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O que será que me dá
Que me bole por dentro, será que me dá
Que brota à flor da pele, será que me dá
E que me sobe às faces e me faz corar
E que me salta aos olhos a me atraiçoar

E que me aperta o peito e me faz confessar
O que não tem mais jeito de dissimular
E que nem é direito ninguém recusar

E que me faz mendigo, me faz implorar
O que não tem medida, nem nunca terá
O que não tem remédio, nem nunca terá

O que não tem receita
O que será que será

Que dá dentro da gente e que não devia
Que desacata a gente, que é revelia

Que é feito uma aguardente que não sacia
Que é feito estar doente de uma folia

Que nem dez mandamentos vão conciliar
Nem todos os ungüentos vão aliviar

Nem todos os quebrantos, toda alquimia
Que nem todos os santos, será que será

O que não tem descanso, nem nunca terá
O que não tem cansaço, nem nunca terá

O que não tem limite
O que será que me dá

Que me queima por dentro, será que me dá
Que me perturba o sono, será que me dá

Que todos os ardores me vêm atiçar
Que todos os tremores me vêm agitar
E todos os suores me vêm encharcar
E todos os meus nervos estão a rogar

E todos os meus órgãos estão a clamar
E uma aflição medonha me faz suplicar

O que não tem vergonha, nem nunca terá
O que não tem governo, nem nunca terá

O que não tem juízo

Chico Buarque, à Flor da Pele.



Os Três Ensaios Sobre a Teoria Sexualidade (1905)
A sexualidade está presente nos escritos de Freud desde os
Estudos sobre a histeria (1893-1895)
- sedução sexual real, trauma, repressão

Duas descobertas implicam na superação da teoria da
sedução: a papel da fantasia e da sexualidade infantil
Essas duas descobertas podem ser concentradas numa
só: a descoberta do Édipo (1ª. referência, carta a Fliess, 15
de outubro de 1897)

Verifiquei, também no meu caso, o apaixonamento pela
mãe e ciúmes pelo pai, e agora considero isso como um
evento universal do início da infância ...

(Freud, V. I, pp. 358-59). 



Se a importância da sexualidade era algo que Freud, desde
seus primeiros escritos, já havia assinalado, o que vai ser
colocado nos Três ensaios é a consideração de uma
sexualidade infantil

A relação de uma criança com quem quer que seja
responsável por seu cuidado proporciona-lhe uma fonte
infindável de excitação sexual e de satisfação de suas
zonas erógenas. Isso é especialmente verdadeiro, já que a
pessoa que cuida dela, que, afinal de contas, em geral é
sua mãe, olha-a com sentimentos que se originam de sua
própria vida sexual: ela a acaricia, beija-a, embala-a e
muito claramente a trata como um substitutivo de um
objeto sexual completo.



 Os Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, foi publicado
por Freud em 1905 e é o texto no qual o conceito de
sexualidade é mais trabalhado, sofrendo modificações até o
ano de 1925.

 A obra é considerada por muitos como a mais
importante de Freud depois de A interpretação dos
sonhos (1900a)

 Nela Freud desafia abertamente a opinião popular
e os preconceitos vigentes sobre a sexualidade:
 estendeu a noção de sexualidade para além dos

limites em que era mantida por sua definição
convencional;

 reporta o início da sexualidade à primeira
infância, um período muito mais precoce que se
imaginara até então.



 demonstra que a sexualidade não começa na puberdade,
mas desde a infância precoce, e que ela segue um
desenvolvimento em fases sucessivas até culminar na
sexualidade adulta.

 Freud também estabelece uma ponte entre as formas
anormais de sexualidade e a sexualidade dita normal.

 Segundo Jones, o público reagiu escandalizado à leitura dos
Três ensaios, que tornaram Freud "universalmente
impopular”.

 A obra é dividida em três partes:
 a primeira é dedicada às perversões, designadas pelo

nome de aberrações sexuais
 a segunda à sexualidade infantil
 e a terceira à puberdade.



O conceito de Pulsão 
Para Freud, a pulsão é:

"é o representante psíquico dos estímulos que se
originam dentro do organismo e alcançam a mente“

A diferença fundamental entre a pulsão (Trieb) e o instinto (Insitink!) 
  

