente o pai pelo cavalo, de modo a defender-se do perigo da 

castração. Já que ele não tinha controle sobre o ir e vir do genitor, o sintoma 

vem exercer a fantasia de poder ter um domínio sobre o temor da castração, 

considerando que em relação ao cavalo ele poderia ativar uma postura de 

inibição ao não querer sair de casa para estar protegido.  

Para Freud, o sintoma (zoofobia) foi instituído como tentativa de evitar 

uma situação de perigo que o pequeno Hans sentia como uma angústia, um 

estado afetivo atrelado a um medo real diante da ameaça de ter sua genitália 

mordida pelo cavalo e de ser castrado. Freud destaca que durante a análise do 

pequeno Hans, a experiência assustadora do menino em assistir a queda de 



um cavalo, a própria brincadeira de cavalinho que costumava brincar com seu 

pai, e a mesma brincadeira que tivera com seu amiguinho e que ocasionou na 

queda e ferimento no mesmo coleguinha, foi determinante na constituição de 

seu sintoma fóbico.  

 O que a análise de Freud nos revela é que nesse caso a angústia da 

fobia animal precisa ser entendida como uma reação diante de um perigo 

sinalizado pela ameaça de castração sentida pelo “eu” (Freud, 1926). Sendo 

assim, podemos afirmar que o caso do pequeno Hans é muito importante para 

que possamos compreender de que modo a angústia aparece para o sujeito e 

em que aspecto ela pode ser utilizada para sinalizar a aproximação de um 

perigo eminente.  

Ainda nesse texto, Freud vai citar o desamparo (condição primária do 

ser humano ligado ao nascimento) relacionando-o como algo traumático e sua 

relação com a constituição da angústia. As vivências que induzem o sujeito à 

neurose traumática podem ser explicadas como situações que promovem o 

rompimento da proteção psíquica contra os estímulos externos. Esse 

rompimento é o que faz com que grandes quantidades de excitações acabem 

chegando ao aparelho psíquico produzindo assim a situação de angústia. No 

entanto, Freud passa a considerar que a não devemos compreender a angústia 

apenas como uma afeição sinalizadora de um perigo, mas sim, como uma 

angústia frente a uma perda, a uma separação que seria o reviver da situação 

traumática ligada ao desamparo originário, constituído pela ausência da mãe 

(Freud, 1926). 

Dessa forma, Freud destaca que a angústia não é produzida pelo 

recalcamento de uma experiência aflitiva, mas revivida como afeto de uma 

imagem mnêmica já existente. Ele afirma que há um deslocamento de energia 

existente no recalcamento que devido ao aumento da carga energética provoca 

o desprazer e assim a angústia causada pelo recalque é reproduzida como 

estado afetivo, segundo uma imagem mnêmica antecedente em que os 

estados afetivos encontram-se vinculados ao aparelho psíquico sob a forma de 

episódios traumáticos primitivos sendo reproduzidos de acordo com tais 

eventos (Freud,1926). 

Ainda em “Inibição, sintoma e angústia” (1926), Freud ao discordar da 

teoria do trauma do nascimento de Otto Rank, descreve a situação causadora 



de angústia originada na criança, relacionada à quando ela se encontra no 

escuro, quando está sozinha, ou quando ela se depara com uma pessoa 

desconhecida. Nas três situações há algo em comum: ambas as cenas citadas 

remetem a uma condição em que a criança percebe a falta de alguém que ela 

ama e anseia. Dessa forma, a imagem mnêmica da pessoa amada é então 

investida pelo infante e ocasionalmente, dependendo de sua vivência, a 

ausência dessa representação imaginária pode vir a ser transformada em 

angústia para a criança (Freud, 1926).  

 De acordo com Freud, a criança apresenta-se angustiada quando 

ocasionalmente denota a falta da mãe e ao mesmo tempo se depara com 

alguém desconhecido em seu lugar a qual não exibe nenhum afeto amoroso e 

por quem não anseia. A angústia seria então a concepção proveniente do 

desamparo da criança. Tal angústia representa a incompatibilidade da criança 

em reunir condições de lidar com o anseio diante da ameaça de perder o objeto 

amado, sendo este interpretado como uma separação da mãe. Freud indica, 

portanto, que é essa angústia causada pela separação da mãe que 

posteriormente fará com que o complexo de castração passe a se configurar 

como a angústia de castração, a qual nas palavras de Freud significa aquilo 

que “constitui o medo de sermos separados de um objeto altamente valioso, e 

de que a mais antiga angústia – a ‘angústia primeva’ do nascimento – ocorre 

por ocasião de uma separação da mãe” (Freud, 1925, p.135).  

