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“Meu corpo inventou a dor 

A fim de torná-la interna, 

Integrante do meu id, 

Ofuscadora da luz 

Que aí tentava espalhar-se.  

Outras vezes se diverte 

Sem que eu saiba ou que deseje, 

E nesse prazer maligno, 

Que suas células impregna, 

Do meu mutismo escarnece. 

Meu corpo ordena que eu saia 

Em busca do que não quero, 

E me nega, ao se afirmar 

Como senhor do meu Eu 

Convertido em cão servil...” 

 

(Poema de Carlos Drummond de Andrade) 
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SILVA, Jessica. O corpo para psicanálise e suas implicações clínicas. Trabalho 

de conclusão de curso (Monografia). Belford Roxo: UNIABEU, 2016.  

 

Resumo 

 Por muitos anos as questões do corpo vêm sendo abordada no ambiente cientifico, 

desse modo, a presente pesquisa de caráter qualitativo propõe analisar como ocorre 

a constituição do eu para psicanálise elucidando assim como o corpo é visto por 

essa vertente. Trata-se de um trabalho fundamentado em alguns apontamentos 

baseados em autores cujas temáticas procuram compreender sobre a constituição 

do eu. Em sequência, será disposto de um caso clinico já publicado para ilustrar as 

implicações na clínica psicanalítica, e, por conseguinte será abordado os aspectos 

que corroboram com a unificação de corpo e mente. 

 

Palavras-chave: corpo, constituição do eu, imagem especular, psicanálise, 

organismo. 
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Abstract 

For many years the questions of the body have been approached in the scientific 

field, then the present qualitative research proposes to analyze how the constitution 

of the self for psychoanalysis occurs, thus elucidating how the body is seen by this 

aspect. It is a work based on some notes of authors whose themes try to understand 

the constitution of the self. In sequence, it will be disposed a clinical case already 

published to illustrate the implications in the psychoanalytic clinic. Therefore we will 

address the aspects that corroborate with the unification of body and mind. 

 

Key words: body, constitution of the self, mirror image, psychoanalysis, organism. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente estudo se inicia trazendo o percurso da constituição do Eu, tendo 

por objetivo demostrar como o corpo é esmiuçado pela psicanálise. Evidenciando 

assim os processos psíquicos e suas interligações. Percebe-se a partir da 

necessidade de uma reflexão sobre o corpo já que este é um organismo complexo 

que se tornou objetos de pesquisas de diversas áreas, considerando esta linha de 

pensamento, visa-se destacar a necessidade de se saber o que seria esse corpo 

para psicanálise e se esse pode ser considerado apenas como um corpo orgânico. 

Neste sentido, esta pesquisa objetiva trazer reflexões a respeito deste tema, para 

tanto, e isto se fará divido em três capítulos.  

 

No primeiro com intuito de diferenciar corpo esmiuçado pela psicanálise do 

corpo visto pela vertente imaginária, será utilizado como referência as primeiras 

publicações freudianas até os últimos estudos, destacando assim três publicações 

essenciais para esta pesquisa sendo elas: Um projeto para uma psicologia científica 

(1950 [1895]), Introdução ao narcisismo (1923/2011) e por fim o Eu e o Id (1923 

[2011]). 

 

Como referência o segundo capítulo será baseado nas obras lacanianas 

acerca dos estudos do estádio do espelho e dos três registros sendo eles: o Real, 

Imaginário e Simbólico, visando à continuidade do desbravamento do corpo. 

 

Concluindo o trabalho em um terceiro capítulo, serão utilizadas da teoria 

freudiana, o caso Schreber com o propósito de demostrar as implicações na clínica 

psicanalítica e trazer as diferenciações de corpo psíquico para vertente imaginário 

do corpo. 
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Capítulo Um - O Corpo para a Psicanálise 
 

Inicialmente neste capítulo, será abordada a diferenciação de corpo e 

organismo esmiuçado pela psicanalise e a biologia. Nós partiremos da premissa de 

Freud que o “Eu é sobre tudo corporal” (1923/[2011] p.32), portanto, serão utilizadas 

como referência as primeiras publicações freudianas até os últimos estudos feitos 

pelo mesmo, com intuído de estudar o percurso sobre a constituição do Eu, com o 

propósito de desbravar o que é o corpo para a psicanálise. 

 

1.1 Projeto para uma psicologia científica 

 

Freud (1950 [1895]) 1inicia uma tentativa de explicar o sistema psíquico por 

via do funcionamento neuronal. Nesse projeto há um entrelace no percurso entre os 

neurônios e a constituição do Eu o que ele chama a princípio, de nova ação 

psíquica. Ele segue a linha de raciocínio no sentido de exemplificar como as 

energias influenciam no sistema neuronal. Para simplificar alguns termos no projeto 

Freud utilizou as seguintes letras gregas: 

 

Q = Quantidade (em geral, ou da ordem de magnitude no mundo externo)  

Qη = Quantidade (da ordem de magnitude intercelular)  

ɸ = sistema de neurônios permeáveis 

Ψ= sistema de neurônios impermeáveis 

Ω= sistema de neurônios perceptuais 

 

Em suas observações clinicas pode perceber os processos de estímulos, 

substituição, conversão e descarga. Remetendo assim a concepção de excitação 

neuronal. Visa que o princípio de inércia explica a divisão estrutural dos neurônios 

em sensórias e motores, seria como um dispositivo com funcionalidade de 

neutralizar Q, (quantidade externa). Para melhor exemplificação ressalta que o 

sistema nervoso é dividido em primário e secundário, a função primaria do sistema 

nervoso é representada através das descargas desse nos mecanismos musculares, 

                                                           
1
 O texto Projeto para uma psicologia cientifica, foi publicado depois da morte de Freud, este feito 

ocorreu através  ‘’Rascunhos’’ remedidos por Freud a Fliess entre 1892 e 1897, bem como as partes 
das cartas 3 que possuem interesse científico explícito.” (FREUD1950 [1895].p.2-3) 
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mantendo livre dos estímulos, a função secundária está relacionada com as vias de 

descarga e a fuga de estimulo, logo observa-se um linear paralelo entre a Q de 

excitação e todo esforço necessário remetido a fuga de estímulos. De maneira que 

não afete o princípio de inercia. Nesta concepção é mencionado sobre a 

funcionalidade dessas energias ligadas aos neurônios, chegando assim em um 

ponto que se fala sobre as barreiras de contatos que tem como principal 

característica a memória, estas barreiras possuem duas classes de neurônios, na 

primeira a Q passar como se não houve barreira de contatos, mesmo após a 

passagem de excitação continua sem alterações. A segunda a passagem do Q é 

com dificuldades ou parcial, portanto após cada excitação fica modificado, o que 

possibilita a representação da memória.  

 

Sendo assim, Freud afirma que há neurônios permeáveis (representando 

como ɸ), isto é, não mostrando resistência e consequentemente não fazem 

retenção, portanto sendo direcionada a percepção. E os impermeáveis 

(representados por Ψ) que fazem retenção ao Q e são munidos de resistência 

possuindo o papel de serem os carregadores de memória, por conseguinte dos 

processos psíquicos em sua totalidade. Portanto pode ser dito que “de maneira 

ainda mais correta que a memória está representada pelas diferenças nas 

facilitações entre os neurônios.” (FREUD, 1950 [1895], p.227). 

 

Outro ponto importante está relacionado com a dor, Freud diz que todos 

sistemas biológicos possuem limites de funcionalidade e que quando tais limites são 

ultrapassados, podem ser observados os problemas patológicos nos indivíduos, e a 

dor certamente se enquadra nesse aspecto. Ou seja, a dor consegue quebrar as 

barreias de contatos, é nesse momento em que uma imagem mmêmica pode ser 

hostil, isto é, uma imagem que remeta a algo que marcou o indivíduo negativamente, 

no sentido de uma lembrança ruim o de perda que cause algo semelhante ao 

sentimento de dor. O que Freud descreve da seguinte maneira: 

 

Quando a imagem mnêmica do objeto (hostil) é renovadamente catexizada 
por qualquer razão - por nova percepção, digamos, surge um estado que 
não é o da dor, mas que, apesar disso, tem certa semelhança com ela. 
Esse estado inclui o desprazer e a tendência à descarga que corresponde à 
experiência da dor. (FREUD, 1950 [1895], p.244). 
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Argumenta sobre os entrelaces que o psíquico possui com o biológico, e no 

discorrer do processo observa-se que a atração de desejo e o recalcamento 

formaram uma organização pelo qual as presenças dessas energias interferem 

diretamente na passagem de [de quantidade] que será remetido a priori, podendo vir 

acompanhadas de satisfação ou dor, esse processo Freud denomina de Eu2. Assim 

o Eu pode ser definido como, “a totalidade das catexias Ψ existentes em 

determinado momento, nas quais cumpre diferenciar um componente permanente e 

outro mutável” (FREUD, 1895 [1996], p.246). Em uma tentativa de utilizar um 

embasamento biológico Freud hipotetizou como as energias transitam nos neurônios 

e como esse ponto foi crucial para corroborar a concepção do eu. ROUDINESCO e 

PLON (1998, p.210) descrevem o Eu como um “Termo empregado na filosofia e na 

psicologia para designar a pessoa humana como consciente de seu objeto do 

pensamento”. Os esforços feitos por Freud para comparar o psíquico como algo 

biológico, demostra-se notável que ambos possuem papeis e funções diferentes e 

que se assemelhem, entretanto fica evidenciado que o Eu está além de algo 

puramente biológico, o que nos leva a um aprofundamento da constituição do Eu, 

que poderá ser bem mais analisado quando se fala em narcisismo.  

