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RESUMO 

 
Wainstein, V. L. (2021). “Meu coração pertence à mamãe”: efeitos da transmissão 

psíquica entre as gerações em um caso clínico de distúrbio alimentar. (Tese de 
Doutorado). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

A tese intitulada “Meu coração pertence à mamãe”: efeitos da transmissão psíquica entre 
as gerações em um caso clínico de distúrbio alimentar tem como objetivo articular os 
processos psíquicos singulares de uma jovem paciente bulímica com o vínculo 
intersubjetivo configurado entre mãe e filha, para verificar se é possível estabelecer uma 
relação entre o surgimento do distúrbio alimentar e os mecanismos patológicos de 
transmissão psíquica entre as gerações. O material clínico da paciente foi obtido em 
sessões com orientação psicanalítica e mediante a aplicação da técnica projetiva 
Desenho da família com histórias. O material clínico da mãe da paciente foi coletado em 
duas entrevistas com orientação psicanalítica e mediante à aplicação da mesma técnica 
projetiva gráfica. Para dar tessitura à análise do material clínico, foi utilizado o referencial 
teórico da psicanalista Haydee Faimberg, que cunhou o termo telescopagem 
transgeracional para designar o mecanismo pelo qual as identificações alienantes 
pertencentes a gerações precedentes tornam o sujeito depositário de uma história que 
não lhe pertence. A identificação alienante se sustenta como resultado do trabalho de 
duas forças complementares: o depósito parasitário de fragmentos de uma história de 
relação objetal que pertence a outra geração e a desmentida, por parte do sujeito, da 
ferida narcísica imposta pelo complexo de Édipo. A análise dos dados evidenciou que as 
identificações alienantes impossibilitam a elaboração da herança psíquica, levando a 
repetição de vivências traumáticas que acarretam um enorme sofrimento e que congelam 
o tempo em um presente atemporal. No caso da bulimia, o tempo transcorre de forma 
cíclica entre os momentos comer-vomitar-dormir, sem registro do ritmo circadiano e sem 
projeção de um tempo futuro. A metodologia proposta para o estudo da transmissão 
psíquica entre as gerações demonstrou ser eficaz, uma vez que a interpretação do 
discurso tanto da paciente como o da sua mãe, em conjunto com a análise da produção 
gráfica de ambas, evidencia a forma como o mecanismo das identificações alienantes 
opera no psiquismo tanto da paciente como da mãe. 
 
Palavras-chave: Transmissão psíquica. Transmissão transgeracional. Bulimia. 
Intersubjetividade. Identificações alienantes.  
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ABSTRACT 

 

Wainstein, V. L. (2021). “My heart belongs to my mother”: effects of psychic transmission 
between generations in a clinical case of eating disorder. (Tese de Doutorado). 
Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo. 

 

The thesis entitled "My heart belongs to my mother": effects of psychic transmission 
between generations in a clinical case of eating disorder aims to articulate the unique 
psychic processes of a young bulimic patient with the intersubjective link configured 
between mother and daughter, to verify whether it is possible to establish a relationship 
between the appearance of the eating disorder and the pathological mechanisms of 
psychic transmission between generations. The patient's clinical material was obtained in 
sessions with psychoanalytic guidance and through the application of the projective 
technique Family drawing with stories. The clinical material of the patient's mother was 
collected in two interviews with psychoanalytical guidance and through the application of 
the same graphic projective technique. The theoretical framework of psychoanalyst 
Haydee Faimberg, who coined the term transgenerational telescoping, was used to give 
texture to the analysis of the clinical material to designate the mechanism by which 
alienating identifications belonging to previous generations make the subject a depository 
of a history that does not belong to him. The alienating identification is sustained as result 
of the work of two complementary forces: the parasitic deposit of fragments of an object 
relation story that belongs to another generation and the subject's denial of the narcissistic 
wound imposed by the Oedipus complex. Data analysis showed that alienating 
identifications make the elaboration of the psychic inheritance impossible, leading to the 
repetition of traumatic experiences that cause enormous suffering and that freeze time in 
a timeless present. In the case of bulimia, time elapses cyclically between eating- 
vomiting- sleeping moments, with no record of the circadian rhythm and no projection of 
a future time. The methodology proposed for the study of psychic transmission between 
generations proved to be effective since the interpretation of the speech of both the patient 
and her mother, together with the analysis of the graphic production of both, shows the 
way in which the mechanism of alienated identifications operates in the psyche of both 
the patient and the mother. 

 

Keywords: Psychic transmission. Transgenerational transmission. Bulimia. 
Intersubjectivity. Alienated identifications. 
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1 APRESENTAÇÃO 

Posso afirmar com orgulho que a psicanálise faz parte da minha história desde o 

berço. Quando eu tinha quinze anos, minha mãe concluiu sua formação como analista e, 

nessa ocasião, ela apresentou um caso clínico que me marcou profundamente. Laura, 

sua paciente, era uma moça de 22 anos, que recebeu o diagnóstico de astrocitoma 

cerebral (um tumor benigno situado no tecido nervoso) após procurar ajuda médica por 

uma hemiplegia esquerda. O tratamento indicado foi radioterapia, cujas sequelas foram 

alopecia definitiva e um rebaixamento cognitivo, evidenciado no decorrer da psicoterapia. 

Laura foi encaminhada para tratamento psicoterapêutico porque a equipe médica 

tratante percebeu uma falta de cuidado por parte do ambiente familiar. O neurocirurgião 

responsável ficava perplexo porque a mãe de Laura chegava sorridente ao hospital e 

oferecia comida para os residentes como se estivesse participando de uma festa. Laura, 

por outro lado, parecia descuidada e malvestida.  

Em uma ocasião, Laura chegou ao hospital com um hematoma na bochecha 

porque se recusou a receber ajuda da mãe para tomar banho e o pai, que presenciou a 

discussão, bateu no rosto da Laura. A partir desse episódio, a analista convocou aos pais 

para participar de uma entrevista e, com esse material, ela fez maravilhosas reflexões 

sobre a transmissão transgeracional. Intuitivamente, minha mãe, a analista, pediu para a 

mãe da Laura que trouxesse à sessão desenhos feitos por Laura quando era criança. 

Deste modo, a analista descobriu um desenho em que a Laura havia se representado 

com um lenço na cabeça, o qual tinha uma flor estampada no local exato onde o tumor 

se desenvolveu. Quando a Laura se reencontrou com o próprio desenho, ela exclamou: 

“Eu sabia que ficaria careca e teria que usar um lenço na cabeça!” Minha mãe, a analista, 

pergunta no seu trabalho: que saber inconsciente habita nessa criança? 

Sabendo sem saber, a pergunta sobre o saber inconsciente que habita em cada 

um de nós me acompanhou na eleição da carreira de Psicologia e, posteriormente, na 

escolha por continuar minha formação como psicóloga residente em um hospital de 

Buenos Aires, que contava com um renomado serviço de Saúde Mental. Nesse hospital, 

fiz parte da equipe de psicólogos do ambulatório de transtornos alimentares, onde as 
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histórias das pacientes foram alimentando meu desejo por compreender seu profundo 

sofrimento.  

Em São Paulo, eu quis continuar essa trilha e fiz uma especialização em Saúde 

Mental no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Após a 

especialização, permaneci vinculada à instituição como psicóloga voluntária, 

desenvolvendo um trabalho como coterapeuta de grupo na Enfermaria de Transtornos 

Alimentares (ECAL) do Ambulatório de Bulimia e Anorexia (AMBULIM).  

Minha dissertação de mestrado teve como foco o estudo das relações objetais em 

três pacientes com diagnóstico de anorexia internadas nessa enfermaria. O interesse por 

esse campo de conhecimento foi “ganhando corpo” a partir da minha experiência com as 

pacientes da ECAL. A clínica dos distúrbios alimentares despertava inúmeros 

questionamentos e interrogantes devido à dificuldade no manejo dos casos. As pacientes 

se aferravam aos seus sintomas de forma dramática apesar dos esforços dos 

profissionais e das súplicas, muitas vezes desesperadas, dos familiares. Durantes as 

consultas e nas sessões de terapia de grupo, elas frequentemente ficavam em silêncio, 

aumentando o sentimento de impotência e a angústia da equipe terapêutica. Uma frase 

da psicanalista Maria Helena Fernandes (2013) descreve muito bem esse cenário: 

“Apesar do vigor dos esforços empreendidos, dentro e fora do âmbito psicanalítico, a 

abordagem teórico-clínica da anorexia e da bulimia permanece um desafio”. (p.21). 

Quando comecei a fazer a revisão bibliográfica para minha pesquisa de mestrado, 

deparei-me com dois dados chamativos: a) a literatura especializada sobre os distúrbios 

alimentares é vastíssima. Em uma relação inversamente proporcional, o silêncio das 

pacientes foi contestado com uma sonora avalanche teórica, tanto no âmbito psicanalítico 

quanto fora dele; b) as técnicas projetivas raramente eram utilizadas para descrever as 

características psicodinâmicas dos sujeitos com transtornos alimentares (Wainstein, 

2014). Essa constatação aumentou meu interesse em levar adiante uma investigação 

que explorasse o mundo interno desses pacientes utilizando os estímulos projetivos 

como via de acesso aos conteúdos psíquicos inconscientes. Os gráficos, como essa 

pedra preciosa que encontrei no trabalho da minha mãe, revelam verdades valiosas que 

permanecem silenciadas.  
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Na pesquisa feita no meu mestrado, observei, a partir das entrevistas, que as 

histórias de vida das participantes estavam marcadas pelos desencontros afetivos. No 

discurso surgiam relatos de abandonos e vivências de profundo desamparo. As jovens 

sentiam que, perante suas demandas de amor, a resposta materna era evasiva ou 

inadequada. O pai era visto como uma figura pouco continente, incapaz de acolher as 

necessidades afetivas das mulheres. A respeito dos resultados das técnicas projetivas, 

quando foi solicitado às participantes que desenhassem suas famílias fazendo alguma 

coisa, observou-se que a comida era o elemento de união dos integrantes da família. 

Desta forma, foi verificada a importância da utilização de técnicas projetivas para acessar 

as fantasias das pacientes e sua imbricação na trama familiar. 

Uma pesquisa brasileira publicada em 2013 teve como intuito a investigação da 

transmissão psíquica em três gerações de mulheres (avó, mãe e filha) de uma mesma 

família, sendo que a filha tinha diagnóstico de anorexia nervosa. Para os autores, a 

relação mãe-filha estava marcada por fantasias ambivalentes e a anorexia nervosa surgia 

como sintoma no contexto de uma longa cadeia intergeracional de dificuldades nos 

relacionamentos, principalmente com o sexo oposto (VALDANHA, SCORSOLINI- COMIN 

& DOS SANTOS, 2013). Cabe salientar que este estudo utilizou unicamente a entrevista 

como instrumento investigativo, ou seja, os dados foram obtidos exclusivamente a partir 

do registro verbal. Portanto, as valiosas conclusões discutidas pelos pesquisadores 

possibilitam uma abertura para novas investigações que continuem a análise da 

transmissão psíquica na relação mãe-filha, visando explorar as significações 

inconscientes de forma mais aprofundada. 

No presente estudo, pretendo dar continuidade à investigação dos mecanismos 

psíquicos envolvidos no surgimento dos distúrbios alimentares, tendo como foco a 

exploração da transmissão da vida psíquica na relação materno-filial, desde ambas as 

perspectivas dessa relação. Embora existam numerosos estudos que abordam a 

dinâmica da relação mãe-filha na clínica dos distúrbios alimentares (principalmente na 

anorexia), ainda há pouca informação sobre a história de vida dessas mães e, 

concomitantemente, sobre seu mundo interno. Na literatura psicanalítica especializada, 

o estudo da relação mãe-filha parte, principalmente, das fantasias das pacientes sobre 

seus objetos internalizados e das falhas nas fases de separação-individuação, 
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constatadas a posteriori na clínica. Este trabalho visa enriquecer o corpo teórico 

preexistente, incluindo o discurso e as produções gráficas das mães das pacientes, de 

modo que seja possível rastrear os processos psíquicos que se configuram no espaço 

intersubjetivo mãe-filha, bem como os conteúdos transmitidos de uma geração a outra 

que eclodem no surgimento dos transtornos alimentares.  

             Cabe salientar que, nessa pesquisa, desenvolvemos um estudo sobre a relação 

mãe-filha nos distúrbios alimentares no sentido amplo, de maneira que a busca da 

paciente não ficou restringida a uma patologia específica. Esta proposta está ancorada 

no entendimento dos mecanismos psicopatológicos que estão em jogo nos distúrbios 

alimentares, que o psicanalista Bernard Brusset (2003) descreve brilhantemente no texto 

“Psicopatologia e metapsicologia da adição bulímica”, cujos eixos centrais serão 

pontuados a seguir:  

a) A classificação semiológica do manual psiquiátrico americano (o DSM) 

separa a anorexia e bulimia com base na observação fenomenológica. No 

entanto, a compreensão da relação entre a anorexia mental e a bulimia é o 

que permite elucidar sua especificidade psicopatológica.  

b) Embora a anorexia recuse a tendência aditiva da bulimia, esta pode ser 

encontrada na busca permanente das sensações de fome e na 

hiperatividade.  

c) A anorexia por der entendida como uma “bulimia virtualizada”: 

d) É possível pensar em fatores biológicos comuns à anorexia, bulimia e 

toxicomania. Os processos fisiológicos envolvidos nestes quadros são causa 

e consequência da manutenção do processo psicopatológico.  

e) Tanto na anorexia como na bulimia os transtornos de caráter são frequentes 

e costumam se agravar conforme os sintomas alimentares são 

abandonados.  

A separação das patologias anorexia e bulimia nos capítulos teóricos foi feita 

exclusivamente para preservar a clareza expositiva. Esta tese está estruturada em sete 

capítulos, descritos a seguir. 
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No primeiro capítulo, abordei os transtornos alimentares, em sua etiologia e 

realizando uma retomada histórica dos conceitos de bulimia e anorexia, além de trazer a 

perspectiva freudiana para ambos os transtornos. No segundo capítulo, realizei um 

delineamento teórico da transmissão psíquica entre gerações, abordando conceitos da 

psicanálise de Freud, a fim de fornecer subsídios para o embasamento teórico-

metodológico da pesquisa. No terceiro capítulo, estão expostos os objetivos específicos 

e gerais da pesquisa. No quarto capítulo, foi apresentada a metodologia da pesquisa, 

explicando sobre os participantes, procedimentos e descrevendo os instrumentos 

utilizados. No quinto capítulo, foi exposto o caso clínico de Milena, com um descritivo das 

sessões realizadas e com as aplicações dos instrumentos já abordados no capítulo 

anterior. O sexto capítulo conta com a análise do conteúdo coletado ao longo das sessões 

realizadas com Milena, além dos materiais produzidos neste percurso. Por último, no 

sétimo capítulo, estão presentes as conclusões desta tese.  
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2 CAPÍTULO 1: TRANSTORNOS ALIMENTARES 

2.1 Anorexia: evolução histórica do conceito. 

A anorexia é classificada como Transtorno da Alimentação pelo DSM-V 

(Diagnostic and Statistical Manual, V Edition) atual sistema classificatório americano de 

transtornos mentais. 

Segundo o DSM-V, os critérios diagnósticos de anorexia nervosa são: 

a) Recusa do indivíduo a manter um peso corporal na faixa normal mínima; 

b) Medo intenso de ganhar peso ou engordar; 

c) Perturbação significativa no modo de vivenciar o peso ou de perceber a forma 

ou o tamanho do corpo; influência indevida do peso ou da forma do corpo 

sobre a autoavaliação, ou negação do baixo peso corporal atual. 

A anorexia não é um quadro psicopatológico moderno. As primeiras descrições 

teológicas de mulheres que apresentavam sintomas condizentes datam do século V. 

Essas mulheres, chamadas “santas anoréxicas”, eram descritas como perfeccionistas, 

com marcada rigidez de comportamento e insatisfeitas com elas mesmas, de forma 

similar às anoréxicas da atualidade (CORDÁS, 2004). Gamero (2002, como citado em 

WEINBERG, CORDÁS & ALBORNOZ MUNOZ, 2005) pensa que o aumento notório das 

santas jejuadoras durante a Idade Média poderia ser explicado pelo surgimento do 

Cristianismo e a decorrente substituição dos deuses obesos pela figura magra de Cristo. 

O autor também aponta que, durante a Idade Média, a gula passou a ser considerada 

como um dos sete pecados capitais e foi abandonado o hábito de realizar opulentos 

banquetes seguidos de vômitos provocados, como acontecia na Roma Antiga. 

É importante destacar que as motivações das jovens jejuadoras pareciam ir além 

das questões religiosas: recusar a comida também era uma forma de se rebelar perante 

as imposições familiares de casamentos arranjados. Liles e Woods (1999, como citado 

em WEINBERG et. al., 2005) enfatizam a dimensão do poder envolvido na prática do 

jejum: as mulheres podiam se evadir das suas obrigações e ter voz na elaboração de 

reformas da Igreja. 
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Herscovici e Bay (1997) relatam a história da Santa Wilgefortis, que se tornou 

padroeira das mulheres que desejavam evitar o olhar masculino: 

Lacey nos conta a lenda medieval de Santa Wilgefortis, dizendo que era de alta 
posição social (filha do rei de Portugal), e, sendo uma donzela, jejuou e rezou a Deus, 
rogando-lhe que lhe arrebatasse sua beleza, para assim afugentar a atenção dos homens. 
Ao cabo de um tempo de adotar um regime de preces, ascetismo e dieta de inanição, seu 
rosto e corpo começaram a cobrir-se de penugem. Conta-se que em alguns países da 
Europa ela foi adotada como santa padroeira por aquelas mulheres que desejavam ver-se 
livres da atenção masculina (p. 21).  

Cordás e Medeiros Claudino (2002) assinalam que é possível estabelecer 

semelhanças entre a anorexia santa e a anorexia da atualidade: 

Embora não se possa afirmar que a atual concepção de anorexia nervosa esteja 
relacionada aos casos de "anorexia sagrada", em virtude de documentação falha e 
incerteza quanto às reais motivações, sentimentos e crenças das santas, alguns paralelos 
são evidentes: ambas não toleram as consequências do "comer", ambas representam 
"estados ideais" (beatitude na Itália medieval e magreza no ocidente atual) e evitação da 
sexualidade, do egoísmo e do alimento. Em ambos os quadros se descrevem excesso de 
atividades, perfeccionismo, constante vigilância, desinteresse por relacionamentos 
comuns, autossuficiência e preferência por cuidar dos outros ao invés de serem cuidadas 
(p. 3). 

Em sua tese de doutorado, Weinberg (2005) faz uma aproximação entre o 

funcionamento mental de Santa Verônica Giuliana e as pacientes anoréxicas 

contemporâneas. A autora afirma que existem semelhanças estruturais entre as falas da 

santa e das pacientes anoréxicas que consultam atualmente. 

Em 1691, aparece a primeira publicação de caráter médico, escrita por Richard 

Morton, na Inglaterra, sobre um quadro de anorexia semelhante ao atual. Na obra 

intitulada Phthsiologia, seu Exercitaciones de Phithisi (Tisiologia sobre a doença da 

consunção), Morton descreveu o caso de uma jovem que morreu de inanição, 

designando esse quadro como “Consumpção Nervosa”: 

No mês de julho, caiu vítima da supressão total de suas menstruações, por causa 

de uma multiplicidade de inquietudes e paixões de sua mente. A partir do que seu apetite 

começou a diminuir e sua digestão passou a ser má; também suas carnes começaram a 

ficar flácidas e seu rosto começou a empalidecer. Passou a estudar à noite, continuamente 

dedicada aos livros e a expor-se, tanto de dia como à noite, às lesões do ar. Em toda a 

minha prática, não recordo ter visto alguém tão conversador com os seres vivos, ao pesar 

de estar tão dilapidada, ao grau máximo de extenuação (igualando-se a um esqueleto, 

coberto apenas pela pele); entretanto, não tinha febre, mas pelo contrário uma frialdade 

em todo o corpo. (MORTON, 1964 citado por HERSCOVICI & BAY, 1995, p. 21-22).  
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Embora esse texto tenha sido conhecido pelo estudo aprofundado da tuberculose, 

a história clínica de Miss Duke traz informações muito ricas para o campo dos transtornos 

alimentares. A paciente acompanhada por Morton tinha 18 anos quando apresentou 

amenorreia, perda do apetite, palidez e má digestão. Seu estado físico era tão delicado 

que Morton a descreveu como “um esqueleto coberto de pele” e afirmou nunca ter visto 

um caso igual na sua prática médica (WEINBERG & CORDÁS, 2006). Milton Della Nina 

(2011) reflete sobre o impacto que esta paciente deve ter causado sobre Morton para 

classificar o quadro sob o rótulo de “consumpção”. Além da fragilidade física, o mais 

surpreendente de Miss Duke era sua obstinação para rejeitar qualquer tipo de assistência 

médica, o que levou Morton a observar o papel patogênico das emoções (CORDÁS & 

MEDEIROS, 2002). 

No começo do século XIX, Pinel (citado por BIDAUD, 1998) faz a “primeira 

reflexão, repousando sobre analogias, sobre a conduta alimentar e suas particularidades” 

(p. 15) e classifica a anorexia e a bulimia (etimologicamente, “fome de cão”) como 

subtipos das neuroses das funções nutritivas. 

A anorexia, como distúrbio autônomo, surge a partir dos estudos de Charles 

Lasègue, no ano 1873, na França, e William Gull, em 1874, na Inglaterra. Eles chamaram 

erroneamente a doença de anorexia, ou seja, “falta de apetite”, dando continuidade à 

linha de pensamento de Morton, que acreditava haver uma origem nervosa para a 

anorexia que levaria o paciente a morrer de inanição (DELLA NINA, 2011). Gull 

mencionou pela primeira vez o quadro de anorexia, que designou como apepsia hysteric, 

em uma palestra no marco do Encontro Anual da British Medical Association (WEINBERG 

& CORDÁS, 2006). Uma década mais tarde, ele utilizaria o termo anorexia em lugar de 

apepsia (indigestão), uma vez que as pacientes não apresentavam dificuldades para 

digerir os alimentos. 

Brumberg (1989, citado por WEINBERG & CORDÁS, 2006) afirma que as 

descrições de Gull e Lasègue enfatizam aspectos diferentes: Lasègue fez uma descrição 

detalhada dos aspectos psicopatológicos da anorexia, enquanto o trabalho de Gull foi 

focado em provar a ausência de patologia orgânica no desenvolvimento desse quadro. 

Outra diferença estaria no prognóstico: enquanto para Gull a anorexia podia ser fatal, 

Lasègue referia não ter visto nenhuma paciente com anorexia que fosse a óbito. 
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Eliacheff (1972, citada por BIDAUD, 1998) pontua: 

Pode-se adiantar, sem grande risco, que sempre houve anoréxicas, mas pode-se 
afirmar que elas só existiram a partir do momento em que foram inscritas num discurso, o 
de Lasègue, que constituiu um acontecimento no campo da medicina. Vamos tomar como 
prova somente o fato de que o conjunto das descrições clínicas de anorexia mental, 
posteriores a Lasègue, refere-se a ele sem poder contribuir com nada novo […] (p. 16). 

Em meados de 1889, Charcot, médico da Salpêtrière, observou que a recusa 

alimentar das pacientes anoréxicas estaria relacionada ao medo de engordar, em 

contraste com a melancolia e os delírios de perseguição – nos quais a ingestão alimentar 

é recusada em função das ideias delirantes. Charcot entendia a anorexia como uma 

manifestação histérica e sugeria que a família fosse afastada da paciente para que o 

tratamento fosse bem-sucedido. (WEINBERG & CORDÁS, 2006). Um fragmento de um 

escrito de Charcot (1890, citado por Bidaud, 1991) ilustra os fundamentos do método de 

isolamento terapêutico: 

As doentes são postas sob a direção de pessoas competentes e experimentadas: 
são, habitualmente, religiosas que uma longa prática tornou especialistas no manejo desse 
gênero de doentes…. Os pais são sistematicamente afastados até o dia em que, tendo-se 
produzido uma melhora nítida, permite-se às doentes, a título de recompensa, vê-los (p. 
18). 

 

Pierre Janet, discípulo de Charcot na Salpêtrière, descreveu o caso de Nadia, uma 

paciente anoréxica que perguntava insistentemente se ainda estava magra. Assim, Janet 

enfatizou o papel psicopatológico fundamental do temor de engordar nos quadros de 

anorexia (que ele chamava de “doença de vontade”). Janet (1908, citado por 

FERNANDES, 2006) relata que Nadia se vestia como um menino em virtude do “desejo 

de erradicar o sexo e não ter corpo algum” (p. 60). Baseando-se na observação clínica, 

Janet diferenciou duas formas de anorexia: a histérica e a obsessiva; no primeiro caso, a 

paciente perdia a fome e, no segundo, a fome era mantida (CORDÁS & MEDEIROS, 

2002). 

Em 1914, um patologista chamado Simmonds relacionou o emagrecimento sem 

causa orgânica aparente com uma disfunção da glândula hipofisária, o que contribuiu 

para tornar mais confusa a classificação da anorexia. A partir do trabalho de Simmods e 

até a década de 1970, aproximadamente, a etiologia neuroendócrina da anorexia esteve 

presente na literatura científica, inclusive em escritos de cunho psicopatológico (DELLA 
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NINA, 2011). O conceito de anorexia se desvincula da doença de Simmonds com o 

trabalho de Sheehan e Summers, em 1940, pois esses autores afirmaram que não havia 

provas clínicas consistentes de disfunção da glândula hipofisária na anorexia nervosa 

(CORDÁS & MEDEIROS, 2002). 

Em 1960, Hilde Bruch identificou a anorexia como uma síndrome específica, 

caracterizada por uma série de deficiências na constituição da personalidade (DELLA 

NINA, 2011). Weinberg e Cordás (2006) assinalam as principais contribuições desta 

autora para o entendimento das características psicodinâmicas da anorexia: 

a) Busca incessante pela magreza; 

b) Distorção da imagem corporal; 

c) Negação da sexualidade e do apetite; 

d) Falta de autonomia e incapacidade de decidir sobre a própria vida. 

Bruch também destacou a importância de incluir a família no tratamento, 

percebendo que a dinâmica familiar tem um papel etiológico fundamental. Esta 

observação foi confirmada por outros autores, como Gabbard (1994), que sublinhou os 

conflitos da relação mãe-filha na anorexia, e também pelos trabalhos de abordagem 

sistêmica, como os de Minuchin e Selvini Palazzoli, que descreveram os padrões 

relacionais de famílias com pacientes anoréxicas (DELLA NINA, 2011). 

A revisão bibliográfica e o histórico do conceito de anorexia trazem à tona o 

questionamento sobre a pertinência do uso de critérios psicopatológicos modernos para 

compreender os quadros psiquiátricos do passado. Alguns autores, como Bell (1985) e 

Van Deth (1994), postulam que a anorexia santa era uma forma “anterior” da anorexia 

moderna. Em contrapartida, outros especialistas em transtornos alimentares (Bruch, 

1965; Russel,1985 e Habermas, 1996), afirmam que, como as jovens jejuadoras do 

passado não apresentavam distorção da imagem corporal, seria errado comparar 

aqueles quadros com a anorexia nervosa atual (WEINBERG & CORDÁS, 2006). No 

entanto, parece que é possível abstrair aspectos imutáveis (patogenéticos) e variáveis 

(patoplásticos) da anorexia. Assim, os autores observam que as jovens anoréxicas 

perseguem e perseguiam um ideal, ora de magreza, como nos tempos modernos, ora de 

piedade e ascetismo, como antigamente (WEINBERGE & CORDÁS 2006). 
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2.2 Bulimia: revisão histórica do conceito 

A Bulimia Nervosa é caracterizada pela ingestão compulsiva de grande quantidade 

de alimento, durante um período curto de tempo, alternada com comportamentos para 

evitar o ganho de peso (como vomitar, utilizar laxantes e diuréticos ou períodos de 

restrição alimentar) e medo de engordar. 

O termo bulimia deriva do grego “bônus” (boi) e “limos” (fome), designando assim 

um quadro de apetite extraordinário: fome de boi. Couvreur (2003) lembra ao leitor que 

existe, desde a Antiguidade grega, um quadro de hiperfagia impulsiva seguida de vômitos 

denominado “cinorexia”. O ato de forçar o vômito é muito antigo e pode ser rastreado nos 

textos históricos dos povos da Antiguidade. Por exemplo, o papiro de Eber, no antigo 

Egito, destaca as virtudes da ação de vomitar. O mais interessante é que a valorização 

do vômito é consequência do entendimento de que as doenças provêm da comida. Este 

pensamento continua na tradição médica da Grécia Antiga, fato provado pelas 

recomendações sanitárias de Hipócrates, que julgava prudente a indução de vômitos 

como forma de evitar doenças (CORDÁS & CLAUDINO, 2002). 