Nessa perspectiva, o desamparo é a condição que possibilita explicar a 

causa da angústia, representando um sinal que vem oferecer proteção diante 

de um perigo iminente. Dessa forma, Freud apresenta e faz distinção de dois 

conceitos de angústia: a angústia real, também entendida como automática, 

como sendo o encontro com a própria experiência de desamparo; e a angústia 

sinal, que aparece como tentativa de proteção psíquica frente ao perigo do 

desamparo.  

Sendo assim, Freud compreende que no psiquismo da criança o 

entendimento da existência de um objeto exterior que possua a capacidade de 

fazer reduzir as tensões provenientes de suas necessidades, faz o conteúdo do 

perigo se locomover da simples percepção do aumento da tensão para o 

sentimento de perda do objeto. Ao ser confrontada com as tensões que lhe 

chegam, a criança é tomada pela angústia como forma de prever o perigo 



relacionado à ausência da mãe, sendo portanto dessa forma que podemos 

compreender o surgimento do sinal da angústia (Freud, 1926)  

Segundo Freud, a angústia sinal surge no psiquismo produzindo uma 

espécie de advertência, uma instauração de um aviso, possibilitando que a 

instância do “eu” ative o funcionamento psíquico como forma de viabilizar o 

revestimento do desamparo originário sinalizando e evitando esta situação. De 

acordo com Leite (2011), em seu livro, “Angústia”, a angústia sinal pode ser 

entendida como algo ligado ao princípio de prazer e a pulsão de vida, indicando 

que essas pulsões permitem a proteção contra um conteúdo incompatível que 

chega ao psiquismo do sujeito. A angústia sinal é o que dá possibilidade a 

abertura de um caminho psiquico que visa permitir o sujeito ir ao encontro com 

o desejo, justamente porque ela aparece como uma espécie de ensaio que 

leva o sujeito a proteger-se da circunstância mortífera diante a incidência do 

traumático (Leite, 2011).  

De outra forma, a angústia real, também entendida por Freud como 

automática, surge como uma nova situação de perigo ao qual o “eu” não 

domina as experiências constituídas pela separação do objeto amado. Assim, 

podemos dizer que este tipo de angústia se constitui como sendo o próprio 

reencontro com o traumático, ela é uma situação análoga ao trauma do 

nascimento ao separar-se da mãe, em que o “eu” encontra-se desamparado 

diante da exigência, de sua insatisfação (Freud, 1926) 

Freud então destaca que a angústia é a reação ao desamparo ligado ao 

trauma que posteriormente será repetida na situação de perigo como um sinal 

para ajuda. Diante disso, o que é vivenciado de forma passiva em um trauma, 

se repete ativamente no “eu” de forma a dominar seu curso. Dessa maneira a 

compulsão à repetição é então apreendida como a própria experiência da 

angústia em tentar dominar a pulsão de morte representada pela condição do 

desamparo. Essa tendência a repetir o trauma estaria ligada à função do 

psiquismo em preparar uma circunstância adequada para a descarga da 

energia acumulada no aparelho psíquico, restaurando canais adequados para 

seu escoamento no intuito de uma elaboração do trauma psíquico, isto é, 

daquilo que é repetido continuamente. (Freud, 1926) 



 

Capítulo 3 – Leitura psíquica sobre um fragmento de escuta no contexto 

hospitalar.  

 

Ao longo deste trabalho, mais especificamente no primeiro capítulo, 

passamos pelas transformações conceituais e clinicas que Freud realizou na 

construção de uma compressão acerca dos mecanismos do trauma psíquico e 

da produção de angustia na vida psíquica.   

O relato deste caso visa construir uma articulação entre teoria e prática 

da atuação do psicólogo, por meio de um olhar psicanalítico, buscando 

apresentar de que modo a compreensão do trauma em Freud pode auxiliar na 

elucidação da experiência prática de estágio em um Hospital Geral. Tal 

experiência se refere a um atendimento real de amparo a um pai diante do 

recebimento de uma notificação de óbito de sua filha no âmbito hospitalar. 

Cabe ressaltar que as identificações utilizadas nesta apresentação se tratam 

de nomes fictícios e desse modo preservam a identidade dos envolvidos.  

Queremos também esclarecer que não almejamos produzir aqui uma 

análise extensiva desse caso. Por razões de recorte metodológico, queremos 

abordá-lo como um fragmento de uma experiência de estágio, ressaltando que 

também reconhecemos que a abordagem de um psicólogo em um hospital 

geral, mesmo que possua uma escuta psicanalítica, se diferencia da condução 

de uma análise propriamente dita.  