 

1.2 Introdução ao Narcisismo 

 

(FREUD,1923[2011]) argumenta que o termo narcisismo foi descrito por P. 

Näcke, em 1899, nesta visada descreve que o indivíduo trata seu próprio corpo 

como se fosse um objeto sexual, ou seja, olhar e acariciar o corpo com prazer 

sexual, visando assim atingir a plena satisfação. Desse modo pode-se dizer que 

narcisismo não pode ser visto como perversão, o que (FREUD,1923[2011], p.10) 

destacava como sendo um “complemento libidinal do egoísmo do instinto de auto 

conservação, do qual justificadamente atribuímos uma porção a cada ser vivo”. Logo 

é visado que o surgimento do narcisismo primário teve origem a partir dos estudos 

onde foi incluída a patologia referente à esquizofrenia que está relacionada com a 

hipótese da teoria da libido.  

 

                                                           
2
 Na edição da Companhia da Letras, usa-se Eu no lugar de Ego, pois este em alemão denomina-se 

“Ich” que tem por tradução o pronome Eu.   
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Neste ponto destaca-se o estado da libido, exemplificando que mesmo 

abandonando, os indivíduos ainda mantem suas fantasias e relações eróticas com 

as pessoas. Isto é, uma substituição ou mistura dos objetos imaginários e 

consequentemente suas lembranças, em contra partida ocorre assim uma renúncia 

nas ações motoras para que seja alcançado o que se foi proposto em relação a 

esses objetos. Então Freud afirma que na megalomania “a libido retirada do mundo 

externo foi dirigida ao Eu” (FREUD,1923[2011].p.11) o que pode ser chamado de 

narcisismo. Com isso discorre que há dois segmentos da libido sendo eles, a libido 

do Eu e a libido do Objeto, ressaltando que quanto mais se emprega uma, mas a 

outra vai ficando empobrecida, por consequência o engrandecimento da última fase 

destaca-se por um estado de enamoramento, este se apresenta de forma a 

abandonar sua personalidade em prol ao investimento objetal, tendo sua 

contrariedade na fantasia (autopercepção) de destruição do mundo para os 

propostos paranoicos. Conclui-se que as diferenciações das energias psíquicas que 

a priori estavam ligadas ao estado do narcisismo só podem ser distinguidas quando 

ocorre um investimento de objeto, portanto só nesse momento poderá ser 

diferenciando uma energia sexual de uma energia das pulsões do Eu. Os conceitos 

destas duas libidos estão ligadas elaborações caracterizadas por processos íntimos 

tanto dos neuróticos como dos psicóticos. Com isso a diferenciação entre uma libido 

que seja própria do Eu a outra que está dedicada aos objetos, foi necessário para 

compor uma hipótese primária, que salienta a separação dos instintos sexuais dos 

instintos do Eu.  

 

Discorrendo sobre as neuroses de transferências foi possível examinar os 

impulsos libidinais, a paranoia e a esquizofrenia serão um ponto crucial para se 

compreender a constituição do Eu. Logo será necessário estudar algumas 

distorções patológicas, doenças orgânicas e a hipocondria para abranger o domínio 

do narcisismo. Sobre a dor orgânica pode salientar que tal enfermidade se distribuirá 

na libido, ou seja, quando um sujeito padece de alguma doença e/ou sensações 

ruins, acaba deixando de investir suas energias pelas coisas do mundo externo, ou 

seja, tudo aquilo que não diz a respeito ao seu sofrimento, não terá investimento.  

FREUD (1914/2010. p.17/18) descreve que “o doente retira seus investimentos 

libidinais de volta para o Eu, enviando-os novamente para fora depois de curar-se.” 
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Deste modo à libido e os interesses do Eu possuem o mesmo destino e, por 

conseguinte tornam-se novamente inseparáveis.  

 

(FREUD,1923[2011]) abordado sobre a hipocondria, e que está se compara 

com as doenças orgânicas, ou seja, apresentando sensações físicas dolorosas e 

penosas sobre o sujeito, semelhando-se assim a distribuição da libido também. 

Portando nota-se que o hipocondríaco retira o interesse e libido, relacionado com os 

objetos do mundo exterior concentrando assim no órgão que o ocupa. Portando a 

hipocondria tem uma relação com as parafrenias parecidas com as outras neuroses 

atuais que possuem uma dependência da libido do Eu e da libido de objeto. Já a 

angustia hipocondríaca seria “a contrapartida, desde a libido do Eu, da angústia 

neurótica.” FREUD (1914/2011, p.19). Portanto é necessário estudar, os 

mecanismos das parafrenais, da megalomania e citando uma terceira via de estudo 

do narcisismo que seria na constituição da vida amorosa dos seres humanos, 

levando em consideração as diferenças entre os homens e as mulheres, assim, 

ressalta que o investimento libidinal ocorrem das seguintes formas: a primeira é 

quando o criança escolhe seu objeto de amor seguindo o modelo de sua mãe, em 

contra partida os homossexuais e pervertidos, não escolhem o modelo de suas 

mães/cuidadores, mas buscam  a si próprios como objetos amorosos, o que Freud 

chama de objeto narcísico. Entretanto pode-se observar que não é necessário tirar 

conclusões que os seres humanos se dividem em apena esses dois grupos, por 

conseguinte pode-se compreender que: 

 

Preferimos supor, isto sim, que para cada pessoa ficam abertos ambos os 
caminhos da escolha de objeto, sendo que um ou outro pode ter a 
preferência. Dizemos que o ser humano tem originalmente dois objetos 
sexuais: ele próprio e a mulher que o cria, e nisso pressupomos o 
narcisismo primário de todo indivíduo, que eventualmente pode se 
expressar de maneira dominante em sua escolha de objeto. (FREUD, 
1914[2011], p. 22). 

 

Dando continuidade ao narcisismo primário, Freud demostra que os pais 

possuem o papel fundamental para a constituição deste narcisismo de seus 

progênitos, segue articulando que certas atitudes amáveis dos pais com seus filhos 

são de fato representações e reproduções de seus narcisismos que há tempos fora 

esquecido/abandonado. Com isso a criança ganha um lugar privilegiado na 
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concepção dos pais/cuidadores, sendo elas portadores de carregar a função 

importante de possuírem o que os pais/cuidadores não obtiveram, e de ser aquilo 

que eles nunca puderam ser. Desse modo o amor dos pais na verdade e o seu 

próprio narcisismo renascido. Todo esse processo que está sendo abordado é 

crucial para que possamos compreender a constituição do Eu e que o corpo para 

psicanálise é algo que se diferencia do sistema organicista. Com o que decorre do 

processo fica evidenciado o ideal de Eu, isto é os impulsos instintuais/pulsionais da 

libido sofrem repressões quando se defrontam com as questões culturais de cada 

indivíduo, portanto esse ideal de Eu “dirige-se então o amor a si mesmo, que o Eu 

real desfrutou na infância.” (FREUD 1914[2011], p.27/28). Assim o narcisismo 

demostra-se deslocada pra esse no Eu ideal, infantilizado que se associa a 

perfeição. Neste ponto nota-se que em relação à libido o sujeito mostra-se incapaz 

de resignar a satisfação que outrora tivera recebido. Isto é, o indivíduo não quer 

perder essa perfeição narcísica e com isso visa recuperar essa perfeição através da 

formulação de um novo ideal de Eu. Ou melhor, podemos assim confirmar que, “O 

que ele projeta diante de si como seu ideal é o substituto para o narcisismo perdido 

da infância, na qual ele era seu próprio ideal.” (FREUD 1914[2011], p.27/28)  

 

Portando o Eu é tratado como algo secundário, sendo assim uma serie de 

identificações, esse Eu é tudo aquilo que move o indivíduo. E é através dele que 

podemos sentir nossas emoções e aflições sendo assim algo prematuro em relação 

ao desenvolvimento biológico.  No texto o EU e o ID (1923 [2011]) podemos analisar 

e correlacionar com os estudos anteriores sobre a constituição do Eu e sua 

corporeidade. 

 

1.3 O Eu e o Id  

 

Neste texto Freud (1923[2011]) começa fazendo uma introdução a respeito da 

consciência e do inconsciente, portanto ressalta que esses dois sistemas, são a 

base da psicanálise permitindo assim a compreensão e a inscrição dos processos 

patológicos que ocorre na vida psíquica. O que pode ser escrito da seguinte 

maneira: 
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a psicanálise não pode pôr a essência do psíquico na consciência, mas é 
obrigada a ver a consciência como uma qualidade do psíquico, que pode 
juntar-se a outras qualidades ou estar ausente, (FREUD,1923[2011], p.15). 

