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“O amor é vermelho. O ciúme é verde. Meus olhos são verdes. Mas 
são verdes tão escuros que na fotografia saem negros. Meu 

segredo é ter os olhos verdes e ninguém saber. ” (Clarice 
Lispector). 
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RESUMO 

 
 
O presente trabalho tem como objetivo estudar o tema do ciúme como é tratado na 

literatura clássica, fazendo um contraponto com o caso clínico, para abordar o tema a partir da 
teoria psicanalítica. Iniciaremos no Capítulo 1 com o estudo sobre a incidência do ciúme na 
literatura, através da obra de Shakespeare denominada Otelo e do romance de Machado de 
Assis intitulado Dom Casmurro. No segundo capítulo vamos tratar do ciúme, utilizando a 
teoria psicanalítica para abordar alguns mecanismos do ciúme, assim como seus graus, tipos 
de ciúmes, os momentos de suas manifestações, seus desenvolvimentos desde a primeira 
infância até a maturidade. Trabalharemos os conceitos de complexo de Édipo, escolha de 
objeto, libido, narcisismo e mecanismo de projeção. No terceiro capítulo relataremos um caso 
clínico, que foi atendido no serviço de psicologia aplicada (SPA) da faculdade Uniabeu. 
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ABSTRACT 

 
 

This work aims to study the theme of jealousy as it is treated in classical literature, making a 
counter point to the clinical case, to approach the subject from psychoanalytic theory. We 
begin in Chapter 1 to the study on the incidence of jealousy in literature, through the work of 
Sheakespeare called Othello and Machado de Assis novel titled Dom Casmurro. In the second 
chapter we deal with jealousy, using psychoanalytic theory to address some jealousy 
mechanisms, as well as their grades, types of jealousy, times of its manifestations, its 
development from infancy to maturity. We work the Oedipus complex concepts, object 
choice, libido, narcissism and projection engine. In the third chapter we report a case that was 
heard in applied psychology service (SPA) of UNIABEU college. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo estudar o tema do ciúme como é tratado na 

literatura clássica, fazendo um contraponto com o caso clínico, para abordar o tema a partir da 

teoria psicanalítica. Utilizaremos um estudo de caso clínico atendido no Serviço de Psicologia 

Aplicada (SPA), da faculdade Uniabeu, sendo supervisionada pelo Prof. Acyr Maia. 

Utilizaremos a teoria psicanalítica freudiana como referencial teórico para esta pesquisa e 

numa tentativa de elucidar as questões subjetivas envolvidas, favorecendo a compreensão do 

tema. 

Quando nos referimos ao ciúme, encontramos diversas especulações e justificativas 

para explicá-lo. Assim como diversos apontamentos teóricos surgiram ao longo dos anos na 

tentativa de compreender tal sentimento e seus mecanismos. 

O ciúme é um sentimento conflitante que se origina do medo de perder o objeto 

amoroso. Ele envolve sempre três ou mais sujeitos: aquele que sente ciúmes (sujeito ativo do 

ciúme), o sujeito alvo do ciúme (sujeito analítico) e os terceiros sujeitos que são o motivo do 

ciúme. 

Esse sentimento característico da natureza humana, corresponde a um medo real ou 

irreal da perda do objeto amoroso. É uma idéia do senso comum que tal sentimento é gerado 

pela falta de confiança no outro ou em si próprio. E quando chega ao ápice desacerbadamente, 

torna-se patológico, transformando-se em obsessão.  

O ciumento consegue expressar diversas emoções correlacionadas, nas quais estão 

envolvidos os pensamentos, reações físicas e comportamentais. Nas emoções encontramos 

sentimentos como o medo de perder seu objeto amoroso, raiva, dor, tristeza, inveja e etc. 

Entre as reações físicas mais comuns encontramos excesso de salivação ou boca seca, falta de 

ar, sudorese, tremores, dores no peito e abdominais e etc. Nos pensamentos encontramos o 

ressentimento, raiva, vergonha, preocupação com a imagem, culpa, comparação com o rival, 

carência, e etc. E por fim nos comportamentos encontramos uma busca excessiva de 

confirmações, invasão da privacidade, investigação dos atos do outro, comportamentos 

agressivos, perguntas constantes e etc. 

O ciúme é um sentimento que sempre estará presente na vida de uma pessoa de uma 

forma ou de outra, é um sentimento que experienciamos logo na infância, e que como todo 

sentimento, podemos encontrar pontos positivos e negativos do mesmo. 

O ciúme tem uma intrínseca relação com a inveja, diferindo-se no sentimento de perda 

que no ciúme tem e na inveja não. Ambos os sentimentos proporcionam uma variável de 
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raiva, desconforto, e um tormento pelo fato de a pessoa querer algo que pertence a outro. O 

ciúme, em determinadas circunstâncias, pode tornar-se patológico. 

Na teoria psicanalítica freudiana o ciúme é advindo de um mecanismo psicológico 

infantil, ao qual a criança se identifica e tem um apego maior com o familiar do mesmo sexo, 

sendo esse pai ou mãe, cultivando assim um ciúme pelo familiar do mesmo sexo devido à 

atração e atenção que ele exerce sobre o outro agente integrante da família. Desta forma como 

afirma Freud o ciúme é herdeiro das complicações do complexo de Édipo. Já na vida adulta 

essas características podem surgir em direção ao objeto amoroso.  Para Freud o ciúme é uma 

derivação do complexo de Édipo. A criança experimenta o ciúme em suas primeiras emoções, 

na sua relação com a mãe e o pai legítimo parceiro da mãe. Mais tarde irá deslocar esse 

investimento libidinal, que era todo catalisado para a mãe, investindo-o em outra mulher. 

Nos casos de psicose o ciúme se manifesta na forma de delírio de ciúmes. Nesses 

casos temos a paranoia, em que o ciumento tem plena convicção de que a pessoa para qual ele 

dirige seus sentimentos amorosos está sendo infiel, e procura exageradamente provas ou 

indícios que comprove sua infidelidade, passando a exigir de mais de seu parceiro e o 

privando de sua liberdade, “sufocando-o”.  

Nos casos de paranoia ocorre o que a psiquiatria costuma chamar de ciúme patológico, 

sendo caracterizado por delírios de perseguição e pelo medo advindo da idéia de a pessoa ser 

vítima de conspiração. O ciumento patológico está sempre procurando um meio de provar 

suas desconfianças, ou seja, vive em dúvida com relação à fidelidade do parceiro e vive a se 

dedicar exclusivamente e investigar excessivamente na busca de provas da traição do parceiro 

(a), submetendo o parceiro a uma prisão condicionada, retirando a liberdade do mesmo. O 

ciumento procura provas em diversos lugares como nas redes sociais, em correspondências, 

no telefone, segue o parceiro ou contrata alguém para segui-lo e etc.  

A maioria das pessoas com esse nível de ciúme apresenta em sua personalidade 

aspectos como a timidez e a insegurança, problemas que se iniciam lá na infância. E não 

solucionado anteriormente, quando o indivíduo chega à idade adulta, o nível e os sintomas 

vão aumentando no decorrer dos anos. 