O primeiro autor anglo-saxão em fazer uma descrição pormenorizada da bulimia 

foi Blankaart, em 1708. Ele percebe a existência de um apetite extraordinário relacionado 

a uma “fraqueza de espírito”. Em 1743, R. James faz uma das primeiras descrições 

completas da bulimia, atribuindo erroneamente, como o médico grego Galiano, as causas 

deste quadro a uma disfunção digestiva. Motherby, em 1785, diferencia três formas de 

bulimia: as puras, as que terminam em vômitos e as que se acompanham de desmaios 

e perda de consciência (COUVREUR, 2003). 

Um fato interessante é que durante os séculos XVIII e XIX as referências médicas 

sobre a bulimia são mais detalhadas do que as destinadas à anorexia. No entanto, esta 

situação se modifica na segunda metade do século XIX, momento em que a bulimia não 

ocupará tanto espaço nas publicações psiquiátricas americanas. Na Europa, porém, o 

cenário é diferente. Na França, em 1869, Blachez realiza um estudo pormenorizado da 

bulimia, destacando que a fome se mantém após as refeições. Para este autor a etiologia 

desse distúrbio é “funcional, trata-se de uma forma gástrica de desordem nervosa” 

(COUVREUR, 2003: p. 17). 
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Couvrer (2003) sinaliza que Gull, em 1873, observou que os episódios de apetite 

voraz nas pacientes anoréxicas as faziam desistir temporariamente da busca pela 

magreza. Lasègue (1873), por sua parte, capturou a importância do aumento ou 

diminuição do apetite em função do estado de ânimo do paciente. Ele escreve: “A 

sensação exagerada do apetite, a suposição de que o alimento acalmará a necessidade, 

respondem em sentido inverso a um apetite diminuído e à convicção de que o alimento 

será prejudicial” (p. 187, citado por COUVRER, 2003, p. 18). 

Pode-se observar a relação entre os quadros de anorexia e bulimia nas descrições 

clínicas das pacientes anoréxicas. Nadia, a famosa paciente do psiquiatra Janet, 

apresentava episódios de fome intensa. Biswanger utiliza este caso para a compreensão 

do distúrbio alimentar da sua paciente, Ellen West, cujo quadro alternava entre a anorexia 

e a bulimia. (FERNANDES, 2006). A própria paciente percebia que tinha “compulsão em 

ter que pensar em comer” e combatia o temor de engordar com incansáveis caminhadas 

(CORDÁS & MEDEIRO, 2002). 

O psicanalista russo Moshe Wulff, em 1932, faz uma aproximação teórica entre a 

bulimia e certos tipos de neurose, como a obsessiva e a histérica. Ele é o primeiro autor 

do âmbito psicanalítico que tenta elaborar uma compreensão metapsicológica da bulimia. 

(Fernandes, 2006). 

Mas importante me parece o fato que esse forte investimento libidinal do objeto 
sob o modo oral, em parte constitucionalmente determinado, impediu provavelmente de 
início uma separação importante e profunda da libido do mundo objeto, e 
consequentemente, um naufrágio no isolamento narcísico, ou uma derrapagem na 
depressão melancólica. Mas o processo patológico não se limita a uma satisfação oral 
parcial, ou seu desenvolvimento prossegue. O superego do doente não parece se 
contentar com esse desejo de satisfação oral regressiva ao qual reage com um forte 
sentimento de aversão em relação ao seu próprio corpo e por um desespero diante de sua 
obesidade. (WULFF, 1932, p. 72).  

Em 1979, Gerald Russel faz uma descrição de 30 casos de bulimia, sugerindo que 

esse distúrbio seria “uma evolução da anorexia nervosa” (CORDÁS & MEDEIROS, 2002, 

p. 5). Este autor é o primeiro que faz uma descrição da bulimia como entidade nosológica, 

caracterizada pela compulsão alimentar (binge eating) e pelos seguintes critérios 

diagnósticos: 

a) Necessidade de sobrealimentação; 
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b) Condutas direcionadas para evitar o ganho de peso decorrente da 

alimentação excessiva; 

c) Medo mórbido de engordar. 

Outros autores posteriores a Russel tentaram circunscrever à bulimia aportando 

diferentes definições, porém, não houve unanimidade na comunidade cientifica para 

adoptar uma definição única (VINDREAU, 2003). Atualmente, são utilizadas as 

classificações propostas pelo DSM-V e pelo CID- 10. 

A seguir, abordarei as definições de tais transtornos alimentares à luz da 

perspectiva psicanalítica freudiana, abarcando as principais contribuições do autor. 

2.3 Anorexia e Bulimia para Freud 

2.3.1 Anorexia para Freud 

Para a realização deste capítulo, retomarei assuntos trabalhados em minha 

dissertação de mestrado (WAINSTEIN, 2014) com o intuito de fornecer ao leitor um 

resumo das elaborações teóricas da Psicanálise a respeito dos mecanismos psíquicos 

envolvidos na anorexia. 

Um breve percurso pela obra freudiana permite observar, conforme assinalam 

Weinberg e Cordás (2006), que os construtos metapsicológicos foram evoluindo e 

tornando-se cada vez mais sofisticados. Desde o início, Freud tentou capturar e 

compreender a dimensão econômica dos distúrbios alimentares: por um lado, excessos 

energéticos (o trauma na histeria e na fobia); por outro lado, mermas da libido 

(hemorragia libidinal na melancolia), conforme será ilustrado a continuação. 

No “Rascunho G”, Freud (1895/1996b) enfatiza a dimensão melancólica da 

anorexia. Ele entende que a perda do apetite é o corolário da perda da libido, revelando, 

dessa forma, a relação entre anorexia e sexualidade. Cabe destacar que o significado da 

palavra apetite remete tanto à vontade de comer quanto ao desejo sexual (FERNANDES, 

2006). Nas palavras de Freud: 

A neurose nutricional paralela à melancolia é a anorexia. A famosa anorexia 
nervosa das moças jovens, segundo me parece (depois de cuidadosa observação), é uma 
melancolia em que a sexualidade não se desenvolveu. A paciente afirma que não se 
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alimenta simplesmente porque não tem nenhum apetite; não há qualquer outro motivo. 
Perda do apetite – em termos sexuais, perda da libido (FREUD, 1985/1996b, p.247). 

Em “Estudos sobre a Histeria”, Breuer e Freud (1893-95/1996) vinculam a anorexia 

a situações que, por serem geradoras de intenso desprazer, configuram-se como 

traumáticas: 

Nossas experiências, porém, têm demonstrado que os mais variáveis sintomas, 
que são ostensivamente espontâneos e, como se poderia dizer, produtos idiopáticos da 
histeria, estão tão estritamente relacionados com o trauma desencadeador quanto os 
fenômenos a que acabamos de aludir e que exibem a conexão causal de maneira bem 
clara. Os sintomas cujos rastros pudemos seguir até os referidos fatores desencadeadores 
abrangem neuralgias e anestesias de naturezas muito diversas, muitas das quais haviam 
persistido durante anos, contraturas e paralisias, ataques histéricos e convulsões 
epileptoides, que os observadores consideravam como epilepsia verdadeira, petit mal e 
perturbações da ordem dos tiques, vômitos crónicos e anorexia, levados até o extremo de 
rejeição de todos os alimentos […] (p. 40, grifos de autor).  

 

Analisando o caso Emmy Von N., Freud (1893-95/1996) mantém essa linha de 

raciocínio, afirmando que os sintomas da paciente foram causados por experiências 

traumáticas que não foram ab-reagidas (ou seja, nessas circunstâncias, o afeto 

permanece vinculado à lembrança devido a uma ausência de reação). Pontualmente, a 

respeito da falta de apetite que essa jovem manifestava, ele assevera: 

A anorexia dessa paciente oferece o mais brilhante exemplo dessa espécie de 
abulia. Ela comia tão pouco por não gostar do sabor, e não podia apreciar o sabor porque 
o ato de comer, desde os primeiros tempos, se vinculara a lembranças de repulsa cuja 
soma de afeto jamais diminuíra em qualquer grau; e é impossível comer com prazer e 
repulsa ao mesmo tempo. Sua antiga repulsa às refeições permanecera inalterada porque 
ela era constantemente obrigada a reprimi-la, em vez de livrar-se dela por reação. Na 
infância ela fora forçada, sob ameaça de punição, a comer a refeição fria que lhe era 
repugnante, e nos anos posteriores tinha sido impedida, por consideração aos irmãos, de 
externar os afetos a que ficava exposta durante suas refeições em comum (p. 118). 

 

Posteriormente, no famoso Caso Dora, Freud (1905/1996) afirma que a 

repugnância que a paciente sentia pelos alimentos após a cena traumática com o Sr. K. 

era o resultado da operação de dois mecanismos psíquicos suplementares: a inversão 

do afeto e o deslocamento da sensação: 

Ao invés da sensação genital que uma moça sadia não teria deixado de sentir em 
tais circunstâncias, Dora foi tomada da sensação de desprazer própria da membrana 
mucosa da entrada do tubo digestivo. A estimulação dos lábios pelo beijo foi sem dúvida 
importante para localizar a sensação nesse ponto específico […] (p. 38). 

Anos mais tarde, Freud (1918/1996), na análise do caso conhecido como “Homem 

dos Lobos”, situa a anorexia no território da fobia. Posteriormente em seu trabalho, Freud 
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relaciona a perturbação do apetite do paciente com a contemplação da cena primária na 

idade de um ano e meio, estabelecendo, dessa forma, a etiologia dessa perturbação no 

período de organização pré-genital da libido (FERNANDES, 2006). 

2.3.2 Bulimia para Freud 

Freud escreveu pouco sobre a bulimia de forma direta. Em 1895, o autor entende 

que os “acessos de fome devoradora” são formas de ataque de angústia (COUVRER, 

2003, p. 20), ou seja, sintomas da neurose de angústia. 

Com o intuito de clarificar esta questão para o leitor, será feita uma sucinta 

explicação teórica. 

No texto “Sobre a justificação de extrair da neurastenia um complexo de sintomas 

com o nome de neurose de angústia”, Freud (1895) postula que a excitação sexual se 

origina nos órgãos sexuais e se propaga, estimulando os centros nervosos superiores, 

até chegar ao córtex cerebral. Quando isso acontece, produz-se um estado de tensão. A 

descarga adequada da tensão é realizada através da “ação específica”, que abarca todos 

os momentos do ato sexual. 

Em suas primeiras classificações psicopatológicas, Freud inclui a neurose de 

angústia dentro das neuroses atuais. Segundo este autor, como a etiologia da neurose 

de angústia é a falta de descarga da tensão libidinal por meio da ação específica, os 

sintomas deste tipo de neurose (taquicardia, sudorese, aceleração do ritmo da 

respiração) constituem vias de descarga secundárias da libido. Esse modelo etiológico 

corresponde à primeira teoria da angústia freudiana, conhecida como teoria da angústia 

automática: como nas neuroses atuais o sintoma não está mediatizado pela palavra, a 

angústia é uma substituição direta do ato não realizado. 

Posteriormente, Freud (1912) enuncia que as neuroses atuais (neurastenia e 

neurose de angústia) conformam o núcleo das psiconeuroses, enfatizando a relação de 

carácter recíproco entre o psíquico e o somático. Essa afirmação apresenta 

desdobramentos importantíssimos, já que, dessa forma, nas neuroses de angústia 

operaria um mecanismo de descarga direta, mais rudimentar do que a formação dos 

sintomas nas psiconeuroses. 
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As neuroses atuais – neurastenia e neurose de angústia – fornecem às 

psiconeuroses a necessária submissão somática, que é então psiquicamente selecionada 
e recebe um revestimento psíquico, de maneira que, falando de uma forma geral, o núcleo 
do sintoma psiconeurótico – o grão de areia no centro da pérola – é formado de uma 
manifestação sexual somática. Isto é mais claro, é verdade, na neurose de angústia e sua 
relação com a histeria do que na neurastenia. Na neurose de angústia há no fundo um 
pequeno fragmento de excitação não descarregada vinculada ao coito que emerge como 
ansiedade ou fornece o núcleo de um sintoma histérico (p. 266).  

 
Em 1926, no texto “Inibições, Sintomas e Ansiedade”, Freud escreve: 

A função da nutrição é, com maior frequência, perturbada por uma falta de 
inclinação para comer, acarretada por uma retirada da libido. Um aumento no desejo de 
comer não constitui coisa incomum. A compulsão para comer é atribuída ao medo de 
morrer de fome, mais isto é um assunto pouco estudado (FREUD, 1926, p.92). 

Observa-se que, neste texto, Freud associa a compulsão alimentar à angústia de 

morrer de inanição, enquanto a inapetência seria consequência de uma retirada da libido. 

Assim, a compulsão alimentar continua vinculada a uma descarga de angústia. 

Outros textos freudianos que fazem referência às adições e às toxicomanias 

podem ser utilizados para esclarecer mecanismos psíquicos presentes na bulimia 

(COUVRER, 2003: p. 23), porém, essa articulação excede o objetivo da introdução. 

Embora Freud tenha se interessado por desvendar o sentido dos distúrbios 

alimentares, ele não fez um trabalho sistemático sobre este assunto. Outros psicanalistas 

foram se aprofundando no estudo deste campo, visando compreender as características 

metapsicológicas dos distúrbios alimentares. 

No próximo capítulo, explicitarei as definições acerca da bulimia, abordando seus 

aspectos históricos e culturais da bulimia, a finalidade de elucidar seus aspectos 

diferenciais em relação à anorexia.  
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CAPÍTULO 2: BULIMIA 

2.4 A desmesura alimentar 

Como sinaliza Brusset (2003), a ingesta alimentar desmedida está vinculada às 

festividades e à alegria de viver. Cabe destacar que, na Bíblia, a gula é um dos sete 

pecados capitais em contraposição ao jejum, que em todas as religiões é visto como o 

meio para alcançar a pureza e a proximidade com o divino.  

    Figuras religiosas, como Jesus, Buda e Maomé, utilizaram o jejum como 

caminho ascético privilegiado. A impronta virtuosa do jejum permeia diversos costumes 

religiosos. Para os muçulmanos, por exemplo, o Ramadã (abstenção de qualquer comida 

ou bebida desde o alba até o pôr do sol por trinta dias) é um dos momentos mais 

importantes do ano. Para os católicos, a prática do jejum é considerada uma penitência 

e uma forma de reaproximação de Deus após a ruptura pecaminosa. Para os budistas, a 

abstenção de alimento é uma forma de purificar o corpo e a alma.  

    Nas palavras de Brusset (ibidem): 

As restrições alimentares dos ascetismos implicam a oposição maniqueísta do 
corpo mau, animal, e do espírito consagrado a Deus. No limite, a concepção do mundo de 
alguns gnósticos evoca a anorexia que se opõe totalmente à tentação bulímica: antes da 
queda, um mundo de espíritos puros emanou, inicialmente, de um deus inefável, depois a 
encarnação, primeiramente nos corpos das mulheres, trouxe o mal de que se deve livrar 
pela redenção: a matéria sendo em princípio o mal, o corpo é abominável, a vida, a 
sexualidade e a propriedade das coisas materiais devem ser rejeitadas em prol do 
conhecimento (p. 7).  

   A contraposição virtuosa da anorexia com a vergonha pecaminosa da bulimia 

aparece representada de forma evidente nas páginas da web denominadas “Pró-

Anorexia (Ana) e Bulimia (Mia)”. Esses sites, desenvolvidos a partir da década de 1990 

e que encorajam os leitores a desenvolverem distúrbios alimentares como um estilo de 

vida, possuem siglas específicas e mitologia própria.  Por exemplo, a anorexia e a bulimia 

ganham entidade física e são princesas às quais se deve humildade e devoção. A 

Princesa Ana é etérea e a Princesa Mia insta as pecadoras a vomitar para se 

aproximarem da felicidade, encarnada na magreza. As súbditas da Ana são admiradas 
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pela disciplina e pela perseverança e cada quilograma perdido é uma vitória a ser 

comemorada.  

Os polos excesso e abstinência também se evidenciam no comportamento dos 

obesos que vão ser submetidos a uma cirurgia bariátrica. No momento prévio à cirurgia, 

muitos pacientes se entregam a uma desmesura alimentar em carácter de “despedida”, 

colocando no horizonte um futuro de abstinência purificadora. A “despedida da comida” 

é análoga a uma despedida de solteiro, um período de suspensão das normas sociais 

como condição para o ingresso ao mundo regrado e com as consequências da vida adulta 

(GURFINKEL, 2011). No caso dos pacientes bariátricos, a vida pós-cirúrgica traz a 

promessa de uma alimentação eficiente e um corpo magro. O limite à ingesta, a borda, 

está colocado por um corte externo que instauraria uma organização (uma lei), ao qual o 

sujeito não pôde acessar utilizando os recursos psíquicos próprios.  

   São muitos os estudos que correlacionam a exigência da magreza da sociedade 

atual com o aumento da incidência dos transtornos alimentares (Oliveira & Hutz, 2010). 

A bulimia representa o inverso do ideal alimentar contemporâneo, cujos alicerces são a 

eficácia e a racionalidade para a obtenção de um corpo funcional e esbelto.  

   Brusset (ibidem) sinaliza sagazmente que a bulimia não só é rebelde quanto a 

sua economia na ingesta como também desafia a moral e os bons costumes à mesa: 

Evidentemente, trata-se de um gozo, de um ato privado, habitualmente solitário, 
maltratando a cozinha, o bom gosto, a educação, os costumes aprendidos e mesmo a 
busca do prazer, portanto violenta e paroxisticamente em ruptura com a adaptação ás 
necessidades biológicas, coma ética e a estética, normas, usos, aprendizados, dimensão 
social universal da refeição, tipo de revanche selvagem da natureza sobre a cultura, da 
criança sobre o adulto, do primitivo sobre o civilizado, da besta sobre o homem (p.9).  

  Massimo Recalcati (2011) também chama a atenção sobre a subversão cultural 

da ingesta bulímica. O ato de comer, o autor enfatiza, não se restringe a aplacar a 

sensação de fome, pois envolve a assunção de regras de convívio social e de tradições 

familiares e culturais.   

     Recalcati (ibidem) afirma que as jovens anoréxicas e bulímicas apresentam 

uma tendência a romper as regras do convívio social. Recusando-se a comer ou 
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devorando quantidades exuberantes de alimento, em horários desregrados, de forma 

bárbara, elas fazem estragos no código simbólico social de estar juntos. Elas se negam 

a participar da mesa do Outro, da qual se sentiram expulsas. 

    Não é ao acaso que o título do ensaio do Recalcati (ibidem) recebe o nome de 

“A última ceia”. Como o Judas Iscariote do Evangelho, a anoréxico-bulímica trai ao Outro 

da lei e da linguagem, visando preservar a própria integridade. É ela quem se sente traída 

pelo Outro no sentido de que sua demanda não foi interpretada como demanda de amor. 

Que linguagem é essa, refratária a interpretar o grito como demanda e, mais 

precisamente, demanda de amor? 

      A anoréxico-bulímica reverte essa exclusão do amor tornando-a ódio do Outro 

e da sua mesa. Ela se torna Judas e trai, enganando a respeito da ingesta de alimento 

(muitas anoréxicas cospem a comida em um guardanapo; as bulímicas procuram vomitar 

abrindo a torneira para que ninguém as escute). Elas escondem a verdade e se 

escondem da verdade. Vivenciam um sentimento permanente de culpa; no entanto, 

amenizam essa culpa atribuindo ao Outro a causa do seu mal-estar e por isso o 

extorquem com sua magreza escandalosa e sua recusa a comer conforme as normas 

sociais. Elas punem o Outro, que as privou do amor e as expulsou da sua mesa.  

Recalcati (2011) continua se aprofundando no entendimento do que ele denomina 

o “discurso anoréxico- bulímico” e se questiona sobre o que a bulímica procura comer na 

sua desmesura. Ele afirma que, paradoxalmente, a bulímica não procura comer comida, 

senão comer o vazio, como “cavidade impossível de comer”. Assim, ela não come para 

continuar comendo, e sim para continuar vomitando. O vômito é, portanto, a marca da 

satisfação pulsional do vazio.  

Por outro lado, para Brusset (2003), o vômito seria a operação necessária para 

expiar o horror da refeição desmesurada que adquire um cunho canibalesco. Nesse 

sentido, a compulsão alimentar se assemelharia ao mito da horda assassina que mata e 

devora o pai, mito que Freud postula como originário da civilização.   
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Deste modo, é importante compreender os impactos que os transtornos 

alimentares apresentam diretamente no corpo, entendendo suas correlações com os 

processos psíquicos correlatos. 

2.5 O corpo 

  A busca da magreza como ideal e o medo de engordar são características 

comuns dos pacientes bulímicos. A restrição alimentar para perder peso acarreta uma 

preocupação permanente com o alimento e a sensação de fome crônica. Os 

pensamentos recorrentes e intrusivos a respeito da comida são muito frequentes.  

  Com o objetivo de emagrecer, as pacientes tentam fazer regimes 

excessivamente hipocalóricos, que acabam em compulsões alimentares com sua 

consequente frustração. Após a compulsão, as bulímicas planejam uma nova dieta ou 

plano de ação para evitar a comida e assim chegar, finalmente, ao peso considerado 

ideal.  

  As pacientes, contudo, nunca ficam satisfeitas com seu peso nem com as 

características morfológicas dos seus corpos. Frequentemente, elas reclamam a respeito 

de querer recuperar um peso alcançado no passado que, no entanto, também não as 

satisfazia na ocasião.  

   Christiana Vindreau (2003) sinaliza: 

O corpo dos bulímicos é rejeitado, maltratado, frequentemente deformado, suas 
dimensões são em geral superestimadas; dismorfobias constantes referem-se 
particularmente às partes corporais consideradas especificamente femininas. Esse corpo 
não dá prazer, suas emoções são difíceis de serem identificadas, até mesmo 
completamente anuladas. Querendo “corrigi-lo” para atingir uma imagem ideal, os 
pacientes esperam encontrar uma autoestima mais elevada (p. 92).  

    Continuando com essa linha de pensamento, Fernandes (2006) propõe o 

conceito de “hipocondria da imagem”. A autora faz uma analogia entre a melancolia, 

quadro em que o objeto se encontra fusionado com o ego, e os distúrbios alimentares, 

nos quais o objeto se encontraria fusionado com o corpo.  
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    Na hipocondria, o sujeito reclama sobre a ameaça de doenças orgânicas que 

poderiam comprometer sua saúde. O paciente hipocondríaco sempre sente sua 

existência sob risco, medo que expressa a intensidade de fantasias paranoicas nas quais 

o objeto persecutório estaria situado no corpo.  

    A queixa hipocondríaca pode ser entendida como a manifestação de uma 

posição regressiva na qual o paciente demanda a atenção do ambiente familiar e espera 

a confirmação da importância da própria existência para os outros.  

   A diferença com a hipocondria, salienta Fernandes (ibidem), radica em que a 

preocupação com o corpo, nos distúrbios alimentares, focaliza-se na preocupação com 

o peso e com a forma.  

A auto-observação pode chegar a ser verdadeiramente obsessiva, com a mesma 
extrema atenção que os hipocondríacos dedicam a escutar seus órgãos e o funcionamento 
de seu corpo, nossas jovens anoréxicas e bulímicas dedicam a observar, cuidadosa e 
atentamente, os contornos e a superfície externa dos seus próprios corpos (...). Tal 
hipocondria da imagem parece assim constituir-se como um meio de expressar o mal-estar 
e uma tentativa de descrição de processos internos que, na impossibilidade de serem 
descritos enquanto mal-estar psíquico, insatisfações, frustrações, tristezas e decepções, 
são expressos através de um relato sobre as insatisfações com o próprio corpo. 
(FERNANDES, ibid., pp. 150-151).  

   Couvrer (2003) aponta que as experiências afetivas que provém do corpo são 

confundidas com sensações de vazio ou, pelo contrário, de distensão. Essa alternância 

entre as duas polaridades manifesta-se nas enormes variações de peso que as jovens 

bulímicas tendem a apresentar, muitas vezes em períodos de tempo muito curto.  

    Brusset (2003, p. 56) afirma que:  

A relação consigo, significada na relação com o próprio corpo, passa pela 
alternância típica do orgulho anoréxico e da vergonha bulímica em função de um ideal de 
magreza que é, ao mesmo tempo, estésico, estético e ético. Ele tem a função de repúdio 
de certos aspectos da feminilidade e de controle onipotente e autossuficiente (...). O corpo 
é ainda mais inaceitável em sua feminilização quando essa o torna idêntico ao da mãe, 
reativando uma indiferenciação desejada e insuportável (a realização alucinatória de 
identificação com a mãe).   

     Na bulimia, a relação com o próprio corpo se situa, portanto, no primeiro plano, 

de maneira que a atividade representativa e de pensamento permanece inabilitada. Essa 
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substituição da sensação pela representação tem levado diversos autores a pensar os 

distúrbios alimentares como fenômenos psicossomáticos.  

2.5.1 Falhas na constituição narcísica 

  Phillipe Jeammet (2003) é um dos grandes psicanalistas que tem refletido e 

elaborado hipóteses sobre a metapsicologia dos distúrbios alimentares. Em primeiro 

lugar, o autor define a bulimia como “qualquer conduta sentida pelo sujeito como uma 

obrigação de comer julgada por ele excessivo, evoluindo por crises ou acessos, 

desenvolvendo-se sem interrupção uma vez desencadeada” (p. 106).  

   Esse autor sinaliza a analogia entre o quadro bulímico, a natureza das relações 

de objeto e as características do funcionamento mental das pacientes. O estilo das 

relações intersubjetivas está marcado pela polaridade avidez e rejeição, assim como o 

padrão alimentar.  

Pode se dizer da relação bulímica que ela se caracteriza pela apetência objetal. A 
bulimia é a perpétua busca de um objeto a ser consumido ou sobre o qual se apoiar, tendo 
como corolário uma excitação interna permanente que o encontro com o objeto agrava 
mais do que acalma, obrigando-a a fugir a partir do momento em que o encontra pela 
rejeição, pela fuga, pelo retraimento autístico ou pela indiferença (p.110, grifos da autora). 

   Fernandes (2006) segue o trabalho de Pierre Fédida para pensar o retraimento 

autístico das jovens anoréxicas e bulímicas como expressão de falhas na constituição do 

autoerotismo.  

Dessa forma, a principal função do autoerotismo, segundo P. Fédida (1990), é o 
contato com o outro. Sendo assim, nos casos em que a constituição do autoerotismo ficou 
comprometida, o lugar do outro perdido só pode se recriar intracorporalmente: “como uma 
espécie de retorno auto alimentador do autoerotismo sobre o corpo próprio” (p. 404).  

  A autora aponta que o primeiro tempo libidinal é realizado pela mãe a partir dos 

cuidados iniciais com seu bebê. A constituição do autoerotismo é um segundo movimento 

que pressupõe a existência de identificações primárias com a figura materna.  

Assim, se pensarmos o autoerotismo como o movimento libidinal posterior à perda 

do objeto da satisfação, as falhas desse primeiro funcionamento sinalizam que houve um 

déficit das internalizações identificatórias e, portanto, das bases narcísicas. 
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   Seguindo com essa linha de raciocínio, o narcisismo e a autoestima das 

pacientes ficam à mercê de apoios externos que funcionam como garante especular. Não 

é infrequente que as crises bulímicas se instalem após a perda de uma relação 

significativa que funcionava como reasseguro narcísico. Retomando a Jeammet (1989):  

O resultado é uma dependência comum a fontes de valorização externas, mas 
também a sua extrema vulnerabilidade, refletindo sua sensibilidade e sua dificuldade em 
encontrar a distância relacional correta, oscilando da dependência notória, mais idealizante 
do que passional, ao retraimento com tonalidade autística (p.111-112).  

A necessidade de se vincular com outros entra em colisão com o resguardo da 

integridade narcisista, dilema que cobra dimensões maiores na puberdade e na 

adolescência. Segundo Jeammet (1989):  

Quanto mais as crises se exacerbam e se repetem, mais a dimensão libidinal e, 
correlativamente, a ligação objetal se amenizam. O autoerotismo positivo dá lugar a um 
autoerotismo negativo em que a capacidade de devaneio ligada ao primeiro se degrada 
em agir puramente operatório, em que a sensação e a motricidade têm o lugar de ligação 
objetal em um movimento de autogeração que aproxima desse comportamento do 
balanceio estereotipado da infância e de seus gestos automutiladores (JEAMMET, 1989, 
p. 122).  