 

Nesta visada argumenta que “estar consciente” é uma expressão de caráter 

descritivo, invocando assim uma percepção que seja imediata e segura. Para melhor 

exemplificação salienta que um “elemento psíquico por exemplo uma ideia- não é 

consciente de forma duradoura” (FREUD,1923[2011].p.16). Isto quer dizer que, o 

estado de consciência percorre com rapidez, digamos que uma ideia que neste 

momento seja consciente pode não ser no momento seguinte, e pode voltar a sê-la 

quando há condições favoráveis de se produzirem. Por conseguinte, ressalta que 

em um determinado tempo, “ela era ou estava”, mas não dá para saber o quê. 

Desde modo salienta que era algo latente, isto é, algo que a qualquer momento era 

capaz de torna-se consciente, desde modo se pode afirmar que é o inconsciente. O 

que nas palavras de Freud e descrito da seguinte maneira “este inconsciente 

coincide com latente, capaz de consciência”, (FREUD,1923[2011], p.16) 

 

Por consequente argumenta que o conceito e/ou termo do inconsciente foi 

elaborado através das experiências, onde a dinâmica psíquica executa um papel, ou 

seja, até aqui pode-se perceber a existência de ideias psíquicas juntamente com os 

efeitos que elas podem ocasionar na vida psíquica. “Incluindo efeitos tais que por 

sua vez podem tornar-se conscientes como ideias, embora eles mesmos não se 

tornem conscientes.” (FREUD, 1923[2011].p.16-17). O que Freud descreve da 

seguinte maneira: 

Basta dizer que aqui aparece a teoria psicanalítica, afirmando que tais 
ideias não podem ser conscientes porque uma certa força se opõe a isto, 
que de outro modo elas poderiam tornar-se conscientes, e então se veria 
como elas se diferenciam pouco de outros elementos psíquicos 
reconhecidos. (FREUD, 1923[2011].p.17) 

 

Desde modo, argumenta que há técnicas psicanalistas que com auxilio 

podem conciliar esta força opositora, tornando assim consciente as ideias em 

questão, ou seja, quando estas se encontram em um estado antes de tornarem-se 

consciente são denominadas de repressão, é destacado que isso fica perceptível no 

decorrer do trabalho analítico, ou seja, quando a resistência através da força que 

provocou mantem a repressão. Portanto argumenta-se que o conceito de 
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inconsciente ocorre a partir da teoria da repressão, isto é, o reprimido é o “modelo” 

do inconsciente. Nesta afirmativa denotam-se dois tipos de inconsciente, o latente 

que é capaz de consciência e o reprimido “que em si e sem dificuldade não é capaz 

de consciência.” (FREDU, 1923[2011], p.17). Por conseguinte ressalta que essa 

nova visão da dinâmica psíquica influencia nomenclatura e na descrição destes 

sistemas, isto é, “ao que é latente tão só descritivamente inconsciente, e não no 

sentindo dinâmico” (FREDU, 1923[2011], p.17) é denominado de pré-consciente 

(Pcs). De modo que se possui três termos, o consciente (Cs) o pré-consciente (Pcs) 

e o Inconsciente (Ics), logo esses três termos podem ser empregados 

comodamente, entretanto deve-se lembrar que no sentido descritivo há apenas dois 

tipos de inconsciente e no dinâmico apenas um. Ressaltando assim que o 

inconsciente possui uma ambiguidade. Desde modo discorre que a diferenciação 

entre consciente e inconsciente está no campo da percepção, mas este estado de 

percepção não responde por qual motivo algo é percebido ou não. Com isso forma-

se uma ideia, na qual a uma organização coerente dos processos psíquicos que 

ocorre nos sujeitos, o que Freud (193[2011]) denomina do “Eu da pessoa”. Este Eu 

da pessoa, este se liga a consciência, ou seja, toda aquela descarga de excitação 

do mundo externo está em movimento no indivíduo, e tais energias sofrem o 

controle do psíquico, o que remete as repressões que o indivíduo passa durante a 

vida, essa repressão pode ser vista na análise como resistência. Entretanto isso não 

significa que o sujeito tenha consciência dessa resistência, é nesse ponto que há 

algo inusitado apresenta-se logo, o Eu a algo que é também do inconsciente. Com 

isso Freud faz uma reconsideração a respeito do inconsciente, relatando da seguinte 

maneira: 

 

Reconhecemos que o Ics não coincide com o reprimido; continua certo que 

todo reprimido é ics, mas nem todo Ics é também reprimido. Também uma 

parte do Eu — e sabe Deus quão importante é ela — pode ser ics, é 

certamente ics. E esse Ics do Eu não é latente no sentido do Pcs, senão 

não poderia ser ativado sem tornar-se cs, e torná-lo consciente não 

ofereceria dificuldades tão grandes. (FREUD,1923 [2011], p.21). 

 

Tendo em vista que o Eu, portanto pode ser também consciente, com isso a 

consciência é a superfície do aparelho psíquico, ou seja, é a parte que recebe as 

percepções tanto do mundo externo as “percepções sensórias” quanto às de dentro 
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são chamadas de sentimentos. E o processo interno denomina-se de sensações e 

sentimento, e nesse ponto faz-se uma distinção entre uma ideia ics e pcs, a primeira 

é produto de um material desconhecido, enquanto que a segunda está associada 

com representações verbais logo essas representações verbais são resíduos de 

memória. Isto está relacionado ás percepções auditivas, então se pode dizer que a 

palavra é enfim, resíduo mnemônico da palavra ouvida. Deste modo o ics poderá 

aparecer no pcs através da análise que o sujeito estiver exposto, ou seja, através 

dos elos interpostos do pcs por intermédio do trabalho analítico. A consciência fica 

em seu lugar, nesse caso, muito menos o ics emergiu pode-se dizer até o cs. 

 

O aprofundamento da obra exemplifica que o Eu tem a função de representar 

o lado da razão enquanto o id o lado que contém as paixões.  Com isso o Eu tem o 

papel fundamental de filtrar os desejos do id de forma que o satisfaz e que não 

prejudique o seu lado racional, seria como uma balança tentando manter os dois 

lados em equilíbrio. Ou seja, o Eu tende a transformar em ato as vontades do Id 

como se fossem suas. O corpo é o ponto crucial para serem observados os fatores 

de influência do pcp, pois é nesse corpo onde ocorrem as percepções externas e 

internas, com isso Freud conclui que o “Eu é sobretudo corporal” (FREUD, 

1923[2011], p.32). No decorre do processo observou-se a necessidade de se fazer 

uma diferenciação do ideal do Eu ou Super- eu. O super-eu também segue a linha 

do id no sentido de sua irracionalidade, pois eu super-eu  busca sempre a perfeição 

das coisas, submetendo ao indivíduo metas impossíveis de se alcançar, além de ser 

o percussor do complexo do Édipo, ou seja, o que remete a castração e 

consequentemente aos pudores da vida, pode-se dizer que o super-eu é a moral da 

consciência, tudo aquilo que foge da moralidade, da cultura é reprimido por ele. 

Portanto o ideal de eu é o sucessor do complexo de Édipo, isto quer dizer que ele 

seria a expressão dos impulsos predestinado libidinais do id. por conseguinte, o Eu 

liga-se ao complexo de édipo, ao mesmo tempo que sujeita-se ao id. Sendo assim o 

eu representante do mundo externo correlacionado com a realidade, e o Super-eu é 

o confrontador do mundo interior do id 

O trajeto feito neste primeiro capítulo visa evidenciar o percurso que Freud fez 

para falar sobre a constituição do eu, no primeiro texto um projeto para uma 

psicologia cientifica, destaca-se que a princípio o eu era classificado como uma ação 

psíquica, devido às ligações dos neurônios, quando chega ao narcisismo ainda há 
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essa ideia de ação psíquica, esta é importante para que o sujeito não fique somente 

no mundo das fantasias, mas o Eu começa a ser pesando de outra maneira, 

deixando de lado a concepção organicista, não que essa seja menos importante, 

entretanto os percursos dos estudos levam por outro caminho. O último texto o “Eu e 

o id” (1923[2011]) veio corroborar essa hipótese da constituição do Eu, ressaltando 

que “O eu é um precipitado de catexias objetais abandonadas e que ele contém a 

história dessas escolhas de objeto" (Freud, 1923[2011], p. 43-44), Então pode-se 

dize assim que o Eu é uma serie de identificações.  

Capítulo Dois - O Eu e o Corpo em Lacan 

 

Neste capítulo será abordado o percurso que Lacan utilizou para descrever a 

problematização do corpo, logo será trabalhado a percepção do corpo a partir do 

estádio do espelho e dos três registos, o Real, Simbólico e Imaginário, (R.S.I) 

premissa será de que o Eu é imaginário do corpo, e com isso viso exemplificar a 

continuação do trajeto de constituição do Eu para a psicanálise. 