Com base nessas questões desenvolveremos o trabalho a seguir que se inicia no 

capítulo um com o estudo sobre a incidência do ciúme na literatura. Nesse capítulo vamos 

analisar a questão do ciúme a partir da obra de Shakespeare denominada Otelo que é um 

clássico da literatura que trata da questão. Em seguida iremos tratar do romance de Machado 

de Assis intitulado Dom casmurro que é possivelmente a obra mais importante da literatura 

brasileira até o século XX.  
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No segundo capítulo vamos tratar do ciúme sobre outra perspectiva, utilizando a teoria 

psicanalítica para abordar alguns mecanismos do ciúme, assim como seus graus, tipos de 

ciúmes, os momentos de suas manifestações, seus desenvolvimentos desde a primeira infância 

até a maturidade. Em seguida falaremos também sobre o complexo de Édipo, sobre a escolha 

do objeto feita pelos homens, sobre a libido, o narcisismo e o mecanismo de projeção.  

No terceiro capítulo relataremos um caso clínico, que foi atendido no serviço de 

psicologia aplicada (SPA) da faculdade Uniabeu, aqui faremos um link com as questões 

abordadas anteriormente e que pontuaremos no decorrer do estudo deste caso. 
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CAPÍTULO 1: A incidência do ciúme na literatura 

 

Ao passar dos anos, as condições necessárias ao amor nos foram descritas por 

escritores de ficção, sendo fatores importantes para a escolha do objeto feita pelo ser humano 

e de certa forma como essas pessoas conduzem ou atendem as imposições de sua imaginação 

em concordância com a realidade gozam de certas habilidades e sensibilidades entre outras 

pelas quais os permitem perceber os impulsos escondidos na mente de outras pessoas, não 

deixando também que sua própria habilidade mental, inconsciente, influencie ou se manifeste.  

Os escritores têm como objetivo criar certo prazer intelectual, trazendo um efeito 

emocional em seus escritos. Por conta desses efeitos torna-se impossível trazer a realidade dos 

fatos tal como ela é. Sendo assim pegam pequenos trechos da realidade, reduzem o que pode 

ser uma associação perturbadora e introduzem o que falta para prender a atenção e atender as 

expectativas dos leitores. Esses são os aspectos da chamada “licença poética”. Não se 

preocupando com os estágios de desenvolvimento psíquicos aos quais as pessoas passam na 

realidade concreta, mediante a esse tema tão peculiar, e pouco tratado na sociedade habitual. 

Muito embora esse tema de uma forma poética e romântica tenha embalado a humanidade ao 

decorrer dos anos, sua realidade e definição não proporcionam tanto prazer quanto à ficção 

elaborada nos casos citados a cima, entre outros também muito conhecidos em nossa 

literatura. (FREUD, 1910). 

O ciúme em si provoca e chama a atenção de diversos autores, décadas atrás já 

encontrávamos esse sentimento na literatura e é algo que continua vivo até nossa atualidade. 

No presente trabalho citamos o exemplo clássico de Otelo, de William Shakespeare (1603), e 

também encontramos na literatura brasileira um grande sucesso de Machado de Assis, Dom 

Casmurro (1899). Há ainda muitos outros autores de muita importância para nossa literatura 

que também ressalta sobre essa questão do ciúme em seus escritos, como por exemplo: São 

Bernardo, de Graciliano Ramos entre outros, porém, nos ateremos apenas aos dois primeiros 

autores citados. E é o que esboçaremos mais à frente. (FREUD, 1910). 

 

1.1. Othelo de Shakespeare 

 

Quando falamos de obras literárias que tratam do assunto de ciúme o primeiro nome 

que nos vem à mente é o de Shakespeare. No conjunto de sua obra destaca-se Othelo, texto 

escrito por Shakespeare, por volta do ano de 1603. Essa peça de teatro trata sobre temas, 
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sentimentos e emoções como o amor, o ciúme e a traição. Utilizo assim esse texto com o 

objetivo de pesquisar como o autor aborda a questão do ciúme.  

O enredo de Otelo é de todo fascinante, é um trabalho que estimula o leitor a se 

aprofundar mais nos temas ressaltados dentre eles o ciúme que é um tema bastante recorrente 

ao longo da história da literatura e, assim do próprio homem em questão. Trata-se da inveja e 

o ciúme. E é exatamente o que propomos expor neste presente trabalho. 

Nesse texto, encontramos quatro personagens principais: Otelo, “o mouro de Veneza”, 

um general que serve ao reino de Veneza; Desdêmona, filha de Brabâncio e esposa de Otelo; 

Cássio, tenente de Otelo; Iago, alferes de Otelo. 

          A história inicia com a trama entre Iago e Rodrigo para se vingar do general 

Otelo por ter promovido Cássio, um jovem rapaz a tenente de sua tropa. Então Iago convence 

Rodrigo a contar para o conceituado senador Brabâncio que sua filha andava de namoricos 

com Otelo. 

Desdêmona era filha de um dos senadores mais importantes da cidade, o senador 

Brabâncio. Desde a primeira vez que Otelo viu Desdêmona, se apaixonou a primeira vista. O 

amor é correspondido e Otelo, após uma longa batalha, volta para Veneza para reencontrar 

sua amada e casar-se com ela. Porém o amor deles era sigiloso e para se casar com o general 

Otelo, Desdêmona teve que fugir de casa, situação na qual Iago e Rodrigo aproveitaram-se 

para contar ao senador sobre a fuga de sua filha e o motivo pelo qual fugiu e colocá-lo contra 

Otelo.  

Brabâncio, ao saber do romance da filha com Otelo, fica furioso, e vai à procura de 

Otelo para matá-lo, no decorrer de seu trajeto recebe uma carta na qual é solicitada a sua 

presença no senado. Ao chegar lá ele se depara com Otelo e sua filha Desdêmona, o senador 

começa a proferir várias acusações ao general, então Otelo relata seu amor por Desdêmona e 

afirma veemente que não a forçou a fugir com ele, que ela fugiu por livre e espontânea 

vontade, e Desdêmona logo confirma o relato de Otelo. Assim ele é inocentado e o senador 

Brabâncio acaba perdoando a filha.  

Com tudo resolvido o general Otelo segue para Chipre e sua esposa vai logo em 

seguida. Iago por sua vez não satisfeito por seu plano não ter dado certo, continua com seus 

projetos de vingança, de maneira fria, ardilosa e calculista arquiteta seu plano malicioso, 

tentar induzir Cássio, homem de confiança de Otelo, em sua teia. O embriagam e o induzem a 

brigar com Rodrigo com o objetivo de destituí-lo de seu cargo. Também o induzem a pedir a 

Desdêmona que devolvesse seu cargo de tenente. (GARCIA, Nelson Jahr, 1947 – 2002). 
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Otelo se aproxima na mesma hora e vê os dois conversando e desconfia de sua amada, 

dando brecha para o ciúme envolvê-lo. O casal que vivia na mais plena harmonia, começa a 

cair no plano de Iago. Otelo (o sábio e discernido general), acaba sendo envenenado por Iago, 

que tinha sentimentos de inveja por Otelo em diversas áreas. Iago por meio de um plano bem 

elaborado, porém ardiloso, faz Otelo crer que sua esposa Desdêmona tem um caso com 

Cássio, o que vai deixar Otelo furioso.  

Desdêmona perde um lencinho que Otelo a havia lhe presenteado. Era um velho lenço 

de linho bordado com morangos, que Otelo havia herdado de sua mãe, que por sua vez havia 

ganhado de uma feiticeira egípcia, que quase podia ler os pensamentos das pessoas, com 

forme ele havia explicado a Desdêmona.  

O lenço tinha um valor sentimental muito grande para ambos. Iago acaba achando esse 

lencinho e coloca-o entre os pertences de Cássio, como continuação de seu plano de vingança 

Iago diz para Otelo que sabe onde o lencinho estava e o ajuda a procurá-lo. Iago também 

forjou uma carta falsa copiando a letra de Desdêmona de outra carta que Desdêmona havia 

escrito para sua esposa Emília que era serviçal de Desdêmona. Iago por sua vez diz para Otelo 

que sua esposa havia presenteado a Cássio, como forma de demonstrar seus sentimentos pelo 

amante.  