Observa-se, portanto, que a crise bulímica teria a função de substituição de uma 

relação objetal. Esse movimento defensivo visa a integridade psíquica, porém, com um 

custo altíssimo que deixa o sujeito em um isolamento de características autistas. A falta 

de investimento erógeno da mãe nos primórdios da vida tem como corolário que o 

autoerotismo não possa exercer seu papel como polo de fixação libidinal.  

2.5.2 Bulimia e perversão 

Para pensar a perversão, Bagattini utiliza o referencial teórico de Piera Aulagnier 

e lembra ao leitor que essa autora caracterizava a perversão a partir de três eixos: a 

renegação como mecanismo defensivo, uma atitude perante a Lei simbólica e o desafio 

clínico.  

A Lei simbólica se articula às vicissitudes da elaboração do complexo de Édipo e 

à castração do próprio sujeito e de seus progenitores. A renegação é um mecanismo 

defensivo infantil que visa controlar a angústia de castração. Esse mecanismo pode ser 

tão intenso que chega a negar partes da realidade.  
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A bulimia utiliza a renegação como mecanismo defensivo: renegação de um corpo 

esfomeado, renegação dos perigos da purgação cíclica, renegação da dependência do 

objeto (conforme pontuado também por Jeammet), renegação da diferença dos sexos.  

Se o perverso subverte a Lei do Édipo e da castração, as pacientes anoréxicas e 

bulímicas subvertem leis ainda mais arcaicas: a lei da fome. E da vida.  

O desafio é arrancar essas jovens do desfiladeiro da morte para que elas possam 

ter acesso a recursos mais vitais. Esse percurso não está isento de dor, de angústia e do 

temor, por parte do analista, de que as pacientes afundem em um vazio ainda mais 

profundo no processo de reconhecimento do próprio desamparo. 
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3 CAPÍTULO 3: A TRANSMISSÃO PSÍQUICA ENTRE GERAÇÕES 

No prefácio do livro “Fazer-se herdeiro: a transmissão psíquica entre gerações” 

(Inglez- Mazzarella, 2006), Luís Cláudio Figueiredo se pergunta: 

 

Qual é a complexidade e a extensão do “passado” que marca- para bem ou para mal- cada 
“presente” ao longo de uma existência? De quantas pessoas se faz uma pessoa? Quantas 
experiências de vida- algumas relatadas, outras inenarráveis, umas próprias, outras alheias e 
remotas- compõem uma subjetividade? Quantas histórias bem contadas e quantas histórias mal 
contadas contribuem para uma história de vida? Quantas vozes e quantos silêncios calam no fundo 
de cada um de nós?  

 

O conceito de transmissão psíquica foi enriquecendo e ampliando o campo da 

clínica psicanalítica, colocando no palco a questão da intersubjetividade na constituição 

subjetiva. Neste sentido, a definição de Kaes (2006) é muito ilustrativa: ele define a 

transmissão psíquica como a produção intersubjetiva da psique (p.13). A tensão entre as 

dimensões intrapsíquica e intersubjetiva na constituição do inconsciente é objeto de 

estudo deste autor, que faz uma leitura minuciosa dos textos freudianos. Kaes (ibid.) 

propõe que o sujeito é, em primeiro lugar, um “intersujeito” (p.17) uma vez que ele é um 

elo na cadeia intersubjetiva e sua origem está assentada na malha grupal. Desta forma, 

a constituição psíquica é pensada desde dois eixos convergentes: como resultado do 

esforço de trabalho que a pulsão impõe e tributária da exigência psíquica inerente ao fato 

de que o sujeito pertence a um grupo social. 

Conforme sinaliza Kaes (2005) a respeito do conceito de transmissão da vida 

psíquica entre as gerações: “A consistência psicanalítica do problema do geracional 

define-se, fundamentalmente, como a transmissão do Inconsciente, de suas formações 

e dos seus processos”. (p. 126). O autor reconhece uma “dívida” (p. 40) em relação ao 

trabalho de P. Aulagnier, quem cunhou o conceito de porta-voz:  

A perspectiva aberta por P. Aulagnier inscreve o trabalho da intersubjetividade na 
formação do aparelho psíquico. Diria que o sujeito do inconsciente, naquilo que é sujeito 
do grupo, é tributário dessa função de porta-voz herdada da voz e do discurso maternos 
na estruturação da psique da criança. Essa presença falante de outro sujeito inscreve o 
sujeito na rede falante do grupo e, pelo que nos preocupa aqui, ela situa a função de porta 
voz em um processo intermediário, nos confins da realidade intrapsíquica, da linguagem e 
da intersubjetividade. Por sua atividade de porta-voz, a mãe coloca à disposição do infans 
os meios de representar sua própria experiência, ela o introduz à capacidade de pensar 
(p. 43). 
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Entende-se a transmissão psíquica como a transposição ou deslocamento da 
realidade psíquica de um sujeito para outro, sendo que a matéria psíquica transmitida 
pode ser transformada ou mantida de forma idêntica (Kaes, 1998).  

2.1. Transmissão psíquica em Freud 

Visando apresentar um percurso sucinto pelo tema, primeiramente será oferecida 

uma leitura dos textos freudianos que tratam sobre a transmissão psíquica. 

Exclusivamente com fins didáticos, o texto foi organizado segundo os principais vetores 

de transmissão: identificações, narcisismo e herança arcaica (todos esses conceitos 

estão intrinsecamente entrelaçados, porém foram separados em virtude da clareza 

expositiva). Posteriormente, vai ser feita a diferenciação conceitual entre os conceitos de 

transmissão inter e transgeracional realizada por autores pós-freudianos.  

2.1.1. Identificações  

 Um dos mecanismos principais da transmissão psíquica intersubjetiva opera pela 

via das identificações. “As identificações são a matéria prima do vínculo”, aponta Kaes 

(2005, p. 131, tradução minha.).  

Em 1921, no capítulo VII (“A identificação”) da obra Psicologia de grupo e a análise 

do ego, Freud postula que: “A identificação é conhecida pela psicanálise como a mais 

remota expressão de um laço emocional com outra pessoa” (p.115). Ele também pontua 

que: 

A identificação, na verdade, é ambivalente desde o início; pode tornar-se expressão de 
ternura com tanta facilidade como desejo de afastamento de alguém. Comporta-se como um 
derivado da primeira fase da organização da libido, da fase oral, em que o objeto que prezamos e 
pelo qual ansiamos é assimilado pela ingestão, sendo dessa maneira aniquilado como tal. O 
canibal, como sabemos, permaneceu nessa etapa; ele tem afeição devoradora pelos inimigos e só 
devora as pessoas de quem gosta. (p. 115).  

Nesse texto, Freud sinaliza três fontes da identificação:  

a) como forma original do vínculo afetivo com o objeto; b) como forma regressiva ou 
substituto do vínculo objetal e c) como percepção de uma qualidade compartilhada com outro 
sujeito que não é objeto da pulsão sexual. (p.117).  

Ao longo da sua obra, Freud não realizou um trabalho de classificação das 

identificações em função dos seus mecanismos operativos. No entanto, é possível 
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diferenciar duas vertentes teóricas em sua obra: a) uma vertente funcional, caracterizado 

por utilizar o processo de identificação para compreender o mecanismo de formação dos 

sintomas (como na histeria); e b) uma vertente estrutural, na qual as identificações 

passam a ser entendidas como estruturantes do aparelho psíquico. Torna-se 

fundamental diferenciar, do último grupo, os diferentes tipos de identificações: a 

identificação primária, a identificação narcisista e as identificações secundárias edípicas.  

Para exemplificar a utilização das identificações em carácter funcional, podemos 

nos remontar à obra Estudos sobre a histeria (1893-1895/2006), no qual Freud relata o 

caso de uma moça que recebe uma carta de uma pessoa amada. O conteúdo da carta 

deixa a moça enciumada e ela reage “com uma crise histérica”. As amigas da jovem, 

informadas sobre o sucedido, também contraem uma crise. Seria errado, sinaliza Freud, 

compreender as crises histéricas em função da compaixão das amigas pela moça 

enciumada. A compaixão, ele sublinha, surge da identificação das amigas com a jovem. 

Dessa forma, o sintoma se torna o suporte de uma relação objetal e o indicador da 

transmissão psíquica entre o grupo de amigas. Assim, a essência da identificação 

histérica radica no reconhecimento de um fator comum no grupo, de uma equivalência.  

A identificação histérica corresponde a deduções inconscientes, é “uma 
apropriação causada por uma etiologia idêntica; exprime um ‘como se’ e está relacionada 
a uma comunhão que persiste no inconsciente. A identificação, na maioria das vezes, é 
utilizada na histeria como expressão de uma comunhão sexual. A histérica, identifica-se, 
de preferência, mas não exclusivamente com as pessoas com quem manteve relações 
sexuais ou que mantêm relações sexuais com as mesmas pessoas que ela”. 
(ROUDINESCO & PLON, 1998, p. 364).  

No que se refere às identificações de carácter estruturante, é primordial fazer 

referência à identificação primária, uma vez que constitui o substrato do mosaico 

identificatório. Embora Freud não tenha feito um trabalho específico sobre ela, a 

identificação primária é a mais precoce e gera o rudimento inicial que possibilita que as 

identificações posteriores tenham um “assoalho psíquico”.  

As identificações primárias são diretas, imediatas e anteriores a qualquer 

investidura objetal, portanto são diferentes das identificações narcisistas e secundárias 

edípicas. E, como são anteriores a qualquer investidura objetal, na identificação primária, 

o objeto é incorporado por devoramento canibalista (sendo que o objeto são os 
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progenitores). (Korman, 1996, p. 176-177). A identificação primária é diferente da 

identificação pré-edípica, conforme formulada no trabalho Psicologia do grupo e análise 

do ego (FREUD, 1921), uma vez que a identificação primária é fusional: não há 

discriminação eu-não eu.  

           Em O Ego e o Id (1923/2006), Freud fala da identificação primária e sua relação 

com a constituição do ideal do ego:  

Entretanto, seja o que for que a capacidade posterior do caráter para resistir às 
influências das catexias objetais abandonadas possa tornar-se, os efeitos das primeiras 
identificações efetuadas na mais primitiva infância serão gerais e duradouros. Isso nos 
conduz de volta à origem do ideal do ego; por trás dele jaz oculta a primeira e mais 
importante identificação de um indivíduo, a identificação com o pai em sua própria pré-
história pessoal. Isso aparentemente não é, em primeira instância, a consequência o 
resultado de uma catexia de objeto; trata-se de uma identificação direta e imediata e se 
efetua mais primitivamente que qualquer catexia de objeto. Mas as escolhas objetais 
pertencentes ao primeiro período sexual e relacionadas ao pai e à mãe parecem 
normalmente encontrar seu desfecho numa identificação desse tipo, que assim reforçaria 
a primária. (p. 44).  

Cabe destacar que, na nota de rodapé da mesma página, Freud acrescenta que 

seria mais prudente dizer que a identificação se produz com os pais, já que “antes de 

uma criança ter chegado ao conhecimento definitivo da diferença entre os sexos, ela não 

faz distinção de valor entre o pai e a mãe” (p. 44, nota de rodapé).  

Neste ponto, é indispensável frisar que Freud utiliza o termo “incorporação” para 

descrever o processo de uma identificação total com o objeto, enquanto o termo 

“introjeção” é reservado para o mecanismo de identificação parcial com o objeto (o sujeito 

se identifica, portanto, com um aspecto ou qualidade do objeto). O conceito de introjeção 

está reservado, consequentemente, ao campo neurótico da elaboração do Complexo de 

Édipo, uma vez que possibilita o abandono do objeto e sua independência  em relação a 

ele.  

A incorporação é um mecanismo automático que se produz sob uma intensa 

angústia de desamparo e conflui na unificação incestuosa com o objeto primário.  

Estabelecer a discriminação entre os conceitos de incorporação e introjeção é 

primordial para compreender o mecanismo metapsicológico das identificações. Korman 

(1996) propõe dividir as identificações primárias em duas variantes: a incorporativa e a 
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introjetiva. Ambas as modalidades atuam simultaneamente. No entanto, o predomínio de 

uma ou de outra vai determinar a forma em que as identificações ulteriores vão operar: 

massivamente, no predomínio incorporativo e de forma discriminada, no predomínio 

introjetivo. A falha do outro primordial no início da vida, falha no referente à sua 

capacidade de sustentar, tolerar e metabolizar as angústias do bebê propicia o 

predomínio da identificação primária incorporativa.  

Dando continuidade à exposição das identificações estruturantes, a identificação 

narcisista foi descrita por Freud no trabalho “Luto e Melancolia” (1917- [1915]). Perante a 

perda de um objeto amado, estabelece-se “uma identificação do ego com o objeto 

abandonado” (Freud, p. 254) Na melancolia, sujeito e objeto se fusionam no psiquismo, 

continuando uma batalha de cunho sadomasoquista e produzindo uma modificação 

permanente do ego. 

A identificação narcisista com o objeto se torna, então, um substituto da catexia 
erótica, e, em consequência, apesar do conflito com a pessoa amada, não é preciso 
renunciar à relação amorosa. Essa substituição da identificação pelo amor objetal constitui 
importante mecanismo nas afecções narcisistas (...). Mostramos em outro ponto que a 
identificação é uma etapa preliminar da escolha objetal, que é a primeira forma- e uma 
forma expressa de maneira ambivalente-pela qual o ego escolhe um objeto. O ego deseja 
incorporar a si esse objeto, e em conformidade com a fase oral ou canibalista do 
desenvolvimento libidinal em que se acha, deseja fazer isso devorando-o. (p. 255, grifos 
meus).  

Observa-se que o conceito de incorporação, articulado com o processo de 

identificação narcisista, propende a unificar o heterogêneo (sujeito e objeto), já que o 

objeto “sobrevive” no interior do psiquismo. Assim, o sujeito elude o luto pelo objeto 

perdido e reforça a dependência objetal, uma vez que a materialidade do objeto se torna 

necessária para que a incorporação aconteça.  

A respeito das identificações edípicas secundárias, no texto “A dissolução do 

Complexo de Édipo”, Freud (1924) pontua que: 

As catexias de objeto são abandonadas e substituídas por identificações. A 
autoridade do pai ou dos pais é introjetada no ego e aí forma o núcleo do superego, que 
assume a severidade do pai e perpetua deste contra o incesto, defendendo assim o ego 
do retorno da catexia libidinal. (p. 196).                     
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Sobre essas identificações, Korman (1996, p. 130) enumera uma série de 

características: 

a) São limitadas a um traço do objeto. 

b) A diferenciação dos sexos é o núcleo operativo. 

c) O espaço psíquico está organizado de forma triangular. 

d) A coexistência do Édipo negativo e positivo determina que a identificação com 

cada um dos objetos edípicos gere uma miscelânea complexa de identificações. 

e) Há predomínio dos mecanismos introjetivos.  

2.1.2 Narcisismo  

A questão da transmissão psíquica também pode ser estudada desde o eixo do 

narcisismo. Em “Sobre o narcisismo: uma introdução” (Freud, 1914), a formulação do 

narcisismo claramente é solidária com a questão da transmissão psíquica, já que Freud 

postula que o narcisismo do infans se apoia na geração anterior. Para os pais, a criança 

chega ao mundo para realizar seus sonhos insatisfeitos. Por meio da continuidade da 

linhagem geracional, “Sua Majestade o Bebê” propicia uma reparação imaginária à ferida 

narcísica da finitude.  

A criança concretizará os sonhos dourados que os pais jamais realizaram- o 
menino se tornará um grande homem e um herói em lugar do pai, e a menina se casará 
com um príncipe como compensação para sua mãe. No ponto mais sensível do sistema 
narcisista, a imortalidade do ego, tão oprimida pela realidade, a segurança é alcançada 
por meio do refúgio na criança. O amor dos pais, tão comovedor e no fundo tão infantil, 
nada mais é senão o narcisismo dos pais renascido, o qual, transformado em amor objetal, 
inequivocamente revela sua natureza anterior (p. 98).  

No mesmo texto, Freud (1914) sublinha a dimensão intersubjetiva inerente ao 

conceito do narcisismo uma vez que o sujeito tem uma dupla exigência: ser para si 

mesmo seu próprio fim e, simultaneamente, fazer parte de um grupo. Conforme 

assinalado por Kaes (2014), o conceito de contrato narcísico de Castoriadis-Aulagnier 

desenvolve uma nova perspectiva teórica para resolver a tensão entre as duas 

exigências: 
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Vemos assim como o conceito de contrato narcísico desenvolve as premissas 

inauguradas por Freud em seu estudo de 1914. Em seu conteúdo e forma, o contrato é 
aquilo que torna possível que o sujeito seja “para ele mesmo seu próprio fim” e elo, 
servidor, herdeiro e beneficiário do grupo ou contexto humano do qual ele é membro. 
Podemos ir mais adiante e pensar que o investimento narcísico que, em cada indivíduo, 
torna possível a realização do seu fim, não pode ser verdadeiramente sustentado senão 
na medida em que uma cadeia (conjunto de seres humanos) investe narcisicamente esse 
sujeito como portador de continuidade. O contrato narcísico ilustra o que entendo por apoio 
mútuo da pulsão, aqui, no caso, a pulsão de autoconservação e seus componentes 
narcísicos (p. 64).  

Assim, em um sistema de apoio recíproco, o bebê é sustentado pelo investimento 

narcísico que recebe dos pais e, por sua vez, ele dá suporte ao narcisismo parental 

cumprindo os sonhos não realizados pelos genitores. Esse investimento tem, no entanto, 

uma dimensão alienante uma vez que a criança corre o risco de se identificar 

especularmente com os pais e tornar-se “seu tapa-buracos” (Kaes, ibid, p. 63). Observa-

se, portanto, que sonhar é necessário; porém, no encontro com o bebê, os pais também 

precisam acordar para que o sonho não se torne uma alucinação.  

O sistema narcísico é o pivô que garante a continuidade da vida psíquica ao longo 

das gerações. Dos avós para os pais, dos pais para os filhos, os sonhos sonhados e não 

realizados vão se passando como uma tocha.  

2.1.3. Herança arcaica  

Outra linha para pensar como opera a transmissão psíquica entre as gerações é a 

herança arcaica, conceito que remete aos conteúdos psíquicos transmitidos que operam 

no psiquismo sem que haja uma experiência direta. É possível rastrear, na obra 

freudiana, substratos para entender a transmissão de conteúdos inconscientes de uma 

geração para a seguinte nos textos Totem e Tabu (1914), Moises e o Monoteísmo e O 

Eu e o Id (1923).  

      Conforme aponta Kaes (2006), em Totem e Tabu, Freud faz uma diferenciação 

entre a transmissão por identificação aos modelos parentais e a transmissão constituída 

pelos traços mnêmicos das relações com as gerações anteriores. O primeiro processo 

se vincula à história enquanto o segundo afunda suas raízes na pré-história subjetiva. A 

pré-história abarca a transmissão dos objetos perdidos por aqueles que nos precederam 
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e que são transmitidos, mesmo parcialmente, em luto. A herança arcaica, portanto, se 

caracteriza pela transmissão de conteúdos psíquicos pertencentes a outra geração.  

      Em Totem e Tabu (1914), Freud afirma que nenhum objeto psíquico pode ser 

abolido e, portanto, não há nenhum conteúdo psíquico importante que não seja 

transmitido para as gerações seguintes: 

Mesmo a mais implacável repressão tem de deixar lugar para impulsos substitutos 
deformados e para as reações que deles resultem. Se assim for, portanto, podemos 
presumir com segurança que nenhuma geração pode ocultar, à geração que a sucede, 
nada de seus processos mentais mais importantes, pois a psicanálise nos mostrou que 
todos possuem, na atividade mental inconsciente, um apparatus que os capacita a 
interpretar as reações de outras pessoas, isto é, a desfazer as deformações que os outros 
impuseram a expressão de seus próprios sentimentos (p. 160).  

       Este aparato de interpretar possibilita desvelar aquilo que foi recalcado pela 

geração precedente. Como expõe Inglez- Mazzarella (2006): “Isto posto na genealogia, 

poderíamos pensar em um movimento entre as gerações no que se refere ao recalque, 

seus substitutos e certa retificação pelos sucessores da deformação sofrida” (p. 42).  

       No Eu e o Id (1923), destaca-se o fragmento em que Freud fala explicitamente 

sobre a herança arcaica e seu papel na constituição do superego: 

As experiências do ego parecem, a princípio, estar perdidas para a herança; mas, 
quando se repetem com bastante frequência e com intensidade suficiente em muitos 
indivíduos e em gerações sucessivas, transformam-se, por assim dizer, em experiências 
do id, cujas impressões são preservadas por herança. Dessa maneira, no id, acham-se 
abrigados resíduos das existências de incontáveis egos; e quando o ego forma seu 
superego a partir do id, pode estar apenas revivendo formas de antigos egos e 
ressuscitando-as (p. 51).  

          No texto Moises e o Monoteísmo (1939), Freud enuncia: 

As impressões dos traumas primitivos, das quais partimos, não são traduzidas 
para o pré-consciente ou são rapidamente devolvidas pela repressão para o estado de id. 
Acreditamos que podemos facilmente seguir suas vicissitudes ulteriores, enquanto se trata 
do que foi experimentado pelo próprio indivíduo. Mas uma nova complicação surge quando 
nos damos conta da probabilidade de que aquilo que pode ser operante na vida psíquica 
de um indivíduo pode incluir não apenas o que ele próprio experimentou, mas também 
coisas que estão inatamente presentes nele, quando de seu nascimento, elementos com 
uma origem filogenética- herança arcaica. Surgem então as questões de saber em que 
consiste essa herança, o que contém e qual é sua prova. (p.112).   

    E o autor ainda acrescenta: 
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Se presumirmos a sobrevivência desses traços de memória na herança arcaica, 

teremos cruzado o abismo existente entre psicologia individual e de grupo (...). (p. 114).  

Articulando as ideias sobre o id hereditário com as formulações desenvolvidas por 

Freud (1986) na Carta 52, o conceito de transmissão psíquica vai se tornando mais denso 

e complexo. Na Carta 52, Freud sublinha a multiplicidade de registros do aparelho 

psíquico e suas modalidades de retranscrição nos diferentes momentos da vida, bem 

como os empecilhos para que essa retranscrição aconteça. As dificuldades para 

simbolizar uma representação implicam que essa representação não possa ser pensada. 

No entanto, ela mantém sua eficácia econômica.  

A herança psíquica que se subtrai dos processos de pensamento verbal vai ser o 

foco de estudo dos autores que se dedicaram a refletir sobre a clínica da transmissão 

transgeracional.  

2.2 Intergeracional e transgeracional  

Conforme exposto, observa-se que, para Freud, a transmissão da vida psíquica 

também vai se organizando a partir do negativo, ou seja, do que faltou para a realização 

dos sonhos dos pais. Essa dimensão da negatividade na transmissão vai adquirir uma 

força mais radical nas pesquisas psicanalíticas feitas a partir da década de 1980. Nesse 

momento, no campo analítico, surge o interrogante sobre os efeitos da transmissão de 

conteúdos psíquicos sem inscrição simbólica. Ou seja, a clínica, principalmente após a 

Segunda Guerra Mundial, evidencia que a transmissão não se organiza exclusivamente 

a partir do que faltou, como também do que não adveio: 

(...) não só a partir do que falha e falta que a transmissão se organiza, mas a partir 
do que não adveio, o que é ausência de inscrição e de representação, ou do que, no modo 
de encriptação, está em estase sem estar inscrito. (Kaes, 2001, p.20) 

    O parágrafo do texto Totem e Tabu, previamente destacado, é fundamental para 

o campo psicanalítico que formula uma compreensão clínica dos fenômenos patológicos 

a partir do vetor da transmissão psíquica entre as gerações. Não existe nenhum conteúdo 

psíquico que possa ficar inacessível para a geração seguinte: os traços mnêmicos 

continuarão presentes ligando as gerações entre si, por meio de um sofrimento cuja 
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origem permanecerá desconhecida (Kaes, 2006). Nas palavras da psicanalista Silva (op. 

cit.): 

Nada pode ser completamente abolido; não há nada que seja abolido e que não 
apareça, algumas gerações depois, como enigma, como impensado ou como signo do que 
não pôde ser transmitido na ordem simbólica (p. 21).  

  Kaes (2006) sublinha que a hipótese freudiana da existência de um aparelho que 

interpreta opera como garante da função da transmissão, inclusive, dos aspectos 

radicalmente negativos da transmissão. Esse autor faz uma diferenciação, a partir do 

trabalho do Bion, entre a transmissão de objetos psíquicos inconscientes transformáveis 

e não transformáveis. Enquanto os primeiros apresentam a estrutura do sintoma e podem 

ser transferidos ao terapeuta, os segundos permanecem inertes e só conseguem ser 

transferidos pela via das identificações adesivas e projetivas (p. 26). 

Assim, vai se delimitando um campo analítico específico que elabora explicações 

metapsicológicas para compreender as falhas na transmissão psíquica; entendo por 

“falhas” à transmissão intersubjetiva de conteúdos psíquicos que não foram inscritos 

simbolicamente. Este tipo de transmissão recebe o nome de transgeracional e se 

caracteriza pela transmissão de material psíquico “em bruto”.  

Correa (2000) faz uma distinção muito precisa entre as transmissões 

intergeracional e transgeracional: 

a) Intergeracional inclui um espaço de metabolização do 

material psíquico transmitido pela geração mais próxima 

e que, transformado, passará à seguinte. 

b) Transgeracional, referida a um material psíquico da 

herança não transformada e não-simbolizada que 

apresenta lacunas e vazios na transmissão, o significado 

aponta para o fato psíquico inconsciente que atravessa 

diversas gerações. (p. 65).  

A transmissão intergeracional é trófica e estruturante. Nela, existe um processo de 

transformação do material psíquico transmitido. A transmissão psíquica intergeracional é 
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tanto ascendente quanto descendente, como sinaliza Maria Cecília Pereira da Silva 

(2003/2013, p. 31): 

A transmissão intergeracional engloba tudo aquilo que é transmitido de uma 
geração para outra, acompanhado de algumas modificações ou transformações. Então, 
uma herança intergeracional é constituída de vivências psíquicas elaboradas: fantasias, 
imagos, identificações, que organizam uma história familiar, uma narração mítica da qual 
cada indivíduo pode extrair os elementos necessários à constituição da sua história familiar 
neurótica. O indivíduo sempre se ancora em uma história familiar que o precede, da qual 
vai extrair a substância de suas fundações narcísicas e tomar um lugar de sujeito.  A 
transmissão intergeracional refere-se aos fenômenos de transmissão entre pais e bebês, 
funcionando nos dois sentidos. Ou seja, trata-se também do que se transmite dos filhos 
aos pais, uma transmissão ascendente, que não passa somente pela linguagem, mas 
também por toda uma série de mecanismos comportamentais interativos (Eiguer, 1991, 
1997; Kaes, 1993; Correa, 2000; Golse, 2001a, 2001b).  

Por outro lado, a transmissão transgeracional está vinculada ao conceito de 

trauma, caracterizado economicamente por impor um excesso pulsional ao aparelho 

psíquico. Consequentemente, para tramitar esse excesso energético, o psiquismo utiliza 

mecanismos defensivos, como a clivagem, a denegação, a rejeição, a recusa e o 

encriptamento, descrito por Abraham e Torok em 1970 (Correa, 2000).  

No texto “Além do princípio do prazer”, trabalho que marca uma inflexão na teoria 

psicanalítica, Freud (1920/1996) formula um modelo de aparelho psíquico com base na 

biologia; esse aparelho seria análogo a uma vesícula viva que recebe estímulos tanto 

internos (pulsionais) quanto externos (provenientes da realidade). A camada voltada para 

o mundo exterior vai se diferenciando gradativamente em face às excitações externas, 

conformando uma “crosta”, uma barreira protetora que garante a sobrevivência do 

aparelho psíquico. Se essa barreira protetora falha em sua função de evitar a entrada de 

grandes quantidades de energia, produz-se um trauma, cuja consequência mais 

importante é a circulação de energia livre, ou seja, que não se encontra ligada a uma 

representação: 

(...) Descrevemos como “traumáticas” quaisquer excitações provindas de fora que 
sejam suficientemente poderosas para atravessar o escudo protetor. Parece-me que o 
conceito de trauma implica necessariamente uma conexão desse tipo com uma ruptura 
numa barreira sob outros aspectos eficazes contra os estímulos. Um acontecimento como 
um trauma externo está destinado a provocar um distúrbio em grande escala no 
funcionamento da energia do organismo e a colocar em movimento todas as medidas 
defensivas possíveis. Ao mesmo tempo, o princípio de prazer é colocado 
momentaneamente posto fora de ação. Não há mais possibilidade de impedir que o 
aparelho mental seja inundado com grandes quantidades de estímulos; em vez disso, outro 
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problema surge, o problema de dominar as grandes quantidades de estímulo que 
irromperam, e de vinculá-las, no sentido psíquico, a fim de que delas se possa então 
desvencilhar. (p. 40, grifos meus). 