No dia 05/07/19, numa sexta-feira, cheguei para mais um dia de estágio 

no Hospital Ferreira Machado. Iinicialmente, como de costume, realizei os 

atendimentos aos leitos dos setores referentes ao pronto socorro, até que por 

volta das 13 horas foi solicitada a presença do profissional de psicologia para a 

realização de um atendimento específico na sala do Serviço Social11. A 

convocação do psicólogo consistia em ofertar suporte psicológico a um 

homem, que vamos chamar de Fabiano, 37 anos, que havia acabado de perder 

sua filha, Bruna Miranda, (15 anos de idade). No momento que o serviço de 
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 Essa sala é comumente usada por Psicólogos para a oferta de atendimento a parentes de 

pacientes que dão entrada ao Hospital mediante as situações emergenciais consideradas 

graves, e que ocasionalmente acabam evoluindo a óbito. 



Psicologia foi acionado12, dessa forma me apresentei para colaborar com o 

trabalho na função de ouvir e amparar o sofrimento desse sujeito. 

Assim que cheguei à sala do Serviço Social toda a equipe médica já 

estava reunida com o intuito de notificar o óbito, mas nesse momento eu ainda 

não tinha acesso ao prontuário da paciente e por isso não obtive nenhuma 

informação a respeito da entrada da mesma ao Hospital, tampouco sabia sobre 

sua condição de saúde. Ao entrar na sala, a médica responsável pelo 

atendimento da paciente, logo comunicou ao pai sobre a morte de sua filha e 

instantaneamente com o choque da notícia, o mesmo saiu da sala visivelmente 

emocionado, fazendo um pedido a médica para que ele pudesse ver o corpo da 

filha. De imediato, a médica atendeu sua solicitação e o liberou para vê-la. Em 

seguida fui atrás do Sr. Fabiano e ao adentrar na unidade intermediária, 

popularmente conhecida como “sala de parada”, ele se debruçou sobre o corpo 

da adolescente se despedindo dela como se não tivesse acreditando no que 

estava presenciando. 

Por todo o tempo fiquei ao seu lado e enquanto ele ainda permanecia 

em seu ritual de despedida eu colhia informações com a equipe médica sobre a 

paciente. A médica me informou que a adolescente já apresentava uma doença 

de base (hidrocefalia) e teria, segundo relatos do pai, broncoaspirado a última 

refeição que fizera durante a noite anterior ao fatídico episódio. A mesma 

acrescentou que a paciente já havia chegado ao Hospital com uma parada 

cardiorrespiratória, quase sem nenhum sinal vital, o que diminuiu 

consideravelmente as chances de sucesso nos procedimentos realizados para 

a reversão de seu quadro de saúde.  

 Em seguida, logo após o Sr. Fabiano vivenciar o contato com o corpo de 

sua filha, eu o abordei me apresentando, buscando ouvi-lo. Logo de início ele 

demonstrou abertura diante de minha aproximação e com expressão de muito 

sofrimento relatou que no fim da manhã ele estava trabalhando normalmente 

na obra de uma casa como ajudante de pedreiro até que recebeu uma ligação 

de seu irmão e que ele disse-lhe para comparecer ao Hospital, uma vez que 

sua filha não estaria bem de saúde. Sr. Fabiano salientou que na noite anterior, 
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 Neste estágio somos supervisionados pelo professor supervisor da Universidade e temos 
também a supervisão de um psicólogo que trabalha no setor.  



a adolescente havia broncoaspirado a última refeição que fizera, mas que ele e 

sua esposa acharam, naquele instante, que tudo estava sob controle, já que 

haviam feito todo o procedimento protocolar que normalmente é feito nessas 

condições de broncoaspiração tão recorrentes.13. 

 O pai da paciente destacou que não sabia de fato a causa da morte de 

sua filha, já que a médica não havia lhe explicado de forma clara o acontecido. 

Ele descreveu que por ficar atordoado com a notícia acabou se esquecendo de 

pedir a ela pra lhe explicar melhor a causa do óbito. Nesse momento ele pediu 

que eu solicitasse a presença dela de modo que ele pudesse sanar a dúvida e 

assim o fiz.   

A médica disse que provavelmente a causa da morte da Bruna teria sido 

ocasionada por complicações em decorrência do episódio de broncoaspiração, 

mas para que tal hipótese fosse confirmada seria necessário levar o corpo para 

o Instituto Médico Legal a fim de realizar os procedimentos de necropsia. Neste 

momento, a médica eximiu o pai de qualquer responsabilidade da fatalidade, já 

que segundo ela, pelas condições do corpo, dava para notar que sua filha era 

muito bem cuidada. Essa fala da médica foi de extrema importância para o Sr. 

Fabiano, pois pude perceber que ele demonstrou ter ficado mais aliviado diante 

de tal comentário e se demoveu de sua ideia inicial de aceitar realizar o 

procedimento de necropsia, pois, segundo o próprio, tal procedimento não iria 

trazer a filha de volta à vida.  