Depois de toda essa trama armada por Iago, ele diz para Otelo se esconder e escutar a 

conversa da esposa com Cássio. Na conversa eles falaram sobre uma prostituta chamada 

Bianca que era amante de Cássio, porém Otelo só ouviu pedaços da conversa então entendeu 

que a conversa era sobre Desdêmona. Um tempo após a conversa com Desdêmona, Bianca 

chegou e Cássio deu o lencinho que achara em meio a seus pertences para que a meretriz 

bordasse outro igual. 

 Isso para Otelo foi o fim para que sua fúria chegasse ao extremo. O importantíssimo 

general cai ao chão em um ataque de fúria e começa a ter um ataque epilético, nesse meio 

tempo Cássio aparece e vê o general daquele jeito e tenta ajudar, porém Iago diz que não 

precisa que Otelo já havia sofrido o mesmo ataque um dia anterior. Então Cássio vai embora e 

deixa o general aos cuidados de Iago. 

 Quando o ataque epilético passa Otelo pergunta o que Cássio falou para ele e se 

revelou seu suposto romance com Desdêmona e Iago mais uma vez se aproveita da situação 

para o envenená-lo contra Cássio. Iago fingindo ser um homem temente e amigo de Otelo 

jurou lealdade ao general e jurou matar Cássio para vingar sua honra, porém seu plano era 

matar Rodrigo e Cássio de uma só vez porque ambos poderiam estragar seus planos, na 



15 
 

tentativa de matá-los seu plano fracassou apenas Rodrigo morre e Cássio em meio à briga 

com Rodrigo acaba com a perna mutilada.  

Otelo que já estava cego e envenenado pelo ciúme transforma-se em um homem 

descontrolado e acaba matando sua amada Desdêmona, movido pela manipulação cruel de 

Iago. Logo após ocorrer o crime, entra no quarto a dama de companhia de Desdêmona 

chamada Emília para falar com Otelo. Então ela ouve o sussurro de Desdêmona em suas 

últimas palavras. 

 Emília pergunta para sua senhora quem havia feito aquilo com ela e Desdêmona 

defende Otelo, assumindo a culpa por sua morte e afirma que foi ela mesma quem se matou. 

Mas Emília não acredita e Otelo confessa que foi ele que matou a esposa, então Emília 

resolve gritar a verdade para todos ouvirem e sai correndo gritando socorro, e logo em 

seguida entram os guardas para verem o que tinha acontecido e se deparam com Desdêmona 

morta.  

Emília resolve contar toda a verdade sobre o plano maligno de seu marido para se 

vingar de Otelo, porém ele não acredita, pois, o ciúme o segou, o enchendo de mágoas e 

ressentimentos contra a esposa e o melhor amigo Cássio. Foi só quando Ludovico (parente de 

Brabâncio pai de Desdêmona) achou duas cartas no bolso do cadáver de Rodrigo, na qual 

revela o plano de Igor, revela que Igor havia mandão Rodrigo matar Cássio e que eles haviam 

planejado como induzira anteriormente a Cássio para que ele perdesse o cargo de tenente. 

Com tais revelações Otelo não teve dúvidas de que havia cometido um erro fatal em tirar a 

vida de sua amada esposa. Com todos os desfechos desvendados Otelo não aguentou tamanha 

dor por seu crime e se apunhalou e morreu beijando sua amada. (SHEAKESPEARE, 1603.) 

Em cada obra de Shakespeare, é evidente a presença de aspectos psicológicos 

empregados com ênfase em seus personagens, como normalmente encontramos em suas 

obras. Aqui ele deixa claro todos os mecanismos e precondições que estão claramente ligadas 

ao ciúme, e a subjetiva capacidade desse sentimento em bloquear todas as outras emoções 

humanas. (GARCIA, Nelson Jahr, 1947 – 2002). 

Nesta peça, o trecho que mais chama atenção e ficou muito famoso (do terceiro ato, 

uma fala de Iago): “Oh, tende cuidado com o ciúme. É um monstro de olhos verdes, que 

zomba da carne de que se alimenta”. 

Nesta peça é utilizada a figura de linguagem “monstro de olhos verdes”, sendo essa a 

frase que define de uma maneira lúdica o ciúme. Esse termo “o monstro de olhos verdes”, é 

usualmente empregado em diversos setores de nossa cultura, como em filosofia, em literatura, 

em psicologia, em jornalismo e em muitos meios e modelos de propagar a informação. Para 
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Shakespeare, talvez olhos esverdeados significassem beleza. O que se torna contraditório 

colocar a palavra monstro na mesma sentença da frase em que suscita a beleza. É 

imprescindível observarmos que Shakespeare faz dos pontos aparentemente diferentes, mais 

que no caso do ciúme, estão totalmente ligados.  

Aqui também podemos observar que a insegurança de Otelo é o que o faz cair nas 

intrigas e ciladas de Iago e esse sentimento vai tomando forma e aumentando ao decorrer da 

peça. O tema central da peça é o ciúme que Otelo sente por Desdêmona e o ciúme e inveja 

que Iago sente por Cássio. 

Com isso, o presente trabalho vai ganhando forma e exemplificando de uma maneira 

mais lúdica a natureza complexa e perigosa do ciúme, que me esforço em deixar claro de 

maneira a ser bem compreendida ao decorrer da história humana e suas influencias dentro da 

literatura. 

 

1.2. Dom Casmurro (Machado de Assis) 

 

Também na literatura brasileira o tema ‘ciúmes’ é recorrente e aparece em várias 

obras, em versos e prosas. A história que vou me ater em descrevê-la é de Machado de Assis, 

considerado o maior escritor brasileiro. Sua obra na medida em que o tempo passa parece 

ficar cadê vez mais atual, assim dizem os críticos. De uma forma bem elabora e sensibilizada, 

escreve contos, versos e prosas que contém vários aspectos da vida humana. 

A história de Dom Casmurro é uma das grandes obras de Machado de Assis, e foi 

publicada em 1900, embora a data da edição esteja 1899. A história é narrada na primeira 

pessoa do singular, na qual Bentinho, personagem principal remonta sua vida, como em um 

monólogo. O que o próprio narrador e personagem de sua própria história chama de ‘atar as 

duas pontas da vida’. Ele conta ao leitor como recebeu a alcunha de Dom Casmurro. E relata 

que recebeu essa nomenclatura por um jovem que tentara ler para ele dentro de um trem seus 

versos, mas Bento sempre cochilava enquanto o rapaz recitava seus versos, o rapaz com muita 

raiva de Bento começou a chamá-lo dessa forma. 

Após Bento de Albuquerque Santiago, já um homem de 54 anos, contar ao leitor como 

recebeu o apelido de Dom Casmurro começa então a rememorar sua infância. Quando 

Bentinho ainda vivia com a família num casarão da Rua de Matacavalos.   

O primeiro enlace narrado é quando Bentinho escuta uma conversa entre José Dias e 

sua mãe, a viúva dona Glória, na qual ela revela que pretende mandá-lo ao seminário para 

cumprir uma promessa caso ela conseguisse dar à luz ao segundo filho, pois o primeiro havia 
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morrido no parto. Então a mãe em sua tristeza prometera que se o segundo filho nascesse 

"homem", ela faria dele padre. Em meio à conversa, dona Glória toma conhecimento do 

namorico entre Bentinho e a filha de Pádua, Capitolina. Pois o agregado José Dias conta tudo 

sobre o relacionamento de Bentinho a dona Glória e ao tio Cosme, trazendo à memória de sua 

mãe a promessa que fizera antes de seu nascimento. 