As experiências traumáticas, produzidas pelas excitações que conseguem 

atravessar a barreira protetora, têm como corolário a busca de ligação da energia livre 

pelo mecanismo da compulsão à repetição, como Freud ilustra com os sonhos dos 

pacientes que sofreram um trauma severo.  

Esses sonhos esforçam-se por dominar retrospectivamente o estímulo, 
desenvolvendo a ansiedade cuja omissão constituiu a causa da neurose traumática. 
Concedem-nos assim a visão de uma função do aparelho mental, visão que, embora não 
contradiga o princípio de prazer, é sem embargo, independente dele, parecendo ser mais 
primitiva do que o intuito de obter prazer e desprazer. (pp. 42-43).  

Marcia Porto Ferreira (2011), no seu maravilhoso trabalho “Traumas não 

elaboráveis: Clínica psicanalítica com crianças” questiona sobre a precisão da utilização 

do conceito de neurose para designar às neuroses traumáticas “(...) uma vez que não 

produzem, a rigor, sintomas. Não são o resultado de formação de compromisso entre 

instâncias psíquicas” (p. 60). A autora, retomando o conceito de neurose traumática 

freudiana para entender as crianças severamente traumatizadas, propõe uma distinção 

entre traumas elaboráveis e não elaboráveis. Sobre esses últimos, ela reflexiona:  

Esses traumatismos se assemelham ao originário, uma vez que o real exterior 
ingressa no aparelho psíquico a partir de sua decomposição por linhas diversas da 
significação do ego, da linguagem. Não há palavras. É a ausência de significantes o que 
marca a impossibilidade de retranscrição ou de recomposição, seja pela defesa extrema 
que impera no sujeito, seja pelo inédito, pela falta de elementos prévios de simbolização 
para poder operar sobre o traumático. (p. 61).  

Pois bem, se nenhum conteúdo psíquico pode ser ocultado à geração seguinte, 

de que forma, por que mecanismos são transmitidos os traumas sem inscrição simbólica, 

que operam sob a primazia da compulsão à repetição? “O ponto central não é o trauma, 

senão sua possibilidade ou limitação de elaboração”, como afirma Correa (op.cit. p. 67). 

Neste sentido, Ciccone (1998) propõe que a quebra da barreira protetora é 

análoga à quebra de simbolização. Portanto, o objeto transmitido não é ou é pouco 

transformado. Este autor ainda sinaliza que um indicador clínico da transmissão 

traumática são as “imagens muito cruas” (p. 171) cujo efeito no discurso é disruptivo. Os 

pacientes que foram receptores da transmissão traumática escutaram dos seus pais 
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palavras brutais (ou, além disso, a ausência brutal de palavras) para descrever os 

acontecimentos dolorosos. A crueza do discurso parental e a falta de um entorno protetor 

provocam um excesso de excitações. “A brutalidade da transmissão é mais traumática 

que o próprio traumatismo” (p. 171).  

Muitos autores no âmbito psicanalítico têm se debruçado sobre a questão da 

simbolização na transmissão transgeracional, gerando linhas de pensamento 

divergentes, como sinaliza Tisseron (1995). O autor contrapõe o pensamento de Kaes 

sobre a transmissão “sem inscrição nem representação” com as teorizações de Nicolas 

Abraham, quem considera que toda experiência recebe uma forma parcial de 

simbolização (p. 27). Como afirma Tisseron (op. cit.), para Nicolas Abraham, a 

transmissão psíquica de conteúdos transgeracionais opera em relação a símbolos rotos. 

Claude Nachin (1989) continua essa linha de pesquisa ao teorizar sobre as formas não 

verbais de simbolização. Pois bem, quando não há uma representação verbal de uma 

experiência, as representações sensório-afetivo-motoras têm um papel primordial, 

expressando-se por meio de formas de comportamento. (p.20).  

          Para compreender o mecanismo de transmissão de conteúdos psíquicos que não 

são transformados, René Kaes (2000) propõe o conceito de pacto denegativo: 

Por esse conceito, entendo aquilo que se impõe em todo laço 
intersubjetivo para ser oferecido, em cada sujeito, do laço com os destinos de 
recalcamento ou da denegação, da recusa, da rejeição ou do enquistamento no 
espaço interno de um sujeito ou de vários sujeitos. Esse acordo inconsciente sobre 
o inconsciente é imposto ou concluído com vários objetivos: para que o laço se 
organize e se mantenha em sua complementariedade de interesse; para que seja 
assegurada a continuidade dos investimentos e dos benefícios ligados à 
subsistência da função dos Ideais, do contrato ou do pacto narcísico. O que está 
em jogo no laço, inclusive o custo psíquico que se convém pagar para que o laço 
se mantenha, é justamente isso que não poderia estar em questão entre aqueles 
que ele liga, em seu interesse mútuo, em virtude da dupla economia cruzada que 
rege as relações dos sujeitos singulares e da cadeia que são membros. É nisso 
que o pacto denegativo aparece a mínima como a contraface e o complemento do 
contrato narcísico. O pacto denegativo comporta, portanto, duas polaridades: uma 
é organizadora do laço e do conjunto intersubjetivo, a outra é defensiva. Cada 
conjunto particular se organiza positivamente sobre investimentos mútuos, sobre 
identificações comuns, sobre uma comunidade de ideias e de crenças, sobre um 
contrato narcísico, sobre modalidades toleráveis de realizações de desejos. Cada 
conjunto se organiza também negativamente sobre uma comunidade de renúncias 
e de sacrifícios, sobre apagamentos, sobre rejeições e recalcamentos, sobre um 
“deixado de lado” e sobre restos O pacto denegativo contribui para esta dupla 
organização. Ela cria no conjunto do não-significável do não- transformável: zonas 
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de silêncio, bolsões de significação, espaços lixeiras ou linhas de fuga que mantêm 
o sujeito estrangeiro à sua própria história. Nos casais, nas famílias, nos grupos e 
nas instituições, as alianças, contratos e pactos inconscientes sustentam, 
principalmente, o destino do recalcamento e da repetição (pp. 45-46).  

  O pacto denegativo, em sua vertente defensiva, garante o recalque das 

representações intoleráveis tanto do sujeito quanto do grupo familiar em benefício da 

instituição e manutenção do vínculo intersubjetivo. 

2.2.1 Identificações patológicas (alienantes) 

As identificações são simultaneamente, estruturantes e alienantes. No entanto, o 

termo identificações alienantes é utilizado para designar as identificações patológicas. 

São muitos os autores que propõem a transmissão de conteúdos psíquicos que 

estão “aquém da simbolização verbal” operando pela via das identificações patológicas, 

mórbidas ou, embora seja um termo que gera confusão, alienantes.  

Haydée Faimberg (2006 a, b, c) é uma psicanalista argentina que elaborou uma 

teoria sobre a telescopagem transgeracional, caracterizada pela condensação de 

elementos inconscientes entre três gerações: a transmissão transgeracional de uma 

história, que não pertence à vida do sujeito e opera no psiquismo como um objeto tirânico 

e intrusivo. A prematuridade do ser humano propicia a ancoragem do narcisismo dos pais 

no psiquismo incipiente do infans, de maneira que essa desmesura tem como 

consequência o estabelecimento de identificações alienantes.  

Para Faimberg (2001), o sujeito se identifica com um objeto histórico que pertence 

a outra geração. Esta identificação se produz por mecanismos de apropriação e intrusão; 

no mecanismo de apropriação, os pais internos se apropriam da identidade positiva da 

criança. Por outro lado, na função de intrusão, os pais internos expulsam ativamente na 

criança tudo aquilo que rejeitam.  

[...] tudo que merece ser amado sou eu, ainda que venha de você, 
filho. O que reconheço como vindo de você, filho, eu odeio; além disso, 
atribuirei a você tudo que não aceito em mim: você, filho, será meu não 
ego. (p. 81).  
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              Esse processo identificatório congela ao psiquismo em um presente atemporal. 

A telescopagem transgeracional, ao negar as diferenças entre as gerações, põe em 

funcionamento um tempo circular e repetitivo. Em função da negação da passagem do 

tempo, o paciente tem um ganho narcísico no sentido de poder recusar a tramitação da 

ferida edípica.   

                 A identificação alienante se produz com atributos de uma história familiar 

secreta. É fundamental salientar que o carácter alienante não se relaciona com os 

conteúdos da história familiar, a não ser com a forma de dizer e não dizer dos pais. A 

criança permanece sujeita a aquilo que os pais dizem e aquilo que eles calam e sua 

supervivência psíquica depende de aceitar esse discurso sem discussão. Para Faimberg 

(2006 a, b,c), a história familiar da qual depende a identificação alienante impede que o 

sujeito possa viver psiquicamente em outros registros.  

Destaca-se também o trabalho de Micheline Enriquez (2006), que se interessou 

pelos efeitos da psicose parental na geração seguinte e a forma como se configuram as 

identificações. Segundo a autora, o delírio parental deixa uma impronta nas cenas 

fantasmáticas da criança a respeito das suas origens de filiação, uma vez que o discurso 

enunciado remete a uma teoria sexual que contradiz as verdades biológicas do 

parentesco e da filiação (p. 160).  

             Ciccone (1998) propõe uma explicação metapsicológica muito interessante no 

sentido de compreender como operam as identificações alienantes. O autor afirma que a 

identificação é um motor de transmissão e criadora de identidade se o sujeito está 

habilitado a fazer uma volta sobre si mesmo no processo identificatório. Em outras 

palavras, na dinâmica sujeito-objeto, o sujeito deve estar possibilitado a realizar algo 

novo, criativo, com os atributos do objeto. Se esse movimento não ocorre, ora porque o 

sujeito se torna “refém” do objeto, ora porque o objeto carece de espaço mental para 

permitir um jogo transacional, configura-se assim o campo propício para a patologia e a 

alienação.  

           Nas identificações alienantes opera o mecanismo de renegação do traumático de 

uma história familiar. A incapacidade de tolerar a dor no psiquismo parental acarreta a 
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projeção de um não-eu dos pais do qual a criança se apropria, de forma que esse “não-

eu” parental passa a formar parte do psiquismo da criança. 

 

2.3 Transmissão e adolescência 

                 A adolescência é um dos momentos vitais críticos na metabolização psíquica 

do heterogêneo. Pensando a subjetividade como integração psicossomática, é 

fundamental levar em consideração que o corpo erógeno se constitui no encontro com a 

mãe, esse outro pré-histórico que, com seus cuidados, vai possibilitando a passagem de 

um “corpo de sensações” a um “corpo falado”. (M.H. Fernandes, 2011, p. 121).  

             A adolescência pode ser entendida como uma amálgama na qual se condensam 

os tempos. Nessa época, os sentidos podem fluir ou se deter e o par dialético 

continuidade/mudança pode emergir ou ficar obturado em função dos conteúdos 

psíquicos que não foram inscritos simbolicamente. Criação do novo a partir do 

precedente, o trabalho da adolescência implica uma projeção ao futuro a partir do 

passado preexistente. Cada geração se confronta com a árdua tarefa de se apropriar do 

herdado, de torná-lo próprio e, dessa forma, produzir futuro. Sem dúvidas, o inédito do 

processo criativo traz consigo uma traição, traição necessária, indispensável, porém, nem 

sempre tolerada pelo equilíbrio narcisista familiar.  

A subjetividade adolescente demanda encontrar novas organizações, reordenar, 

desordenar as relações do corpo infantil com a própria história, com os pais da infância, 

com a infância dos pais e com seu próprio lugar no circuito de desejo familiar (GRASSI, 

2009). Na passagem da infância à vida adulta, torna-se necessário produzir novas 

representações psíquicas que simbolizem o crescimento e a genitalidade. 

Como afirma Lerner (2006), o trabalho psíquico central da adolescência é a 

configuração de um projeto identificatório. Este conceito, cunhado pela psicanalista Piera 

Aulagnier (1989), é definido pela autora como “os enunciados sucessivos pelos quais o 

sujeito define (para si e para outros) seu anseio identificatório, ou seja, seu ideal”. (p.214).  

A construção gramatical que põe de manifesto a existência de um projeto identificatório 
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é “uma predicação que tem como precedente indissociável um 'quando eu crescer'”. 

(p.215). Dessa forma, é possível observar vários elementos fundamentais para a 

construção de um projeto identificatório: a existência de um ideal do eu, que o sujeito 

tenta alcançar, e a certeza de um tempo futuro, que possibilitará um devir.  

“O Eu só abre um primeiro acesso ao futuro porque ele pode projetar nele um 

encontro com um estado e um ‘sendo passados’” (AULAGNIER, 1979, p. 155). O projeto 

identificatório é a construção permanente do Eu necessária para que essa instância 

possa se projetar ao futuro em um movimento temporal. Dessa forma, na adolescência 

torna-se necessária uma reformulação da história para que o adolescente possa se 

desligar da criança que foi e do ideal infantil. Cabe salientar que esse projeto implica 

movimento, projeção ao futuro, em contrapartida com o presente contínuo da infância.  

O projeto identificatório implica mobilidade psíquica e ações específicas. Sustentar 

o projeto requer de suportes vinculares exogâmicos e do investimento libidinal desses 

vínculos.  

As identificações, conforme exposto no presente capítulo, são portadoras de uma 

história e de uma pré-história, uma vez que também são o produto da transmissão da 

história das gerações precedentes ao sujeito. A reorganização identificatória da 

adolescência está atravessada pelo trabalho psíquico da desidentificação, que só será 

possível se existe uma continuidade da instância egóica como corolário da historização. 

A desidentificação acarreta uma ruptura e envolve no seio a ameaça da perda de amor 

parental. Se habilitada, a articulação entre a identificação e a desidentificação possibilita 

a junção de passado, presente e futuro.  

Em contrapartida, a telescopagem transgeracional (FAIMBERG, 2006 a,b,c) 

produz um tempo repetitivo em função de uma história não vivenciada pelo sujeito, porém 

encriptada no psiquismo. Essa estagnação temporal evidencia-se de forma mais clara na 

adolescência, momento vital no qual eclodem os transtornos alimentares. O circuito 

contínuo comer-vomitar da bulimia e a rejeição dos caracteres femininos secundários na 

magreza anoréxica põem de manifesto uma suspensão temporal, uma negação da 
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passagem do tempo. A projeção ao futuro está obturada e, portanto, o sujeito permanece 

em um presente eterno. 

Piera Aulagnier (1979) nos lembra de que a questão temporal não pode estar 

desvinculada da articulação de duas instâncias psíquicas que operam simultaneamente: 

o ego – agente da ação e efeito do sujeito como ser histórico, e o id – que se encontra 

sob o regime da atemporalidade, direcionada a repetir e preservar a perpetuação de uma 

cena fantasmática.  

O movimento de substituição geracional mobiliza a estrutura vincular entre filhos 

e progenitores, sendo que a confrontação e a crítica do herdado são os vetores 

primordiais das forças em pugna entre a nova geração e a antiga. Freud (1909) pontua 

que, no indivíduo em crescimento, o desapego da autoridade parental é uma das 

operações mais necessárias e, ao mesmo tempo, mais dolorosas do desenvolvimento. 

Ele ainda salienta que o progresso da sociedade repousa na oposição entre as duas 

gerações.  

Seguindo com essa linha de raciocínio, o crescimento implica agressividade. 

Evadir a confrontação, ora pela tolerância, ora pelo autoritarismo, tem como 

consequência o desmantelamento da oportunidade do crescimento e do encontro do 

adolescente com a própria potencialidade (PALAZZINI, 2006). Se o adulto abdica da sua 

função parental e não tolera as diferenças, o adolescente se torna um adulto em forma 

prematura e adquire uma falsa maturidade.  

Os pais do adolescente se confrontam com o luto da criança maravilhosa que o 

filho foi e com seu próprio envelhecimento. Na regulação narcísica parental, há uma 

perda a respeito da fantasia do filho como continuidade indiscriminada ou como 

oportunidade de reparação das próprias feridas.  

Muitas jovens bulímicas e anoréxicas relatam o desejo de parar o tempo e 

permanecer na infância, desejo mortífero de congelar o tempo em um presente eterno. É 

interessante salientar que o psicanalista Bruno Bettelheim (2007) analisa os contos de 

fadas “A Bela Adormecida” e “Branca de Neve”, sendo que em ambos, as princesas 
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passam um largo período da história dormindo. O autor afirma que, durante o 

crescimento, os períodos de introversão narcísica são fundamentais, no entanto, os 

contos também denunciam o risco que implica dormir para sempre: 

O longo sono da bela donzela também tem outras conotações. Quer se 
trate de Branca de Neve em seu caixão de vidro ou da Bela Adormecida em sua 
cama, o sonho adolescente de juventude e perfeição eternas é apenas isso: um 
sonho. A troca da maldição original, que a ameaçava com a morte, por outra de 
um sonho prolongado sugere que ambas não são de todo diferentes. Se não 
queremos nos modificar e desenvolver, podemos perfeitamente permanecer num 
sonho semelhante à morte. Durante seu sono, a beleza das heroínas é uma beleza 
frígida; o seu é o isolamento do narcisismo. Nessa autoabsorção que exclui o resto 
do mundo não há sofrimento, mas também não há conhecimento a ser obtido, não 
há sentimentos a serem experimentados (p. 321).  

Sobre a suspensão da passagem do tempo nos distúrbios alimentares, Lippe 
(2008) realiza uma contribuição muito interessante: 

Essa suspensão dos processos evolutivos se manifesta no plano 
sintomático fisiológico (o mais evidente sendo a amenorreia da anoréxica, por 
exemplo) e, com certeza, no plano psíquico com a suspensão da temporalidade e 
a exacerbação da repetição como manifestação da pulsão de morte. Essa 
suspensão do tempo e dos processos de vida gera (revela) um fantasma 
inconsciente de imortalidade que pode, aliás, até se congelar na morte real. (p. 
86). 

Vale lembrar que, na mitologia grega, Cronos, o deus do tempo, devorava seus 

filhos ao nascerem porque sentia medo de ser destronado. Esse mito permite observar 

que a sucessão geracional e a passagem do tempo estão correlacionadas.  

Como será apresentado no capítulo seguinte, o vínculo fortemente narcisista entre 

mães e filhas, característico dos transtornos alimentares, impossibilita a criação do novo 

a partir do precedente a o investimento libidinal de um tempo futuro. 
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Capítulo 3: O espaço intersubjetivo mãe-filha no campo dos transtornos 

alimentares 

         3.1 Nasce uma mãe; nasce uma filha? 

Levando em consideração que os processos de transmissão psíquica estruturam, 

simultaneamente, os vínculos intersubjetivos e a configuração psíquica singular, no 

presente capítulo foram feitos recortes sobre o espaço intersubjetivo mãe-filha no campo 

dos transtornos alimentares com o objetivo de compreender, em um segundo movimento, 

as características da transmissão psíquica que estão em jogo na conformação dos 

fenômenos alimentares patológicos. 

Para introduzir este capítulo, foi escolhida a fala dos autores Corso & Corso (2006) 

a respeito da análise do conto de fadas “Branca de Neve” porque ilustra belamente as 

dificuldades intrínsecas do vínculo mãe-filha e sua relação com os transtornos 

alimentares: 

A forma pela qual a bruxa vence Branca de Neve (parcialmente), através da maçã 
envenenada, diz respeito a essas queixas da filha, as quais podem ser encontradas nas 
associações livres das pacientes em análise: o medo de ser envenenada pela mãe, assim 
como os inúmeros distúrbios alimentares, como nas anorexias nervosas, nos quais todo 
alimento envenena. A mãe é a primeira fonte de alimento e os assuntos do estômago 
sempre lhe serão de certa forma alusivos. Ser envenenada é uma forma de dizer que seu 
leite é ruim, que não nutre, mata. Mais uma vez é a mágoa que dá o tom do texto da filha. 
Por tudo isso, as mães farão papéis extremamente cruéis quando a heroína do conto for 
uma moça, serão finalmente derrotadas e cruelmente castigadas. Quanto aos pais, quando 
fazem suas maldades, sempre encontrarão algum tipo de conciliação ou perdão no final. 
Realmente, ser mãe é desdobrar fibra por fibra [...] (p. 83). 

 

   O campo dos distúrbios alimentares permite observar de forma consistente as 

vicissitudes da ligação inicial entre mães e filhas e o “tom de mágoa” que caracteriza os 

reclamos das filhas. Em 1931, no texto A feminilidade, Freud expõe que a ausência de 

pênis é interpretada pelas meninas como um prejuízo perpetuado pela mãe: foi ela quem 

não deu à filha o órgão genital.  

O que quer que se dê no fim dessa primeira fase de ligação com a mãe, o motivo 
mais forte para o afastamento em relação à mãe que emerge é que ela não deu a criança 
um verdadeiro órgão genital, ou seja, ela a fez nascer mulher. É com surpresa que se 
recolhe uma outra reprovação que remonta um pouco mais longe: a mãe não deu leite 
suficiente a criança (p.120).  
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Visando dar consistência teórica a essas formulações, torna-se necessário fazer 

um breve percurso pela trajetória edípica das meninas, sinalizando as diferenças com o 

sexo oposto. No texto “O sepultamento do complexo de Édipo”, Freud (1924b/2006) 

afirma que a dissolução do complexo de Édipo do menino está determinada pela angústia 

de castração em função da superposição de dois fatores: o menino escuta a ameaça de 

perder o órgão tão precioso como castigo pela sua manipulação, e tem a constatação da 

existência da castração quando vê os órgãos sexuais das meninas. A descoberta da 

diferença anatómica entre os sexos tem como efeito retroativo que a ameaça de 

castração se torne eficaz. Assim, o menino abandona o complexo de Édipo pelo interesse 

narcisista em preservar seu órgão sexual. 

Em contrapartida, para as meninas, a constatação da diferença anatómica dos 

sexos tem como corolário o sentimento de prejuízo e inferioridade. Freud (ibid.) sinaliza 

que a menina interpreta que já foi castrada e que procura ser ressarcida, substituindo o 

desejo de um pênis pelo desejo de um filho.  

Se a castração já foi consumada, o que leva a mulher a sair do complexo de Édipo 

é a ameaça da perda de amor por parte do objeto. Esse é o ponto neurálgico da 

construção da subjetividade feminina.  

Em seu lugar, acontece no outro sexo a angústia de perda do amor, que é 
visivelmente um prolongamento da angústia do bebê quando sua mãe lhe falta (FREUD, 
1931, p. 119).  

 

Catherine Couvrer (2003), no seu trabalho sobre a bulimia, faz um recorte precioso 

do pensamento freudiano sobre as vicissitudes da feminilidade e a necessidade da 

separação hostil da filha a respeito da mãe. Vou apontar os trechos que a autora destaca: 

Tudo que toca o domínio dessa primeira ligação com a mãe pareceu-me tão difícil 
de compreender analiticamente, tão apagado pelos anos, vago, quase incapaz de reviver, 
como que submetido a um recalcamento praticamente inexorável (...). Suspeito que há 
uma relação particularmente estreita entre a fase de ligação com a mãe e a etiologia da 
histeria, o que nada tem de surpreendente caso se considere que tanto uma quanto a outra 
– a fase como a neurose – pertencem às características particulares da feminilidade; 
suspeito também, além disso, que é possível encontrar nessa dependência em face da 
mãe o germe da paranoia posterior da mulher. Esse germe parece, com efeito, ser a 
angústia de ser assassinada (devorada?) pela mãe, angústia surpreendente, mas que é 
regularmente encontrada (FREUD, pp. 140-141, citado por COUVRER, 2003, p. 36).  

 

Em 1932, nas “Novas Conferências Introdutórias sobre Psicanálise”, Freud 

escreve que a relação de amor inicial entre mãe e filha acaba em ódio.  
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Esse afastamento em relação à mãe produz-se sob o signo da hostilidade, o apego 

à mãe acaba em ódio (p. 163). Sob a influência da inveja do pênis, a menina é expulsa da 
ligação com sua mãe e ela se apressa a entrar na situação edípica como em um porto... A 
menina fica nele durante um período de tempo indeterminado, ela o abole somente mais 
tarde, e mesmo assim imperfeitamente (p. 173) (FREUD, p. 173, citado por COUVRER, 
2003, p. 36).  

 

Visando descobrir a origem da hostilidade das filhas, Ribeiro (2011) recorre aos 

textos freudianos e propõe uma hipótese:  

Na tentativa de compreender a hostilidade das filhas dirigidas às mães, Freud 
comenta que as meninas responsabilizam a mãe pela falta de um pênis. No texto de 1931, 
ele descreve uma lista de motivos, dentro os quais essa falta, que justificaria a hostilidade 
da menina em relação à mãe, concluindo: “Alguns deles decorrem inevitavelmente da 
natureza da sexualidade infantil; outros aparecem como racionalizações imaginadas 
posteriormente, para explicar a mudança incompreendida no sentimento” (p. 269). Em 
1933, retoma novamente a questão das acusações e queixas contra a mãe:”...muitas delas 
são evidentes racionalizações e as verdadeiras origens da hostilidade restam por ser 
encontradas” (p. 150). As verdadeiras origens da hostilidade em relação à mãe ainda 
precisam ser compreendidas.  

Posso, a partir da argumentação acima, alicerçar uma hipótese: A mudança no 
sentimento – de intensa paixão para hostilidade – deve-se à tentativa de diferenciação 
psíquica entre mães e filhas? (p. 37).  

 

          Como se fosse um corte cirúrgico, para que haja separação, é necessário que haja 

agressividade. E que essa agressividade seja tolerada.  

           O campo de estudo dos distúrbios alimentares é especialmente fecundo para 

elucidar as dificuldades na separação psíquica das filhas a respeito das mães e suas 

consequências patológicas.  

 

3.2. Recorte da literatura psicanalítica sobre a relação mãe-filha no campo dos distúrbios 

alimentares 

Retomando os contos de fadas, a maçã envenenada, metáfora do leite ruim ou 

escasso, aparece na análise de um caso clínico descrito no texto “Um caso de cura pelo 

hipnotismo”. Freud (1892-93/1996) faz um relato sobre a queixa de uma paciente que 

não conseguia amamentar seus bebês por falta de leite. A paciente se sentia frustrada 

porque queria amamentar, mas não conseguia. Em uma das suas intervenções, Freud 

(ibid.) interpela à paciente dizendo que ficaria zangada com sua família porque “como ela 

poderia amamentar a criança se ela mesma não tinha nada para comer? ” (p. 162). Assim, 

talvez pela primeira vez, Freud tenha apontado para uma relação mãe-filho conflituosa 

como sendo a causa do sintoma (WEINBERG & CORDÁS, 2006) e apontando para a 
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dimensão intergeracional do conflito: a mãe não podia alimentar porque ela mesma não 

tinha sido alimentada. O leite tinha sido pouco... 

Além de Freud, outros psicanalistas foram ampliando o entendimento sobre os 

distúrbios alimentares, estudando especificamente a relação mãe-filha. Hilde Bruch 

(1973) foi pioneira no estudo da relação mãe-filha na anorexia, percebendo que esse 

vínculo é fundamental no desenvolvimento da doença. Ela observou que essas mães 

cuidavam às filhas conforme suas próprias expectativas e desejos devido a uma 

incapacidade em decodificar a demanda do bebê. Consequentemente, a criança também 

se torna incapaz de identificar suas próprias necessidades. 

O trabalho de Bidaud (1998) fornece substratos teóricos valiosíssimos para 

compreender a singularidade da relação mãe-filha na anorexia mental. Este autor faz 

uma oposição conceitual entre tentação e sedução como modalidades de relação objetal. 

Ele propõe que a anoréxica, impossibilitada de ultrapassar a ligação pré-edipiana com a 

mãe, fica presa em um espaço de tentação. O pai, ausente no desejo da mãe, é incapaz 

de exercer a função paterna estruturante que possibilita a entrada ao Édipo e, dessa 

forma, a jovem anoréxica permanece “intocada” pelo desejo paterno; “ela está fora-da-

sedução” (p. 75). Certamente, a falta de investimento materno a respeito da figura paterna 

aponta para uma renegação da castração. A mãe “se vivencia como fálica, vindo a 

criança a encarnar o falo” (p. 74). Ora, se a fantasia se instaura a partir da representação 

da falta, a criança cuja mãe “nada lhe falta” não consegue elaborar as fantasias 

originárias de sedução. Bidaud (1989) afirma: 

Distinguimos, em nossa abordagem de feminilidade, uma relação precoce mãe-
filha, fundada num espaço de tentação de dualidade e de domínio, e uma relação edipiana 
pai-filha, definida pelo espaço de sedução. A passagem de uma a outra constitui um salto 
estrutural, que é uma modalidade de acesso à castração simbólica. (p.85). 

