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Resumo: 

Nesta apresentação nos propomos trabalhar um caso clínico para pensar a somatização como             

presença no corpo e como expressão da impossibilidade de um luto. Analisaremos o efeito              

desgarrador da falta de libidinização materna e a sua consequência psíquica: a função             

desobjetalizante. A constituição de uma modalidade de narcisismo negativo (A. Green,           

1993), as suas manifestações na desinvestidura, excisão e desmentida como predisponentes           

de descarga somática. Em uma paciente de meia-idade, o falecimento de uma figura de apoio               

que teve lugar na época da adolescência, provocou uma posta em ato corporal desmentida por               

anos. Uma gravíssima enfermidade orgânica que aconteceu vinte anos depois precipitou a            

consulta psicoterapêutica. A possibilidade de uma escuta ampliada e minuciosa possibilitou o            

diagnóstico diferencial e deu lugar ao trabalho em trans-disciplina, despejando o campo para             

o posterior espaço psicanalítico. A paciente havia perdido a possibilidade de se comunicar e              

rememorar devido a uma doença de localização encefálica. Depois de ter recebido o             

tratamento médico correspondente pôde realizar uma nova consulta terapêutica, e nesta           

segunda oportunidade, iniciar um tratamento psicanalítico. Instalada no vínculo analítico,          
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consegui remontar a sua história, encaixando lembranças como peças de um quebra-cabeça,            

lentamente e com dedicação. Um processo de reelaboração deu lugar à tramitação de lutos              

que tinham permanecido congelados. A aceitação da sua situação presente com as suas             

possibilidades reais e limitações abriu espaço para projetar um tempo futuro, um porvir com              

esperança. 

Introdução  

Nesta apresentação nos propomos trabalhar um caso clínico enquanto apoio para pensar a             

somatização como presença no corpo e como expressão de um luto não realizado.             

Analisaremos o efeito desgarrador da falta de libidinização materna e a sua expressão             

psíquica: a função desobjetalizante. A constituição de uma modalidade de narcisismo           

negativo (A. Green, 1993), as suas manifestações de desinvestidura, os mecanismos de            

excisão e a desmentida com a concomitante predisposição para a descarga somática. Esta             

complexa situação clínica foi realizada como doença somática em substituição ao luto            

normal.  

O falecimento de alguém muito próximo da paciente (figura de apoio) aconteceu na época da               

sua adolescência, e a consulta terapêutica foi realizada somente duas décadas depois, devido             

a uma gravíssima doença orgânica. A possibilidade de uma escuta ampliada e minuciosa,             

possibilitou o diagnóstico diferencial e deu lugar ao trabalho transdisciplinar, abrindo o            

campo para o posterior espaço psicanalítico. No momento daquela primeira consulta a            

paciente havia perdido a possibilidade de se comunicar e recordar como consequência de uma              

doença de localização encefálica. Após receber o tratamento médico correspondente          

conseguiu vir a uma nova consulta terapêutica, e nesta segunda oportunidade, iniciar um             

tratamento psicanalítico. Assim que ficou instalado o vínculo analítico conseguiu, lentamente           
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e com dedicação, remontar a sua história, encaixando as lembranças como peças de um              

quebra cabeça. Deste modo, iniciou um processo de reelaboração, vivendo lutos que haviam             

permanecido em estado de congelamento, detidos e imutáveis. A aceitação da sua situação             

presente com as suas possibilidades reais e limitações, abriu o espaço para projetar um tempo               

futuro, um porvir com esperança. 

Caso clínico 

A Maria, de 40 anos, foi encaminhada à consulta porque apresentava sintomas depressivos.             

Na primeira vez veio acompanhada pelo Pablo, seu namorado. Durante esta foram            

constatadas duas situações: os seus sintomas não correspondiam a uma depressão e o             

relacionamento com o seu namorado era conflituoso. Foram solicitadas avalições clínicas e            

neurológicas e o diagnóstico foi Demência por Aids. Havia contraído o vírus aos vinte anos.               