Bentinho fica furioso com José Dias, que o denunciara, para sua mãe, expondo seu 

relacionamento com Capitu, a vizinha pobre por quem Bentinho guardara sentimentos 

apaixonados. Bentinho corre para contar a situação ocorrida para Capitu. Em seguida a 

menina ouve tudo com atenção e arquiteta um plano para que Bentinho escape do seminário, 

porém seus planos acabam sendo frustrados e o garoto é mandado para o seminário, porém, 

antes de partir, despede-se, com um beijo apaixonado em Capitu, e promete a menina que irá 

voltar para se casar com ela. 

No seminário, Bentinho conhece Ezequiel de Souza Escobar, filho de um advogado de 

Curitiba e acaba se tornando seu melhor amigo. Em uma visita a sua família, Bentinho leva 

Escobar e Capitu o conhece. 

Enquanto Bentinho estuda para se tornar padre, Capitu aproveita esse tempo para 

ganhar o afeto e a confiança de dona Glória, que passa a gostar da menina e a ver com bons 

olhos a relação do filho com a garota. Mas Dona Glória ainda não sabe de que forma poderá 

resolver o problema de sua promessa e pensa em ir conversar com o papa. Escobar, 

entretanto, tem uma ideia e ajuda a solucionar essa situação, assim a mãe, em desespero, 

prometera a Deus um sacerdote que não precisava ser Bentinho. Ocasionalmente, no lugar 

dele, um escravo é enviado ao seminário e forma-se padre.  

Contudo o que aconteceu, Bentinho sai do seminário e vai estudar direito no Largo de 

São Francisco, em São Paulo e seu amigo que também larga o seminário torna-se um 

comerciante bem-sucedido. Quando conclui os estudos, torna-se o doutor Bento de 

Albuquerque Santiago. No decorrer dos anos o casamento tão esperado entre Bento e Capitu é 

realizado. E no decorrer do estreitamento de sua amizade com a família de Bentinho, Escobar, 

conhece Sancha, uma amiga antiga de colégio de Capitu, se apaixona pela menina e se casa 

com ela. Capitu e Bentinho formam um casal harmonioso. 

Escobar e Sancha logo tem uma bela filha, porém Bentinho e Capitu demoram para 

terem filhos e com isso a felicidade do casal começa a ser ameaçada. Escobar e Sancha 

homenageiam o casal de amigos colocando o nome de sua filha de Capitolina. 

Após passarem alguns anos, Capitu finalmente dá a luz a um filho, e o casal retribui a tão 

linda homenagem que Escobar e Sancha lhe haviam prestado. Batizam o filho com o nome de 
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Ezequiel. Os casais passam a conviver com mais frequência e Bento percebe uma grande 

semelhança entre seu filho, o pequeno Ezequiel e seu amigo Escobar. 

Escobar que era um ótimo nadador acaba morrendo afogado em uma de suas aventuras 

na praia. O que atormenta Bentinho é a semelhança de seu filho com Escobar e a facilidade e 

habilidade que seu filho tem para nadar, trazendo a memória que seu filho tem a mesma 

habilidade que seu amigo, surgindo assim pensamentos de infidelidade com relação a sua 

esposa. 

Bento vê no filho a figura do amigo falecido e fica convencido de que sua mulher o 

traiu com seu amigo. Não aguentando tal fardo resolve se matar bebendo uma xícara de café 

envenenado, mas não tem coragem. Logo em seguida o pequeno Ezequiel entra em seu 

escritório, então Bento decide matar a criança, mas desiste no último momento. Então resolve 

contar ao garoto, que não é seu pai. Capitu ao escuta esse triste relato de Bento ao menino, 

lamenta-se pelo ciúme de Bentinho, que segundo ela, fora despertado pela casualidade da 

semelhança. 

    Para esconder a ruína emocional em que se encontravam, decidem viajar para a 

Europa e lá se separam. A viagem serve para que a nova situação do casal não venha à tona 

perante a sociedade na qual conviviam e para que não surgisse polêmica, quanto a sua 

separação. Bentinho retorna ao Brasil sozinho e se torna, pouco a pouco, um o amargo Dom 

Casmurro. Ainda no exterior Capitu morre e Ezequiel tenta contato com o pai e reatar 

relações com ele, mas a infundada semelhança com Escobar faz com que Bento Santiago o 

rejeite e o ignore novamente. O destino de Ezequiel é infeliz e solitário. O rapaz também 

acaba morrendo de febre tifóide durante uma pesquisa arqueológica em 

Jerusalém. (MACHADO DE ASSIS, 1900). 

É impossível não comentarmos como os mecanismos do ciúme trabalham na psique do 

indivíduo, afastando-o de seu seio familiar, mudando drasticamente os comportamentos das 

pessoas, tirando a paz e a serenidade interior e exterior. Sentimento este forçosamente gratuito 

que tem como origem condicionamentos e precondições que estudos psicanalíticos explicam 

nitidamente. 

Em Dom Casmurro encontramos o mais puro ciúme, no qual ele passa o resto da vida 

sozinho com a dúvida se realmente fora traído por sua esposa já falecida ou se tudo não era só 

invenção de sua cabeça devido ao seu ciúme e seu filho ter alguns traços parecidos com seu 

melhor amigo. 
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CAPÍTULO 2: O ciúme na teoria psicanalítica 

 

Para abordar a questão do ciúme nas relações amorosas, tomando como base a teoria 

psicanalítica iniciaremos abordando um texto de Freud que faz parte do conjunto de escritos 

chamados Psicologia do amor. Esses textos fazem parte do volume XI das obras completas. 

Freud inicia esse texto falando sobre alguns tipos de escolha de objeto feita pelos homens, já 

que freqüentemente ele pontua uma série de ‘condições essenciais ao amor’. 

 

2.1. A escolha do objeto feita pelos homens 

 

No texto psicologia do amor, Freud (1910), se propõe a descrever as precondições 

necessárias para que um homem se envolva afetivamente com uma mulher. 

A primeira dessas precondições é que deva haver uma “terceira pessoa prejudicada”. 

Sendo assim o objeto amoroso do homem nunca será uma mulher sem compromisso, 

nitidamente sua escolha volta-se apenas sobre aquelas mulheres que de alguma maneira estão 

comprometidas com outro homem. Segundo as palavras de Freud aquelas sobre as quais, 

outro homem possa reclamar direitos de posse, como um marido, noivo ou amigo. Por causa 

disso, fica nítido que em alguns casos a mulher pode até ser rejeitada se não pertencer a algum 

homem. Porém quando a mesma estabelece algum tipo de laço afetivo com outro homem, tão 

logo se torna objeto de sentimentos apaixonantes. “O que nos faz lembrar aquela famosa frase 

utilizada na maioria das vezes por mulheres: Quando estou sozinha ninguém me quer, quando 

começo a namorar, chove meninos me querendo”. (FREUD, 1910, p.172). 

A segunda precondição talvez seja a que ocorre muito amiúde, sendo essa a 

precondição na qual a mulher casta e de boa reputação nunca exerce atração, na qual chame 

atenção dos homens e à leve a condição de objeto amoroso, porém a apenas as mulheres 

consideradas de alguma forma sexualmente de má reputação, cuja não se pode confiar em sua 

fidelidade e integridade, essas sim se tornam objeto amoroso. Variando assim nos diversos 

estilos de vida, pode ser desde uma mulher casada que se envolve em relacionamentos 

extraconjugais, até uma mulher de vida torpe e promíscua. Podemos chamar essa precondição 

de uma forma sintética de “amor a prostituta”. 