 

2.1 O estádio do espelho como formador da função do Eu 

 

 A problematização do Eu e do corpo encontra-se presente nas obras 

lacanianas desde seus primórdios na vertente psicanalítica, no Seminário dois 

(1955[1985]) Lacan faz uma breve introdução acerca da noção de elaboração do Eu, 

ressaltando algumas concepções filosóficas a respeito do homem moderno, e como 

este descreve sua existência no mundo, presumindo então que a cultura é um dos 

determinantes para esta constituição, logo, isso irá exercer uma ação na 

subjetividade dos indivíduos. Através dos estudos elaborados acerca do estádio do 

espelho observa-se o decorrer da constituição do Eu, mediante a uma imagem 

captada através do espelho. Com isso dá início em seu trabalho diferenciando o Eu 

da psicanalise com o Eu do cogito, faz-se uma comparação do bebê humano com 

um filhote de chimpanzé, afirmando que o segundo em um determinado período de 

tempo, ultrapasse a inteligência do bebê humano a respeito das habilidades 

instrumental, porém a criança se destaca no jogo gestual que os chimpanzés 

apresentam-se indiferentes. Nas crianças o processo de reconhecimento de sua 
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imagem ocorre até os “dezoito meses de idade” (LACAN,1995[1998], p.97), às 

experiências lúdicas e  os movimentos executados pela criança refletida no espelho, 

faz parte desse complexo virtual como a realidade que ela reduplica isto está 

relacionada com seu próprio corpo e com as coisas que a cercam. Em primeira 

instância o contato com o espelho, pode causar um estranhamento para o bebê, 

pois o mesmo ainda possui uma percepção corporal de despedaçamento, aos 

poucos percebe que aquela figura estranha começa a repetir os seus movimentos e 

ocorre o processo de reconhecimento de sua imagem especular. Nas palavras de 

Lacan podemos afirmar que: 

 

Basta compreender o estádio do espelho como uma identificação, no sentido pleno 

que a análise atribui a esse termo, ou seja, a transformação produzida no sujeito, 

quando ele assume uma imagem- Cuja predestinação para esse efeito de fase é 

suficientemente indicada pelo uso, na teoria do antigo termo imago
3
. (LACAN, 1998, 

p.97). 

 

Neste ponto afirma-se que o Eu se apresenta em uma forma fundamental, 

antes mesmo de se objetivar na identificação com outro, por conseguinte nomeia 

essa forma por [eu]-ideal, pois este também tem origens secundárias com função de 

normalização libidinal. Discorre que a formação totalizada do corpo que foi 

antecipada mediante a miragem é dada pela Gestalt. SALES (2005) afirma que a 

saída da angustia do corpo despedaçado ocorre através da imagem especular, isto 

é, refere-se que a Gestalt “é responsável pelo processo de constituição do Eu” 

(SALES, 2005. p.116) visando que essa saída é um tanto ilusória devido ao fato 

desde ter um aspecto de alienação, pois a imagem refletida no espelho, pode não 

constituir uma imagem fiel, pois está aparece distorcida, como por exemplo, na 

perspectiva visual onde a palavra “corpo” aparecerá invertida “oproc” e assim vice-

versa. Segue argumentando que o ponto crucial do surgimento da alienação, não é 

obrigatoriamente o reflexo da criança perante o espelho, mas sim a forma humana 

representada pelo outro. O que Sales destaca como: 

Assim, sendo a origem do outro da capacidade de dizer “eu” algo que reside 

no momento em que a criança é capturada por uma imagem 

essencialmente alheia, sua identidade própria nunca poderá deixar de ser 

algo que lhe vem de fora, do horizonte da alteridade, (SALES, 2005. p.116). 

                                                           
3
 Imago é Termo derivado do latim (imago: imagem) e introduzido por Carl Gustav Jung*, em 1912, 

para designar uma representação inconsciente através da qual um sujeito designa a imagem que tem 
de seus pais. (ROUDINESCO & PLON, 1998, p.371). 
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Portanto segue argumentando que através do estádio do espelho, ao mesmo 

tempo em que o “Eu” encontra-se em um estado de constituição também se 

apresenta em um estado de alienação. Com isso “ele é formado na experiência 

especular pela identificação da Gestalt de uma imagem exterior e discordante,” 

(SALES, 2005. p.116). 

 

 Cukiert e Priszkulnik (2002) discorrem que através do estádio do espelho, a 

imagem corporal possui um papel essencial na constituição do sujeito, pois é através 

desta imagem especular que a criança firma uma determinada relação de “seu corpo 

e do seu eu com a realidade que o cerca” (Cukiert e Priszkulnik, 2002, p.147). 

Todavia, o foco central é a apropriação da imagem especular, pois é a partir desse 

momento que a criança assimila a confirmação e o reconhecimento desta imagem 

como de um sujeito. Esse eu especular visto como a imagem do corpo é o ponto de 

partida que nos remete aos estudos lacanianos acerca dos três registros, imaginário, 

simbólico e real, que serão abordados adiante.   

 

  2.2 Os três Registros Lacanianos o Real, Imaginário e Simbólico.  

    

    Quando se fala de corpo em Lacan, observa-se a necessidade de uma 

continuação através da releitura de Freud, para que possamos compreender como a 

constituição do Eu se desenvolve e como isso irá se apresentar nos indivíduos. 

Vimos que no estádio do espelho a percepção corporal ocorre através do olhar do 

outro perante o sujeito, logo o Eu é visto como o Imaginário do corpo, e para que 

possa compreender melhor este argumento é necessário que o retrate desde três 

registros, que posteriormente será tratado como os três registros. 

 

 ROUDINESCO E PLON (1998) seguem argumentando acerca do significado 

de tópica, afirmando que esta designa a teoria dos lugares, ou seja, trata-se de um 

lugar onde se encontra todas as teses e elaborações.  Freud utilizou-se desse termo 

para definir o aparelho psíquico em duas etapas, na primeira tópica freudiana que 

ocorreu entre os anos de 1900-1920, foi feita a distinção entre ics, prc, e cs. Entre os 

anos de 1920-1939 fez intervirem três instâncias ou três lugares, o id o eu e o 

supereu. Já na trilogia lacaniana, essa tópica teve um processo de duas 
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modificações, entre os anos de 1953-1970 o simbólico se sobrepôs ao imaginário e 

o real, entre os anos de 1970-1978 o real tomou a posição do simbólico, portanto o 

que era referido assim (S.I.R) agora é exemplificado da seguinte maneira (R.S.I). 

 

I- O Imaginário 
 
 

 

Cogitar sobre o corpo através do registro do Imaginário, nos remete aos 

primeiros estudos da teoria lacaniana, sobre como a imagem do corpo é percebida 

através do outro, esses aspectos óticos marcam a constituição da subjetividade e a 

imagem que o sujeito irá assumir para si, (CUKIERTe PRISZKULNIK, 2002). 

 

Segundo BRAGA (1999) o Imaginário é o registro psíquico que se refere ao 

Eu do sujeito, ou seja, onde ocorrem os investimentos libidinais o que Freud chama 

de Narcisismo. A afirmativa sobre a constituição do eu fica clara na introdução ao 

narcisismo, o que corrobora com a afirmação de que “não existe, no início, uma 

unidade compatível ao Eu do indivíduo” (BRAGA, 1999. p.85). Portanto o Eu é 

construído, como pode ser observado no capítulo anterior. Segue discorrendo que 

no estádio do espelho Lacan visa dar continuidade a funcionalidade do Eu, desde 

modo traz os esquemas óticos para elucidar o procedimento da constituição do eu, e 

a função do sujeito especular.  

 

o ego acredita se encontrar no espelho das criaturas para se perder naquilo 

que não é ele. Esta situação é fundamentalmente mítica. É urna metáfora 

da condição humana, urna vez que estamos sempre ansiando por urna 

completude que não pode jamais ser encontrada, infinitamente capturada 

em miragens que ensaiam sentidos onde o sentido está sempre em falta. 

(BRAGA, 1999. p. 86). 

 

Braga (1999) diz que qualquer identificação é imaginária em todas as 

conjecturas, identificar está ligado ao fato de suprimir entre o “sujeito e objeto da 

identificação”, (BRAGA, 1999. P.86), ou seja, trata-se de algo que corrompem as 

fronteias que possibilitariam a distinção e a separação do Eu e do outro. Com isso é 

evidenciado que a identificação refere-se a uma condição “monádico” que visa o 

alcance da plenitude e autossuficiência, o imaginário é algo que se sustentará 
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através da miragem do Outro, miragem esta que possui aspectos relacionados ao 

desaparecimento e perda, pois “ser Eu sendo ao mesmo tempo, o outro” (BRAGA, 

1999. P.86). 

 

II- O Real 

 

 Braga (1999) ressalta que o conceito de registro psíquico do real não deve 

ser confundido com o princípio de realidade, logo real é aquilo que sobra como resto 

do imaginário e que o simbólico é incapaz de capturar. Isto é, o real é a angustia, o 

encontro com a castração o indizível. O que nas palavras de Braga é referenciado 

da seguinte forma: 

 

O real é o impossível, aquilo que não pode ser simbolizado e que 

permanece impenetrável ao sujeito do desejo para quem a realidade tem 

uma natureza fantasmática. Diante do real, o imaginário tergiversa e o 

simbólico tropeça. Real é aquilo que falta na ordem simbólica, os restos que 

não podem ser eliminados em toda articulação do significante, aquilo que só 

pode ser aproximado, jamais capturado, (BRAGA, 1999. P.86). 