Isto significa que a ligação mãe-filha se constitui fora da lei paterna. “A mãe é, 

então, ao mesmo tempo agente do interdito e objeto do interdito” (p. 71-72). 

A psicanalista Marina Miranda (2011), utilizando o referencial teórico kleiniano, 

também entende que a relação mãe-filha, nos distúrbios alimentares, é de carácter 

passional. A autora ainda aponta que se trata de um paradoxo: mãe e filha se tornam 

dependentes e sentem “um horror a esta dependência que nutre a relação” (p. 124). Em 

seu trabalho, Miranda (2011) lança uma pergunta extremamente relevante: por que os 
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transtornos alimentares afetam principalmente às mulheres? “Porque a dinâmica é 

basicamente feminina, tendo a alimentação, o corpo, a reprodução, a sexualidade e a 

relação mãe-filha como elementos nucleares (…) ”(p. 134). 

 Miranda (2011) propõe que uma falha na introjeção do casal parental pelo bebê, 

nos primórdios da constituição subjetiva, tem como consequência uma fusão da menina 

com a mãe. De forma original e interessante, a autora pensa que a dinâmica da relação 

mãe-filha não é consequência, necessariamente, de experiências concretas de intrusão 

maternas. O mundo interno das jovens anoréxicas e bulímicas é colorido por fantasias 

de ataque ao corpo materno, com sua correspondente retaliação. A intensidade do 

sadismo destas fantasias é proporcional ao grau de negação da relação existente entre 

o casal parental. 

Analisando o carácter arcaico do mundo fantasmático nos distúrbios alimentares, 

em consonância com o texto de Miranda (ibid.), Brusset (2003) aponta que o ato bulímico 

seria um ataque ao corpo da mãe: “Alguns casos de ‘orgia alimentar’ deixam ver a 

fantasia de volta intrauterina ao seio do autoerotismo, e a dimensão de uma loucura 

passional que implica ao mesmo tempo a relação com o objeto primário e a 

destrutividade” (p. 155). 

A impossibilidade de separação entre self e objeto é um dos eixos centrais que 

sustentam a contribuição teórica dos psicanalistas franceses Phillipe Jeammet e Bernard 

Brusset. Devido à falta de uma distância adequada entre sujeito e objeto, a necessidade 

do vínculo e a integridade narcísica se tornam categorias antagônicas. B. Brusset (1999) 

destaca a impossibilidade de reconciliar as dimensões do narcisismo e das relações 

objetais nos transtornos da alimentação: “Colar na mãe é estar ao abrigo da intrusão, 

assim como do abandono, ao preço da perda do sentimento de limite” (p. 58). Jeammet 

(1999) acrescenta: “Vê-se bem, nestes casos, a função do transtorno do comportamento 

alimentar como pára-excitações e limite entre si e o objeto” (p. 39). 

A hipótese metapsicológica da falta de introjeção da função de pára-excitação 

materna nos distúrbios alimentares é defendida pela psicanalista Maria Helena 

Fernandes (2006). A autora destaca que a função de pára-excitação materna “(…) não 

se restringe à função de proteção e mediação, é também uma função de libidinização. É 

a mãe em sua função de pára-exitação quem realiza, desde o tempo anterior ao 
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autoerotismo, o trabalho de simbolização pelo bebê”. (p. 182). A mãe só poderá 

interpretar os pedidos de auxílio do bebê, ou seja, nomear as sensações corporais que 

ele experimenta sem ainda ter acesso à linguagem, se ela for capaz de discriminar suas 

próprias necessidades dos pedidos do bebê e se ela também sentir prazer em exercer 

essa função. Maria Helena Fernandes (2011) descreve essa configuração de forma 

exemplar: 

Para que ela possa escutar o corpo do bebê e interpretar os sinais de um corpo 
que não pertence mais ao seu, ela precisa dar provas de uma capacidade de investir 
libidinalmente esse corpo. O trabalho de escuta e interpretação só é possível quando existe 
um investimento da mãe no corpo da criança. Ora, esse investimento supõe que ela é 
capaz de experimentar um prazer ao ter contato com o corpo da criança e ao nomear para 
ela as partes, as sensações e as funções desse corpo. Esse investimento supõe que essa 
mãe é capaz de transformar esse “corpo de sensações” em “corpo falado” (p. 121). 

Fica evidente como, desde os primórdios da constituição subjetiva, o intercâmbio 

afetivo entre a mãe e o bebê é extremamente delicado. A mãe precisa estar 

suficientemente perto para decodificar os sinais do bebê e, ao mesmo tempo, manter 

uma distância adequada para não confundir esses sinais com seu próprio desejo uma 

vez que o corpo do bebê “não pertence mais ao seu”. 

Joyce McDougall pensa que, em função de conflitos internos, as mães podem 

dificultar o processo de diferenciação do bebê e, desta forma, a criança não consegue 

introjetar as funções de cuidado, ficando assim dependente da figura materna. McDougall 

denomina este tipo de mães “mortíferas”, uma vez que os cuidados que elas oferecem 

comprometem a capacidade da criança em reconhecer o corpo e os afetos como próprios 

(KALIL, 2011). 

O trabalho da psicanalista Mariângela Mendes de Almeida amplia e enriquece o 

campo de estudos sobre as características dos primeiros contatos parentais nos casos 

de bebês com dificuldades alimentares. As conclusões do estudo conduzido por Almeida 

(2010) apontam que as projeções parentais massivas, ou de carácter hostil, podem 

impedir um contato saudável entre os pais e o bebê, que se torna o de depositário da 

agressão parental e, consequentemente, suas demandas são sentidas como ataques 

pelos pais. Neste cenário, o intercâmbio alimentar na díade mãe-bebê aparece permeado 

por fantasias destrutivas. O bebê que recusa o alimento estaria recusando ser o bebê da 

mente dos pais, defendendo-se, dessa forma, dos conteúdos psíquicos indigestos que 
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são oferecidos como alimento (p. 181). Apesar de as autoras trabalharem com marcos 

teóricos diferentes, neste sentido pontual, as observações de Almeida sobre as 

dificuldades decorrentes da falta de discriminação entre o mundo interno da criança 

pequena e da mãe vão ao encontro do texto de Fernandes (2011). 

Certamente, é de inestimável valor para a prática clínica suscitar reflexões a 

respeito de como possibilitar ou favorecer a discriminação entre os conteúdos psíquicos 

maternos e os do bebê. Mães profundamente tomadas por experiências traumáticas não 

elaboradas, reeditadas na maternidade, apresentam severas dificuldades para 

estabelecer uma conexão sadia com seus bebês. Amparada nos postulados teóricos de 

Fraiberg et al. (1980), Almeida (2010) assevera que: 

O acesso ao sofrimento através da lembrança (frequentemente através do trabalho 
proporcionado pela intervenção terapêutica) é, portanto, um instrumento poderoso contra 
a repetição do passado na vivência da parentalidade, enquanto a total repressão e 
isolamento da dor psíquica favorecem a reedição mórbida (p.182). 

Em sua dissertação de mestrado, Alicia Cobello (2008) se propôs a verificar a 

presença de insatisfação corporal e distúrbios alimentares nas mães de pacientes com 

transtornos alimentares. Estudos prévios comentados pela autora sinalizam a relação 

entre os estilos de cuidado materno e a incidência de transtornos alimentares, sendo 

possível classificar as atitudes maternas em dois grandes grupos: superproteção e 

negligência. Enquanto alguns autores (como Schoebridge & Gowers, 2000) associam o 

surgimento da anorexia nervosa a um cuidado materno excessivo, outros pesquisadores 

destacam a presença das duas modalidades de cuidado, principalmente na percepção 

das pacientes com bulimia nervosa, que sentem que os cuidados foram insuficientes 

(GARCIA DE AMUSQUIBAR & DE SIMONE, 2003). 

Embora a pesquisa de Cobello (2008) não tenha achado uma correlação 

significativa entre a insatisfação corporal das mães e a presença de distúrbios 

alimentares nas filhas, Ramos (2015) afirma que as mães das anoréxicas têm uma 

preocupação importante a respeito da sua própria imagem, sendo que fazem ou 

pensaram em fazer dietas. A autora acrescenta que são mulheres fortes, cujos parceiros 

permanecem alheios aos problemas familiares. A relação mãe-filha é descrita como 

“centrada em sentimentos de amor e ódio, caracterizando-se por ser uma relação muito 

aprisionante (…)” (p. 135). 
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A psicanalista Rosemary de Fátima Bulgarão (2010) entende que as mães das 

pacientes com transtornos alimentares são evasivas e invasivas. “Relatos de ausências 

ou invasões constantes por parte dos pais são comuns nas falas dessas pacientes” (p. 

272), ela afirma. Esta autora também propõe que os transtornos alimentares cumpram a 

função de pára-excitação corporal, uma forma precária, porém a única possível, de 

proteger ao ego da invasão pulsional (p. 269). Os relatos clínicos que Bulgarão oferece 

ao leitor no texto “Diálogos (Im) pertinentes do corpo” apontam para uma relação mãe- 

filha permeada pelos excessos e pelas confusões decorrentes de um vínculo simbiótico. 

Neste ponto, a proposta da presente tese pode ajudar a elucidar se as vivências de 

invasões permanentes, que as pacientes tanto referem na clínica, apresentam um 

correlato com o discurso materno. Surge, então, a pergunta: no relacionamento mãe- 

filha, as mães sempre têm características semelhantes no tocante aos excessos de 

ausência e presença ou os cuidados maternos são experimentados de forma muito 

intensa pelas pacientes? 

Colucci (2010) faz uma contribuição muito interessante sobre esta questão. Para 

esta autora, nos casos de transtornos alimentares houve uma “(…) percepção brusca da 

figura fusionada como diferente e separada de si mesmo. Esta percepção de separação, 

vivida de maneira catastrófica, provoca o desmoronamento de uma condição precária…” 

(p. 280). Observa-se que o carácter brusco da percepção é fundamental. O bebê, sendo 

incapaz de perceber a ausência do objeto, alucina defensivamente sua presença ou 

fantasia de ser ele mesmo o objeto ausente (p. 281). A falha na ilusão da onipotência 

criativa do bebê seria a origem da confusão entre self e objeto. 

A falta de espaço próprio ou o respeito pelo espaço do outro traz como 

consequência o desenvolvimento de uma moral pessoal na qual o que é do outro pode 

ser meu e, o que é meu, eu preciso proteger para não ser roubado. A relação estabelecida 

não é baseada em trocas, mas suscita sentimentos de ser invadidas. (p. 283). 

Jeammet (2003) também afirma que houve uma separação entre mãe e filha de 

carácter traumático: 

   
A relação com a mãe é manchada com decepções precoces e desilusões 

narcísicas por demais brutais para serem organizadas e não se tornarem “traumáticas”, 
colocando em xeque os recursos internos próprios do sujeito e fazendo-o perceber muito 
cedo e maciçamente o peso dos seus objetos externos de investimento. Essas rupturas 
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excessivamente brutais do “contrato narcísico”, conforme a expressão de Piera Aulagnier, 
são a consequência de situações muito variáveis: nascimento de um irmãozinho, 
depressão materna, descompromisso da mãe em uma das etapas evolutivas da criança, 
frequentemente em torno dos dois anos, durante a subfase de aproximação-individuação 
(M. Mahler) cara aos autores norte-americanos. (pp.112-113). 

 

Assim, retomando à pergunta formulada previamente, pode-se pensar que, na 

base de uma constituição narcísica muito frágil, as trocas afetivas provocam nas 

pacientes sensações de invasões permanentes, que se estendem a todos os vínculos? 

Para Marina Ribeiro (2011), as mães insatisfeitas narcisicamente utilizam as filhas 

para a realização dos seus desejos e projetos: 

Se a filha ousa recusar esse projeto de vida, sua existência fora dessa extensão 
narcísica não é reconhecida pela mãe. A separação pode não ser psiquicamente 
suportável para a filha, que passa a sentir-se responsável pelo bem-estar da mãe, mesmo 
que à custa do seu próprio. Nesses casos, a separação pode ser vivida por ambas como 
uma traição, gerando: culpas intransitáveis, propensões a relações masoquistas, 
transtornos alimentares, frigidez etc.; expressões da impossibilidade de diferenciação 
entre mãe e filha. O malogro na separação entre mães e filhas pode ser transmitido de 
uma geração para outra. Com um bebê do sexo feminino, a mãe revive mais intensamente 
sua própria trajetória feminina. (pp. 158-159).  

Continuando com esta linha de raciocínio, as autoras Eliacheff e Heinich (2004) 

utilizam o conceito de “abuso narcisista” para designar uma configuração relacional 

caracterizada pela exploração psíquica da criança para satisfazer as aspirações de um 

ou de ambos os pais. Essas seriam “crianças abusadas”: 

Sejam quais forem as causas, é muito provável que o resultado, para as meninas, 
seja a reprodução da insatisfação materna. Pois o sobreinvestimento pela mãe vem 
acompanhado de um déficit de amor real, que a criança transforma em falta de autoestima, 
insaciável demanda de reconhecimento e necessidade de amor nunca aplacada: a “criança 
bem-dotada” não para de multiplicar as proezas na tentativa de merecer, por seus dons, 
um amor sempre insatisfatório, já que nunca é dirigido para ela mesma, por ela mesma- 
mas apenas para aquilo que ela representa, ou seja, a imagem idealizada da mãe. O “dom” 
da criança resulta, pois, da sua capacidade, excepcionalmente desenvolvida, de responder 
às expectativas da mãe abusiva. (pp. 17-18). 

Crisitna Bagattini, uma psicanalista uruguaia, aponta que o vínculo entre mães e 

filhas que desenvolvem transtornos alimentares é perverso. As mães realizam uma 

apropriação perversa do corpo das filhas, com um controle obsessivo a respeito do seu 

funcionamento intestinal.  

Os corpos das jovens ficam reduzidos a um “corpo-tubo”, boca-ânus, que pode 

estar cheio ou vazio. Esse corpo cilíndrico expressa fantasias de ser devorado (no medo 
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de engordar) ou de ser dessangrado (no período menstrual), fantasias que, cindidas da 

consciência, alimentam uma angústia voraz.  

Massimo Recalcati (2011), um psicanalista italiano que tem pensado 

profundamente a clínica da anorexia e bulimia, afirma, desde uma perspectiva teórica 

preponderantemente lacaniana, que as mães dos sujeitos bulímicos e anoréxicos 

responderam às necessidades da criança com muita rapidez. As mães assistiram suas 

filhas de forma operativa, deixando de lado o próprio desejo e o próprio amor. Recalcati 

(op.cit.) ainda pontua que essa sensação de “nada”, tão frequente nas pacientes, é o 

corolário da ausência do desejo da mãe. Em lugar de escutar a demanda de amor 

inerente ao pedido de satisfação da necessidade, as mães encheram as filhas de objetos 

como se fossem “sacolas vazias” (p.54). Essas mães responderam à demanda de amor 

desde o registro do ter: elas deram o que tinham. O amor é entendido como mais um 

objeto, “mais uma coisa entre outras” (p.54), porque as mães deram o amor com a mesma 

lógica com que deram a comida: como aquilo que se tem e não como o resultado da 

própria falta. As mães assistiram às filhas sem que o amor pudesse abrir uma brecha 

essencial que o diferenciasse da simples e concreta satisfação da necessidade.  

O que faltou, assevera Recalcati (op.cit), foi o amor como predisposição da mãe a 

oferecer sua própria falta. As mães das mulheres anoréxicas e bulímicas não foram 

marcadas pela falta e, portanto, apresentavam-se como plenas. Elas não possibilitaram 

que a criança sentisse que sua própria existência fazia falta.  

Mães abusivas, invasivas, mortíferas, ausentes demais, presentes em excesso. 

Maria Helena Fernandes (2011) reflete: 

(…) ao entrarmos em contato com essas mães vemos que elas parecem ainda 
submetidas às exigências de suas próprias mães, relatadas por elas como mães sempre 
dispostas a anular seus feitos. Os sentimentos de raiva e culpa em relação a suas próprias 

mães parecem não metabolizados, evidenciando seu próprio desamparo. (p. 214-5).  

Helen Deutsch (2008) afirma que ela teve a possibilidade de rastrear dificuldades 

psíquicas ao longo de três gerações que confluíram na gênese dos distúrbios 

alimentares. 

Assim, situações de morte prematura e silêncios secretos em torno delas parecem 
ser elementos constantes que se juntam e transmitem nesses quadros e que, cindidas e 
desmentidas, operam no psiquismo da jovem e dão conta de muitas das suas ações e 
significações. (p. 25). 
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           A falta da ausência, ou a ausência da falta, sinaliza o fracasso da alternância 

ausência/presença como condição necessária para a simbolização. No texto “Além do 

Princípio do Prazer” (1920), Freud descreve o jogo do fort-da como situação 

paradigmática para colocar o estatuto da ausência como condição sine qua non para a 

instauração da capacidade simbólica. Certamente essa ausência não está isenta de 

desamparo, o qual deverá ser tolerado tanto pela mãe quanto pelo infans.  

           Tamara Landau (2014), uma psicanalista e escultora italiana, postula que as 

bulímicas e anoréxicas não conseguem antecipar a desaparição e o retorno do objeto, 

como ocorre no jogo do fort-da. Nessa brincadeira, a criança percebe que o carretel não 

desparece definitivamente e que ele continua existindo de forma independente ao olhar 

do sujeito.  

           As jovens anoréxicas e bulímicas não lograram inscrever simbolicamente sua 

própria existência e precisam manter o domínio do objeto/comida com sua boca/mão 

como prova de que estão vivas, já que não foram objeto do olhar materno. A sensação 

que elas têm de serem esquecidas quando não são olhadas e “inscritas no nada” motivou 

a Landau a esculpir na pedra para dar forma à dor e possibilitar o pensamento (LANDAU, 

2012).  

Elaborar um conteúdo psíquico implica inscrevê-lo no registro simbólico para, 

posteriormente, ressignificá-lo. Tarefa obturada para as jovens com transtornos 

alimentares, assim como foi para suas próprias mães. A comida, na bulimia, constitui uma 

tentativa falha de simbolizar a ausência da mãe; falha, porque a comida é insuficiente 

como objeto separador, uma vez que ela própria contém muito do outro materno 

(RECALCATI, 2011).  

Para finalizar, proponho pensar na transmissão de conteúdos psíquicos não 

metabolizados, de mãe em filha, de uma geração para outra. Como foi assinalado no 

início desse capítulo, primeiramente foi feita uma apresentação sobre as reflexões que a 

literatura psicanalítica propõe a respeito do espaço intersubjetivo mãe-filha nos 

transtornos alimentares. No capítulo final, convido o leitor a fazer uma articulação entre 

esse recorte e a transmissão psíquica transgeracional, no sentido de apontar os aspectos 
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do vínculo mãe-filha sublinhados no capítulo que propiciam a transmissão de conteúdos 

psíquicos não elaborados de uma geração para outra.  
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4 OBJETIVO 

4.1 Objetivo geral 

O objetivo deste trabalho é articular os processos psíquicos singulares da paciente 

com o vínculo intersubjetivo configurado entre mãe e filha, para verificar se é possível 

estabelecer uma relação entre o surgimento do distúrbio alimentar e os mecanismos 

patológicos de transmissão psíquica entre as gerações.  

4.2 Objetivos específicos 

I- Explorar características do funcionamento psíquico tanto da 

paciente como da mãe. 

II- Investigar a forma em que o espaço intersubjetivo mãe-filha foi se 

constituindo na malha familiar. 

III- Verificar se as falhas na transmissão psíquica entre as gerações 

podem ter um impacto significativo no surgimento do distúrbio 

alimentar. 
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5 METODOLOGIA   

5.1 Método 

Esta pesquisa é exploratória, transversal e possui um carácter qualitativo. 

Segundo Turato (2008): 

Cada método deve ser determinado por três pontos: pela natureza do objeto, pela 
forma como o sujeito do conhecimento pode aproximar-se desse objeto e pelo conceito de 
verdade que cada esfera do conhecimento define para si própria (…). Os métodos 
qualitativos, na área das ciências do homem, devem ser chamados de compreensivo-
interpretativos, expressão que venho usando praticamente como sinônima neste tratado, 
pois seu objeto são as significações ou os sentidos dos comportamentos, das práticas e 
das instituições realizadas ou produzidas pelos seres humanos (…). (p. 195).  

O objetivo desta pesquisa é ampliar o campo de conhecimento dos transtornos 

alimentares a partir do estudo dos efeitos da transmissão psíquica na relação mãe-filha 

no caso de uma paciente com diagnóstico de bulimia. Dentre os métodos existentes, foi 

escolhido o referencial teórico psicanalítico devido a que a interlocução entre a 

Psicanálise e os métodos qualitativos conduz a uma análise dos dados que leva em 

consideração que a vida emocional dos sujeitos sofre a determinação de forças 

inconscientes (Turato, 2008). Em outras palavras, o objeto de pesquisa para a 

Psicanálise são as manifestações do inconsciente. 

 

4.1.1. Estudo de Caso 

Esta pesquisa utilizou o estudo de caso como estratégia metodológica em função 

do interesse da pesquisadora em fazer uma análise minuciosa e aprofundada dos dados. 

O estudo de caso é fruto de uma experiência clínica e se utiliza, em sua vertente 

instrumental, para refletir sobre um tema, esclarecer uma questão teórica e fornecer 

subsídios para compreender fenômenos além do próprio caso (STAKE, 1995, citado por 

LEITÃO, 2018).  

Segundo Nasio (2001):  

É essa a função didática de um caso: transmitir a psicanálise por intermédio da 
imagem, ou mais exatamente, por intermédio da disposição em imagens de uma situação 
clínica que favorece a empatia do leitor e o introduz sutilmente no universo abstrato dos 
conceitos (p. 12). 
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O estudo de caso se fundamenta na elaboração dinâmica de conhecimento a partir 

do sofrimento psíquico de um sujeito (VIGANO, 1999). Neste sentido, dentro do âmbito 

psicanalítico, os grandes casos descritos por Freud se tornaram referência para a 

compreensão dos quadros psicopatológicos.  

4.2. MATERIAIS 

 

O material clínico foi obtido em sessões e entrevistas com orientação psicanalítica. 

A originalidade da terapia com embasamento psicanalítico radica na exploração do 

inconsciente por meio da associação livre, por parte do paciente, e da interpretação, por 

parte do terapeuta, sendo que essa técnica se apoia no conceito teórico de transferência. 

O processo analítico se propõe revelar os mecanismos psíquicos inconscientes que 

produzem os sintomas, de maneira que o paciente possa ir se apropriando de uma 

verdade subjetiva que lhe é desconhecida. Assim, a prática clínica para a Psicanálise é, 

em si mesma, uma pesquisa dos processos inconscientes, conforme será abordado na 

continuação. 

Como já foi sinalizado em inúmeros trabalhos que utilizam a abordagem 

psicanalítica, em Dois Verbetes de Enciclopédia, Freud (1923/206) afirma que: 

Psicanálise é o nome de (1) um procedimento para a investigação de processos 
mentais que são quase inacessíveis por qualquer outro modo (2) um método (baseado 
nessa investigação) para o tratamento de distúrbios neuróticos (3) uma coleção de 
informações psicológicas obtidas ao longo dessas linhas, e que gradualmente se acumula 
numa nova disciplina científica (p. 253). 

Desta forma, fica evidente que a Psicanálise é uma disciplina que constrói sua 

metapsicologia a partir da prática clínica e integra teoria, prática e pesquisa (DEBIEUX, 

2004), sendo estas três instâncias, portanto, indissociáveis. Em seu texto “A questão da 

análise leiga”, Freud (1926) afirma: 

Na psicanálise tem existido desde o início um laço inseparável entre cura e 
pesquisa. O conhecimento trouxe êxito terapêutico. Era impossível tratar um paciente sem 
aprender algo de novo; foi impossível conseguir nova percepção sem perceber seus 
resultados benéficos. Nosso método analítico é o único em que essa preciosa conjunção 
é assegurada. (p. 291).  

Cabe salientar que a relação sujeito-objeto em uma pesquisa psicanalítica é 

diferente daquela proposta pelas ciências positivistas, nas quais há um sujeito ativo e 
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imparcial que procura verificar ou refutar hipóteses. Em uma pesquisa psicanalítica, o 

sujeito e o objeto vão sendo transformados a partir da relação que estabelecem. 

Ou seja, o “objeto” da psicanálise goza deste estatuto ambíguo objetivo-subjetivo- 
próprio do que é humano. Mas, em contrapartida, o interesse e os pressupostos 
(ideológicos e, principalmente, teóricos e simbólicos) com que o pesquisador se entrega e 
dirige-se a tais “objetos” fazem da pesquisa que enceta também uma parte das 
transformações possíveis. A história do pesquisador psicanalista não seria a mesma sem 
estas passagens e desvios pelos seus objetos e pelas interpretações que suscitam. 
(FIGUEIREDO, & MARION, 2006, p. 261). 

 

Os autores acrescentam: 

Chamaríamos, assim, de “pesquisa com o método psicanalítico” uma atividade em 
que se constituem e se transformam “objetos”, “pesquisadores” e “meios” ou “instrumentos” 
de investigação (conceitos, técnicas etc.) (FIGUEIREDO, & MARION, 2006, pag. 262). 

Assim, a pesquisa em psicanálise se caracteriza por uma forma específica de 

aproximação do objeto de conhecimento, na qual não há uma dicotomia sujeito/objeto. 

Os “dados de realidade” não são fatos independentes com relação ao pesquisador, senão 

que este produz uma leitura possível da realidade a partir da sua própria subjetividade e 

seu arsenal linguístico (MINERBO, 2000). Consequentemente, a análise do material 

clínico desta pesquisa não visa a uma conclusão totalizante e absoluta sobre uma 

suposta verdade objetiva. Este trabalho propõe uma versão relevante sobre a dinâmica 

da transmissão psíquica entre mãe e filha no contexto dos distúrbios alimentares. 

5.3 Participantes 

Esta pesquisa foi realizada com a participação de uma paciente com diagnóstico 

de transtorno alimentar e sua mãe.  

Critérios de inclusão para a participante da pesquisa: 

1. Paciente portadora de transtornos alimentares; 

2. Idade entre 12 e 25 anos; 

3. Aceitação do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE) ou do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido de Participação (TCLE). 

Critérios de exclusão para a participante: 
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a) Paciente com Índice de Massa Corporal (IMC) < 15. 

Critérios de inclusão para as mães das pacientes: 

a) Aceitação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido de Participação 

(TCLE). 

5.4 Procedimentos 

Foram convidadas a participar da pesquisa uma paciente com diagnóstico de 

transtorno alimentar e sua mãe. A pesquisadora se apresentou e explicou o foco de 

estudo da pesquisa, bem como os cuidados éticos que seriam tomados a fim de 

resguardar a identidade da participante. A paciente começou uma terapia com 

embasamento psicanalítico, com frequência semanal, sendo que a pesquisadora foi a 

terapeuta. Foi garantido à participante que a psicoterapia teria uma duração de, pelo 

menos, quatro meses, sendo que esse tempo poderia ser estendido caso houvesse 

demanda. 

No decorrer do processo psicoterapêutico, foram realizados dois encontros da 

terapeuta com a mãe da paciente. No primeiro encontro, foi feita uma entrevista aberta e 

no encontro seguinte foi aplicada a técnica projetiva “Desenho de Famílias com Estórias”, 

conforme idealizada por Walter Trinca (2013). Posteriormente, a mesma técnica foi 

aplicada na paciente durante uma sessão. Embora Trinca (2008) sugira a aplicação da 

técnica nos contatos iniciais com o paciente, levando em consideração as características 

de personalidade das pacientes com transtornos alimentares, este instrumento foi 

aplicado quando a relação da terapeuta com a paciente esteve suficientemente 

estabelecida de forma que o conteúdo gráfico e as associações livres posteriores não se 

restringissem em função da desconfiança inicial da paciente a respeito da figura da 

terapeuta. 
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5.5 Instrumentos 

5.5.1 Entrevista com a mãe da paciente 

Foi feita uma entrevista com a mãe da paciente visando explorar temáticas 

relativas à história de vida da entrevistada, seus vínculos afetivos mais importantes e sua 

relação com a filha portadora do transtorno alimentar. Esta entrevista teve duração de 50 

minutos e foi realizada no consultório da pesquisadora. Durante a entrevista, a 

pesquisadora fez breves anotações, privilegiando a escuta do discurso da entrevistada 

e, logo após o término do encontro, foi feita uma reconstrução da interação pesquisadora- 

entrevistada. 

Bleger (1989) diferencia dois tipos de entrevista: aberta e fechada, sendo que a 

primeira se caracteriza pela liberdade que o entrevistador possui para fazer intervenções. 