Institinto Pulsão 
 Visa à  reprodução da espécie 
 designar um comportamento 
hereditariamente fixado 

 possui um objeto específic 

 Visa ao prazer 
 a pulsão não implica 
comportamento pré-formado 

 não tem um objeto específico 
 variedade nos objetivos 
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Componentes da pulsão
A fonte
 é corporal, endógena
 Uma excitação somático que ocorre num órgão ou parte do corpo
 esta excitação é representada na vida mental por uma idéia e por um

afeto
A pressão
 Caráter ativo da pulsão, exigência de trabalho, fator dinâmico.
 elemento motor que impele o organismo para a ação específica

responsável pela eliminação da tensão
o objetivo
 é sempre a satisfação, definida como a redução da tensão provocada

pela pressão. A satisfação é obtida pela descarga de energia
acumulada

o objeto
 a coisa (real/fantasmática) por meio da qual a pulsão é capaz de atingir

seu objetivo. o que há de mais variável numa pulsão



 A noção de Apoio –
 A pulsão sexual se satisfaz por "apoio" na pulsão de

autoconservação.
 O termo apoio designa precisamente essa relação primitiva da

sexualidade com uma função ligada à conservação da vida
 Em termos instintivos, a função de sucção tem por finalidade a

obtenção do alimento satisfazendo o estado de necessidade
orgânica caracterizado pela fome.

 Em termos pulsionais, a excitação dos lábios/língua pelo peito,
produzindo uma satisfação que não se reduz à saciedade
alimentar

 Quando o seio é abandonado, e tanto o objetivo quanto o objeto
ganham autonomia em relação à alimentação, se constitui o
protótipo da sexualidade oral para Freud: o chupar o dedo.

 Tem início, então, o auto-erotismo. Os lábios da criança
comportam-se como uma zona erógena

 A necessidade de repetir a satisfação sexual desliga-se da
necessidade de nutrir-se



Primeiro ensaio

As aberrações sexuais
 Neste ensaio, Freud critica os préconceitos populares e

contesta a opinião dominante entre os cientistas da época
segundo a qual as perversões, resultam de uma
degenerescência ou são uma tara constitutiva.
 Considera que as perversões decorrem de um

componente adquirido da sexualidade humana, não
sendo um componente inato ou constitutivo.

 Freud propões buscar a origem das perversões na
infância, isto é, no desesenvolvimento psicossexual.



AS PULSÕES PARCIAIS

 Freud aborda em seguida a questão dos "desvios em relação
à meta (objetivo) sexual“:
 nas perversões a pulsão sexual se mantém desintegrada

em vários componentes chamados de "pulsões parciais",
enquanto na sexualidade normal as pulsões parciais se
reúnem e se colocam a serviço da maturidade genital.

 as perversões se baseiam, então, na dominação de uma
pulsão parcial de origem infantil.

 Constituem fixações em metas sexuais preliminares,



A PREDISPOSIÇÃO PERVERSA POLIMORFA
 A descoberta do papel precoce desempenhado pelas zonas

erógenas* levou Freud a considerar que existe na criança o
que ele chama de uma "predisposição perversa polimorfa".

A expressão destaca a grande diversidade de zonas
erógenas suscetíveis de serem despertadas precocemente
à excitação sexual.

 A existência de uma predisposição perversa polimorfa na
criança pequena permitiu a Freud explicar o fato de que

toda perversão no adulto resulta da persistência de um
componente parcial da sexualidade infantil.

* Qualquer região do corpo suscetível de se tornar sede de uma excitação de tipo
sexual. De forma mais especifíca, certars regiões que são funcionalmente sedes
dessa excitação.



 Partindo da noção de Pulsão e objeto, Freud introduz
uma distinção dentro do campo das perversões:

Desvios sexuais em relação ao objeto (a pessoa
pela qual emana uma atração sexual)

Auto-erotismo, pedofilia, gerontofilia,
incesto, homossexualidade, zoofilia,
fetichismo, necrofilia, travestismo, etc.

Desvios sexuais em relação a meta (objetivo)
sexual (ato a que leva a pulsão)

Voueurismo, exibicionismo, violação,
sadismo, masoquismo, donjuanismo, etc.