Em seguida, Sr. Fabiano foi para fora do Hospital comunicar ao restante 

dos familiares a respeito do óbito de sua filha e me pediu ajuda para isso. 

Nesse momento o acompanhei, buscando auxiliá-lo no que fosse preciso. Ao 

sairmos do Hospital encontramos seus parentes, me deparei com toda situação 

dolorosa que eles estavam vivenciando, me fazendo colocar minha escuta à 

disposição.  Lembro-me dos parentes se indagarem de que modo eles iriam 

proceder dali em diante. Frases foram proferidas como: “Nunca mais vou poder 

                                                             
13

 De acordo com o Sr.Fabiano, sua filha já apresentava o problema de saúde (hidrocefalia) 

desde o período de seu nascimento e por isso ele e sua esposa já estavam acostumados a 

tratar esta intercorrência. 

 



ver minha sobrinha, moço”, “a ficha não caiu”, “não tem jeito, só daqui a um 

tempo pra passar essa dor”, “só o tempo agora pra dar conta”.  

Indo na mesma direção do que trabalhamos sobre a angústia na obra de 

Freud, Moura (2005) explica que frases como essas podem ser entendidas 

como situações em que o sujeito busca construir um anteparo que possa 

amenizar sua aflição. O encontro com a noticia da morte de um ente amado 

pode ser então compreendido como o encontro com um evento que é da ordem 

do inassimilável, pois trata-se justamente das situações que Freud aponta 

como sendo uma afetação excessiva que invade o psiquismo por via do susto e 

da surpresa.  

Para Moura (2005), nessas situações há um corte da ordem do horror 

que coloca o sujeito diante de incertezas que até então ofereciam certas 

garantias ante o desamparo, por isso ela afirma “o tempo passado invade, 

antecipa o futuro, e o presente fica sem lugar para se alojar, sem possibilidade 

de se inscrever” (Moura, 2005, p. 102).  

Diante de um evento tão devastador e sofrido como no caso vivenciado 

pelo Sr. Fabiano e seus familiares, atravessado pelo estudo da psicanálise, 

pude compreender que naquele momento eu não poderia erradicar daquelas 

pessoas a dor da perda. Me foi possível constatar que a melhor forma de poder 

exercer o trabalho de psicólogo naquela situação era compreender que era 

necessário permitir que o pai e os familiares pudessem vivenciar o luto. É 

preciso considerar nesses momentos que existe uma temporalidade singular 

com a qual cada sujeito se colocará diante do trabalho necessário de velar a 

morte do objeto amado.  

Através do estudo que realizamos neste trabalho, podemos observar 

que o encontro com a morte de um ente amado, representa um encontro 

inesperado com a experiência de desamparo, fazendo emergir neste primeiro 

momento uma angustia que remete ao encontro com o horror. No entanto, nos 

foi possível observar que a família, ao aceitar a oferta da minha escuta, pode 

começar a fazer circular suas palavras de luto, o que nos faz pensar que trata-

se justamente da possibilidade de começar a instaurar o trabalho de luto. 

Através da palavra, o pai e a família da paciente falecida, começam a fazer um 

anteparo simbólico perante o lugar vazio e angustiante deixado pela partida do 



objeto amado. Nesse sentido, podemos observar que a possibilidade de 

endereçar uma fala a alguém que não pretende suturar esse lugar vazio é 

exatamente o que poderá construir um véu simbólico para o encontro com a 

angústia. Nesse momento, sustentei uma compreensão extraída de meu 

encontro com a teoria e com a clínica psicanalítica de que que nestas situações 

difíceis é a palavra do sujeito que irá trazer certa amarração a esse sofrimento 

num a posteriori, num só depois.   

Ainda de acordo com Moura (2005), o tempo é reconhecido como 

elemento fundamental nas situações em que o sujeito se encontra com o 

horror, com a incidência do traumático. Em diversas ocasiões ele é utilizado 

como remédio, como antídoto para estas situações em que o próprio sujeito 

esbarra-se com algo terrível, como por exemplo, ao deparar-se com a morte de 

um ente querido.  

De certo que é possível imaginar que a experiência de perder um ente 

querido como no caso Sr. Fabiano pode ser percebido como algo que beira o 

insuportável, mas de acordo com Moretto (2001) escutar sobre a morte 

também se trata de uma tarefa extremamente difícil. Segundo a autora, tal 

escuta aborda a real materialização da castração para onde todos nós 

caminhamos e que em algum momento de nossas vidas estaremos de frente. 