A primeira precondição oferece a oportunidade de recompensar os impulsos de 

rivalidade e hostilidade com relação ao homem de quem a mulher se envolve, a segunda 

precondição se relaciona à experiência do ciúme. Para amantes desse tipo o ciúme torna-se 

uma necessidade, pois sua paixão só consegue ser plenamente satisfatória e a mulher passa a 
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ter pleno valor quando a pessoa apenas consegue sentir ciúmes do seu objeto amoroso. E 

nunca deixam passar ocasiões nas quais possam vivenciar esses rompantes de emoções tão 

poderosas.  

O diferente e surpreendente é que a pessoa que se torna a mira desse ciúme não é o 

possuidor, ou seja, a pessoa que tem um relacionamento com o ciumento, mas sim estranhos 

que aparecem subitamente pela primeira vez e que possa corroborar para uma suposta traição, 

interesse por parte da amada ou que a coloque sob suspeita. O amante por sua vez não 

demonstra incomodo e nem desejos de posse exclusiva a mulher, pelo contrário sente-se a 

vontade com a situação de triangulo amoroso. 

A terceira precondição é referenciada como o amor normal, pelo qual a mulher é 

valorizada por sua integridade sexual e fidelidade, sendo desvalorizada se houver alguma 

referência ou aproximação com as características de uma prostituta. Os homens ditos como 

amantes normais caracterizam essas mulheres como “objetos amorosos do mais alto valor”. 

O relacionamento com essas mulheres demanda um grande consumo de energia mental, 

restringindo todos os outros interesses. E essas mulheres tornam-se um símbolo de adorno, as 

únicas pelos quais podem ser amadas e queridas, e esses homens citados exigem de si próprio 

repetidamente uma fidelidade, embora na realidade não seja obedecida. Essas características 

de relacionamentos amorosos evidenciam sua natureza compulsiva. Esse aspecto é algo que 

pode acontecer com qualquer pessoa que se apaixone. (FREUD, 1910, p. 173). 

A quarta precondição é a que mais nos abisma, pois é o desejo que expressam por 

mulheres que de alguma forma acreditam que podem salvar de situações indesejáveis. Esse 

tipo de homem acalenta a fantasia de salvar a mulher amada, persuadindo a si próprio e 

induzindo-se a crer que a mulher amada precisa dele e que sem ele não conseguirá controlar-

se moralmente. O homem do tipo pelo qual discorro faz de tudo ao decorrer de seus 

relacionamentos para manter a mulher no caminho que ele julgue certo, ou seja, ‘no caminho 

da virtude’, dando-lhe traços de si mesmo, de sua própria constituição. (FREUD. 1910, p. 

174). 

Essas diferentes características e condições já citadas que se impõe ao homem, não 

decorrem de uma única fonte, pois a investigação psicanalítica feita por Freud nos revela que 

não há uma única fonte. Essa escolha de objeto e a forma extremamente própria de se 

comportar no amor, igualando se com a mesma origem psíquica que encontramos nos amores 

das pessoas normais. Emanam da fixação infantil de seus próprios sentimentos de afeto e 

simbolizam uma das consequências dessa fixação. Algumas características continuam bem 

marcantes, de maneira inconfundível e própria da escolha do objeto pela fonte materna. A 
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preferência que os homens jovens demonstram por mulheres mais maduras, revela que de 

uma forma indireta e inconsciente essa prevalência do protótipo materno continua latente e 

influencia na escolha do objeto amoroso. 

Freud nos demonstra de maneira brilhante essa afirmativa. 

[...] Realmente decorrem da constelação psíquica relacionada à mãe. Isto parecia ser 

mais fácil no que diz respeito à primeira precondição --- a condição de que a mulher deve ser 

desimpedida, ou de que haja uma terceira pessoa injuriada. É, de imediato, evidente que, para 

a criança que está crescendo no círculo familiar, o fato de que a mãe, ao pertencer ao pai 

torna-se parte inseparável da essência da mãe, e que a pessoa injuriada não é outra se não o 

próprio pai. Pode-se observar a característica de supervalorizar a pessoa amada, de considerá-

la como única e insubstituível, por recair, também, naturalmente no contexto da experiência 

da criança, pois ninguém possui mais de uma mãe, e a relação com ela, e a relação com ela 

baseia-se em um acontecimento que não pode ser exposto a qualquer dúvida e nem pode ser 

repetido. [...] (FREUD, 1910, p.175) 

 A segunda precondição para amar a qual já foi descrita a cima, se opõe 

terminantemente à origem do complexo materno, pois para este homem a moral da mãe é 

inatingível, totalmente limpa, cristalina e pura, excluindo totalmente essa ligação ou 

deslocamento o amor materno com o objeto amoroso pelo qual é assemelhado a uma 

prostituta. Tomando tais idéias atormentadoras e ofensivas a seu ponto de vista. 

 Mediante leituras feitas, no texto: contribuições a psicologia do amor I (1910), vou 

aqui esclarecer sucintamente essa segunda precondição de que forma a mulher amada se 

assemelha a prostituta e que para tanto, tem como fonte de origem diretamente do complexo 

materno. Vamos iniciar pelo período da pré-puberdade onde o menino começa a conhecer de 

uma maneira um tanto quanto completa sobre as relações sexuais entre os adultos.  

A partir destas informações as quais eclodem em forma de rebeldia e desprezo, passa a 

ser um segredo desvendado sobre a vida sexual, destituindo toda a autoridade dos adultos. A 

criança quando recebe essa nova informação, rejeita-a quando é implicada a seus próprios 

pais, não aceitando que seus pais pratiquem tais coisas entre si, porém aos pais dos outros e as 

outras pessoas, a aceitação é nítida. Junto a essas informações o menino descobre que há 

mulheres que são profissionais na arte do amor e que, tão logo, ele também pode ter a vida 

sexual ativa por meio dessas mulheres. O que era próprio para os “adultos”, agora ele também 

pode se tornar participante de tal ato.          

Ao decorrer de seu desenvolvimento começa a haver uma aceitação por parte do 

menino, de que seus pais não são a exceção e que eles também têm uma vida sexual ativa, 
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cessando as dúvidas. Assim esse menino faz a ligação de que sua mãe e essa prostituta não 

são tão diferentes, já que ambas fazem a mesma coisa. (FREUD, 1910, p. 178). 

Tais informações e evidências recebidas esclarecem alguns traços de desejo e 

lembranças de sentimentos adormecidos em sua infância, aos quais levaram a reacender certos 

impulsos psíquicos. O menino passa a desejar a mãe e toma o pai como um rival que impede 

esse desejo de ser concretizar. Esse desenvolvimento que o menino passa é chamado de 

‘controle do complexo de Édipo’. Por conseguinte, o menino passa a odiar a mãe por ter 

concedido ao pai a vantagem da relação sexual e não a ele. Algo considerado por ele como 

um privilégio. Sente-se como se a mãe gostasse mais do pai do que dele. E passa a nutrir a 

fantasia de que a mãe é infiel para com ele, e que o pai é o amante, juntando o desejo pela 

mãe e a vontade de vingança pelo pai. (FREUD, 1910, p. 178). 