 

III- O Simbólico 

 

O Registro simbólico é todo o conjunto da cultura que é transmitida de uma 

geração para outra, onde se encontra as leis, ordens e limitações são nesse registro 

que ocorre a incorporação dos significantes. Braga (1999) confabula que este 

registro é o código fundamental da linguagem, sendo assim enunciado por Lacan 

como o grande Outro, descrito da seguinte maneira: 

 

O outro é o grande Outro da linguagem, que está sempre já aí. É o outro do 

discurso universal, de tudo o que foi dito, na medida em que é pensável. 

Diria também que é o Outro da biblioteca de Borges, da biblioteca total. É 

também o Outro da verdade, esse Outro que é um terceiro em relação a 

todo diálogo, porque no diálogo de um com outro sempre está o que 

funciona como referência tanto do acordo quanto do desacordo, o Outro do 

pacto quanto o Outro da controvérsia. Todo mundo sabe que se deve estar 

de acordo para poder realizar uma controvérsia, e isso é o que faz com que 

os diálogos sejam tão difíceis. Deve-se estar de acordo em alguns pontos 

fundamentais para poder-se escutar mutuamente. ... É o Outro da palavra 

que é o alocutário fundamental, a direção do discurso mais além daquele a 
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quem se dirige. A quem falo agora? Falo aos que estão aqui e falo também 

à coerência que tento manter (MILLER, 1987 .p. 22) 

 

Nesta visada Braga (1999) salienta que o grande Outro é da ordem da 

terceiridade, sendo assim uma estrutura que regula e determina o sujeito. Todos 

esses processos percorridos por Lacan, nos traz alguns aspectos a respeito da 

constituição do Eu, a imagem especular e os registros são pontos essenciais para se 

compreender como esse Eu vem sendo constituído no decorrer da vida do sujeito.  

Capítulo Três- Corpo e o Organismo 
 

Neste terceiro capítulo será apresentado o caso Schreber para descrever as 

implicações na clínica psicanalítica. Através deste caso nós tentaremos demostrar 

se a diferenciação de corpo psíquico para a vertente imaginária do corpo. 

 

3.1 O caso Dr. Schreber 

 

“Que suave calor, que volúpia divina/ As carnes me penetram e os nervos me 

dominam”. Olavo Bilac 

 

Este caso foi analisado por Freud, sem conhecer o paciente, foi a partir da 

leitura da autobiografia, “Memórias de um doente dos Nervos (1903) que ele 

descreveu o caso. Dr. Schreber era casado e não tinha filhos, sua primeira doença 

apresentou-se no ano de 1884, este foi atendido pelo dr. Flechsig e permaneceu em 

sua clínica durante o período de seis meses, no final do ano de 1885 Schreber 

estava totalmente curado, seu diagnóstico foi emitido com um ataque severo de 

hipocondria. A esposa do dr. Schreber idolatrava o dr. Flechsig pela recuperação de 

seu marido, e com isso manteve o retrato dele durante anos em sua escrivaninha. 

Após a cura da doença Schreber viveu oito anos apaziguadores, felizes e com 

algumas frustações por não conseguir ter filhos. Em junho de 1893 foi nomeado para 

presidente de corte e neste mesmo ano começou a atuar neste cargo, no período 

que fora chamado até começar o novo cargo, Schreber estava tendo alguns sonhos, 

e que após certo tempo veio dar relevância, sonhava que sua antiga doença voltaria, 



28 
 

entretanto o que, mais o marcou foi uma ideia que tivera entre o sono e o estado de 

vigília, “a ideia que deveria ser realmente bom ser uma mulher se submetendo ao 

coito” (p.18). O que causo-lhe indignação.  

 

O segundo adoecimento ocorreu nos meses finais de 1893, acompanhado 

árduas insônias, o que o levou novamente a clínica do professor Flechsig, foi 

internado no Hospital Psiquiátrico de Leipzig, seus sintomas pioraram rapidamente, 

tinha ideias hipocondríacas, argumentava que sofria de amolecimento cerebral, e 

anunciava que sua morte viria logo. Começou a ter ideias de perseguição com 

professor Flechsig, desenvolveu sensibilidade à luz e sons, no decorrer do 

tratamento apresentou alucinações auditivas e distúrbios sensórias que dominaram 

seus pensamentos, logo supunha que estava morto e apodrecido e que seu corpo 

era objetos de tenebrosas manipulações, tais ideias delirantes o consumiam de tal 

forma que possuía sintomas sinestésicos, ficava horas rígido e imóvel, essas ideias 

perturbadoras fez com que ele tentasse várias vezes o suicídio. Gradativamente 

estas ideias foram torna-se de cunho religioso e místico. Então Deus tornou-se seu 

perseguidor, esta perseguição foi ficando cada vez, mais presente em seu processo, 

tanto que o próprio professor Flechsig novamente torna-se seu perseguidor, sendo 

que desta vez Deus estaria culminando com ele, e assim poderiam a abusar dele 

sexualmente, Flechsig tornou-se deus superior e médio, e havia outra classe de  

Deus superior e inferior sendo Deus o perseguidor final de sua trajetória e não mais 

o professor Flechsig. Seu sistema delirante resume-se no fato dele se considerar o 

salvador do mundo devolvendo assim sua beatitude4. Para que isso ocorresse ele 

teria que se transformar em uma mulher, a princípio não era algo que ele desejasse, 

mas para cumprir sua missão e salvar o mundo deveria estar preparado para ser 

emasculado5, logo sua transformação para o feminino só poderia ocorrer através dos 

milagres divinos, sendo assim o homem, mais espetacular que viveu na terra, isso 

durante seu tratamento fica evidenciado esse fato já que, as vozes falavam com ele, 

e que ele conseguiu sobreviver mesmo com alguns órgãos comprometido como, por 

exemplo, seu esôfago estava dilacerado, quase sem pulmões, engoliu parte de sua 

laringe enquanto comia, além de viver um bom tempo sem estômago, mas o milagre 

divino sempre o restaurava, os (raios) que vinham do sol, e era caraterizado como 

                                                           
4
 Felicidade eterna e suprema. 

5
 Ato de emascular, tirar a virilidade, o caráter másculo; castrar. 
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os nervos de Deus estes nervos era um dos mecanismos de comunicação 

diretamente com Deus, logo este deveria ser o auxiliador em seu processo de 

feminilização.  

 

O processo de emasculação foi muito árduo, Schreber relatava que as vozes 

o caçoavam chamando-o de “Miss Schreber” e que ele não tinha pudor diante a 

esposa, ele desprezava quando o comparava com o feminino, mas essa fantasia 

primaria de emasculação começou a corroborar com a sua ideia anterior de como 

sereia bom ser uma mulher se submetendo ao coito, ele foi sistematizando as ideias, 

até perceber que seu papel como salvador do mundo estava, além disso, agora 

perceberá que devia ser o redentor, e que seria encarregado de criar uma nova 

geração de seres humanos, logo a ideia de tonar-se mulher foi aceita. Por 

conseguinte Schreber começa a se “transforma” em mulher, quem o avistava-se de 

costas notaria sua silhueta feminina. Deste modo as duas partes principais do 

relacionada aos delírios de Schreber é a sua transformação em mulher e sua 

relação privilegiada com Deus, frente sua atitude feminina perante a este.  

 

Após dois anos e meio passados na sala-forte, Schreber volta a dormir em 

seu quarto, com o passar do tempo no início de 1899 começa um processo de 

recuperação, a organização de suas ideias escritas em cartas para sua esposa foi 

um determinante para que este começasse a repensar sobre seu estado de cautela, 

assim deu início a um processo judicial para que fosse libertado desta situação, já 

que o mantiveram desde 1894. Adiante elabora a organização de seu percurso no 

hospital psiquiátrico, almejando sua recuperação da capacidade de seu estado civil, 

a sua primeira sentença foi em 1900, e foi recusada sua petição, em 1902 recorre 

novamente, a escrita de sua autobiografia foi um percurso que o auxiliou a 

corroborar que sua capacidade intelectual encontrava-se em pleno funcionamento, e 

finalmente recupera o direito de administrar seus bens. Em 1903 no mesmo ano de 

publicações de sua autobiografia, Schreber adota uma menina órfã de 13 anos, e os 

dois possuíam um ótimo relacionamento. Em 1907 aos 92 anos morre a mãe de 

Schreber, a princípio não demostra-se muito afetado pela perda, apresentando um 

quadro leve de insônia apenas por alguns dias, trata rapidamente das questões 

sobre o inventário e começar a trabalhar firmemente. Em novembro deste mesmo 

ano a esposa de Schreber sofre um derrame cerebral apresentando um quadro de 
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mudez durante quatro dias, com isso Schreber afirma está tendo uma recaída, seu 

quadro se insônia piora e volta a ouvir vozes. Em novembro é novamente internado 

e seu quadro agrava muito, e outra vez começa com os sintomas sinestésicos, não 

consegue, mas andar e comer sozinho rabisca algumas palavras como “tumulo” 

“milagre” e “não comer” em março de 1911 Schreber sofre uma crise de angina e em 

abril deste mesmo ano falece com sintomas de insuficiência cardíaca.  