Para ela, a atitude de negar o atendimento e a escuta nesses casos seria, 

portanto o mesmo que evitar a própria castração. Diante disso, creio que uma 

boa escuta analítica no contexto hospitalar é aquela que não deve recuar 

diante das dificuldades, pois é quando me coloco na função de escutar os 

sofrimentos de tamanha dramaticidade que reúno a real dimensão do que essa 

função de escuta pode representar para o sujeito, uma vez que de acordo com 

Miller “falando algo acontece. Falamos e falamos [...] até que a dor dê lugar à 

palavra” (Miller apud Simonetti, 2015, p 138). 

Acreditando no poder transformador que a fala produz para o sujeito, 

Simonetti (2015) destaca que a escuta analítica se vale de uma escuta 

flutuante seguindo o fluxo do dito do paciente até que algo se manifeste em sua 

fala, até que seu Inconsciente apareça. O autor descreve que o trabalho clínico 

consiste em ajudar o sujeito a recuperar a magia das palavras, sendo estas 

advindas do próprio sujeito e não as que vêm de fora, já que para ele estas 



palavras que vêm de fora muitas vezes não são suficientes para modificar a 

estrutura da condição subjetiva do sujeito. (Simonetti, 2015). 

Podemos considerar, portanto, que a psicanálise opera no binômio fala-

escuta, por onde opera a livre associação do paciente direcionada à escuta do 

analista. O autor faz menção a uma metáfora para exemplificar a importância 

da conexão entre ambas, descrevendo que do mesmo modo que o pássaro 

precisa de duas asas para voar, assim é a relação da fala com a escuta: uma 

sem a outra produz pouco efeito, por isso Simonetii indaga qual seria o valor e 

o resultado clínico se alguém ligasse um gravador e ficar falando tudo o que lhe 

vier à cabeça para o gravador? Como esclarece a autora, é “o endereçamento 

dessa fala para alguém que escuta em posição neutra que cria a energia 

necessária para um verdadeiro trabalho psíquico” (Simonetti, 2015 p.157) 

Tal indagação nos serve para pensar exatamente o atendimento feito ao 

Sr. Fabiano. Se em um primeiro momento, ele encontrava-se bastante 

angustiado e aprisionado à sua própria condição solitária, dolorosa, conforme 

ele conseguia direcionar ao estagiário de psicologia o seu sofrimento, foi 

possível perceber uma mudança em sua fisionomia, em sua aflição, que aos 

poucos era direcionado para a palavra. Esse sofrimento não fora negado, mas 

fora acolhido em uma escuta apropriada e mediante a esse acolhimento nossa 

aposta é de que somente a enunciação de seus dizeres é que a angustia 

poderia vir a ser velada pelo poder da linguagem. 

Segundo Moretto (2001), ao trabalharmos com a escuta psicanalítica 

compreendemos que a condição do aparecimento da angústia diz respeito ao 

encontro com o real de uma cena na qual advém a falta de significantes, ou 

seja, a falta de palavras do sujeito que trariam significação à sua situação de 

angústia. A função do analista atuando nesse contexto em que o sujeito é 

inundado por sentimentos de angústia é de “se oferecer como escuta, como um 

Outro que possibilita a fala, dado que as formações simbólicas têm como 

função dar conta da angústia, ainda que não-toda” (Moretto, 2001, p. 103).  

 A análise desse fragmento de uma escuta num ambiente hospitalar, nos 

permite entender que ao receber a notificação do óbito de sua filha, o pai é 

confrontado com algo que estudamos em “Além do princípio do prazer” (1920). 

A cena que estamos relatando pode ser vista como o encontro de um sujeito 



com uma angústia advinda como fator surpresa, como susto propriamente dito, 

chegando ao seu aparelho psíquico num momento em que não há nenhum 

sinal de alerta (angústia sinal) para que o sujeito pudesse estar preparado para 

recebê-lo. Portanto, o encontro com a notícia e o encontro com o corpo de sua 

filha morta, pode ser entendida como um encontro com a angústia nua e crua, 

um reencontro com o horror do desamparo estrutural.  

Podemos pensar que por mais que o Sr. Fabiano estivesse presente no 

Hospital e soubesse que sua filha estava em situação delicada, ele chegou a 

informar durante seu atendimento que era costumeiro os episódios de 

intercorrências de broncoaspiração e que sua filha já havia passado por 

situações semelhantes a essa anteriormente. Tal circunstância me leva a crer 

que ele apresentava nesse caso a esperança de uma melhora no estado de 

saúde de sua filha, o que mais tarde não se concretizou, o que confirmar que a 

notícia do óbito possivelmente o pegou de surpresa. 