Já que seu desejo não pode ser realizado, ele descarrega seus impulsos sexuais na 

masturbação, mantendo fantasias secretas com a mãe. A partir desta compreensão do 

desenvolvimento psíquico, podemos abandonar a idéia de contraditoriedade que a segunda 

precondição demonstra, na qual, essa igualdade entre a pessoa amada e a prostituta origina 

diretamente do complexo materno. (FREUD, 1910, p. 178). 

          Na quarta precondição, que é a que descrevemos no presente trabalho, sobre a 

ânsia que o homem tem de querer salvar a mulher amada, se não ela poderá se perder do 

caminho da ‘virtude’. Em estudos um pouco mais acentuados podemos perceber que tal 

sentimento deriva de um motivo inconsciente, no qual origina do complexo materno, citando 

mais claramente, do complexo parental. 

   [...] quando a criança ouve dizer que deve sua vida aos pais, ou que sua mãe lhe deu 

a vida, seus sentimentos de ternura aliam-se a impulsos que lutam pelo poder e pela 

independência, e geram o   desejo de retribuir essa dádiva aos pais e de compensá-los com 

outra de igual valor. É como se o desafio do menino o fizesse dizer: ‘não quero nada de meu 

pai; devolver-lhe-ei tudo quanto gastou comigo. [...] (FREUD, 1910, p. 178) 

Tal fantasia que o menino cria sobre salvar o pai de um perigo eminente e de 

resguardar sua vida é realocada como se o pai estivesse acima de todos os homens, como se 

fosse um rei soberano no qual ele precisa ajustar contas e só conseguirá se conseguir salvá-lo, 

ou seja, fazendo algo da mesma magnitude que seu pai fez ao dar a vida ao menino. Assim o 

menino deseja ter um filho com sua mãe igual a si próprio para demonstrar sua gratidão por 

ela. O que esclarece essa identificação com o próprio pai, justificando assim, por meio de 

todas essas ligações entre o assunto salvamento e complexo parental que o desejo de salvar a 
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amada evidencia pontos importantes no tipo de amor abordado anteriormente. (FREUD, 

1910). 

 

2.2. Sugestão e libido 

 

Aprendemos que os grupos se distinguem por sua especial sugestionabilidade.  Pois 

com clareza observamos que existe algo em nós que, quando nos damos conta de sinais de 

emoção em alguma pessoa, tendemos a cair na mesma emoção. Dessa forma Freud demonstra 

que a sugestionabilidade (sugestão), sendo essa um fato primitivo e importante na vida mental 

do homem. 

Apriori o que era usada como “sugestão” para compreender o grupo e a importância 

do mesmo na vida de um indivíduo, agora o conceito empregado é o de libido1. Conceito este 

extraído da teoria das emoções. Dá-se este nome à energia considerada quantitativa não 

mensurável, daquelas pulsões que em tudo tem a ver com a palavra amor. Mas não somente 

no amor sexual (com união sexual entre dois objetos), mas também em qualquer caso que 

tenha sua parte no nome amor, como o amor pelos pais, pelos filhos, pelos irmãos, na 

amizade, a si próprio e o amor pela humanidade em geral, assim como a devoção a objetos 

concretos e a ideias abstratas. O fato é que todas as pesquisas psicanalíticas nos ensinam que 

todas essas tendências tem a mesma origem pulsional. (FREUD, 1915). 

 No que diz respeito à relação entre os sexos, ele segue seu curso no sentido da união 

sexual, mas em outros aspectos são desviados desse objeto ou impedidos de atingi-los, 

embora continuem mantendo o bastante de sua natureza original para que sua identidade 

continue reconhecível. 

Para a psicanálise esses instintos amorosos recebem o nome de instintos sexuais. Em 

alguns casos estar amando é um investimento libidinal no objeto por parte dos instintos 

sexuais com vistas a uma satisfação diretamente sexual, investimento libidinal esse que se 

expira quando seu objetivo é alcançado. (FREUD, 1915). 

                                                 
1RAPPAPORT, C. R; FIORI, W. R.; Davis, C. Teorias do Desenvolvimento (conceitos 

fundamentais). In: Editora Pedagógica e Universitária. São Paulo: EPU, 1981, v.1. A libido é uma 
energia afetiva original que sofrerá progressivas organizações durante o desenvolvimento. Portanto a 
libido é uma energia voltada para a obtenção de prazer, definindo-se como energia sexual. 

 

. 
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Para melhor compreensão seguimo-nos o curso de evolução do homem, na qual sua 

primeira fase termina geralmente na ocasião em que a criança está com cinco anos de idade. 

Logo a repressão compele-o a renunciar a maior parte desses objetivos sexuais infantis. 

Embora haja uma profunda modificação em sua relação com os pais, essa criança continua 

ligada a eles por meio de seus instintos descritos como “inibidos em seu objetivo”. Com tudo 

essas tendências primitivas continuam ou com mais intensidade ou com menos intensidade 

preservadas no inconsciente, e que de certa maneira continua a existir essa totalidade da 

corrente original. (FREUD, 1915). 

Vemos que na idealização de um jovem, o objeto está sendo tratado como o ego, assim 

quando estamos amando uma quantidade considerável de libido narcísica trasborda para o 

objeto. Em muitas formas de escolha amorosa, é fato comprovado que o objeto serve para 

substituir algum in inatingível ideal do Ego de nós mesmos. Nós o amamos por causa das 

perfeições que gostaríamos de possuir para satisfazer o ideal de nosso próprio ego e que agora 

gostaríamos de conseguir de forma indireta, para satisfazer nosso narcisismo.  

Toda essa situação pode ser denominada numa fórmula: o objeto foi colocado no lugar 

do ideal do ego. Desta forma é fácil diferenciar entre identificação e o desenvolvimento do 

estado de estar amando que pode ser descrito como “fascinação” ou “servidão”. Na primeira 

hipótese, ele se encheu com as propriedades do objeto, ou seja, o ego introjetou o objeto em si 

próprio. E na segunda hipótese ele se esvaziou, entregou-se ao objeto, ou seja, substituiu seu 

constituinte mais importante pelo objeto. (FREUD, 1915). 

Sendo assim podemos dizer que na identificação o investimento libidinal no objeto é 

perdido. Já no estado de estar amando, há um aumento desse investimento libidinal. Porém 

algumas dicotomias se perdem, pois não podemos abandonar alguns pensamentos que 

aparecem ao longo desse trabalho e das pesquisas feita através de leituras. Questões essas que 

nos permeiam, como: será que não pode haver identificação enquanto o objeto é mantido?  

     Em detrimento disso alguns leques se abrem, para novos questionamentos mais 

essa não é a demanda do presente trabalho, devido a isso me aterei apenas à temática 

proposta.  

Entre estar amando e hipnose há apenas um curto passo. Sendo que os dois concordam 

que há a mesma sujeição humilde que há para com o objeto amado. Assim fica evidente que o 

hipnotizador colocou-se no lugar do ideal de ego. O hipnotizador se põe no lugar do ego, é 

como se ele fosse o único no universo, e não se presta mais atenção em mais ninguém que não 

seja ele. Essa relação hipnótica é a devoção extrema de alguém apaixonado, mas excluída a 

satisfação sexual, porém no caso real de estar amando essa espécie de satisfação é por um 
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espaço de tempo refreado e permanece em segundo plano, como um possível objeto para uma 

ocasião posterior. (FREUD, 1915). 

 

2.3. Projeção 

 

A projeção é um mecanismo de defesa psicológico no qual o indivíduo projeta em 

outra pessoa seus próprios pensamentos indesejáveis. Sendo um mecanismo que está na vida 

de todas as pessoas, algumas com mais frequência, e outras com menos frequência. Nesse 

sentido a projeção serve para expulsar os desejos e sentimentos individuais que são 

considerados inaceitáveis, vergonhosos, obscenos e perigosos, atribuindo-lhes a outra pessoa. 