PERVESÃO E NORMALIDADE

 Freud chegou a duas conclusões que chocaram
particularmente o público:
1. A neurose é por assim dizer o negativo da perversão.

Metáfora tirada da fotografia que significa que o que é
agido pêlos perversos através de seus comportamentos
sexuais aberrantes, os neuróticos imaginam em suas
fantasias e em seus sonhos.

2. conclui que a predisposição às perversões não é um
traço excepcional, mas que pertence integralmente à
constituição dita normal.



AS INVERSÕES (HOMOSSEXUALIDADE)
O papel da bisssexualidade
 No que se refere às inversões (homossexualidade), Freud se

pergunta: Quais são os fatores que levam a escolha de objeto
homossexual ou heterossexual?
 Freud resolve a questão recorrendo à bissexualidade,

predisposição universal de todo ser humano.
 Freud foi o primeiro a aplicar essa noção ao nível

psicológico, postulando que tendências masculinas e
tendências femininas coexistem desde a infância em todo
indivíduo, de forma que a escolha de objeto definitivo
depende da predominância de uma tendência em relação à
outra.
“Era sugestivo transpor essa concepção para o campo
psíquico e explicar a inversão em todas as suas variedades
como a expressão de um hermafroditismo psíquico.”



[O fetiche] Também salva o fetichista de se tornar
homossexual, dotando as mulheres da característica
que as torna toleráveis como objetos sexuais. ...
Provavelmente a nenhum indivíduo humano do sexo
masculino é poupado o susto da castração à vista de
um órgão genital feminino. Por que algumas pessoas
se tornam homossexuais em conseqüência dessa
impressão, ao passo que outras a desviam pela
criação de um fetiche, e a grande maioria a supera,
francamente não somos capazes de explicar. É
possível que, entre todos os fatores em ação, ainda
não conheçamos os decisivos para os raros
resultados patológicos.

(Fetichismo, 1927)



É bem sabido que em todos os períodos houve, como ainda há,
pessoas que podem tomar como objetos sexuais membros de seu
próprio sexo, bem como do sexo oposto, sem que uma das
inclinações interfira na outra. Chamamos tais pessoas de bissexuais
e aceitamos sua existência sem sentir muita surpresa sobre elas.
Viemos a saber, contudo, que todo ser humano é bissexual nesse
sentido e que sua libido se distribui, quer de maneira manifesta, quer
de maneira latente, por objetos de ambos os sexos. Mas ficamos
impressionados pelo ponto seguinte. Ao passo que na primeira
classe de pessoas as duas tendências prosseguem juntas sem se
chocarem, na segunda classe, mais numerosa, elas se encontram
num estado de conflito irreconciliável. A heterossexualidade de um
homem não se conformará com nenhuma homossexualidade e vice-
versa. Se a primeira é a mais forte, ela obtém êxito em manter a
segunda latente e em afastá-la, pela força, da satisfação na
realidade. Por outro lado, não existe maior perigo para a função
heterossexual de um homem do que o de ser perturbada por sua
homossexualidade latente.

(Análise Terminável e Interminável,1937)



 Homossexualidade feminina
 Fixação infantil na mãe e decepção com o pai

 Homossexualidade masculina

 Vinculo intenso entre filho e mãe. Filho se identifica
com mãe, transforma-se nela e busca objeto capaz
de substituí-lo e a quem possa amar (1915).

 Toda perversão é uma suspensão do processo de
desenvolvimento



SEGUNDO ENSAIO 
A SEXUALIDADE INFANTIL
 No segundo ensaio, Freud:

 abala ainda mais a crença popular, segundo a qual a pulsão sexual
está ausente durante a infância e aparece apenas na puberdade,
como também os estudos científicos que ignoravam a existência de
uma sexualidade na criança.

 Ele atribui essa ignorância ao que chama de "amnésia
infantil", isto é, ao fato de que os adultos têm pouca ou
nenhuma lembrança de seus primeiros anos de infância.

 Para Freud, tanto o esquecimento da amnésia infantil
quanto o esquecimento da amnésia histérica têm como
causa a recalque.