É possível estabelecer desse modo que a dura notícia da perda de uma 

filha, como no caso desse pai, pode ser compreendida como um evento 

traumático. De acordo com Freud, as experiências traumáticas são entendidas 

como “quaisquer excitações provindas de fora que sejam suficientemente 

poderosas para atravessar o escudo protetor” (Freud, 1920 p. 114.). Podemos 

relacionar nesse caso que a própria notícia de óbito veio a conferir um choque 

violento com proporção suficiente para vencer a capacidade desse sujeito 

dominar e elaborar psiquicamente a cena vivenciada. É pelo evento ocorrido 

trazer uma dor que chega muito antes que a rede simbólica de significação do 

sujeito, que podemos compreender o encontro com o traumático. Como aponta 

Freud em “Inibição, sintoma e angústia” (1926), uma situação traumática é da 

ordem de uma angústia real atrelada ao desamparo e que por sua vez aparece 

como algo que separa e que divide o sujeito diante do impossível de ser 

assimilado e compreendido. 

Como vimos, Freud aborda que o trauma psíquico está ligado à angústia 

de separação, mais especificamente ao desamparo. Podemos nos servir do 

entendimento de Freud para compreender que o Sr. Fabiano ao receber a 

notícia de morte de sua filha encontrou-se com uma angústia real que o levou 

diretamente à cena do desamparo originário, revivida como afeto de uma 



imagem mnêmica já existente. O desamparo está intimamente ligado à perda 

do objeto. Como podemos ver neste trabalho, em um primeiro momento este 

objeto é representado pela mãe, mas com o tempo o sujeito o perde e vai 

investindo em objetos substitutos na tentativa de recobrir esse desamparo 

originário. Podemos entender que a perda da filha leva o Sr. Fabiano de volta 

ao desamparo, mas desta vez representado pela morte da adolescente.  

Através desse caso podemos pensar que o desamparo do Sr. Fabiano 

se instaurou diante da incompatibilidade em lidar com a morte de sua filha, um 

objeto amoroso que jamais será trazido de volta à vida e que em nenhuma 

outra oportunidade ele terá acesso físico. Talvez num a posteriori ele consiga 

dar lugar a esse sofrimento, simbolizando esta perda, mas há de se estimar 

que nesse processo esteja a sua palavra. Uma vez que de acordo com Leite: 

“(...) a palavra, tão valorizada na experiência psicanalítica, é acima de tudo 

aquilo que pode iluminar a vida, recobrindo o desamparo humano” (Leite, 2011, 

p.41). 

Considerações Finais 

 

Antes de fazermos nossas considerações finais, gostaríamos de deixar 

registrado que esse trabalho não tem a pretensão de ser um estudo que 

consiga absorver todos os aspectos que envolvem a noção de trauma e de 

angustia e na teoria freudiana. Por meio de um recorte metodológico, traçamos 

um caminho que consideramos adequado para aos objetivos de nossa 

pesquisa.  

Iniciemos, portanto, concluindo que Freud, ao longo de sua construção 

teórica acerca do trauma psíquico, passou por formulações a respeito dos 

mecanismos em jogo no trauma. Em um primeiro momento, compreende que o 

trauma estaria ligado a algo de ordem sexual, uma vez que buscando tratar os 

sintomas de seus pacientes histéricos, o autor se depara com discursos em 

que os pacientes teriam sido vítimas de uma sedução real sofrida de forma 

passiva na infância. Entretanto, após a descoberta da teoria do complexo de 

Édipo, Freud compreende no contexto clínico que a realidade psíquica do 

sujeito sobressai à realidade material, indicando posteriormente que o que se 



apresentava no discurso de seus pacientes se tratava na verdade de fantasias 

inconscientes.  

Freud passa a entender que os sujeitos sofriam de reminiscências, 

lembranças de fantasias edipianas. Nesse tempo Freud constata a ideia de um 

a posteriori. Ele compreende que era o efeito da lembrança de cunho sexual 

após a maturação da vida infantil que era traumática para o sujeito. Sendo 

assim, mesmo após Freud se demover de sua ideia inicial em que o trauma 

psíquico estaria relacionado a um abuso sexual factual, a noção de um a 

posteriori permaneceu em suas considerações, sendo inclusive de extrema 

importância para a psicanálise o entendimento que uma circunstância infantil e 

uma circunstância atual se atrelem para então constituir um efeito traumático. 

 Entre os anos de 1915 e 1920 a temática do trauma retorna com força 

às atenções de Freud, inicialmente voltado para os casos de neuroses 

traumáticas que acometiam os combatentes da Primeira Guerra Mundial. Neste 

período Freud se dá conta que o trauma também poderia acometer a vida do 

sujeito sem necessariamente estar atrelado a uma experiência sexual. Ele 

começa a atender os combatentes da Guerra que chegavam com sintomas de 

sonhos traumáticos, onde os mesmos sonhos transportavam os combatentes 

de volta ao momento exato em que os próprios eram acometidos por acidentes, 

pelo dano físico.  