Quando ficou sabendo e com medo da reação da sua mãe, iniciou um tratamento que               

interrompeu diante da evidência dos primeiros efeitos adversos. Ela não contou nada para o              

Pablo, mas os exames dele deram negativo. Era um homem agressivo, violento e dominador.              

A Maria (demente, sem poder tomar decisões) ficou sob a guarda de seus pais que decidiram                

interná-la e expulsar o namorado do apartamento que compartilhavam. Além disso, as            

frequentes consultas psicoterapêuticas foram canceladas. Depois de um ano e meio sem ter             

notícias dela, entra em contato com a sua terapeuta. Comentou que ficou internada, primeiro              

numa clínica geral para fazer um tratamento para a sua doença, depois numa clínica              

psiquiátrica e, finalmente, que estava morando na casa dos seus pais. Durante esse tempo,              

sempre esteve acompanhada, não teve contato com os seus amigos, nem com o seu              

ex-namorado, não trabalhava, não lidava com dinheiro e não saía de casa, a não ser para ir                 

Organiza 
Federación Psicoanalítica de América Latina 

Septiembre 13 al 17 de 2016 
Cartagena, Colombia 

 

 



aos médicos. Como a doença lhe provocou um dano cognitivo significativo, perdeu a             

capacidade de lembrar quem era, o que fazia e com quem morava. Foi recuperando a               

memória aos poucos, à medida que recebia terapêutica médica. Manifestou que as lembranças             

vinham em forma de “turbilhão” e não conseguia dar-lhes significado. Foi assim que             

recordou os móveis do consultório da terapeuta, a sua imagem tentando estabelecer contato             

com ela nas primeiras sessões, o seu sobrenome. Pensou, então, que recuperar esse espaço              

terapêutico era bom para ir em busca da sua memória, entender o que havia acontecido e                

pensar na sua história. 

A Maria não tinha irmãos. Ela veio depois de muitos anos do casamento dos seus pais. A sua                  

mãe nunca quis ter filhos e provocou vários abortos. Ela nasceu porque a sua mãe tinha medo                 

de correr risco de vida se interrompia novamente a gravidez. A Maria sempre sentiu os               

efeitos dessa rejeição, para a sua mãe o mais importante era o trabalho deixando que ela fosse                 

criada por uma avó. A figura desta mãe, autoritária, exigente e hostil era compensada pela               

presença desta pessoa carinhosa que lhe proporcionava uma dedicação incondicional. Esse           

encontro, com acordos implícitos e segredos era um refúgio para receber gratificação e             

carinho. 

O seu pai, cronicamente doente, era incapaz de interferir nas decisões da sua esposa, ficando               

toda a família submetida às decisões maternas. 

A Maria respondia aos requerimentos infantis de forma adequada, tendo pouco espaço para             

brincar e para as relações sociais. Embora fosse boa aluna e tivesse um bom comportamento,               

não tinha o reconhecimento esperado dos seus pais. Durante a sua adolescência saía pouco,              
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tinha poucas amigas e não lhe permitiam ir dançar e nem participar das excursões estudantis.               

Quando ela terminou o segundo grau a sua avó morreu. Imediatamente a família desmontou a               

casa onde moravam todos juntos e se mudaram. Ela se sentiu desolada. Decidiu não estudar               

mais e se dedicou a trabalhar pensando que este poderia ser o caminho para ser independente                

do entorno familiar. Começou um relacionamento com um jovem conhecido da família, mas,             

ao ficar sabendo que era viciado em drogas, se separou. No ano seguinte ficou sabendo que                

ele tinha morrido por causa de uma infecção relacionada com a Aids. Com muito medo e                

sozinha, foi fazer exame e fica sabendo que ela também tinha esse vírus. Começou um               

tratamento num hospital sem que os seus pais soubessem, que acabou abandonando devido             

aos persistentes e notáveis efeitos adversos da medicação antirretroviral. Logo depois, inicia            

um relacionamento com o Pablo e, embora tivesse todo o cuidado para não o contagiar, não                

contou nada sobre a sua doença. Consegue progredir no trabalho e ser independente. A sua               

vida transcorre de tal modo que convive com a sua doença, negando-a, isto é, à custa da                 

excisão psíquica e física. Esse sofrimento corporal oculto volta brutalmente anos depois em             

forma de demência, expressão da localização cerebral do vírus. A interpretação do quadro             

como depressão faz com que procure um psicoterapeuta, este encontro possibilita chegar ao             

diagnóstico da enfermidade, seu tratamento e a possibilidade de fazer análise posteriormente.            