O intuito da entrevista aberta é que o campo da entrevista seja configurado, no maior 

grau possível, pelas características psicodinâmicas do entrevistado. 

A respeito da análise dos dados, Bleger (I989) propõe uma sistematização do 

estudo da entrevista considerando: a) as variáveis dependentes do entrevistador (a 

contratransferência, principalmente) b) as variáveis dependentes do entrevistado 

(transferência, mecanismos defensivos, ansiedades etc.) c) a relação interpessoal que 

se estabelece entre entrevistador e entrevistado (p. 11-12). 

A entrevista no contexto de uma pesquisa em psicanálise utiliza a transferência 

como instrumento teórico e técnico (ROSA, M. D. & DOMINGUES, E., 2010). Zimmerman 

(2004) entende que: 

(…) podemos conceituar o fenômeno transferencial como o conjunto de todas as 
formas pelas quais o paciente vivencia com a pessoa do psicanalista, na experiência 
emocional da relação analítica, todas as representações que ele tem do seu próprio self, 
as “relações objetais” que habitam seu psiquismo, bem como os conteúdos psíquicos que 
estão organizados como fantasias inconscientes (…) (p. 127). 

5.5.2 Desenho da família com estórias 

Trata-se de uma técnica de investigação da personalidade cuja aplicação é 

individual. Nela, é requerido ao examinando que faça uma série de quatro desenhos de 

família, em conformidade com as consignas detalhadas a seguir: desenhe uma família 
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qualquer, desenhe uma família que você gostaria de ter, desenhe uma família em que 

alguém não está bem e desenhe sua própria família. Após a realização do primeiro 

desenho, é solicitado ao examinando que conte uma estória e que de um título para sua 

produção. Este procedimento é repetido com os desenhos subsequentes. Segundo 

Walter Trinca (2013), esta técnica: 

(…) destina- se a sujeitos de ambos os sexos, de qualquer idade cronológica, em 
que seja possível a aplicação, podendo pertencer a todos os níveis mentais, 
socioeconômicos e culturais. Deve ser ministrado logo nos primeiros contatos com o 
examinando, por ser a ocasião mais favorável à mobilização dos conflitos e dificuldades 
emocionais (p. 20). 

 

Barbieri (2013) utilizou a técnica de Desenhos de Família com Estórias em um 

procedimento de avaliação cruzada entre mãe e filha para compreender como se 

articulavam as características psíquicas maternas com o desenvolvimento emocional da 

filha. A autora destaca que este procedimento permite revelar conflitos nodais no 

relacionamento mãe-filha que podem ter um impacto profundo no processo de 

constituição subjetiva das jovens. Indo além, esta avaliação forneceria substratos para 

estudar a forma em que os conteúdos psíquicos estruturantes são transmitidos de uma 

geração para outra (p. 271). 

Maladesky (2020) propõe uma série de critérios de análise da produção gráfica no 

contexto das técnicas projetivas: 

1) Comportamento do sujeito durante a elaboração do desenho: deve ser levado 

em consideração o que o sujeito verbaliza durante a aplicação da técnica 

projetiva, bem como os gestos, mudanças de comportamento, 

desqualificações, questionamentos ou inquéritos.  

2) Aspectos formais do gráfico: esse critério envolve tamanho do desenho, traço, 

precisão e simetria.  

3) Sequência: é fundamental observar a ordem em que os personagens são 

desenhados e onde estão situados dentro do espaço físico da folha e que 

atividades estão realizando.  

4) Inclusões, adições ou omissões: a partir do convite para desenhar a família, o 

sujeito nos dá sinais de como organiza psiquicamente os membros do grupo 
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familiar. A inclusão de animais domésticos é frequente e expressa 

deslocamentos afetivos. 

5) Manejo do espaço geral, individual e compartilhado: deve ser levado em 

consideração se o espaço físico da folha é utilizado de forma razoável ou, pelo 

contrário, a produção gráfica tem um aspecto expansivo ou comprimido. 

Também se torna importante verificar se o espaço destinado a cada figura 

possibilita ou obtura as interações entre os membros da família.  

Outro fator a ser pontuado é a distância entre os membros. 

6) Análise de cada personagem: é preciso pontuar o nível de complexidade de 

cada figura e o tempo dedicado a cada uma delas. A rapidez no desenho de 

um personagem é um indicador de conflito.  

7) Ações: essa categoria fornece informações sobre a interação entre os 

membros da família bem como possíveis contradições entre o que a 

representação gráfica e a verbalização posterior. Também é preciso observar 

o estado anímico de cada personagem na execução da ação.  

Outro ponto a destacar é se há predominância de ações intelectuais ou 

corporais e qual é o grau de intensidade do movimento representado.  

8) Cenografia: os objetos inclusos na produção gráfica e sua coerência com a 

atividade representada são indicadores de capacidade sintética e integração 

egóica.  

Conforme assinalado em trabalho anterior (WAINSTEIN, 2014) as técnicas 

projetivas permitem explorar aspectos do funcionamento psíquico que podem ficar 

encobertos no discurso. O psicanalista Didier Anzieu (1961) aponta que os desenhos 

possuem uma significação simbólica análoga aos sonhos e sintomas neuróticos (pag. 

15), sendo, portanto, uma via de acesso aos conteúdos inconscientes. 

As técnicas projetivas gráficas remetem à fase pré-verbal da infância, oferecendo 

ao examinando um espaço vazio no qual pode projetar sua própria imagem corporal. 

Portanto, essas técnicas possibilitam uma regressão profunda e conduzem ao 

examinando a lidar dificuldades inerentes à discriminação entre interior e exterior, entre 

a mãe e a criança e entre sujeito e objeto. (ANZIEU, 1961).  
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As técnicas projetivas gráficas também permitem inferir as principais defesas 

psíquicas utilizadas pelo sujeito. O uso das defesas depende do espectro de fantasias a 

respeito das relações objetais que o sujeito estabelece, sendo que o objetivo é evitar os 

vínculos vivenciados como ameaçadores. A partir de um desenho, no contexto 

psicodiagnóstico, é possível verificar quais são as fantasias em jogo, sua função na 

economia psíquica e as defesas utilizadas para evitar a angústia perante essas fantasias 

(ARZENO, GRASSANO, OCAMPO & cols., 2007). 

5.5.3 Registro das sessões de terapia 

Para este estudo também foi utilizado o material clínico obtido nos atendimentos 

da paciente, registrado pela pesquisadora mediante anotações feitas durante e após os 

atendimentos. Como aponta Lowekron (2006), há uma impossibilidade estrutural em se 

retratar fielmente uma sessão com embasamento psicanalítico devido ao efeito dos 

afetos operantes no campo transferencial. A autora compara a utilização do instrumental 

de registro direto do discurso (como as gravações) em relação às anotações, concluindo 

que este último recurso possibilita a escuta do terapeuta. 

Para investigar as operações psíquicas atuantes na formação de sintomas, sonhos 

e atos falhos, Freud tomava nota do material clínico que lhe parecia significativo 

(LOWEKRON, 2006) e fazia uma análise posterior, buscando compreender e interpretar 

os mecanismos psíquicos inconscientes subjacentes às manifestações discursivas 

manifestas. Da mesma forma, a pesquisadora se propõe a utilizar o material clínico das 

sessões de terapia para estudar os significados inconscientes dos sintomas das 

pacientes com transtornos alimentares, visando enriquecer o campo teórico com os 

achados e descobertas que a análise deste material possibilitará. 
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6 CASO CLÍNICO 

6.1 Milena 

6.1.1 O primeiro encontro. 

Milena chega à consulta com semblante cansado. Muito cansado. Ela tem 25 anos. 

Apresento-me e digo que pode se sentar.  

Depois ela fica encolhida na cadeira, olhando para a mesa que nos separa, em 

silêncio. Pergunto-lhe o que a motivou a procurar tratamento. Milena fala em um tom de 

voz muito baixo e vai me contando sua história, com as mãos entrelaçadas na altura do 

ventre. 

Ela me conta que começou a comer e vomitar quando tinha doze anos porque se 

sentia uma “criança gordinha”. A mãe dela, Maria, obrigava-a a comer, sentada à mesa 

com um chinelo ameaçador em mãos. Se a Milena não tivesse fome no horário das 

refeições, Maria “brigava” com ela para que acabasse o prato. E assim, as refeições eram 

acompanhadas pela musicalidade do choro Milena, quem “chorava de soluçar”. 

Com doze anos, Milena começou a ouvir comentários de colegas e vizinhos a 

respeito do seu desenvolvimento físico. “Todo mundo falava que eu estava criando corpo 

e eu chorava de soluçar”, “prefiro morrer antes que ser gorda”, me diz. Lembra que o 

primeiro episódio de bulimia ocorreu uma tarde em que estava fazendo doces para uma 

festa e achou que tinha comido de forma excessiva. Uma amiga tinha falado para ela que 

às vezes vomitava e essa fala tinha chamado sua atenção. Essa tarde, lembrando a fala 

da amiga, Milena vomitou e esse momento inaugurou o início de uma nova realidade em 

que ela “comia alguma besteira e vomitava”. 

Com o passar do tempo, foi se estabelecendo um padrão de alimentação 

compulsiva. “Mais vomitava, mais comia”, conta Milena. Ela menciona que engordou 

aproximadamente 20 quilos. Para evitar o ganho de peso após as compulsões, Milena 

começou a tomar laxantes e diuréticos: “misturo todos, tomo oito comprimidos de um, 

seis de outro e assim vai”. Pergunto, com tom de surpresa, se ninguém reparava que ela 

estava passando por tamanha dificuldade e ela diz que sim, que a avó avisou a mãe que 

“eu ficava no banheiro com diarreia, mas eu desmentia tudo”. 
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Um ano e meio atrás, Milena começou a trabalhar como nutricionista em um 

hospital. A sala dela ficava perto da cozinha e, como o trabalho era estressante, ela 

“descontava na comida e depois vomitava”. Nos últimos dois meses, para evitar ter 

compulsões alimentares no local de trabalho, ela passou a restringir a ingesta e ficou 

“esse tempo todo sem comer”. Desta forma, ela perdeu 20 quilos. “Um dia passei muito 

nervoso no serviço, vomitei quatro vezes e meu nariz sangrou. Tive tontura e fui ao Pronto 

Socorro. Dessa vez, contei para a médica toda a verdade, pela primeira vez”. Ficamos 

em silêncio. Depois digo para ela que é muito bom que tenha podido pedir ajuda e que 

acredito que posso ajudá-la. Despedimo-nos até a semana seguinte 

6.1.2 Relacionamentos 

Milena conta que está casada faz dois meses com Pedro, um moço que conheceu 

na igreja. “Namorei seis anos antes de casar. Eu não queria casar, mas ele falou que se 

a gente não cassasse, ele ia terminar o namoro. Então, casei”, suspira.  Percebo a tristeza 

dela enquanto vai falando. “Desmaiei no meu casamento, não comi nada”. Ficamos em 

silêncio. Vou pensando enquanto escuto que ela não teve condições de estar 

psiquicamente presente no seu casamento. 

Milena continua o relato: dois dias antes de se casar, ela contou a Pedro que tinha 

um problema com a alimentação, mas, segundo ela, Pedro desestimou a dimensão do 

distúrbio e as dificuldades que esse quadro acarreta. “Ele não imaginava como é morar 

com alguém com compulsão”, diz Milena, com um fio de voz.  

O início do casamento está marcado pelas brigas e desencontros do casal. Milena 

vomita no banheiro com a porta trancada e Pedro bate desesperadamente nessa porta, 

do outro lado, sentindo-se impotente. “Ele pede para eu parar, para eu abrir a porta”. “E 

se você abrisse a porta?”, ocorre-me perguntar. “Não posso, estou fora de mim”, 

responde Milena. Á noite, depois de passar o dia inteiro alternando o comer e o vomitar, 

Milena vai se deitar, exaurida. 

Pedro tem se queixado da falta de interesse sexual por parte de Milena. Ela, por 

outro lado, sente-se desconfortável porque tem vergonha do seu corpo. Quando o casal 

se deita para dormir, um vira para um lado.  
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Em uma ocasião, Milena relata que fazia dois dias que o marido não falava com 

ela porque vomitou. Com muita tristeza, ela conta que se sente muito solitária e com 

saudades da cachorra. “Sempre fomos eu, minha mãe e minha avó”, ela diz. “Antes de 

casar, eu dormia com minha mãe, de mãos dadas”. A casa familiar parece muito 

aconchegante em comparação com a casa atual, da vida de casada, repleta de 

desencontros afetivos, brigas e silêncios. 

O casamento é uma fonte importante de insatisfação para Milena, não só pelo 

clima emocional do casal como também pelo contexto em que foi concretizado. Milena 

fala dos preparativos para a festa como se fossem uma cansativa maratona de 

desgraças. Por exemplo, o fato de a costureira ter “sumido” poucos dias antes do evento, 

deixando incompleta a confecção dos vestidos das madrinhas. Fico com a impressão de 

que se casar era um processo muito difícil e desgastante. Com um tom mais alegre, 

Milena me conta que a mãe estava muito emocionada durante a cerimônia e mostra uma 

foto no celular: são ela e a mãe em um abraço apertado. Permanecemos olhando a foto 

e ela diz: “fui a primeira mulher da família que se casou”. “Você está me falando de uma 

conquista importante”, respondo. Ela continua olhando a foto: “eu queria ter casado com 

um bom emprego, gostando de mim mesma, do meu corpo”. Ela pensa e fala: “eu queria 

dar um neto para minha mãe”. 

Após a separação do pai de Milena, Maria teve dois namorados abusivos. O 

primeiro deles batia na mãe e chegou a lhe fraturar o nariz. Maria não quis fazer uma 

denúncia policial porque se sentia envergonhada. O segundo namorado deixou uma 

câmera no banheiro com o intuito de filmar Milena enquanto ela se despia. Quando Maria 

soube o acontecido “ficou desnorteada e se jogou na frente dos carros que passavam na 

avenida”. Maria foi socorrida pelos vizinhos e voltou para casa sem necessidade de 

atendimento médico. Posteriormente, o ex-namorado de Maria começou a fazer 

declarações românticas para Milena, afirmando estar apaixonado por ela. Milena fica 

extremamente constrangida enquanto relata esta cena. “Os homens sempre foram um 

problema para mim”, diz. 

A partir destas experiências, Milena lembra que houve um bandido que “estava 

jurado de morte” e a perseguia. Esse homem afirmava que Milena era sua namorada; 

esperava-a na porta da casa e ligava insistentemente para ela. Ele chegou a fazer um 
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furo no quarto da avó achando que era o da Milena para poder espioná-la. Com o intuito 

de protegê-la, a avó colocou grades na casa, já que, como era um homem perigoso, 

Milena não podia pedir ajuda a polícia. Um dia, Milena ouviu disparos e depois viu o corpo 

daquele homem “cheio de furos” na calçada. 

Em uma outra oportunidade, Milena estava voltando da escola e dois homens a 

perseguiam, “colocando o pinto para fora”. Milena faz uma expressão de desgosto e cruza 

os braços. “Sempre fui corpuda, sempre chamei a atenção”, conta Milena.  

“A vida de adulto é muito sofrida. Queria ter estacionado lá, na infância. Não queria 

crescer”, reflete. “Minha mãe diz que o Pedro e eu parecemos duas crianças”. 

6.1.3 Família de origem 

Sobre sua família de origem, Milena conta que é filha única e que seus pais se 

separaram quando ela tinha três anos. “Minha avó foi o pai da casa. É um general. O que 

minha mãe não batia, ela bate”, conta. Diz que a avó “ficou mais carinhosa depois que 

eu me casei”. Por parte materna, Milena tem dois tios: um deles fez redução de estômago 

e depois da cirurgia “começou a beber, ficou agressivo”. O outro tio tem diagnóstico de 

esquizofrenia (“ele fugiu de casa e agora é acumulador de lixo”) e não mantém muito 

contato. 

Milena conta que a avó materna é a filha mais velha de uma prole de vinte e um. 

“Minha avó passou muita fome, muita necessidade”. Atualmente essa avó tem obesidade 

mórbida e não gosta de ser vista comendo. “Ela serve a comida para mim e para minha 

mãe. Depois monta o prato dela e vai comer sozinha na cozinha. Não come com a gente, 

morre de vergonha”. “Vergonha de quê? ”, pergunto. “Ela come muito”, responde Milena. 

A Maria também tinha obesidade mórbida e fez cirurgia bariátrica quando Milena 

tinha, aproximadamente, doze anos. Maria sempre teve muito medo de que Milena fosse 

obesa. “Minha mãe sofreu muito por conta da obesidade. Cada vez que entrava em uma 

loja, olhavam para ela e já falavam que não tinham roupa do seu tamanho. As pessoas a 

chamavam de elefante. Ela não queria que isso acontecesse comigo”. 

Milena conta que sempre viu a avó e a mãe “batalhando muito”, enfrentando 

condições financeiras muito precárias. Essa situação foi gerada, em parte, porque o avô 

materno era alcoólatra e, em uma ocasião, assinou um documento abdicando da 
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propriedade da casa familiar sem ter consciência do que estava fazendo. A família da 

avó foi despejada e ficou desamparada. Anos mais tarde, o avô materno faleceu 

precocemente de cirrose hepática. 

Quando Milena tinha três anos, após a separação dos pais, o pai “sumiu”, diz ela. 

Ele não atendia os telefonemas e a avó paterna dificultava a comunicação, alegando que 

não tinha ninguém em casa. Esporadicamente, o pai de Milena aparecia, devido à 

insistência da Maria. No entanto, as visitas costumavam estar motivadas por interesses 

financeiros. Milena me dá um exemplo: os pais tinham comprado um terreno destinado 

para ela, mas o pai reclamou a parte dele. Atualmente, o pai de Milena está casado e tem 

dois filhos. 

A respeito das dificuldades financeiras, Milena suspira, diz que “queria dar mais 

conforto para minha mãe e minha avó”. Ela sente que “dei muito trabalho para minha 

mãe, ela teve que trabalhar muito para pagar as contas”. Vejo a expressão de tristeza de 

Milena e escuto, nas suas palavras, a agonia de uma dívida impagável, que se expressa 

com uma sensação vaga de futilidade. 

6.1.4 Entrevistas com Maria 

As sessões com Maria foram marcadas na época em que ela se encontrava de 

férias, único período em que tinha disponibilidade para comparecer nos horários que eu 

podia oferecer.  

Ao primeiro encontro, Maria chega com um álbum fotográfico volumoso e outros 

álbuns pequenos, guardados em uma sacola. São fotos de Milena, e Maria parece muito 

ansiosa para ver essas fotos comigo. Na primeira folha do álbum há uma capa de revista 

que foi destacada: nela, um bebê com touca olha para a câmera. “A Milena ganhou um 

concurso, foi a bebê mais bonita” diz Maria. Essa foto é só o início de uma coleção de 

imagens de Milena mostrando sua beleza: há cenas dela em casa e muitas outras dela 

desfilando para uma agência de talentos. Vou olhando as fotos com atenção e vejo uma 

criança séria, tristonha. Maria diz que Milena gostava muito de desfilar e de tirar fotos. 

“Minha infância foi muito difícil, queria que a Milena tivesse uma infância feliz”, conta 

Maria, com lágrimas nos olhos. 
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Maria e eu passamos uma hora vendo as fotos. Cronologicamente, as lembranças 

compreendem o período entre o nascimento e a puberdade de Milena. Esse fato me 

chama a atenção e me pergunto se a Maria selecionou as fotos ou essas são as únicas 

que há. Na maioria das fotos, Milena está sozinha. O tempo foi passando e combino com 

Maria que continuaremos a entrevista no próximo encontro. 

 

Figura 1 – Desenho de uma família qualquer. 

Fonte: Acervo da autora. 

Na semana seguinte, proponho a Maria que faça uma série de desenhos sobre a 

família. Ela sorri e comenta que não sabe desenhar bem. Respondo que não tem 

problema e entrego a ela a primeira folha em branco. Do lado da folha, coloco um lápis 

preto, vários lápis de cor e uma borracha. Logo, convido ela para ela desenhar uma 

família qualquer (Figura 1). 

–– Posso fazer minha família? –– pergunta. 
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Respondo que pode desenhar o que ela quiser. Maria vai desenhando e rindo da 

sua produção. Reforça que não sabe desenhar bem e diz: “Vou fazer minha família, 

minha mãe, eu e minha filha amada”. Quando termina, pergunto se ela pode contar uma 

estória e Maria diz: “Estamos as três juntas, em casa. Sempre fomos nós três, batalhando 

juntas”. Pergunto como elas estão se sentindo nessa situação e ela me responde: 

“Estamos felizes”. Indago qual é o título que ela gostaria dar para o desenho e ela diz: 

“Minha família”. Pergunto se ela gostaria de acrescentar alguma informação sobre o 

desenho que fez e ela me responde que não. 

Entrego a segunda folha em branco e peço para ela fazer a família que gostaria 

de ter (Figura 2).  

–– Minha família é a que eu gostaria de ter, posso fazer minha família outra vez? 

Respondo que sim. Ela desenha rapidamente e me entrega a produção. “Amo 

minha mãe e minha filha”. Pergunto se ela imagina em que situação as três estão, o que 

elas estão fazendo e Maria me diz: “Mesma coisa, as três juntas, em casa, conversando”. 

Pergunto que título ela gostaria de dar para o desenho e responde: “Minha família é ideal”. 

Figura 2 – Família que M. gostaria de ter 

Fonte: Acervo da autora. 
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Figura 3 – Uma família em que alguém não está bem 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

Entrego a terceira folha em branco e peço para Maria fazer uma família em que 

alguém não está bem. Ela desenha e dessa vez fica séria. Vira a folha para que eu possa 

ver o desenho: estão a mãe de Maria, ela, Milena e o Pedro. 

Pergunto quem não está bem e Maria desenha uma seta que aponta para o Pedro 

enquanto vai me explicando: “O problema é que ele não entende a Milena, não entende 

que a Milena tem um transtorno alimentar. Ele é estourado, briga com ela. Precisamos 

conversar, eu, a mãe dele, Pedro e Milena. Eles não podem seguir brigando, isso não 

está certo. Pedro precisa entender que a Milena não está abandonada porque não tem 

pai. Ele precisa tratá-la com amor, como ela foi tratada em casa. Já falei para Milena que 

não quero que ela se separe, mas que a casa da mãe vai estar sempre de portas abertas 

para ela”. “Antes a Milena sempre sorria, com aquele sorriso aberto, de orelha a orelha. 
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Agora vejo ela sempre triste”. Maria fica visivelmente angustiada enquanto fala. “Preciso 

dar um título? O problema”, ela me diz, enquanto me devolve a folha. 

Entrego a quarta folha em branco e peço para ela desenhar sua família. Maria 

desenha a mãe, a filha e o Pedro. “Aqui estão os três, minha mãe, minha filha e meu filho. 

Agora é meu filho” (Figura 4). 

 

Figura 4 – Desenho de Maria 

 

Fonte: Acervo da autora. 

 

A raiva que Maria tinha demonstrado ao falar dos desentendimentos do Pedro e 

Milena parece ter se esvanecido. Ela sorri. “Minha família amada. Esse pode ser o título”. 

Como o tempo está se acabando, despedimo-nos e combinamos um último 

encontro antes que Maria retorne ao trabalho. 

Na terceira sessão, indago sobre os vínculos familiares da Maria. Ela conta: “minha 

mãe nunca foi carinhosa. Tento explicar para Milena que a avó a ama, que não demonstra 
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carinho porque assim foi a criação que ela teve. Lembro que uma vez fui dar um beijo na 

minha mãe, em um aniversário e, quando me aproximei, ela me deu um tapa na cara”. 

Sobre seu pai, Maria relata que “meu pai começou a beber em uma pescaria e não 

parou mais”. Devido aos frequentes estados de embriaguez, ele “um dia assinou um 

documento dando a casa para alguém e ficamos na rua”. O pai de Maria faleceu de 

cirrose hepática quando ela tinha quinze anos. “Minha infância foi muito difícil”, diz Maria, 

olhando para o chão. 

Os relacionamentos amorosos também foram sofridos para Maria. “O pai de 

Milena casou e teve dois filhos. Sumiu”. A respeito do vínculo entre Milena e o pai, Maria 

pensa que “ele desgastou o que não existia”. Falando sobre esse assunto, lembra que 

uma vez, quando tinha três anos, Milena teve febre e “a psicóloga do hospital descobriu 

que o pai de Milena estava a ameaçando, dizendo que se ela gostasse de meus 

namorados ou chamasse alguém de pai, ele não a visitaria mais”. A psicóloga disse que 

a Milena “tinha febre emocional”. Pergunto a Maria se ela confrontou o pai de Milena para 

saber se esta informação era verdadeira e ela diz que não, que “não valia a pena”. Milena 

“perguntava se eu era pai e mãe e eu respondia que sim”. 

“Sempre fomos eu, a Milena e minha mãe…”. “Minha mãe sente muitas saudades 

de Milena, mas eu falo que ela tem sua própria vida agora, que tem que crescer… ela diz 

‘minha pretinha, minha pretinha’ e chora…”. Pergunto se ela sente saudades e responde 

que sim, “sempre dormimos juntas, até ela se casar”. E, com um sorriso, fala: “ligo o 

tempo todo para ela para saber como ela está”. 

Maria pensa que o transtorno alimentar causa muitas dificuldades no 

relacionamento de Milena e Pedro porque ele não é compreensivo. Maria, por outro lado, 

tenta ajudar Milena, “seguro ela para que não coma tudo. Quando tem doces, até não ver 

o prato vazio, ela não para”. 

O tempo está acabando. Ainda tem assuntos para serem explorados, mas Maria 

não disporá de outros horários para comparecer ao meu consultório nas próximas 

semanas.  
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6.2 Milena 

6.2.1 Desenho da família com estória 

Na semana seguinte, convido a Milena fazer uma série de desenhos sobre a 

família, como previamente realizei com Maria. Entrego-lhe a folha e coloco na mesa o 

lápis preto, os lápis de cor e uma borracha. Proponho a Milena que desenhe uma família 

qualquer. Ela faz o desenho e depois me explica: “A família que, de acordo com a mídia, 

seria uma família perfeita. Acho importante ter os avós por perto. O homem tem um lado 

mais desligado, a mulher é mais maternal e precisa cuidar da mãe, da avó”. Pergunto se 

ela pode me contar uma estória sobre seu desenho: “Hum…durante a semana, essa 

família não está junta. Tem o trabalho, a escola das crianças. A avó fica em casa sempre. 

No final de semana, eles passeiam juntos, saem juntos. É claro que para algum dos pais 

é difícil aceitar a sogra morando junto. Mas os filhos adoram brincar com a avó, a avó é 

mais legal que os pais! Bom, minha avó era mais carrasco do que minha mãe. Mas essa 

avó cozinha, faz os desejos das crianças, é cúmplice dos filhos. Mas, o casal tem 

problemas por causa da avó. Ninguém gosta de morar com a sogra, seja por motivos 

financeiros, ou porque ela se intromete na criação dos filhos… na hora que a mãe fica 

idosa, ninguém cuida dela. Se tiver alguém para cuidar dela, tem que cuidar! É uma 

questão de cuidado, entende? Mas, a sogra traz despesas, é uma pessoa com opiniões… 

não é fácil para o casal”.  

Pergunto como é relacionamento entre os irmãos e Milena responde: “Bom, nunca 

tive um irmão, mas acho que eles se dão bem. Brigam por ciúmes, é claro. Podem achar 

que a mãe gosta mais de um do que do outro. Mas, eles aprendem coisas juntos, trocam 

informações, de acordo com sua idade. Um deles vai ser mais atencioso com o pai, o 

outro é mais amoroso com a mãe… A menina é mais amorosa com a mãe”. 

Indago qual seria o título da estória e ela escreve na folha: “Família Perfeita”. 
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Figura 5 – Uma família qualquer de Milena 

Fonte: Acervo da autora 

Nesse momento da sessão, toca o celular da paciente. É a Maria, que liga 

preocupada porque a avó não atende o telefone. Milena vai ficando angustiada e 

anotando números telefônicos na folha do desenho. Quando termina de falar com a mãe, 
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Figura 6 – A família que Milena gostaria de ter 

Fonte: Acervo da autora 

 

Milena começa a ligar para os vizinhos da avó, esperando obter alguma 

informação. No entanto, ninguém responde. Ofereço-lhe ajuda e começo a ligar junto 

com ela, mas também não consigo me comunicar. Milena me pede desculpas, mas 

precisa interromper a sessão. Vai juntando seus pertences de forma desorganizada e me 

explica que a última vez que a avó não atendeu o telefone foi porque tinha caído no chão 

e estava muito machucada. Pergunto para Milena se quer que a acompanhe até a ponto 

de ônibus, pois percebo que está muito angustiada, mas ela responde que não, e sai 

rapidamente do consultório, pedindo desculpas. 