Esse período da Guerra foi importante para Freud perceber que havia 

algo além nas repetições desses sonhos. No ano de 1920, Freud se debruça 

sobre a existência de algo que seria além do princípio do prazer. O autor 

reconstrói toda a teoria e sua clínica com a publicação de sua obra “Além do 

princípio do prazer”, indicando que havia algo no psiquismo do sujeito que 

insistia se repetir através de experiências dolorosas. Ele descobre então que a 

repetição dos sonhos traumáticos seriam a tentativa do psiquismo de elaborar 

o momento ocasionado pelo encontro com uma experiência dolorosa e 

irrepresentável para o sujeito. Nesse tempo Freud vai elaborar o conceito de 

pulsão de morte que por sua vez está diretamente ligada a compulsão à 

repetição, sendo essa um efeito da pulsão de morte. 

 Já em 1926, o trauma também poderá ser compreendido na obra 

freudiana estando relacionada com o conceito de angústia. Nesse ano, Freud 

formula outra importante obra intitulada “Inibição, sintoma e angústia”, texto no 



qual irá revelar a relação entre o trauma e angústia. Ele percebe que o bebê 

estando diante da não satisfação de suas necessidades, sobretudo no período 

do nascimento, teria ali estabelecido um traço de memória referente ao estado 

de desamparo que posteriormente ganharia valor traumático. Freud revela que 

a angústia seria representada de dois diferentes modos. A angústia sinal que 

estaria relacionada a lembrança do estado de angústia e que serviria para 

avisar ao sujeito de um perigo eminente, de um trauma; e a angústia real, ou 

automática, como sendo um reencontro com uma experiência que traz à tona a 

mesma angustia vivida na experiência do desamparo vivenciado pelo bebê na 

infância.  

 Nesse contexto fazemos valer o percurso de Freud para refletir sobre o 

trauma num fragmento de uma experiência de escuta psicanalítica no contexto 

hospitalar. Sendo assim, nosso trabalho caminhou até o ponto que 

pudéssemos formular algumas respostas para as questões que moveram 

nossa escrita: como compreender a questão da angustia e do trauma frente à 

notificação de óbito no contexto hospitalar? E qual a seria a função do 

psicanalista que atua num contexto hospitalar?  

Através de nosso percurso na obra freudiana, podemos propor que 

diante de todo e qualquer contexto o trauma é o encontro com uma experiência 

na qual o sujeito se depara com uma face da pulsão: a pulsão de morte e sua 

impossibilidade de ganhar inscrição no campo da significação. O mesmo pode 

também ser compreendido como o encontro com a angústia, remetido ao 

desamparo originário de sermos separados de nossos objetos amorosos, que 

por sua vez podem aparecer a qualquer momento e lugar, inclusive no hospital, 

local amplamente reconhecido e identificado como o que impera o sofrimento 

humano. 

 Parece simplório dizer que a função do analista nesses contextos, onde 

impera tamanha dor e aflição, seja ouvir e acolher todo essa dor. Porém, 

sabemos que não é nada simples para alguém possa se dispor e vir a ocupar 

esse lugar de testemunha do encontro do sujeito com a angustia em sua face 

mais brutal.  Na fala de autores como Simonetti e Moura, que tem vasta 

experiência no contexto hospitalar, ambos reconhecem a função do analista 

como a função de amparar o sofrimento por meio da escuta. Os psicanalistas, 

portanto, repetem o próprio movimento do criador da psicanálise que ao se 



colocar numa escuta flutuante e atenta foi capaz de reelaborar sua teoria à 

medida que tornava sua escuta cada vez mais atenta aos enigmas trazidos 

pelos analisandos.  

Diante de todo cenário de angústia, pensando a partir do caso do Sr. 

Fabiano, chegamos à conclusão que é somente por meio da legitimidade da 

fala do sujeito que é possível de certa forma fazer uma oferta de escuta, apor 

meio da qual ele poderá fazer bordas simbólicas diante do abismo que se abre 

perante o encontro com a morte da filha. A escuta não pode sanar a angustia, 

pelo contrário, ela permite que a dor seja humanizada e amparada pelo efeito 

das palavras que surgem do próprio saber do sujeito. Consideramos, portanto, 

que não tamponar a angústia e poder acolher os significantes do sujeito, seja o 

caminho mais plausível para que o horror do encontro traumático, possa ser 

abrandado e velado simbolicamente, fazendo com que o sujeito, num a 

posteriori, possa encontrar vias possíveis para que o movimento do desejo e 

das pulsões de vida possam voltar a operar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referencias bibliográficas 

Costa, G. Q. (2018). Entre o desejo e o gozo: o infantil na psicanálise. Tese de 
Doutorado. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 
Brasil.  