Os mecanismos de defesa são funções do Ego, ou seja, inconsciente, O ego localiza-se 

em parte no consciente e em parte no inconsciente. Os mecanismos de defesa são repressores 

impedindo a vivencia de fatos dolorosos, aos quais o organismo ainda não está capacitado 

para suportar. (RAPPAPORT, 1981). 

A projeção tem como objetivo central defender o nosso próprio ego, ela vem como 

uma defesa para comportamentos inaceitáveis pelos outros ou pelo próprio indivíduo, o que 

permite a pessoa obter uma redução uma redução da ansiedade e a livre expressão dos 

impulsos inconscientes indesejados, projetando-os nas outras pessoas ou em seu objeto 

amoroso, por assim dizer. Logo conscientemente não percebe que tais impulsos ou desejos 

são pertencentes à de si próprio. 

A projeção é inconsciente e involuntária. Assim como em vários outros casos, no caso 

do ciumento, ele projeta em seu objeto amoroso seus desejos inconscientes de traição, de 

olhares a outras pessoas do sexo oposto, de seus fracassos em seus relacionamentos amorosos 

e suas frustrações pessoais, preservando o seu ego e lançando sobre o outro, aquilo que é 

difícil de aceitar em nós mesmos. (RAPPAPORT, 1981). 

A projeção se torna um mecanismo de defesa quando toma por objetivo nos resguardar 

de idéias insuportáveis ou sentimentos descabidos. Tem como objeto preservar a boa imagem 

que fazemos de nós mesmos. Às vezes é mais fácil a fuga de um perigo externo do que mudar 

seu impulso interno agressivo, angustiante e/ou inaceitável. Porém o impulso que é projetado 

no outro sempre se repete. Pois não se trata do que os outros fazem com a realidade, e sim, o 

que ele faz, pensa e sente. 

Há também a projeção positiva, na qual, atribuímos qualidades nossas em outras 

pessoas, como quando é atribuído a um vizinho, amigo, colega ou familiar, características que 

admiramos, formando uma espécie de ídolo, ou seja, atribuindo nossas próprias características 
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a outra pessoa e nos identificando com ele. Porém o mecanismo de projeção negativa é mais 

empregado, pois é difícil o ser humano lidar com suas próprias frustrações, mentiras, 

infidelidade, medos, angustia e desejos que são tomados como inaceitáveis, tornando-se mais 

fácil e aliviador atribuir ao outro. 

Assim quando uma pessoa ciumenta acredita que seu parceiro tem pensamentos de 

infidelidade, ou acredita que seu parceiro realmente o esteja traindo, é porque ele próprio tem 

esse pensamento de infidelidade ou concretamente é infiel em seu relacionamento. Assim ele 

não precisa lidar com seus pensamentos indesejáveis de forma consciente, e projeta 

inconscientemente seus desejos reprimidos em seu objeto amoroso. 

 

2.4. Graus de ciúme encontrados na psicanálise 

 

Na psicanálise podemos encontrar 3 graus de ciúme anormalmente intensos, e são 

esses: o ciúme competitivo normal, o ciúme projetado e o ciúme delirante. (FREUD, 1922, p. 

231-241). 

O que chamamos de ciúme normal, acaba virando uma controvérsia, mediante a não 

completa racionalidade, pois não é pautado nas situações reais, ou seja, nos acontecimentos e 

circunstâncias reais. Por ele ter suas raízes profundamente fincadas no inconsciente, o ego 

consciente não tem o controle completo desse sentimento, além de ter uma derivação infantil 

de suas primeiras manifestações emocionais e tendo origem do complexo de Édipo ou de 

irmão e irmã do primeiro período sexual. (FREUD, 1922, p. 231-241). 

Freud ressalta que ainda há experiência bissexual, onde o homem sofre não só pela 

mulher que ama, e nutre o ódio por seu rival, como também sente tristeza pelo homem no qual 

ama inconscientemente e odeia a mulher tomando-a como rival. 

O segundo estágio do ciúme, sendo esse o ciúme projetado, tem origem em sua própria 

infidelidade na vida real ou de desejos de traição reprimidos. Tendo em vista que a fidelidade, 

principalmente a exigida pelo matrimônio vive passando por constantes tentações na vida 

concreta.  

O indivíduo que reprime em si próprio tais desejos utilizando-se da negação acaba 

alavancando os mecanismos inconscientes para tranqüilizar sua situação e toda essa pressão 

em si própria. Então como uma maneira de aliviar a sua consciência, projeta seus próprios 

desejos (impulsos) de infidelidade no seu companheiro a quem deve fidelidade. 

No âmbito social, ou seja, na sociedade há algumas amplitudes no desejo de atrair a 

mulher casada e na vontade de conquista do homem casado, e esse âmbito social estabeleceu 
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a não culpabilidade por essas tendências a infidelidade, o que leva a despertar na pessoa um 

desejo pelo novo objeto, satisfazendo de certa forma o sujeito e o levando a retornar a 

fidelidade ao objeto original. O ciumento, porém, não acredita que uma troca de olhares ou o 

chamado “flerte”, possa ser um meio de fugir da infidelidade concreta. Assim no tratamento 

de uma pessoa ciumenta precisamos fugir dos materiais que permeiam suas suspeitas. 

Levando-o a tratar sobre o assunto de uma perspectiva diferente. (FREUD, 1922, p. 231-241). 

Esse grau de ciúme projetado é quase delirante, porém é mais ameno do que o ciúme 

do terceiro grau.  

O ciúme do terceiro grau, ou seja, o ciúme delirante, também se origina dos impulsos 

(desejos) reprimidos com relação à infidelidade, porém nesse caso o objeto é do mesmo sexo 

que o sujeito. Esse ciúme delirante é o resquício de um homossexualismo que findou seu 

curso e acabou tomando um lugar nas formas de paranoia clássica. Assim o sujeito reprime 

tais desejos afirmando para si próprio que ele não o ama, quem o ama é ela. Neste grau de 

ciúme encontramos os tipos de ciúmes do primeiro e do segundo grau também e nunca apenas 

o terceiro sozinho. (FREUD, 1922, p. 231-241). 
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CAPÍTULO 3: Análise de um caso clínico 

 

Ela chegou com uma queixa principal, alegando que queria tratar o seu ciúme 

excessivo, amnésia e insônia. Ela relatou também que compra roupas e não usa e nem sabe o 

porquê comprou. A paciente Maria (nome fictício) é casada com José Carlos e moram os dois 

sozinhos na casa. 

Maria já foi casada anteriormente e seu primeiro casamento também foi prejudicado 

devido ao seu ciúme. Mas a paciente relata que se dava bem com seu ex marido, até que o 

casamento não deu mais certo devido às brigas e ciúmes da parte dela e os dois resolveram 

divorciar-se. Então Depois de muito tempo solteira Maria conheceu José Carlos um homem 

bem mais velho que ela, pois ela tinha 36 anos e ele por volta dos 64 anos. 

Maria diz que o momento do aparecimento do problema foi em março de 2014. Nessa 

época a paciente percebeu que estava tendo um ciúme descontrolado “excessivo” por seu 

marido. 

Quando questionada por sua preocupação em relação à queixa, a paciente diz que tem 

medo de não conseguir ser feliz. E diz que se no futuro tiver um novo relacionamento não 

quer sentir mais ciúmes, pois teme que este sentimento possa atrapalhar ainda mais seus 

relacionamentos futuros, assim como está atrapalhando em seu presente relacionamento. 