Na semana seguinte, Milena chega mais tranquila. Durante a semana que passou, 

nós trocamos mensagens e ela tinha me explicado que avó estava bem e que houve 

problemas na linha telefônica. Ela me conta que avó achou a situação muito engraçada. 
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Pergunto para Milena se quer continuar a série de desenhos e ela diz que sim. 

Peço para ela desenhar uma família que gostaria de ter e ela diz que vai desenhar sua 

própria família. Depois de fazer o desenho, ela conta espontaneamente: “Acho que 

desenhei as pessoas que são mais importantes para mim”. “Aqui (ela aponta para o lado 

esquerdo da folha) a gente se dá muito bem, com o Pedro, mais ou menos. Quando eu 

era mais nova, minha mãe se dava melhor que eu com minha avó. Hoje é ao contrário”. 

Ela fica olhando o desenho e continua: “O Pedro entrou por último. A gente está 

se conhecendo e adaptando. Tem um ponto de interrogação: minha mãe e minha avó 

acham que ele é uma boa pessoa, mas ficam muito tristes quando ele me magoa”. “Não 

sei se ele é sincero quando fala que gosta da minha mãe. Ele reclama, diz que sou muito 

grudada com minha mãe. Acho que ele gosta até certo ponto da minha mãe e da minha 

avó. Mas ele precisa entender que elas são parte de mim também”. 

“A cachorrinha é meu bebê. Ela é minha companheira. Ela só dá carinho e amor, 

assim deveriam ser as pessoas. Minha mãe tem ciúmes da cachorra, diz que dou mais 

atenção para ela. Minha casa é uma comédia, todo mundo tem ciúmes um do outro”. 

Enquanto Milena vai falando, desenha cachos no cabelo da mãe, que inicialmente 

tinha sido representado liso. “Ninguém acha que pareço fisicamente com minha mãe. 

Mas meu jeito é da minha mãe e da minha avó. Minha avó diz que pareço com meu pai, 

que é descendente de índios. Mas minha mãe fala: “mentira, não tem nada do seu pai”. 

Eu não quero me parecer com ele. Meu pai não agrega nada na minha vida”. 

“O título do desenho é: Minha família”. 

Coloco a folha com o desenho do meu lado e entrego para Milena uma folha em 

branco. Peço para ela desenhar uma família em que alguém não está bem. Quando 

termina a produção gráfica, Milena diz: “Acho que eu não estou bem porque tenho um 

problemão. Tenho vários problemas, muitos problemas. E eu trouxe muitos problemas. A 

vida da minha mãe e da minha avó mudou completamente com meus problemas de 

saúde. Tenho muitas dúvidas sobre minhas escolhas, sempre fui muito indecisa e agora 

sinto que tomei decisões erradas. Para minha mãe, eu era a filha perfeita e, de repente, 

trouxe muitos problemas”. 

Que decisões erradas você tomou? –– pergunto. 
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“Comer e vomitar é muito errado. Muito errado. E meu casamento, quando penso 

nisso, penso que merda fui fazer. E agora…não tem jeito”. 

Milena continua deslizando o lápis nas figuras que desenhou. E fica rabiscando 

em torno da avó. 

“Minha avó é triste. A história de vida dela é sofrida. Tem tanta coisa que ela 

gostaria de fazer, mas vai morrer antes. O sonho dela é ter uma casinha dela de novo”. 

“Minha mãe se sente sozinha e carente por não ter um companheiro, ela tem um 

problema sentimental”. 

“O Pedro… não sei…ele é nervoso”. 

“Minha cachorra é idosa”. 

“Minha mãe e minha avó são o motivo da minha vida. Não quero ficar sem elas”. 

“O título é…não sei…os problemas”. 

 

Figura 7 – Uma família onde alguém não está bem de Milena 

 Fonte: Acervo da autora 

Para finalizar, entrego a última folha em branco a Milena e peço-lhe que desenhe 

sua própria família. Ela desenha a mãe, a avó, ela, a cachorra (primeiro no chão e logo 
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no colo) e o Pedro. Depois, em um plano diferente, Milena desenha o pai, a avó por parte 

paterna e os dois filhos da segunda união do pai. 

 

Figura 8 – A própria família de Milena 

Fonte: Acervo da autora 

Quando finaliza o desenho, ela fala: “Tem dois grupos aqui, cada um está em um 

lugar diferente”. “Esse grupo (o que ocupa a parte central) está em um parque, 

conversando. Pedro está andando de patins. Depois do parque, vamos para o carro para 

deixar minha mãe e minha avó em casa. A hora de dar tchau é muito triste, vejo que elas 

ficam com o olho vermelho”. 

“Esse outro grupo aqui…não tem nada a ver…só o fato do sangue”. “Desenhei ele 

(o pai) porque ultimamente tem entrado em contato comigo, e minha avó manda 

mensagens. A filha dele me convidou para ir à casa, mas…não quero ir”. 

“Meu pai é muito mentiroso. Falava para esposa dele que depositava dinheiro na 

conta da minha mãe, mas nunca deu um centavo. Eu sabia por que ouvia minha mãe e 
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minha avó falando, eu estava escondida. Elas diziam que nem dinheiro para remédio ele 

dava quando eu ficava doente. Parece que um dia a esposa do meu pai ficou sabendo 

que ele não depositava dinheiro e armou o maior barraco, quase se separam”. 

“Depois que meus pais se separaram, meu pai quis reatar, mas minha mãe não 

quis. Meu pai ameaçou me roubar da minha mãe, então ela entrou na Justiça e pediu 

minha guarda. Meu pai ia até a escola, ficava escondido e esperava eu sair. Minha mãe 

teve que contratar uma perua para que eu voltasse para casa, e ela estava sem dinheiro”. 

“Minha mãe diz que meu pai tinha problemas com o jogo, que perdia dinheiro no 

bar”. 

“Meu pai é muito mentiroso, não posso acreditar no que diz. Ele falava que não 

tinha telefone; um dia liguei na casa da minha avó e como ela não estava, falei com o 

marido dela. Falei que tinha perdido o telefone do meu pai e ele me passou… já sabia 

que ele estava mentindo”. 

“Eu fazia lembrança do Dia dos Pais e embolorava na gaveta porque ele nunca ia 

pegar. Eu acabava dando para minha mãe. Ele falava que ia vir no sábado e passavam 

dois anos até ele voltar. Eu chorava muito”. 

“Depois de tantos anos ele quer se aproximar… Eu não sou a filha dele para ele. 

Ele nem sabe quantos anos tenho! Nem no meu casamento ele foi, nem avisou que não 

ia. Eu levei o convite e ele nem me ligou para avisar que não ia”. 

Pergunto a Milena se ela poderia dar um título para sua produção. “Não posso dar. 

É muito complicado. São dois desenhos diferentes. Aqui (apontando para o centro da 

folha) tem suas desavenças, mas há amor. Aqui… simplesmente não sei o que é”. 

6.2.2 O corpo, a comida, as compulsões 

Milena chega sorrindo, me cumprimenta, senta-se na cadeira e conta que na 

semana anterior “passou mal”. Pergunto o que significa ter passado mal e ela responde 

que desmaiou, acordou vomitando e depois teve diarreia. Surpresa com o relato, indago 

o motivo pelo qual ela ficou nesse estado e ela atribui o mal-estar ao fato de ter tomado 

laxantes e diuréticos. Tento entender por que ela tomou tanta medicação e Milena me 

explica que o intestino dela “não funciona” e que se sente “inchada” sem os diuréticos. 
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Esta conversa permite explorar a história de antigos hábitos alimentares de Milena. 

Ela refere que o intestino dela é “preguiçoso” porque a mãe lhe dava leite Ninho, “o único 

que o médico tinha proibido e o único que eu gostava”. “O leite da minha mãe secou e eu 

chorava de fome. Minha tia me deu de mamar enquanto minha mãe achava um leite que 

eu gostasse. Ela foi tentando com todos os leites, com todas as marcas, até que me deu 

o leite Ninho e tomei tudo. Assim fiquei gordinha”. Milena chama essa tia (esposa do 

irmão da mãe) que a amamentou por um tempo de “minha mãe preta”. 

A respeito das lembranças da infância, Milena se não lembra de sentir fome. 

“Comia nos horários certos, para que minha mãe não brigasse comigo”. Quando Milena 

não queria comer, Maria colocava a comida na boca dela. 

Posteriormente, na adolescência, Milena fez uma endoscopia porque o estomago 

dela doía durante a digestão. O resultado do exame acusou uma “gastrite leve”, cuja 

etiologia seria de índole emocional, segundo o médico. Como Milena se recusava a 

comer, a mãe dizia que ia bater nela com um chinelo. “Minha mãe é muito brava, uma 

vez jogou um sapato e arrancou a unha do meu pé. Depois ela percebe que exagera e 

chora, chora…”. 

Uma vez que Milena pediu demissão do último emprego, atualmente passa o dia 

inteiro na sua nova casa, sentindo-se sozinha e “com muitas saudades da minha mãe, 

minha avó e minha cachorra”. Ela conta que, como no bairro atual não tem amigos e 

ninguém com quem conversar, muitas vezes vai visitar sua avó. E, quando volta, vai 

parando (no trajeto que separa sua antiga casa da atual) em diferentes padarias para 

comprar chocolates, bolos, pães e sanduíches. Quando chega em casa, vomita tudo e 

vai se deitar. 

Milena diz que tem tanta compulsão pelos doces que seu medo é ficar diabética. 

Pergunto se já fez algum exame que verificasse se essa preocupação é justificada por 

dados da realidade ou se trata de uma fantasia. Ela responde que não quer fazer nenhum 

exame porque “se der alguma alteração, minha mãe vai me deixar louca”. Questiono 

como a mãe teria acesso a essa informação e Milena ri: “Não posso esconder nada dela, 

ela sabe tudo. Ela sabe a que horas acordo, o que faço, onde estou. Ela me diz: não 

pense que porque você se casou, deixo de mandar em você. Sou sua mãe”. 
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6.2.3 O vínculo com a mãe e com a avó 

Milena conta que durante a semana anterior ficou cuidando da avó, que 

ultimamente tem pedido para ela cozinhar. “É tão raro que ela peça algo que pode comer, 

fiquei tão feliz (...) Agora ela é carinhosa, quando eu era criança, me batia com vara de 

árvore, vassoura, cinto. Já faltei na escola por estar machucada, porque minha mãe tinha 

medo de que alguém chamasse o Conselho Tutelar. Eu chorava muito porque achava 

que ela não me amava, mas minha mãe explicava que esse era o jeito dela”. 

“Meu tio batia nos meus primos com o pneu da bicicleta. E meu bisavô era muito, 

muito carrasco. Minha avó teve que trabalhar desde a terceira série porque era a mulher 

mais velha”. 

“Minha mãe é muito ciumenta, muito carente. Às vezes tranca minha cachorrinha 

no quintal para que eu não possa pegá-la”(...) “Se minha mãe tivesse se casado outra 

vez ou se ela tivesse outros filhos… seria diferente. Ela também reclama quando dou 

atenção para o Pedro. Na igreja, por exemplo, minha mãe e eu nos sentamos no mesmo 

lugar faz vinte anos. O Pedro não quer sentar lá porque os amigos dele ficam em outro 

canto, então, para não arrumar briga, às vezes saio da igreja. Durante a missa, uma se 

deita no colo da outra e Pedro diz que somos muito grudadas, que preciso me afastar 

dela. Mas nunca vou me afastar da minha mãe”. 

“Minha mãe diz que, se não fosse por mim e por minha avó, ela não teria forças 

para passar por tudo que passou. Eu tenho medo, ela já tentou se matar uma vez”. 
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7 ANÁLISE 

7.1 Maria 

7.1.1 Produção de Maria - Desenho da Família com Estórias 

1) No primeiro desenho realizado por Maria, chama a atenção o fato de que as 

figuras são do tipo “palito”. São figuras sem consistência corporal; observa-se que o corpo 

das três mulheres está representado por uma linha reta. Não há, portanto, uma 

diferenciação do pescoço, tórax, abdômen, quadris, pernas e pés. Inclusive, é muito 

significativo que o corpo se prolonga em uma linha que ultrapassa o limite corporal.  

O desenho do corpo com características de “tubo” sinaliza a falta de representação 

de um aparelho digestivo que possibilite o registro da fome e da saciedade, do vazio e 

do cheio. Assim, a comida pode ir tanto de cima para baixo como no sentido inverso 

(pode se pensar na hipótese de um funcionamento mental análogo, no qual certos 

conteúdos não podem ser metabolizados e são expulsos).  

É notável a ausência de diferenciação psicossexual nas figuras, bem como a falta 

de discriminação dos personagens em função da idade e da singularidade dos traços. O 

único atributo feminino presente é o comprimento do cabelo, detalhe mais acentuado na 

representação de Milena. A única figura masculina, o Pedro, é sinalizada pelo fato de ter 

um cabelo mais curto e cacheado e ser mais alto. É possível pensar que Maria expressa 

uma rejeição da feminilidade, uma vez que os atributos femininos não são representados.  

Também é interessante a presença de uma prolongação do tronco das figuras, 

dando como resultado a impressão de um terceiro membro que lhes fornece suporte, 

substituindo, neste sentido, a função dos pés. Como resultado, as figuras são rígidas; 

não podem circular, permanecem “aderidas” à folha. Esta rigidez impossibilita a saída 

exogâmica, mantendo as três mulheres em uma situação de confinamento.  

Os corpos das três mulheres são praticamente iguais, sendo o corpo de Milena 

discretamente maior. A maior riqueza no relativo aos traços se situa nos rostos: olhos, 

bocas, sobrancelhas, e no caso de Milena, estão presentes as orelhas e uma boca 

remarcada como se estivesse “cheia”. Comparando o investimento dado ao rosto e ao 

corpo, pode se pontuar que o último parece ter sido negado.  
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A linha de base também está ausente, portanto, as figuras não têm segurança, 

suporte e arraigo.  

Observa-se, neste primeiro desenho, três gerações de mulheres. “Sempre fomos 

nós três, batalhando juntas”. O adverbio temporal “sempre” indica uma negação da 

história familiar, dos casamentos prévios (tanto de Maria quanto da sua própria mãe, a 

avó de Milena) e dos outros vínculos significativos existentes (os irmãos de Maria, por 

exemplo). A respeito do mecanismo defensivo de negação, Grassano de Picolo (2009) 

afirma que: 

(…) tem por finalidade não ver os aspectos do ego e do objeto que aterrorizam e 
responde à fantasia de que aquilo que não é visto, não existe e, portanto, não implica 
perigo. Está ligada ao controle onipotente, à fantasia de possuir tanto o ego quanto o objeto 
idealizado, capacidade de controle e de manipulação do objeto persecutório. (…) A 
negação se propõe tanto negar a destruição do objeto quanto os sentimentos de dor, 
dependência e necessidade do ego (p. 303). 

Nos desenhos, o mecanismo de negação se manifesta nas figuras humanas 

empobrecidas e de olhos fechados (Grassano de Picolo, ibid.), características presentes 

na produção de Maria. 

Esse desenho põe em evidência o funcionamento familiar: para poder viver, Maria 

precisa caminhar com a mãe de um lado e com a filha, do outro. Ela não conseguiu 

desenvolver recursos psíquicos para ter uma vida autônoma.  

2) No segundo desenho, a modalidade de representação é igual ao desenho 

anterior. As figuras não têm mãos, nem pés e não se diferenciam pelas características 

psicossexuais nem pela idade. Aparece Pedro, incluído no desenho em carácter de filho, 

sendo que se trata do genro. Na figura de Pedro, aparece o único e tímido elemento de 

diferenciação: o cabelo curto.  

A linha que ultrapassa o limite corporal se mantém neste segundo desenho, sendo 

adicionada tanto nas figuras femininas como nas masculinas. Uma hipótese interpretativa 

plausível é que esse apêndice representa um símbolo fálico que, ao estar presente tanto 

nas mulheres como nos homens, seria um indicador de confusão no referente à 

identidade psicossexual.  

Observa-se que há uma seta apontando para o coração de Pedro. Essa seta tem 

o intuito de ressaltar essa figura? De eliminá-la?  
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3) A pesquisadora percebe que Maria se apressa para realizar a produção. A fala 

dela, em conjunto com o gráfico, indica que há uma intensa vivência de perseguição e 

hostilidade, negada e encoberta defensivamente por uma atitude amorosa. “Amo minha 

família”, ela diz, como se não houvesse mais nada para acrescentar.  

Na representação da família que ela gostaria de ter, Maria afirma que desenha sua 

própria família e, nesta configuração, Pedro está ausente. Só há espaço para as três 

mulheres? Que tipo de ameaça implicaria incluir uma figura que pudesse quebrar o 

trinômio? 

Também cabe destacar a polarização que Maria faz dos momentos na vida de 

Milena: quando solteira, sempre estava sorrindo e, depois de casada, “sempre triste”. 

Que aspectos da realidade Maria se negava a ver, sendo que durante muitos anos Milena 

sofria em silêncio um distúrbio alimentar? Que sorriso ela via ou queria ver? 

4) No último desenho, o carácter fusional do vínculo mãe-filha, na representação 

de Maria, aparece de forma mais evidente: Maria se omite do desenho, indicando que a 

figura de Milena contém a dupla Maria-Milena. Desta forma, Milena não é vista como uma 

rival que cativa a atenção dos homens como Pedro (que, aliás, entra na família em 

carácter de “filho”) e que é capaz de formar uma família própria. “Minha família amada”, 

diz Maria, e a raiva que ela expressou previamente se esvanece.  

Levando em consideração o espaço destinado a Pedro (representante da saída 

exogâmica) no conjunto da produção gráfica, é possível afirmar que há uma 

impossibilidade de tolerar a separação entre mãe e filha. Como sinaliza Ribeiro (2011): 

No mito, a filha tem a experiência de sexualidade a partir do rapto. 
A separação entre Démeter e Perséfone propicia à filha liberdade de transitar por 
dois mundos diferentes – mãe e pai, assim como ter acesso a uma sexualidade 
feminina genital. Na tragédia (versão de Eurípides), Electra casa-se com Pílates, 
melhor amigo do irmão, após o matricídio. É preciso matar a mãe simbolicamente, 
diferenciar-se, mesmo que em parte, para que um encontro amoroso com um 
homem aconteça. O que separa mãe e filha é a sexualidade da mulher, único 
território não partilhável. (p. 63-4).  
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Entrevistas com Maria 

 

“A bebê mais bonita”. 

No primeiro encontro, Maria traz um álbum fotográfico com imagens de Milena, 

que compreendem o período da primeira infância até o início da adolescência. Maria está 

muito orgulhosa das fotos e do fato da Milena ter sido escolhida “a bebê mais bonita”. A 

forma em que Maria se apresenta lembra as teorizações de Ribeiro (2011) a respeito das 

mães insatisfeitas narcisicamente: Milena era a criança que Maria gostaria de ter sido. 

Na segunda entrevista, Maria diz que queria que Milena tivesse uma infância feliz, ou 

seja, a infância que a mãe não teve. 

Na maioria das fotos, Milena está sozinha, sendo que em poucas imagens ela está 

em companhia de amigas. Muitas fotografias são da época em que Milena desfilava para 

uma agência de talentos e, nessas fotos, ela está séria, caminhando pela passarela. 

Curiosamente, Maria não traz as fotos da adolescência de Milena e a pesquisadora não 

indagou sobre esse fato. Será que não há fotos dessa época ou Maria não quis mostrá-

las? 

Existem elementos na fala de Maria que permitem pensar que, para ela, houve 

dificuldades para aceitar o crescimento de Milena e para perceber que “a bebê mais 

bonita” também era olhada como uma menina/mulher atraente pelos homens. Embora 

possa haver fatos da realidade concreta para justificar a separação de Maria, é chamativo 

que a aconteça no momento da entrada ao Édipo de Milena. Segundo Maria, o pai de 

Milena ameaçava a filha: “Se ela gostasse de meus namorados ou chamasse alguém de 

pai, ele não a visitaria mais”.  

 

“Sempre fomos eu, Milena e minha mãe”. 

Cabe pensar: o que motivava a Maria a responder que ela era “mãe e pai” de 

Milena? Que lugar ela pretendia ocupar? 

Maria reforça que “sempre fomos eu, a Milena e minha mãe”. Sempre? E os 

homens da família? Aparentemente, eles “sumiram” como Maria aponta. Porém, não só 

sumiram da realidade concreta como da vida psíquica de Maria. Os irmãos dela não são 

mencionados (Milena fala sobre eles); o pai “começou a beber em uma pescaria e não 
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parou mais” e faleceu na adolescência de Maria. Segundo ela conta, o pai de Maria 

deixou a família desamparada. Ele também sumiu, pelo menos, afetivamente. 

O enunciado de Maria a respeito de ser mãe e pai em uma única figura conjugada 

e o apagamento das figuras familiares masculinas sustentam uma fantasia de geração 

por partenogênese. Essa fantasia de filiação, que beira uma construção delirante, impede 

o desdobramento imaginativo que a criança precisa para formular suas próprias teorias 

sobre as origens e a sexualidade. Assim, o acesso ao mundo simbólico encontra-se 

dificultado para Milena, uma vez que falta uma narrativa que vincule seu nascimento com 

o desejo do casal parental. O conteúdo das teorias de filiação imaginárias e delirantes 

podem incluir à criança em uma série ideativa tanática na qual uma geração é 

representada como mortífera (ENRIQUEZ, 1993).  

 

“Começou a beber em uma pescaria e não parou mais”. 

Cabe destacar que o avô materno, o pai e a própria Milena apresentam 

comportamentos compulsivos: o avô era elitista, o pai é jogador compulsivo e Milena “até 

não ver o prato vazio, não para” quando tem doces. Embora Maria não aprofunde sobre 

este assunto, Milena conta que a avó materna era “boleira” e que ela adorava raspar o 

fundo da tigela quando essa avó cozinhava. Além disso, a avó, que tem obesidade 

mórbida, também gosta de comer doces, apesar de ser diabética (ela espera, escondida, 

que passe o carrinho da cocada pela rua). Por sua parte, Maria foi submetida a uma 

cirurgia bariátrica. Evidencia-se, assim, que os traços compulsivos se repetem na família, 

sendo que a comida é o objeto privilegiado da compulsão na linhagem feminina.  

 

“Minha mãe nunca foi carinhosa”. 

A mãe de Maria “nunca foi carinhosa” porque “assim foi a criação que ela teve”. O 

relato de Maria fornece elementos para pensar que essa mãe tinha dificuldades psíquicas 

severas para se aproximar afetivamente da filha. “Lembro que uma vez fui dar um beijo 

na minha mãe, em um aniversário e, quando me aproximei, dela me deu um tapa na 

cara”, conta Maria.  

Como foi explicado na descrição do caso, ainda é necessário obter mais 

informações sobre os vínculos significativos de Maria, principalmente a relação com a 
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mãe dela. No entanto, há dados para pensar que a mãe de Maria é uma pessoa 

afetivamente turbulenta, com uma história de relacionamentos conflituosos, que “passou 

muita necessidade”, possivelmente, em vários registros. 

7.2 Milena 

7.2.1 Produção de Milena - Desenho da Família com Estórias 

1) As figuras representadas são de tipo palito, como nos desenhos de Maria. No primeiro 

desenho desta sequência, também é possível observar uma prolongação do tronco das 

figuras (detalhe que nos desenhos posteriores desaparece). As diferenças geracionais 

estão marcadas conforme a altura (entre a segunda e a terceira geração) e pelo penteado 

da avó (entre a primeira e a segunda geração). 

Cabe destacar que a avó está mais perto das crianças, como se ela estivesse 

exercendo a função parental. É possível pensar que essa proximidade indica uma 

negação da sexualidade do casal, como se houvesse uma fantasia de que a avó é a 

genitora e cuida dos dois casais de “crianças” (o casal parental e o casal fraterno). O 

mecanismo de negação, como na produção de Maria, também se evidencia nas figuras 

empobrecidas e de olhos fechados. 

Também é interessante que, na associação livre, Milena diz que “a menina é mais 

amorosa com a mãe”, expressando assim uma fantasia de predominância do Édipo 

invertido. A hostilidade edípica é negada e os vínculos parento-filiais são idealizados. 

Cabe sinalizar que, quando Milena desenha o menino, primeiramente escreve “pai” 

e posteriormente risca essa palavra e escreve, acima, “filho”. Como a pesquisadora não 

aprofundou sobre este lapso, não é possível fazer interpretações a partir da associação 

livre da paciente. No entanto, uma hipótese que surge a partir da análise do material na 

sua totalidade é que existe um desejo de Milena de “oferecer” uma figura paterna para a 

família, como se ela pudesse reparar a falta do pai (dela, da mãe, da avó?). Ela expressa 

a vontade de dar “mais conforto” para mãe e para avó e de comprar uma propriedade 

para elas (que o avô materno perdeu). Então, talvez esse lapso manifeste um desejo de 

“conceber” um pai para a família.  
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O conflito que Milena verbaliza explicitamente é a dificuldade da mulher em 

conciliar o mandato familiar de cuidado da mãe idosa com os interesses do casal. “Não 

é fácil morar com a sogra”, ela diz, “mas se tiver alguém para cuidar dela, tem que 

cuidar!”. Curiosamente, o celular de Milena toca no meio da sessão e ela se sente 

compelida a interromper seu horário terapêutico em função do mandato materno de 

cuidar da avó. 

2) No segundo desenho, aparece o Pedro, esse “ponto de interrogação”: é possível 

confiar nele? A disposição das figuras manifesta o conflito que a entrada do Pedro 

significa para a família de origem de Milena. Por um lado, aparecem a mãe, a avó e 

Milena e, por outro, separado pela cachorra, está Pedro. Como incluir o Pedro em uma 

nova configuração se, para Milena, “minha mãe e minha avó são parte de mim?”. 

Tanto neste desenho quanto nos seguintes, a avó está situada entre a mãe e 

Milena, talvez como um desejo de garantia da interdição do incesto entre mãe e filha, já 

que a ordem geracional seria: avó-mãe-Milena. 

3) No terceiro desenho, Milena expressa que tem “um problemão”, como se ela 

fosse um furacão que vai estragando tudo o que está no seu passo: a mãe fica sozinha, 

sem um companheiro (tentando proteger a filha dos candidatos perversos), a avó tem 

dívidas e dificuldades financeiras (criar Milena foi uma “carga” de dimensões 

gigantescas), o Pedro é “nervoso” (será que ela é a causa?), a cachorra é idosa e o 

transtorno alimentar de Milena trouxe “muitos problemas” (principalmente para a mãe, 

quem imaginava que a filha era “perfeita”). A culpa pelo estrago é tão grande que Milena 

tem a fantasia melancólica de perda da avó e da mãe como consequência da sua 

destrutividade. Os “motivos da vida” de Milena se apresentam tão fragilizados e 

vulneráveis que um sopro de vento poderia levá-los…  

4) No último desenho, Milena inclui o pai, junto com a esposa e os filhos dele. 

Chama muito a atenção o fato de que este grupo é representado em outro plano, o que 

evidencia a impossibilidade de integrar a figura paterna à representação familiar de 

Milena. Essas figuras são como peças de um quebra-cabeça. Milena pensa que existe 

uma relação com o pai porque “tem o fato do sangue”, mas o que isso significa no plano 

simbólico? Que lugar pode ocupar esse pai? “Eu não sou a filha dele para ele”, ela diz. 

Essa fala indica que Milena está colada na fantasia materna de que Maria é “mãe e pai”, 
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negando, desta forma, a existência do pai não só como figura concreta e presente, senão 

também o lugar simbólico que ele ocupa. Consequentemente, a ordem da sucessão 

geracional está comprometida. Se a figura de Maria condensa o lugar de mãe e pai 

conjugados, de fato não há como incluir o pai (nem o avô materno: “sempre fomos nós 

três”, como refere Maria no seu desenho).  

E Pedro? Ele está separado de Milena pelo espaço ocupado pela cachorra. Na 

estória que Milena conta, ele está andando de patins, sozinho, enquanto Milena conversa 

com a mãe e a avó. A cena posterior é de matiz melancólico: as mulheres se despedem 

com lágrimas nos olhos (ou seja, não há manifestação de alegria pelo fato de Milena ter 

formado sua própria família). 

7.2.2 Sessões de Milena 

“Estou fora de mim”.  

De quê e por quê adoece Milena, uma jovem universitária que passa dias 

devorando e vomitando de forma cíclica, praticamente em um tempo suspenso e 

congelado, marcado pela alternância dos momentos ingerir-vomitar-dormir? 

Desde a psicanálise, como escutar a fala: “Estou fora de mim”? Onde ela se 

encontra? Quem ocupa seu lugar? 