 

3.2 Interpretações do caso e o mecanismo da paranoia  

 

Freud faz uma tentativa de interpretação do caso, a princípio é uma 

“esquizofrenia onde ocorre o processo de paranoização”. Logo faz diversas 

menções acerca das passagens das Memórias para apontar o conflito primário de 

seus delírios que só trouxe calmaria quando o paciente aceito sua emasculação a 

favor da ordem do mundo. Podemos destacar alguns pontos importantes deste caso 

sendo eles: os nervos, o estado de beatitude, a hierarquia divina e os atributos de 

Deus. Professor Flechsig que era seu médico salvador torna-se perseguidor, e 

continua ao longo de sua doença, o perseguidor torna-se também um assassino de 

almas, fica implícito na obra sobre o que seria um assassino de almas, mas foi algo 

que sucedeu seus delírios e afetou sua relação com Deus, fazendo-o ver apenas o 

professor como seu inimigo e mais adiante Deus junta-se ao professor. FREUD 

(1911[2010]) segue argumentando que a fantasia feminina do paciente está 

relacionada a uma resistência que possui raízes, que são intensificadas 

eroticamente pelo pai e seu irmão, o pai de Schreber era um homem muito 

importante um médico renomado, e em seu delírio foi representando por Deus já que 

como médico tinha muito apreço de seus pacientes que geralmente mencionava as 

curas milagrosas que o médico efetuava, e o professor substituto de seu irmão. 

 

 Por conseguinte a figura do pai surge de forma destrutiva à satisfação 

buscada, remetendo assim a ameaça do pai, a castração, o que coincidiu com sua 

emasculação que anteriormente era negado e agora aceito. Outro ponto crucial que 

pode estar associado é o surgimento de uma “fantasia de desejo e uma frustação, 

uma privação na vida real” FREUD (1911[2010] p.76), pois podemos perceber na 

história de Schreber que ele foi privado em seu casamento de torna-se pai, 
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principalmente de um filho homem que o consolasse das perdas de seu pai e irmão, 

o que FREUD (1911[2010] p.77) “ressaltar que ele pudesse verter a afeição 

homossexual insatisfeita”, pois sua linhagem estava ameaçada de extinção, e por 

ser um homem importante queria deixar seu legado, logo pode-se dizer que o dr. 

Schreber fantasiou que se fosse uma mulher poderia gerar os desejados filhos, 

deste modo, colocava-se na posição feminina perante o pai, que ocorrera durante 

seus primeiros anos de sua infância, pois através de sua emasculação daria vidas a 

novos homens, portanto essa nova geração de seres humanos seriam seus “filhos 

de espírito” (1911[2010] p.78). 

 

Para Freud (1911[2010]) o material da paranoia está relacionado com a 

homossexualidade, no sentido em que o perseguidor sempre é do mesmo sexo do 

perseguido, mas estas características homossexuais não demostram-se notáveis 

quando o paciente não está em surto. Visa demostrar que o entendimento acerca 

dos processos psíquicos na psicanálise, possibilitam a compreensão do desejo 

homossexual na constituição da paranoia. Por conseguinte ressalta que através dos 

estudos em relação ao desenvolvimento da libido fica evidenciado o caminho do 

autoerotismo ao amor objetal, denominado assim de narcisismo, ou seja, quando o 

indivíduo toma assim próprio como objeto de amor, afirma que muitas pessoas 

passam por um longo caminho nesse estágio, onde provavelmente os genitais 

podem ser o designo principal, isto é, levando ao indivíduo escolher um objeto 

genital semelhante ao seu, Freud ressalta que: 

 

[...] as pessoas que depois se tornam homossexuais manifestos nunca se 

libertaram da exigência de o objeto ter genitais como os seus; nisso têm 

considerável influência as teorias sexuais infantis, que inicialmente atribuem 

os mesmos genitais a ambos os sexos. (FREUD, 1911[2010], p.81). 

 

Isto quer dizer, que após a escolha do objeto heterossexual, não significa a 

perda das tendências homossexuais, estas são desviadas das metas sexuais e 

direcionadas para novos investimentos, ou seja, sucessivamente a libido se 

direcionaria para um objeto diferente do sujeito, isto é, para outra pessoa que 

possuísse genitais desguias aos seus, logo uma escolha heterossexual. Através das 

junções de partes dos instintos (pulsões) do eu, nota-se a contribuição do 
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autoerotismo na cultura e sociedade, pois este está ligado aos fatores da amizade, o 

amor pelos seres humanos etc. Porém é ressaltada a difícil compreensão, quando 

as relações sociais que ocorrem entre os indivíduos, sejam contribuições 

provenientes fontes eróticas, com inibição da meta sexual. Já nos homossexuais os 

interesses na humanidade ocorrem mediante a sublimação do erotismo. A afirmativa 

de que os “paranoicos buscam defender-se de tal sexualização de seus 

investimentos instintuais sociais” (FREUD, 1911[2010], p.83), nos possibilita supor 

que o autoerotismo, narcisismo e homossexualidade é a característica de um 

determinado fracasso em seu desenvolvimento. Com isso Freud cria uma formula 

para exemplificar os conflitos dos paranoicos, pois estes alegam a frase “Eu (um 

homem) amo ele (um homem)”. Vejamos o esquema para melhor exemplificação. 

 

1- Delírio de perseguição. 

Eu não o amo- eu o odeio, nos paranoicos a percepção interna é substituída 

por uma percepção externa, como isso o eu o odeio torna-se ele me odeia 

logo me persegue, o que justifica o ódio ao perseguidor.  

 

2- Erotomania  

“Eu não o amo — é a ela que eu amo — porque ela me ama.” 

Logo ela me ama, podemos dizer que nesse ponto, seria um delírio por ser 

assediado pelo sexo oposto. O que corrobora o fato que essas paixões não  

estarem relacionadas com a percepção interna de amar, mas sim de ser 

amado, logo vindo do exterior. 

 

3- Delírios de ciúmes 

3.1- Delírios alcoólicos de ciúme- o álcool é considerado como um anulador 

de inibições, o uso do álcool pode ser por vários motivos, mas 

destacamos o uso por conta de desavenças com suas mulheres, logo um 

homem procura com outros homens a satisfação emocional que lhe faltou 

em casa. Portanto se esses homens tomam o lugar de maior investimento 

libidinal, para defender-se o inconsciente gera outra contradição com a 

seguinte frase, “Não sou eu que amo um homem — ela o ama”, e assim a 

mulher passa a tomar o lugar de amor desses homens que ele estava 

inclinado a amar. 
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3.2- Delírios de ciúmes em mulheres- “Não sou eu que amo as mulheres — 

ele as ama.” Logo esta desconfia do marido, pois agredida que as 

mulheres que ela agrada, são as mulheres de interesse de seu marido. 

Nas palavras de Freud observa-se que; 

Seria de crer que uma frase composta de três termos, como “Eu o amo”, 

permitisse somente três espécies de contradição. O delírio de ciúmes 

contradiz o sujeito, o delírio de perseguição contradiz o verbo, a erotomania, 

o objeto. (FREUD, 1911 [2010], p.86). 

 

A megalomania como delírio de grandeza, a frase “Eu não amo em absoluto” - 

“Eu não amo ninguém”, neste caso a superestimação sexual do Eu é direcionada 

pra o próprio individuo assim “Eu amo somente a mim mesmo”. Nessa visada 

podemos supor que o delírio de grandeza é infantil. 

 

O esquema surgiu para mostrar as diversas formas de negação da frase “Eu 

o amo” para esclarecer o sistema paranoico do caso Schreber, o delírio da fantasia 

de fim do mundo deste paciente, por ser considerado que foi uma projeção externa 

do que ocorria em seu interno. Podemos dizer então que seria a retirada da libido 

para os objetos do mundo externo e redirecionada pra o seu próprio Eu. Ressalta 

que a libido que não está sendo investida fica flutuando na psique. Na paranoia o 

emprego desta libido retirada do objeto, está associado ao delírio de grandeza que 

esse por si só já pode ocasionar também a paranoia, nas palavras de Freud é 

descrito que, “que na paranoia a libido liberada se volta para o Eu, é utilizada para o 

engrandecimento do Eu.” (FREUD,1911[2010],  p.103) isso nos remete ao estágio 

do narcisismo cujo o próprio Eu era sinônimo do objeto sexual.  