O modo regressivo do funcionamento psíquico e corporal ocasionado pela demência fez com             

que voltasse a depender absolutamente dos seus pais. O curioso nesta oportunidade foi que as               

intervenções eram reguladas por quase todos os integrantes da equipe de saúde que também              

tratavam dela. A Maria descobriu, então, que existia uma maneira diferente de se vincular.              

Sentiu que se interessavam por ela, pelo seu sofrimento e pelos seus sentimentos. “Estes              
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médicos podem ver o lado humano ”, repetia. Situação não menos importante para ela que              

havia crescido em um lar tão carente de afetos. 

Estes laços sociais lhe deram o apoio necessário para recuperar-se da situação traumática e se               

autovalorizar. Tem início novamente em ato um ‘corte’ que repara a função paterna que              

falhou.  A doença foi como um “nascer de novo”, uma segunda oportunidade.  

Hipótese e linhas de trabalho  

É a partir do caso clínico da Maria que estabeleceremos algumas linhas de trabalho para               

depois intercambiar opiniões com os colegas.  

A mãe exerceu uma função desobjetalizante, impedindo a ligação de cargas livres e             

dificultando o trabalho de pensar. O excesso materno deixa evidente uma posição oscilante             

entre uma ausência sinistra que a abandona e uma presença intrusiva que a violenta, sendo               

como uma loucura para a paciente. O comportamento materno com esta oscilação vertiginosa             

mostraria ser uma mãe “border”, sem limite próprio, sem capacidade para diferenciar-se e             

estabelecer diferenças ego- não ego, uma mãe “louca”, e como consequência enlouquecedora.  

Este excesso quântico enlouquecedor, impossível de ser trabalhado, teria ocasionado na           

paciente um caminho para a descarga somática, quando na época da saída da adolescência              

aconteceu a morte da sua avó. A somatização originada naquela situação de mudança e de               

crise, mostra a dificuldade de conexão com o seu mundo interno e da carência              

representacional que possa dar conta desses processos.  
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O contágio do vírus (em que a sexualidade de Maria está envolvida) naquele momento de               

juventude da sua vida, poderia ser entendida como uma possível descarga (exclusão somática,             

“acting in” de Green) que substitui não só a realização do luto pela sua avó, senão também                 

daquele luto de separação adolescente, do corpo infantil, da onipotência, dos pais poderosos.             

A Maria teria ficado “ligada” ao objeto primário, sua mãe; naquela situação não gratificante,              

não estimulante da sua vida que não consegui se separar, substituir, ir fazendo paulatinamente              

os lutos normais. 

No relato da paciente o Objeto materno se mostra excindido a mãe má e a avó pura bondade,                  

idealização e algo pejorativo convivem a condição de projetar-se e se identificar sendo             

objetos. A Maria costuma referir-se a si mesma com o nome de “Rosa”, quando se encontra                

funcionando psiquicamente ao estilo de sua mãe, agressiva e autoritária. Antes de ficar             

doente se identificava mais com “Rosa” que com “Maria”, pois esta última é mais reflexiva e                

consciente do aspecto humano e sofrido da vida. Pensamos que a função materna falhada              

substituída pela avó, a resgatou de cair na loucura de uma psicose, mas não pôde               

´resguardá-la´ de um funcionamento mental no nível psicossomático (1978 Winnicott). 

O luto pela avó morta, parecia ser um luto impossível aos 17 anos, pois ela havia sido o único                   

objeto de apoio e de refúgio. O contágio com o vírus da Aids nesse momento, a colocava no                  

caminho de uma afecção de prognóstico ominoso, quase como um reencontro imaginário            

com a avó que perdeu? A Maria tinha aprendido com ela comprar, às escondidas de sua mãe                 

e ficar calada, por exemplo, vestidos dos quais gostava. Depois, guardaria durante anos um              
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segredo terrível, ameaçador, que o levaria no seu corpo, que a acompanharia silenciosamente,             

mas à espreita.  