O psicanalista argentino Gabriel Sapisochin (2009) propõe como hipótese teórica 

que o sujeito vai tecendo uma malha fantasmática na qual combina ativamente duas 

vertentes: os aspectos captados na história do vínculo com os objetos edípicos, por um 

lado, e uma corrente que provém do espaço intrapsíquico, que procura satisfazer os 

desejos incestuosos infantis, por outro. O autor considera, seguindo as proposições 

teóricas de Jones (1913), Grunberg (1967) e Faimberg (1985; 1993), que o sujeito 

seleciona as tramas significativas do intersubjetivo que, denegando a diferença entre 

as gerações, fornecem-lhe condições psíquicas para sustentar a fantasia da satisfação 

do desejo incestuoso inconsciente. 

O trabalho de Sapisochin (op. cit) possibilitou que a pesquisadora pudesse 

começar a dar “corpo e volume” à leitura do caso clínico apresentado. Este autor sustenta 
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que a diferença entre as gerações é o articulador metapsicológico e clínico que permite 

o acesso à terceiridade edípica. Portanto, a negação da diferença geracional acarreta 

transtornos na estruturação triangular do aparelho psíquico e na gênese dos processos 

de pensamento.  

Proponho fazer um passeio pela filiação teórica de Sapisochin. O autor menciona, 

em primeiro lugar, um artigo de Jones (1913) que descreve a fantasia infantil de um 

menino que inverte as posições geracionais dele próprio e de seus pais. O menino se 

identifica com o avô e, dessa forma, se coloca na posição de progenitor dos pais em 

função de desmentir a diferença geracional imposta pela interdição edípica.  

Posteriormente, Grunberg (1967) afirma que a criança tem uma fantasia de 

possuir, magicamente, atributos fálicos que lhe permitiriam ocupar o lugar do progenitor 

do sexo oposto, como se este nunca tivesse existido. Evitando o longo e moroso processo 

de maturação psíquica, a criança faz um “pulo” por sobre a cadeia de identificações 

edípicas e, consequentemente, subverte a linha de sucessão geracional.  

Para Faimberg (2006 a, b, c), conforme exposto no capítulo teórico sobre a 

transmissão psíquica entre as gerações, a telescopagem de gerações se produz a partir 

de identificações narcisistas inconscientes e alienantes. A telescopagem, em francês e 

inglês, refere-se à intrusão de um objeto dentro dos outros, como as bonecas russas ou 

os automóveis em um acidente. A identificação alienante se sustenta como resultado do 

trabalho de duas forças complementares: o depósito parasitário de fragmentos de uma 

história de relação objetal que pertence a outra geração e a desmentida, por parte do 

sujeito, da ferida narcísica imposta pelo complexo de Édipo.  

Com estes pilares teóricos em mente, Sapisochin articula o intra e o intersubjetivo 

utilizando a diferença geracional como operador teórico e postula uma configuração 

denominada “My heart belongs to daddy” (“Meu coração pertence ao papai”), na qual a 

figura parental interdita o encontro incestuoso, porém, simultaneamente, deixa a porta 

aberta para essa possibilidade. A menina, nesta constelação, identifica-se com o grande 

amor do papai: a avó paterna, rompendo, assim, os vínculos de filiação intergeracional.  
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Agora sim, podemos voltar para a pergunta inicial sobre como escutar a fala de 

Milena, “Estou fora de mim” e quem ocupa, então, seu lugar. Utilizando os conceitos 

teóricos previamente expostos, levanto como hipótese que Milena se identifica com o avô 

materno, que “começou a beber e nunca parou”. Milena, quando começa a comer doces, 

“não consegue parar”, em uma modalidade compulsiva na qual ela própria não se 

reconhece. Figurativamente, tanto ela como seu avô são dois desaparecidos que se 

perdem em uma teia de aranha aditiva. O avô se perdeu um dia, em uma pescaria, e 

nunca mais foi o mesmo aos olhos da mãe. Milena encena esta desaparição, a cada 

compulsão, confinada na solidão da cozinha e do banheiro.  

Milena se abandona a si mesma para que a mãe, na sua fantasia, possa 

reencontrar o próprio pai perdido. O lapsus de Milena no terceiro desenho (que 

primeiramente escreve “pai” e posteriormente apaga essa palavra e reescreve “filho”) 

sustenta essa hipótese. Milena faz uma tentativa reparatória de dar um pai para sua mãe. 

Pois bem, a paciente não está identificada só com o avô materno; ela se perde 

nos doces, no universo de delícias que a avó materna prepara e que ela mesma também 

come vorazmente, apesar de ter diabetes. Certamente, essa condição médica lhe 

possibilita um flerte com a morte a cada “escapada” para procurar o carrinho da cocada. 

A avó se coloca na beira do abismo de uma desaparição potencial e, desta forma, deixa 

Milena e a própria filha sempre atentas. Milena sabe disso: por esse motivo, precisou sair 

correndo quando a avó não atendeu o telefonema. Por esse motivo, a avó achou “tão 

engraçada” a preocupação da neta. 

Desta forma, Milena estaria inserida em uma constelação edípica que poderia se 

denominar “Meu coração pertence a mamai” (brincando com os conceitos de Sapisochin), 

ou seja, ela se identifica com os objetos edípicos da mãe e permanece fixada a um tipo 

de vínculo incestuoso com ela.  

Neste ponto é fundamental sublinhar que este modo de subjetivação não só 

acarreta importantes consequências na estruturação intrapsíquica como também 

subsidia uma configuração vincular mãe-filha, em que ambas as partes permanecem 

aderidas. Pois bem, esta configuração permite, por um lado, que a filha fique colada ao 
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objeto que a resguardou do desvalimento psíquico dos inícios e, por outro, que a mãe 

fique colada aos seus próprios objetos incestuosos.  

Ora, Milena não só está colada à mãe; as três gerações de mulheres (avó-mãe-

filha) conformam um trinômio indiscriminado no qual “as três somos uma”. Se as três 

conformam uma unidade, cada integrante do trinômio precisa comer por três (como uma 

gestante é aconselhada popularmente a comer “por dois”).  

“As três somos uma” é uma expressão que esconde o grande desvalimento das 

três mulheres, que sentem que nem se juntando em três conseguem ser uma e ter uma 

vida que valha a pena ser vivida.  

   “Prefiro morrer antes que ser gorda” 

Milena “chorava de soluçar” quando ouvia comentários sobre seu desenvolvimento 

físico. “Prefiro morrer antes que ser gorda”, ela afirma. Neste ponto, pode-se estabelecer 

uma conexão com a fala das pacientes de Tamara Landau (2014), uma psicanalista 

especializada no atendimento de pacientes com distúrbios alimentares. Essas jovens 

descreviam, de forma recorrente, a sensação de que o busto lhes pertencia, porém, a 

gordura e o ventre eram da mãe delas (p. 195). Jeammet (1999) explica esta vivência 

afirmando que dinâmica relacional dessas pacientes se baseia, na fantasia, em um 

sistema de roubos recíprocos: 

Qualquer relação é, com efeito, vivida não sob um modo de troca, mas sob o do 
roubo recíproco. Para ela, aproximar-se da mãe em um movimento identificatório não é se 
tornar como a mãe senão substituí-la. É preciso dizer que este fantasma assume tal peso 
que entra em ressonância com a cumplicidade incestuosa e, aquém do incesto, com a 
cumplicidade narcísica com um ou outro dos genitores (p. 37).  

A fantasia de substituição da mãe se articula e se alimenta com dois fatos 

marcantes na história de Milena: a separação dos pais, quando ela tinha três anos, e a 

separação de Maria e seu último namorado (que se apaixonara por Milena) com a 

consequente tentativa de suicídio de Maria. 

Outro ponto interessante é que o início do distúrbio alimentar é próximo, 

cronologicamente, ao momento em que Maria realiza a cirurgia bariátrica. Nas primeiras 

semanas após o procedimento, é frequente que os pacientes bariátricos vomitem se 
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comem além da capacidade gástrica que, em função da cirurgia, encontra-se reduzida. 

Neste caso, quanto mais se ingere, mais se vomita. Milena diz “mais vomitava, mais 

comia”, ou seja, quanto mais ela expulsava o alimento do interior do corpo, mais ela 

precisava incorporá-lo. Seria essa uma tentativa de se diferenciar da mãe, reproduzindo 

a sequência no sentido inverso? 

Continuando, Bidaud (1998) sinaliza: “Na passagem ao ato bulímico, não se trata 

menos do furor de engolir a comida do que de ser engolido por ela” (p. 33). Seguindo 

este raciocínio, quanto mais Milena tentava estabelecer uma distância a respeito do 

objeto, mais imperiosa se tornava a necessidade de se fundir com ele. 

A respeito da relação com sua mãe, Milena diz: “Não posso esconder nada dela, 

ela sabe tudo. Ela sabe que horas acordo, o que faço, onde estou. Ela diz: ‘Não pense 

que porque você se casou, deixo de mandar em você. Sou sua mãe’”.  

Como se defender de um olhar que tudo enxerga, de uma presença permanente? 

A crise bulímica, conforme afirma Brusset (2003), é uma defesa contra a fantasia de um 

olhar devorador:  

A crise bulímica visa, então, a devorar de volta o olhar do outro, com uma 
voracidade que é ao mesmo tempo defesa contra a vergonha e fonte de vergonha (…). As 
representações inconscientes de devoração, de intrusão desapossante de si, cuja projeção 
determina as angústias persecutórias (a projeção de fantasias de incorporação oral visual 
sobre o olhar do outro sobre si) encontram-se provisoriamente exorcizadas disso ao preço 
do sentimento posterior de perda e vazio (p. 154-55). 

Durante a festa de casamento, Milena conta ter desmaiado por ter ficado sem 

comer. O desmaio, uma forma de estar presente se ausentando, é um recurso 

semelhante à saída que ela encontra durante a missa na igreja, quando precisa “escolher” 

onde vai se sentar (se ao lado da mãe ou do Pedro). Como não há uma opção válida, ela 

sai da igreja. O lugar possível, então, é um não-lugar, um lugar onde ela se omite como 

sujeito de desejo.  

Esta configuração dilemática vai se repetindo ao longo da história de Milena. 

Quando bebê, o leite da mãe não estava disponível (“secou”). Porém, o leite que ela 

gostava era “proibido”. Posteriormente, a inapetência de Milena produzia raiva na mãe, 

quem a “obrigava” a comer; no entanto sua fome também era assustadora, pois, cedendo 

a ela, poderia engordar e engordar e engordar… 
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As escolhas de Milena (que ela designa como “desastrosas”) produzem tantos 

estragos, na fantasia, que ela vai se encolhendo (como na primeira sessão), submetendo 

seu desejo ao desejo “seguro” do outro. O leite “proibido”, que ela tanto gostava, fez um 

desarranjo irreparável no interior do seu corpo. Sua falta de apetite, ou seja, sua escolha 

por “não comer”, provocava a fúria da sua mãe, que a ameaçava com um chinelo. 

Finalmente, o casamento deixou marcas de profunda tristeza na família. A avó 

chora de saudades da neta, as despedidas de final de semana são tristes, Milena fica em 

casa sozinha e com nostalgia da avó, da mãe e da cachorra; saudades das mulheres da 

família… 

 

“Eu trouxe muitos problemas” 

Durante a gestação, o parto e o puerpério cobram especial vigência tanto das 

identificações da gestante com sua própria mãe como os traços mnêmicos do seu 

passado como bebê, que podem propiciar a reatualização do seu próprio desamparo. 

Piera Aulagnier (1975) denomina “falência da dimensão histórica materna” ao fracasso 

da subjetivação do infans e sua consequente fragilidade narcísica. Essa falência denota 

uma falha do recalcamento no discurso materno, uma vez que não foi recalcada pelo ego 

materno uma significação primária referente à sua própria mãe. Esse fracasso 

impossibilita o acesso à função materna e ao seu poder de simbolização.  

A mãe só consegue identificar o seu bebê com uma imagem de si mesma, o que 

lhe permite viver, de forma inversa, uma relação arcaica e incestuosa direcionada a sua 

própria mãe. Nessa configuração, há uma rejeição do desejo paterno e, portanto, a 

negação da terceridade. Os efeitos patológicos são reforçados quando o pai, pela própria 

conflitiva inconsciente, situa-se em posição fraterna a respeito da mãe. Cabe salientar 

que as instituições podem operar como organizador da terceridade quando a figura 

paterna é ausente. No entanto, para Maria, a prescrição médica a respeito do leite 

“proibido” foi ignorada, fato que demonstra a precariedade da instalação da lei simbólica 

no seu psiquismo.  

O volumoso álbum fotográfico de Maria e o orgulho pela beleza de Milena nos dá 

sinais de que ela olhou para a filha como gostaria de ter sido olhada pela mãe. Maria 

também entregou Milena aos cuidados da avó, apesar da violência com que essa última 
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tratava a Milena; talvez operasse em Maria uma fantasia reparatória de que sua mãe 

pudesse exercer, dessa vez, a função materna com um bebê que era a continuidade 

indiscriminada de si mesma. 

As identificações alienantes de Milena com sua própria mãe e com o avô materno 

têm como corolário a culpa incestuosa. Essa culpa se manifesta em uma sensação vaga 

de merecer um castigo por “estragar” tudo”, sensação que precisa ganhar consistência 

por meio de uma narrativa coerente. Ela tem um problema de saúde que entristece a 

mãe, ela gerou problemas financeiros, ela se casou com a expectativa de oferecer um 

bebê reparatório para a mãe, mas a relação com o marido só trouxe mais sofrimento.  

Culpa e castigo vão se entrelaçando em uma espiral crescente e sem saída, 

porque para cada aproximação ao objeto incestuoso é necessário um castigo, porém, a 

separação é intolerável.  

 

“Meu pai é muito mentiroso”. 

Ribeiro (2011) afirma que uma mãe que teve uma trajetória edípica favorável 

poderá escolher “como parceiro e pai de sua filha alguém próximo dessa identificação- 

um homem ‘suficientemente bom’, que desempenhará para sua pequena menina a 

importante função de apreciar sua feminilidade (…)”. (p. 153). A trajetória edípica da mãe 

está marcada, certamente, pela história dos seus próprios pais e pelas condições 

psíquicas do ambiente para a elaboração e integração das diferenças entre os sexos. 

Este árduo trabalho de integração das diferenças possibilita “uma realização identitária 

sexuada satisfatória e, também, como expressou Klein, o desenvolvimento de uma 

variedade de dons e capacidades” (Ribeiro, p. 147). 

A experiência tanto de Milena quanto de Maria com o casal parental está marcada 

por abandonos e hostilidades; as vivências edípicas estão caracterizadas pelo desprezo 

às figuras masculinas. Cintra (2007) citada por Ribeiro (ibid.) aponta as consequências 

deste cenário: 

(…) um ambiente de desprezo, rivalidade, agressão e abandono vai favorecer a 
interiorização de um mundo caótico onde os personagens se atacam ou desprezam, e é 
muito frequente que o masculino se torne despótico e autoritário dirigindo-se contra o 
feminino desprezado ou o inverso disto. As figuras de homem e mulher se combinam de 
forma sadomasoquista, criando uma figura dos pais combinados, onde não há nem 
diferenciação nem união (pp. 145-146). 
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A mãe de Maria não pôde escolher um parceiro “suficientemente bom” (“meu 

bisavô era muito, muito carrasco”, diz Milena), Maria também não. E Milena? Ela tenta 

percorrer um caminho diferente: estuda, casa-se legalmente e, também, desenvolve um 

transtorno alimentar, que dificulta sua inserção profissional e seu relacionamento 

amoroso. Enquanto Milena está dentro do banheiro, purgando após os acessos de 

compulsão alimentar, Pedro bate à porta, esperando que, algum dia, ela a abra. E talvez 

ele consiga entrar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No espaço psíquico, a família está constituída por laços afetivos que unem o 

sujeito com os outros representativos (das gerações precedentes, da mesma geração e 

das seguintes). Essa estrutura complexa se consolida em uma narrativa que Freud 

denomina “novela familiar”. 

A tarefa primordial da família radica em transformar o novo ser que chega ao 

mundo, totalmente desvalido e dependente, em um sujeito autônomo. Em outras 

palavras, na passagem de organismo vivo a sujeito do inconsciente, faz-se necessário 

dotar ao aparelho psíquico do recém-nascido com a capacidade de converter quantidade 

em qualidade, energia pulsional em representação. É essencial, portanto, que o vínculo 

intersubjetivo exista para que o ser humano advenha.  

O infans inserido, sem dar seu consentimento, em um “caldo de cultivo” libidinal, 

cujos ingredientes são tanto da ordem narcísica quanto edípica do psiquismo parental. A 

adoção simbólica de um filho implica estabelecer uma diferenciação dos conteúdos 

psíquicos parentais daquilo que provém da criança; ou seja, para que o novo membro da 

família ocupe um lugar simbólico próprio, é preciso que os pais possam aceitá-lo como 

alguém diferente deles mesmos. Essa diferenciação, quando for “suficientemente boa”, 

vai possibilitar que o sujeito pertença a uma linhagem sem abdicar da própria vida (sem 

se tornar um “tapa-buracos”, como foi sinalizado no corpo teórico do trabalho).  

O espaço intersubjetivo, em sua vertente vital, opera como um motor de ligação 

representacional. Em contrapartida, quando os vínculos funcionam predominantemente 

em carácter defensivo, eles auspiciam a coagulação do tempo e o laço intersubjetivo se 

transforma em uma cadeia, em uma algema que impossibilita a criação do novo a partir 

do preexistente.  

Os vínculos intersubjetivos são canais de transmissão psíquica, nos quais 

convergem as dimensões transubjetiva, intersubjetiva e intrassubjetiva, portando, as 

marcas de cada história. É por meio dos vínculos que são transmitidos os ideais, as 
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proibições, os mandatos, as identificações e as estruturas defensivas. E é nesse campo 

tão complexo onde se põem em jogo o amor e o ódio, a vida e a destrutividade.  

Essa pesquisa teve o objetivo de refletir sobre os efeitos das marcas psíquicas não 

simbolizadas, transmitidas entre as gerações e seu impacto na gênese de um fenômeno 

psicopatológico. No caso clínico apresentado, foi feita uma análise articulando a 

transmissão psíquica transgeracional com o surgimento de um distúrbio alimentar.  

Com esse intuito, o presente trabalho foi dividido em capítulos teóricos seguidos 

pela apresentação de um caso clínico. Em virtude da riqueza do material exposto, foi 

considerado que um único caso seria suficiente para elaborar e sustentar a articulação 

entre a transmissão patológica e a manifestação de um transtorno psíquico.  

O percurso pela história dos transtornos alimentares, especificamente pela 

anorexia e pela bulimia, desde sua inscrição no discurso psiquiátrico até seu 

entendimento pela psicanálise, permitiu sublinhar a contribuição singular dessa última 

disciplina. Para a psicanálise, anorexia e bulimia são diferentes manifestações clínicas 

dos mesmos mecanismos psicopatológicos subjacentes.  

Os diferentes autores do campo psicanalítico pensam o fenômeno da bulimia 

desde perspectivas diversas, porém, há um consenso quanto ao entendimento de que a 

bulimia expressa a dificuldade em achar uma distância relacional adequada. Na bulimia, 

a comida seria uma tentativa falha de representar simbolicamente o espaço psíquico 

entre mãe e filha. Tentativa que fracassa devido a que a função nutrícia está 

necessariamente vinculada à mãe.  

            A transmissão psíquica entre as gerações foi conceptualizada desde três ângulos 

teóricos, complementares e solidários entre si: o mecanismo identificatório, o narcisismo 

e a herança arcaica. Posteriormente, foi feita a distinção entre a transmissão psíquica 

intergeracional e a transgeracional, destacando as identificações mórbidas, como 

mecanismo privilegiado de transmissão psíquica patológica e salientando a teoria da 

telescopagem transgeracional. Para finalizar, foi introduzida a problemática do trabalho 

da adolescência como momento privilegiado de subjetivação. A adolescência é uma 
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etapa vital em que novas representações psíquicas que simbolizem o crescimento e a 

genitalidade precisam ser produzidas e na qual o crescimento pode estar impossibilitado 

em função de conteúdos psíquicos não metabolizados. Por esse motivo, os distúrbios 

alimentares eclodem, na grande maioria dos casos, durante a adolescência.  

Em um recorte sobre o espaço intersubjetivo mãe-filha a partir da literatura 

psicanalítica, conforme postulado pela teoria freudiana, evidencia-se que a interferência 

da inveja do pênis tem como corolário que a relação inicialmente amorosa entre mãe e 

filha termine em ódio. Porém, Freud afirma que essa hipótese não é suficiente para 

compreender a verdadeira etiologia da hostilidade. E, continuando essa trilha aberta por 

Freud, outros autores ampliam a discussão e se perguntam se a hostilidade não seria a 

condição necessária para que haja separação. Uma distância adequada, como retomarei 

mais para frente, é fundamental para que haja um intercâmbio ótimo de projeções e 

introjeções entre mãe e filha de forma que a transmissão psíquica opere em sua vertente 

construtiva.    

O caso clínico apresentado é sobre uma jovem paciente de 25 anos, Milena, que 

procura ajuda terapêutica devido a que sofre de compulsões alimentares recorrentes 

seguidas de purgações. Além do relato das sessões individuais com Milena, o material 

se completa com duas entrevistas com a mãe da paciente, Maria, e com os desenhos 

que as duas realizaram.  

Na discussão do caso apresentado, para dar tessitura à análise do material clínico, 

foi utilizado o referencial teórico da psicanalista Haydee Faimberg, que cunhou o termo 

telescopagem transgeracional para designar o mecanismo pelo qual as identificações 

alienantes pertencentes a gerações precedentes tornam a criança depositária de uma 

história que não lhe pertence. A telescopagem transgeracional é um tipo especial de 

identificação alienante, que se encontra clivada do eu devido a que sua origem se situa 

em uma história que precede ao sujeito.  

A telescopagem transgeracional se sustenta como resultado da atuação de duas 

forças complementares: o depósito parasitário de fragmentos de uma história de relação 
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objetal que pertence a outra geração e a desmentida, por parte do sujeito, da ferida 

narcísica infligida pelo Complexo de Édipo.  

A presente pesquisa evidencia que as identificações alienantes impossibilitam a 

elaboração da herança psíquica, levando ao sujeito a repetir vivências traumáticas que 

acarretam um enorme sofrimento e que congelam o tempo em um presente atemporal. 

No caso da bulimia, o tempo transcorre de forma cíclica entre os momentos comer- 

vomitar-dormir, sem registro do ritmo circadiano e sem projeção de um tempo futuro.  

A utilização da produção gráfica da paciente e da mãe permitiu observar de forma 

clara como as identificações alienantes operam no psiquismo de ambas. As figuras 

representadas nos desenhos de Maria e de Milena são do tipo “palito”, sem diferenciação 

psicossexual. A única marca de diferenciação geracional no desenho de Milena é a altura.  

A nítida indiferenciação de Maria e Milena, sujeito e objeto, evidencia-se na 

produção gráfica. Essa falta de discriminação do sujeito e objeto é corolário de um 

mecanismo projetivo parental de carácter intrusivo. Milena, portanto, tornou-se cativa da 

projeção materna de representações intoleráveis.  

Pode-se afirmar que, pela ausência materna brutal ou pela presença materna 

invasiva, não houve espaço entre mãe e filha para que se desenvolvesse o jogo de 

intercâmbios necessário para que Milena tivesse condições de fazer algo criativo com 

aquilo que provém da mãe. Essa configuração deixa a Milena sem um espaço próprio e, 

portanto, ela está obrigada a ocupar um lugar impossível: um não-lugar. Esse não-lugar 

se expressa na saída de Milena da igreja (uma vez que é impossível ocupar dois lugares 

simultaneamente) e nos momentos em que ela está “fora de si”.  

Durante a entrevista com Maria, chamou poderosamente minha atenção a forma 

como ela falou, em referência ao pai dela: “Começou a beber em uma pescaria e nunca 

parou”. O tom de voz, a expressão do rosto e o olhar, remitiram-me rapidamente a outra 

fala de Maria: a impossibilidade de Milena de parar de comer doces. O discurso materno 

me possibilitou inferir que o pai de Maria e Milena estavam representados de forma 

indiscriminada no psiquismo de Maria. Como Faimberg assevera no relato do seu famoso 
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caso Mário, há momentos em uma análise em que o insensato cobra sentido. Chamo de 

insensato, nesse caso, ao fato de uma jovem paciente estar “fora de si”.  

A fala de Maria teve o carácter de um ato revelador: colocou em evidência a 

eficácia das identificações alienantes. O carácter traumático da desaparição do pai, como 

figura de cuidado e apego, no contexto de uma história e uma pré-história marcadas pelas 

carências afetivas, impossibilitou o trabalho de elaboração do luto. Esse pai, perdido para 

sempre no comportamento aditivo, é a figura que Maria deposita em Milena e com a qual 

Milena se identifica. Hipótese que, como sinalizei na análise, sustenta-se no lapsus 

cometido por Milena durante a realização da produção gráfica: no lugar de filho, Milena 

escreveu “pai”; assim, pode-se interpretar que ela esperava poder reparar na própria mãe 

a falta de um pai.  

Conforme postulado pelo psicanalista argentino Sapisochin, o sujeito escolhe 

seletivamente as temáticas familiares significativas que, ao desmentir a diferença entre 

as gerações, permitem sustentar a crença da possibilidade de satisfação do desejo 

inconsciente de carácter incestuoso. Certamente, a identificação de Milena com o avô 

materno satisfaz uma fantasia incestuosa, já que ela se identifica com o objeto de amor 

da mãe. 

A figura do avô paterno, na vida psíquica de Milena, é como um intruso que se 

apodera da criatividade e da capacidade de pensamento da paciente. Milena ficou presa 

em uma identificação patológica da qual não consegue e, simultânea e ativamente, 

também não deseja libertar-se. Assim, pode-se salientar que as amaras identitárias 

ocupam um lugar central no processo de subjetivação. 

Indo além da satisfação da fantasia incestuosa, o processo de desidentificação de 

Milena com o avô paterno teria como consequência que ela fosse responsável pela morte 

desse avô, uma vez que ela o mantém vivo para a mãe. Portanto, o abandono desse 

lugar identificatório implica a assumir a culpa de deixar a mãe órfã de pai.  

          Ora, a assunção da feminilidade para Milena (uma mulher que pode atrair o olhar 

dos homens) não só deixa a própria mãe sem pai como também acarreta o risco da perda 
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da mãe (já que Maria teve uma tentativa de suicídio quando soube que o seu namorado 

estava apaixonado por Milena). 

Que lugar pode ocupar Milena, além de um lugar impossível? Como deixar a mãe 

à mercê do abandono e ficar ela própria abandonada? Estar “fora de si” é a expressão 

de busca de uma saída para um dilema irresolúvel. 

Teria sido possível perceber a presença e os efeitos das identificações mórbidas 

sem a escuta do discurso materno? Teria sido possível verificar as hipóteses sobre a 

transmissão psíquica transgeracional sem um registro gráfico? Essas perguntas, de 

carácter hipotético, não apresentam resposta. No entanto, a riqueza que esse material 

possui para o estudo e a compreensão da transmissão psíquica patológica permite 

afirmar que a modalidade de pesquisa proposta é eficaz. 

Esse trabalho demonstrou que o campo de estudo da transmissão psíquica entre 

as gerações fornece valiosíssimas ferramentas para o difícil ofício do artesanato clínico. 

E, da mesma forma em que a transmissão psíquica entre as gerações pode ser produtora 

de novas transcrições, retranscrições e significações, a transmissão da psicanálise, de 

analista em analista, precisa ter espaço para a criação do inédito.  

Assim, espero que a presente pesquisa provoque novos questionamentos e 

instigue aos colegas analistas a continuar formulando hipóteses sobre a transmissão 

psíquica dos conteúdos não simbolizados.  

No conto de fadas “A bela adormecida”, três fadas madrinhas oferendam seus 

dons para a princesa recém-chegada ao mundo. No entanto, uma das fadas, que não 

recebeu o convite para a festa de recepção da pequena princesa, irrompe na 

comemoração e profere uma maldição: quando a princesa fizesse quinze anos, espetaria 

seu dedo no fuso de um tear e morreria. Todos os convidados permanecem perplexos 

em um silêncio aterrador. Até que, posteriormente, a fada madrinha que ainda não tinha 

dado as virtudes para a princesa consegue amenizar a maldição e a morte se converte 

em um sono de cem anos.  
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Talvez, parte do trabalho analítico seja operar como essa última fada madrinha, 

que troca uma sentença de morte pela esperança de vida. Desejo que o presente trabalho 

contribua para trilhar esse caminho. E que a porta na qual Pedro, o marido de Milena, 

bate insistentemente, possa se abrir um dia.  
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8.1 Apêndice 1 – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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