Favero, A. B. (2009). A noção de trauma em psicanálise. Tese de Doutorado.  
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 
Brasil. 

Freud, S. (1893). Sobre o Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos: 
Comunicação Preliminar (Breuer e Freud). v. 2 In: Freud, S. Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 
Rio de Janeiro: Imago, 2006.  

Freud, S. (1894). As Neuropsicoses de Defesa. v. 3 In: Freud, S. Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 
Rio de Janeiro: Imago, 1987. 

Freud, S. (1895). Projeto Para uma Psicologia Científica. v. 1 In: Freud, S. 
Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996.  

Freud, S. (1896). A Hereditariedade e a etiologia das neuroses. v. 3 In: Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 
Rio de Janeiro: Imago, 1996. 

Freud, S. (1896) A Etiologia da Histeria. v. 3 In: Freud, S. Edição Standard 
Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de 
Janeiro: Imago, 1987.  

Freud, S. (1896). Observações Adicionais Sobre as Neuropsicoses de Defesa. 
v. 3 In: Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1987.  

 Freud, S. (1896). A Hereditariedade e a Etiologia das Neuroses. v. 3 In: Freud, 
S. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1987.   

Freud, S. (1897).  Carta 69. v. 1 In: Freud, S. Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 
1996.  

Freud, S. (1900). A Interpretação dos Sonhos. v. 5 In: Freud, S. Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 
Rio de Janeiro: Imago, 1996.  

Freud, S. (1905). Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. v. 7 In: Freud, S. 
Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund 
Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996.  



Freud, S. (1917). Conferências introdutórias sobre psicanálise: Conferência 
XXIII: Os caminhos da formação dos sintomas. v. 16 In: Freud, S.  Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 
Rio de Janeiro: Imago, 1996. 

Freud, S. (1917). Conferência XVIII: Fixação em traumas – o Inconsciente. v.16 
In: Freud, S. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas 
de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1976.  

Freud, S. (1917). Conferências Introdutórias Sobre Psicanálise: Teoria Geral 
das Neuroses (Parte III). v. 16 In: Freud, S. Edição Standard Brasileira das 
Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 
1976 

Freud, S. (1917). Conferência XXIII: Os Caminhos da Formação dos Sintomas. 
v. 16 In: Freud, S. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1976. 

Freud, S. (1917). Conferências Introdutórias Sobre Psicanálise. v. 17 In: Freud, 
S. Edição standard brasileira das obras psicológicas completas. Rio de 
Janeiro: Imago, 1996. 

Freud, S. (1919). Introdução à Psicanálise e as Neuroses de Guerra. v. 17 In: 
Freud, S. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1976.  

Freud, S. (1920). Além do princípio de prazer. v. 3  In: Edição Standard 

Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de 

Janeiro: Imago, 1996. 

Freud, S. (1956 [1886]). Relatório Sobre Meus Estudos em Paris e Berlim. v. 1 
In: Freud, S. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas 
de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1990.  

Freud, S. (1926). Inibições, Sintomas e Ansiedade. v. 20 In: Freud, S. Edição 
Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. 
Rio de Janeiro: Imago, 1976. 

Freud, S. (1955 [1920]). Memorandum sobre o tratamento elétrico dos 
neuróticos de guerra. (1919). Introdução à psicanálise e as neuroses de 
guerra. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud, v. XVII. Rio de Janeiro: Imago, 1976 

Giacoia Junior, O. (2008). Além do Princípio do Prazer:  Um dualismo 

incontornável. In: Para Ler Freud. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 

Jorge, M. A. C. (2010). Fundamentos da Psicanálise de Freud A Lacan. v. 2 
In: A clínica da fantasia. Rio de Janeiro: Zahar. 

Laplanche, J., & Pontalis, J. B. (1992). Vocabulário de psicanálise. São Paulo: 
Martins Fontes. 



Leite, S. da C. (2011). Angústia. Rio de Janeiro: Zahar. 

Maurano, D. (2010). Histeria: O Princípio de Tudo. v. 1 In: Para Ler Freud. São 
Paulo: Civilização Brasileira. 

Moretto, M. L. T. (2001). O Que Pode um Analista no Hospital? (1ª ed.). São 
Paulo: Casa do Psicólogo.  

Moura, M. D. de. (2005). Psicanálise e Hospital-4: Novas Versões do Pai: 
Rreprodução Assistida e UTI. Belo Horizonte: Autêntica Editora. 

Roudinesco, E. & Plon, M. (1998). Dicionário de Psicanálise. Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor 

Simonetti, A. (2015). Psicologia Hospitalar e Psicanálise. São Paulo: Casapsi 
Livraria e Editora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