Neste momento, nos deteremos neste fato: o segredo rigorosamente mantido, aquela repetição            

com forma de destino, que significado tinha para a Maria? Que importância teve? Teria sido               

um modo de constituir um espaço próprio deixando de fora a sua mãe, um espaço que desde o                  

falecimento da sua avó não conseguia encontrar em nenhum lugar e do qual não abria mão?                

Poderia o segredo de possuir um vírus, que justamente por ser segredo e não ter tratado a                 

doença por dentro como morte silenciosa, ter se constituído no último reduto de vida?              

Constituía deste modo o próprio espaço mais íntimo, onde ninguém pudesse entrar e que              

ninguém poderia roubar-lhe?  

Ao mesmo tempo, esse segredo que seguindo essas ideias poderia ser entendido como             

constitutivo, enquanto lhe permitia montar um mundo próprio que deixava de fora os outros e               

se diferenciar, levado ao extremo como se apresenta na paciente, mostraria um mecanismo de              

defesa forte, próximo à desmentida. Sabia que era portadora do vírus da Aids, mesmo assim               

vivia a vida como senão o tivesse, sem fazer tratamento, sem contar nada, sem procurar um                

médico ou fazer exames. Tratava o seu próprio corpo como se fosse algo alheio, com a                

mesma violência com que os outros a tratavam, ignorando-o e descuidando-o. Identificada            

como “a morta”, identificada com os bebês abortados pela sua mãe, transformava-se ela             

mesma no “ aborto” desejado pela sua mãe.  

A violência materna não pôde ser diminuída nem regulada por um pai fraco, doente e               

dependente que, olhando para outro lado, buscava refúgio em diferentes casos de amor. Nesta              
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trama familiar, o caminho à exogamia da Maria acabou falhando também. Na escolha de              

objeto repetiu um vínculo violento, que não a cuidava, que era exigente e a desvitalizava, um                

vínculo não confiável, que causava dano. Primeiro, a relação com um namorado que lhe              

contagiou com o vírus. Depois, ao ficar sabendo que era portadora do vírus da Aids, mesmo                

que desmentido, teve dificuldade de se aproximar de outros homens. Então, escolheu como             

parceiro um homem que a hostilizava como a sua mãe. 

É evidente que não poderíamos conjeturar que uma doença como a demência possa ser              

incluída em uma série de determinação inconsciente, entretanto podemos interpretar os           

sintomas da doença enquanto um sinistro lucro secundário da doença. Quanto a Maria tinha              

da sua vida para não querer lembrar, para desejar esquecer que estava no mundo, para não                

querer saber nada sobre aqueles que estavam ao seu redor, para desligar-se desse mundo              

hostil? A demência a arrancou do seu mundo, de forma violenta, com essa mesma violência               

que havia sofrido das pessoas mais próximas, agora dirigida para ela mesma, a Maria se               

arrancava da sua própria vida se deixando destruir pela demência.  

Se ao compreender a configuração familiar da paciente, nos detivemos nos excessos de uma 

mãe “louca” e sem limites, é congruente descobrir uma função paterna que falhou e que não 

pôde diminuir os caprichos maternos. Quando falamos de função paterna não nos referimos 

apenas ao pai da Maria, cuja figura se mostra fraca e pouco presente, aí incluímos a todos as 

outras possíveis pessoas de terem participado nessa função, avós, tios, irmãos, professores, 

médicos, etc. E é nesta linha de trabalho que destacamos a importante atuação que tiveram os 

médicos que trataram a doença, com quem a Maria pôde construir um laço, que não só lhe 

permitiu curar-se da demência e encaminhar o tratamento do vírus da Aids, senão que a partir 
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deste, conseguiu apostar na confiança de estar com outro, projetar-se e amenizar a violência 

materna, se resguardando do seu alcance. Ela conseguiu desarticular o segredo que a 

ondenava à doença e ao abandono. 
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