 

Com isso Freud afirma que os paranoicos trazem uma demarcação no 

narcisismo, e o recuo de uma homossexualidade sublimada perante ao narcisismo 

demostra uma regressão que é característica dos paranoicos. No caso Schreber a 

relação com o pai possibilitou a sua reconstrução delirante como já vimos 

anteriormente, com isso nota-se a importância de lembramos das duas teses 

principais que são as teorias libidinais das neuroses e as psicoses, por conseguinte 

demostra que as neuroses são resultados especificamente do conflito do Eu 

juntamente com o instinto sexual, e com isso suas formas tende a preservar o 
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percurso histórico do desenvolvimento da libido e consequentemente do Eu. Os 

delírios de Schreber assemelham-se muito com a teoria da libido o que leva Freud a 

termina esse caso com a seguinte afirmação, “Fica para o futuro decidir se há mais 

delírio em minha teoria do eu gostaria de admitir, ou, se há mais verdade no delírio 

de Schreber do que estamos preparados para acreditar.” (FREUD, 1911[2010], 

p.103). 

 

3.3 O corpo para psicanálise e a vertente imaginária do corpo. 

 

 O caso Schreber nos traz os aspectos que ocorrem na psicose, deste 

modo pode-se observar alguns fatores que ocorrem na clínica psicanalítica, os 

delírios, as sensações vivenciadas no corpo, são formas de o sujeito expor o que 

está ocorrendo dentro de si, na maioria das vezes ocorrem de formas distorcidas. O 

que diferencia da vertente da clínica médica pois, lidar com o inconsciente está além 

de observar somente os problemas que ocorrem nos órgãos. Foucault (2011) 

ressalta que há dois momentos importantes na medicina clássicas e na moderna, na 

clássica era considerada medicina das espécies logo, as doenças eram classificadas 

em espécies, e que as doenças ocorriam quando possuíam afinidades pelo corpo 

humano. Com o surgimento da medicina classificatória, surge uma nova perspectiva 

e com isso as práticas da medicina ocorriam mediante as características visíveis da 

doença, assim o sentido da visão passou a ser o marco essencial e ordinal para se 

detectar tal enfermidade. 

 

No tratamento psíquico e anímico (FREUD, 1905[1980]) argumenta que tanto 

o físico no caso o corpo quanto o anímico a psique estão interligados, trazendo 

assim uma visão diferenciada da clínica cartesiana, pois para ele é o psíquico que 

afeta o corpo e não ao contrário, como pode ser visto no caso Schreber, ao qual o 

seu sofrimento psíquico era vivenciado em seu corpo. 

 

No Primeiro capitulo pode-se perceber toda a trajetória freudiana sobre a 

constituição do Eu, e no final deste ressaltamos que Freud trata o Eu sempre como 

algo secundário, portanto o inconsciente é o sistema primário do psiquismo. Logo é 

a fonte de estudo da psicanalise, FREUD (1915[2010]) ressalta que o inconsciente 
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possui uma funcionalidade singular no sentido que este não segue a ordem 

cronológica e temporal, portanto na clínica psicanalítica visamos o sujeito do 

inconsciente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este trabalho de conclusão de curso teve como principal objetivo responder 

as inquietações relacionadas ao corpo do sujeito no campo psicanalítico e 

consequentemente suas implicações na clínica. 

 

 No primeiro capítulo abordamos como a constituição do Eu vai se 

desbravando nas obras freudianas, percorremos junto com o autor o percurso desde 

que visa explicar o sistema psíquico pela via do funcionamento neuronal, até ao 

momento em que essa nova ação psíquica ganha uma forma sendo assim 

denominada de Eu, salientando que este é tratado como sendo um sistema 

secundário do psiquismo, por conseguinte o sistema primário é o inconsciente. 

Nesta visada o Eu pode ser considerado então como “um precipitado de catexias 

objetais abandonadas e que ele contém a história dessas escolhas de objeto" 

(Freud, 1923[2011], p. 43-44), Neste caso sendo o “lugar” de júbilo e apoquentações 

que o sujeito experimentará ao longo da vida. 

 

Como base bibliográfica para o segundo capítulo foi escolhido Lacan (1985-

1988) para vislumbrar a continuação da constituição do Eu do sujeito, ressaltando 

deste modo o Eu como imagem do corpo, que pode ser observado inicialmente no 

estádio do espelho como formador da função do eu (1995) onde demostra que a 

constituição do sujeito se dá através do Outro. Para concluirmos este capítulo vimos 

as principais considerações de alguns teóricos acerca dos três registros, que 

proporcionou evidenciar como cada sistema funciona e como estão interligados e 

relacionados à constituição do sujeito.  

 

No terceiro capítulo o intuito foi demostrar as implicações na clínica 

psicanalítica, e como o corpo é esmiuçado por essa vertente, baseamo-nos nas 

teorias freudianas elucidando o caso do Dr. Schreber visando demostrar como os 

sintomas apresentam-se em alguns casos de psicose. Está presente neste capítulo 

a tentativa de Freud (1905 [1980]) de unir o psíquico como o corpo, chegando à 

conclusão de que é o psíquico que afeta o corpo, o que na vertente biológica e 

tratado como sendo algo separado. Desse modo pode-se observar que a clínica 
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psicanalítica é a clínica do humano, neste ponto o que é da ordem do orgânico e o 

que é da ordem psíquica são tratadas unificadamente. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

BIBLIOGRAFIAS  
 

ANDRADE, Carlos Drumond. As contradições do corpo. Corpo. São Paulo: Cia das 
letras, 2015. p.  11-12. Disponível em 
<http://www.companhiadasletras.com.br/trechos/13740.pdf> Acesso em 20 set. 2016 
 
ARAUJO, Antônio Carlos Caires. Conceito de gozo. Cogito,  Salvador ,  v. 7, p. 9-11,   
2006 .   Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-
94792006000100002&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em  21  out.  2016 
 
AVILA, Lazslo Antonio. "A alma, o corpo e a psicanálise". Psicol. cienc. 
prof.,  Brasília ,  v. 17, n. 3, p. 35-39,    1997 .   Disponível em < 
http://dx.doi.org/10.1590/S141498931997000300006.<http://www.scielo.br/pdf/epsic/
v7n2/a14v07n2.pdf > acesso 13 Mar. 2016. 
 
BESSET, V., ZANOTTI, S., TENENBAUM, D., SCHIMIDT, N., FISCHER, R., 
FIGALE, V.. CORPO E HISTERIA: ATUALIZAÇÕES SOBRE A DOR. POLÊM!CA, 
Disponível em: <http://www.e-
publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/polemica/article/view/2818/1945>. Acesso em: 10 
Mar. 2016. 
 
BILAC.O, Paráfrase de Baudelaire. Sarças de fogo. São Paulo, 2002. Disponível 
em < http://sanderlei.com.br/PDF/Olavo-Bilac/Olavo-Bilac-Sarcas-de-Fogo.pdf> 
acesso em 01 jun. 2016 
 
BORGES, Greicibely. VICENTINI, Max. Descartes e a psicossomática: relação 
mente e corpo no modelo médico. São Paulo, 2013. Disponível em 
<fajopa.com/contemplacao/index.php/contemplacao/article/download/37/37> acesso 
em 31 maio. 2016. 
 
BRAGA, Maria Lucia Santaella. As três categorias e os três registros Lacanianos. 
Psicol.USP, São Paulo, v.10, n.2, p.81-91, 1999. Disponível em 
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65641999000200006. Acesso em 04 de maio 2016. 
 
CAMPOS, Sônia Cury da Silva. A imagem corporal e a constituição do 

eu. Reverso,  Belo Horizonte ,  v. 29, n. 54, p. 63-69, set.  2007 .   Disponível em 

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
73952007000100009&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  04  maio.  2016. 
 
CASTRO, M. et al. Conceito mente e corpo através da história. Psicol. estud. 
vol.11 no.1 Maringá Jan./Apr. 2006. <Disponivél em 
http://itgt.com.br/nepac/NEPAC/Textos/Conceito%20Mente%20e%20Corpo%20atrav
es%20da%20historia.pdf > acesso em 15 fev. 2016. 
 