Ela sente que tem perdido a confiança no marido e isso tem lhe causado muitos 

problemas e muitas brigas entre o casal. 

Quando perguntado em que áreas o problema em questão tem atingido, Maria conta 

que tem afetado o âmbito social, familiar, ocupacional e tem afetado severamente em seu 

trabalho. Pois ela envolve todos os colegas de trabalho em sua trama para que todos ajudem a 

tomar conta de seu marido. E além de tudo não consegue concentrar-se em seu trabalho, conta 

sobre sua vida para seu supervisor no trabalho e lhe pede conselhos. 

Outro aspecto interessante da mesma problemática é que Maria relata que tanto seu 

relacionamento afetivo quanto sexual tem sido muito prejudicado por seu ciúme, pois ela 

alega que devido às brigas, Maria tem ido dormir em outro quarto separado do marido. 

Perguntei a ela se ela já havia procurado tratamento psicológico e ela afirmou que não, 

e que desta vez procurou por incentivo dos amigos do trabalho e veio sem a sua família saber. 

Maria diz que tem uma expectativa muito grande e espera melhorar o seu “ciúme excessivo” e 

mudar o seu comportamento, pois o comportamento atual a incomoda muito. 

Depois de algumas sessões ela passa a chegar bem-disposta, alegando uma mudança 

em seu comportamento. Afirma que parou de correr atrás do marido e que não tem mais 
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ciúmes do mesmo. Disse que agora quem tem ciúmes é o marido e que ele começou a 

investigar a vida dela como ela fazia com ele. O marido tem duvidado da paciente e tem 

procurado saber para onde ela vai e com quem vai. Maria alega não dar mais explicações 

sobre sua vida para o marido e nem interrogá-lo mais.  

Porém as brigas continuam sendo constantes entre eles. Além dos ciúmes, outros 

motivos também vão aparecendo. Dentre eles destacam-se o interesse dos filhos do marido 

nos bens materiais do pai e o desinteresse por sua saúde e bem-estar. E os filhos do marido 

não gostam dela e afirmam que ela só está com ele devido à situação estável que seu marido 

tem. 

Depois de faltar durante duas semanas ela aparece para a análise com o semblante 

abatido e relatando estar muito triste devido ao termino do seu relacionamento com o atual 

companheiro. Ela contou que, em virtude disso, decidiu regressar para a sua casa própria, que 

estava fechada. Ela manifestou alegria por agora estar de volta à sua casa e morando 

novamente com seu filho de 8 anos, do primeiro casamento, agora traz para as sessões sua 

insatisfação com relação a convivência com sua mãe. Pois sua casa é em cima da casa de seus 

pais. Nas sessões seguintes conta que refletido que seu ciúme é decorrente das falas de sua 

mãe e se iniciou em seu primeiro relacionamento, tendo se manifestado com mais ímpeto 

com. 

Em meio a seus relatos podemos dizer que o grau de ciúme da paciente se encontra no 

estado delirante, pois a mesma afirma que todas as mulheres que vê na rua têm um caso com 

seu marido. E quando saem juntos só brigam, pois a mesma acha que o marido olha para 

todas as mulheres na rua e acha todas lindas. Essa fala da paciente evidencia resquícios de um 

homossexualismo que findou o seu curso e acabou tomando lugar de paranóia Clássica. Na 

qual ela afirma para ela mesma que quem ama essas mulheres não é ela, e sim “ele”, seu 

marido. O mais interessante é que neste grau de ciúme encontramos os tipos do primeiro e do 

segundo também e nunca apenas o terceiro sozinho. Devido a isso em algumas falas podemos 

observar o ciúme projetado, no qual ela diz que voltou a se encontrar com um amigo do 

passado e que além de conversar com ele nas redes sociais marcou também encontros com ele 

escondido do marido, o que pontua sua infidelidade, projetando assim, seu próprio desejo real  

no marido.  

Percebe-se também nitidamente a transferência da paciente com sua analista, pois em 

certo momento ao decorrer das sessões ela afirmou “que se não me conhecesse teria muito 

ciúmes de mim e pensaria que eu tenho um caso com o marido dela, mas por me conhecer não 

e saber que eu sou legal e que não tem nada a ver ela não sente ciúmes”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho estuda o ciúme como um sentimento ligado a diferentes formas de 

afetividade humana. Esse sentimento perturbador gera um medo real ou irreal da perda do 

objeto amoroso, ao qual se destina todo o seu investimento libidinal. 

Utilizamos aqui a literatura para introduzir, os temas desenvolvidos em seguida, a 

partir dos conceitos freudianos. Escolhemos as obras de Shakespeare e Machado de Assis, 

pela sua importância no conjunto da literatura mundial e por demonstrarem de forma 

exemplar os mecanismos do ciúme e até onde tal sentimento pode nos levar, assim como suas 

etapas.   

  Podemos observar que o ciúme é um sentimento que envolve uma série de afetos, 

produzindo intenso sofrimento psíquico, como o medo de perder seu objeto amoroso e a 

ferida narcísica que corresponde a essa perda. O ciumento nutre sentimentos de inimizade e 

raiva contra seu suposto rival, em relação ao qual se sente prejudicado e supostamente mal 

sucedido.    

O ciúme faz parte da vida do ser humano e é um sentimento que experimentamos logo 

na infância, é um sentimento que mexe não só com as emoções de uma pessoa como também 

mexe com as reações físicas e comportamentais. 

Como Freud afirma tal sentimento deriva das identificações primitivas da criança, que 

faz um intenso investimento libidinal nas suas relações mais primitivas, a criança tem um 

apego maior ao familiar do sexo oposto e vai constituir aí suas relações fundamentais, 

conforme estabelecido por Freud em sua teoria do complexo de Édipo. Esse sentimento ganha 

forma e contorno desenvolvendo-se em graus diferentes. 

Assim estudamos a escolha do objeto feita pelos homens ao longo de sua vida. E essa 

escolha denota que deva existir sempre uma terceira pessoa prejudicada, assim há o interesse 

pela mulher casada ou que já tenha certo tipo de compromisso com outro homem. 

Esse trabalho também estuda o caso clínico empregado no terceiro capítulo, no qual 

podemos ver nitidamente alguns conceitos empregados por Freud, como o mecanismo de 

projeção, o sofrimento psíquico que o ciúme causa e como esse sentimento em um alto grau 

prejudica severamente a vida amorosa do ciumento assim como a vida da pessoa alvo do 

ciumento. 

O caso deixa várias questões em aberto que não foi possível abordar, porque o 

atendimento se dá dentro dos limites de um serviço de psicologia aplicada da faculdade 

Uniabeu onde existe um tempo delimitado para o acompanhamento da paciente. Entretanto 
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durante o tempo em que transcorreu o atendimento foi possível observar um trabalho de 

análise bastante consistente onde a paciente pôde rever diversas questões da sua subjetividade 

e foi possível o estabelecimento de uma transferência que possibilitou esse trabalho de 

análise. 

Por outro lado, nesse trabalho foi de suma importância recorrer à teoria psicanalítica 

como instrumento para melhor compreensão das questões que suscitavam esse atendimento. 

Concluo que o trabalho desenvolvido, e o estudo que o acompanhou, contribuiu para o 

fortalecimento de minha relação com a teoria psicanalítica, que se mostrou um caminho 

bastante viável para o tratamento do sofrimento psíquico das pessoas. Este trabalho me deixou 

com diversas questões que pretendo me aprofundar em meus próximos estudos.    
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