CLAVURIER, Vincent. Real, simbólico, imaginário: da referência ao nó. Estud. 
psicanal.,  Belo Horizonte ,  n. 39, p. 125-136, jul.  2013 .   Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-
34372013000100015&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  25  out.  2016. 

http://dx.doi.org/10.1590/S141498931997000300006
http://www.scielo.br/pdf/epsic/v7n2/a14v07n2.pdf
http://www.scielo.br/pdf/epsic/v7n2/a14v07n2.pdf
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/polemica/article/view/2818/1945
http://www.e-publicacoes.uerj.br/ojs/index.php/polemica/article/view/2818/1945
http://sanderlei.com.br/PDF/Olavo-Bilac/Olavo-Bilac-Sarcas-de-Fogo.pdf
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-65641999000200006
http://itgt.com.br/nepac/NEPAC/Textos/Conceito%20Mente%20e%20Corpo%20atraves%20da%20historia.pdf
http://itgt.com.br/nepac/NEPAC/Textos/Conceito%20Mente%20e%20Corpo%20atraves%20da%20historia.pdf


39 
 

COELHO, Rômulo Frota da Justa; SEVERIANO, Maria de Fátima Viera. Histórias 
dos usos, desusos e usura dos corpos no capitalismo. Ver. Dep. Psicol., UFF, 
Niterói, v.19, n.1, p.83-99, 2007. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-
80232007000100007&lng=en&nrm=iso>. Acesso  em  01  Jun.  2016. 
 
COPPUS, A. FAVERET, B. O corpo na clínica psicanalítica, um posicionamento 
ético do psicanalítica frente á pulsão. Rio de Janeiro TEMPO PSICANALÍTICO, 
V.40.1, P.13-21, 2008. Disponível em 
<http://www.spid.com.br/revistas/r40/02%20TP40%20-
%20Alinne%20Coppus%20e%20Bianca%20Faveret.pdf> Acesso em 10 Mar. 2016. 
 
CRUZ et.al. Do pensamento clínico, segundo Foucault, ao resgate do modelo 
biopsicossocial: uma análise reflexiva. Revista da Universidade vale do Rio Verde. 
ISSN 1517-0276, V.11 n.1, 2013. Disponível em 
<http://revistas.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/view/974>  acesso 30 maio 
2016. 
 
CSILLAG, M.. Corpo e histeria na contemporaneidade. Leitura Flutuante. Revista 
do Centro de Estudos em Semiótica e Psicanálise. ISSN 2175-7291, 2, Nov. 
2011. Disponível em: 
<http://revistas.pucsp.br/index.php/leituraflutuante/article/view/7640/5590>. Acesso 
em: 08 Mar. 2016. 
 
CUKIERT, Michele. Considerações sobre o corpo e linguagem na clínica e na teoria 
lacaniana. Psicologia USP. 
 
CUKIERT, Michele; PRISZKULNIK, Léia. Considerações sobre eu e o corpo em 
Lacan Uma contribuição à questão do corpo em Psicanálise: Freud, Reich e Lacan. 
Estud. psicol. (Natal),  Natal, v. 7, n. 1, p. 143-149,  Jan.  2002.  Disponível em 
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-294X2002000100014. acesso em  04  maio.  2016.  
 

DIAS, Maria das Graças Leite Villela. Do gozo fálico ao gozo do Outro. Ágora (Rio 

J.),  Rio de Janeiro ,  v. 11, n. 2, p. 253-266,  Dec.  2008 .   Disponível em  
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-14982008000200006. Acesso em 10 maio. 2016. 
 
FREUD, S. (1895). Projeto para uma psicologia científica. In: ______. Edição 

Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: 
Publicações pré-Psicanalíticas e esboços inéditos. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v.1, 
p 212-255 
 

FREUD, S. (1905). Tratamento psíquico (ou anímico). In: ______. Edição Standard 

Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud: Um caso de 
histeria. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade e outros trabalhos. Rio de 
Janeiro: Imago, 1980. v.7, p176-190. 
 
FREUD, S. (1911). (“O caso Schreber”). In: ______. Edição Sigmund Freud - Obras 

Completas: Observações psicanalíticas sobre um caso de paranoia relatado em 
autobiografia (“O caso Schreber”) e outros textos. São Paulo: Companhia da Letras, 
2010. v.10, p.14-107. 

http://www.spid.com.br/revistas/r40/02%20TP40%20-%20Alinne%20Coppus%20e%20Bianca%20Faveret.pdf
http://www.spid.com.br/revistas/r40/02%20TP40%20-%20Alinne%20Coppus%20e%20Bianca%20Faveret.pdf
http://revistas.pucsp.br/index.php/leituraflutuante/article/view/7640/5590
http://dx.doi.org/10.1590/S1413-294X2002000100014
http://dx.doi.org/10.1590/S1516-14982008000200006


40 
 

FREUD, S. (1914). Introdução ao narcisismo. In: ______. Edição Sigmund Freud - 

Obras Completas: Introdução ao narcisismo: Ensaios de metapsicologia e outros 
textos. São Paulo: Companhia da Letras, 2010. v.12, p.13. 
 
FREUD, S. (1915). O inconsciente In: ______. Edição Sigmund Freud - Obras 

Completas: Introdução ao narcisismo: Ensaios de metapsicologia e outros textos. 
São Paulo: Companhia da Letras, 2010. v.12, p.93. 
 
FREUD, S. (1923). O Eu e o Id. In: ______. Edição Sigmund Freud - Obras 

Completas: Introdução ao narcisismo: o eu e o id “autobiografias e outros textos.” 
São Paulo: Companhia da Letras, 2011. v.16, p.13. 
 
GOIDANICH, M. “Configurações do corpo nas psicoses”. Psicologia & sociedade., 
São Paulo  v. 15,  n. 2, p. 65-73, 2003. <Disponivél em  http://ltc-
ead.nutes.ufrj.br/constructore/objetos/psicose%20e%20corpo.pdf > Acesso 16 fev. 
2016. 
 
LACAN, J. (1995) O estágio do espelho como formador da função do eu. 
Escritos: Rio de Janeiro: Zahar, 1998. P. 96-103. 
 
LACAN,J. (1955).  O eu na teoria de Freud e na técnica da psicanalise. O 
seminário livro 2: Rio de Janeiro: Zahar, 1985. p.413. 
 
LEITE, Sonia. Histeria de conversão: algumas questões sobre o corpo na 
psicanálise.Tempo psicanal.,  Rio de Janeiro ,  v. 44, n. 1, p. 83-102, jun.  2012. 
Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
48382012000100006&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  08  mar.  2016. 
 
MILLER, J.-A. (1987). Percurso de Lacan: Uma introdução. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar. 2016, p.220. 
 
PERES, Rodrigo Sanches. O corpo na psicanálise contemporânea: sobre as 
concepções psicossomáticas de Pierre Marty e Joyce McDougall. Psicol. clin.,  Rio 
de Janeiro ,  v. 18, n. 1, p. 165-177,   2006 .   Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
56652006000100014&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  31  mar.  2016. 
 
PERES, Rodrigo Sanches. O corpo na psicanálise contemporânea: sobre as 
concepções psicossomáticas de Pierre Marty e Joyce McDougall. Psicol. clin.,  Rio 
de Janeiro ,  v. 18, n. 1, p. 165-177,   2006 .   Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
56652006000100014&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  31  mar.  2016. 
 
SALES, Léa Silveira. Posição do estágio do espelho na teoria lacaniana do 
imaginário.Rev. Dep. Psicol.,UFF,  Niterói ,  v. 17, n. 1, p. 113-127,  June  2005 . 
Disponível em <  http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-
80232005000100009&script=sci_abstract&tlng=pt > Acessado em 8 set. 2016 
 
SANTAELLA, L. O corpo como sintoma da cultura. Comunicação, Mídia e 
Consumo, Brasil, v. 1, n. 2, 2008. Disponivel em< 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-80232005000100009&script=sci_abstract&tlng=pt
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-80232005000100009&script=sci_abstract&tlng=pt


41 
 

http://revistas.univerciencia.org/index.php/comunicacaomidiaeconsumo/article/view/5
207/4835>. Acessado em 31 mar. 2016. 
 
SCHREBER,P. (1905) Memórias de um doente dos nervos. Rio de Janeiro: Graal 
LTDA.1984, p.7-15.  
 
SCOTTI, S. “A histeria em Freud e Flaubert”. Estudos de psicologia. Santa 
Catarina V. 7,  n. 2, p. 333-341, 2002. Disponivél em 
<http://www.scielo.br/pdf/epsic/v7n2/a14v07n2.pdf > acesso 13 Mar. 2016. 
 
STERNICK, Mara Viana de Castro. The image of the body in Lacan. Reverso,  Belo 
Horizonte ,  v. 32, n. 59, p. 31-37, jun.  2010 .   Disponível em 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
73952010000100004&lng=pt&nrm=iso>. acessos em  8  oct.  2016. 
 
VOCARO, A. LUCERO,A. Entre o real, simbólico e imaginário: Leitura do autismo. 
Psicol. Argum, Curitiba, v.28, n.61, p.147-157, abr./jun. 2010. Disponível em < 
http://www2.pucpr.br/reol/pb/index.php/pa?dd1=3562&dd99=view&dd98=pb> Acesso 
em 8 set. 2016 

http://revistas.univerciencia.org/index.php/comunicacaomidiaeconsumo/article/view/5207/4835
http://revistas.univerciencia.org/index.php/comunicacaomidiaeconsumo/article/view/5207/4835
http://www.scielo.br/pdf/epsic/v7n2/a14v07n2.pdf