AS MANISFRESTAÇÕES DA SEXUALIDADE INFANTIL
 Freud toma como modelo das manifestações da sexualidade

infantil a sucção que aparece no bebé e pode persistir inclusive
por toda a vida.

 Segundo ele, a criança que suga busca um prazer já vivido que
se baseia na "primeira e mais vital atividade da criança, o
aleitamento no seio materno (ou em seus substitutos).

 Durante a amamentação, os lábios da criança têm o papel de
zona erógena que está na fonte da sensação de prazer. Assim, "a
atividade sexual se apoia inicialmente em uma das funções que
serve à conservação da vida”, e só mais tarde a satisfação
sexual se separa da necessidade de alimentação e se torna
independente.

 Segundo Freud, essa propriedade erógena não se limita à zona
oral e pode estar ligada a qualquer outra parte do corpo.



AS FASES DE DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO
DA SEXUALIDADE

 Freud sugere também a ideia de que o desenvolvimento da
libido* passa por uma sucessão de fases, cada uma
correspondendo a uma das zonas erógenas prevalentes.

 O desenvolvimento da sexualidade seguiria uma progressão
a partir das fases pré-genital de organização da libido - oral,
sádico-anal e fálica - até a organização genital, esta última
instituindo-se na puberdade.

 Embora descreva o desenvolvimento psicossexual infantil
em termos evolucionistas, Freud esclarece que essa
progressão não é completamente linear e que cada fase
deixa marcas permanentes atrás de si.
* vontade, desejo, enérgia sexual; Psican. Energia motriz da pulsão de vida.



As organizações pré-genitais

 Freud considera que a sexualidade anárquica do período de
auto-erotismo comece a se organizar em torno de zonas
privilegiadas antes de adquirir uma organização global em
torno da zona genital.

 As fases de organização da libido - A noção de fase libidinal
designa uma etapa do desenvolvimento sexual da criança
caracterizada por uma certa organização da libido
determinada por:
 Uma predominância de uma zona erógena
 ou por um modo de relação de objeto



Fases Pré-genitais
As diferentes fases do desenvolvimento psicossexual não
são claramente delimitadas ou separadas umas das outras.
Todas essas fases passam antes gradualmente uma pela
outra e se interpenetram.
A “sexualidade infantil” se apresenta como muito
indiferenciada e muito pouco organizada, diferindo da do
adulto, em pelo menos três pontos:
- As regiões corporais de maior sensibilidade (ou fontes

pulsionais) não são forçosamente as regiões genitais.
Outras zonas erógcnas (regiões que proporcionam
prazer) predominam.

- Os alvos são diferentes: é evidente que a "sexualidade
infantil" não conduz a relações genitais propriamente
ditas, mas ela comporta atividades que, mais tarde,
desempenharão um papel, sobretudo no prazer dito
"preliminar".

- Essa "sexualidade infantil" possui a tendência a ser auto-
erótica, antes de dirigida aos objetos.



Fase Oral

A zona bucal como zona erógena ou fonte corporal
pulsional.
Geralmente, dá-se esse nome de "fase oral" à fase de
organização libidinal que vai do nascimento ao
desmame.

O Objeto original do desejo

o objeto digamos "erótico" do lactente; é
constituído pelo seio materno ou seu substituto.
a primeira expressão da libido é a ação de mamar.

Com efeito, não somente esse ato de mamar
satisfaz a necessidade de nutrição, mas ainda
proporciona prazer em si mesmo.



A separação da mãe, no momento do nascimento, instaura
uma nova relação mãe-bebê, relação dependente e
praticamente simbiótica, fusional.
O principal mediador da relação, a partir do nascimento, é a
função alimentar ou nutricional.
A essa função relaciona-se um prazer que o bebê
experimenta no momento de ser nutrido.
E essa satisfação libidinal, apoiada sobre a necessidade
fisiológica de ser nutrido, vai separar-se desta.
O bebê descobre que a excitação pela boca e pelos lábios
proporciona um prazer em si, ainda que não seja
acompanhada de nutrição (chupar os lábios, sucção do
polegar, etc.).
A literatura contém muitas referências que sugerem a
existência de uma pulsão de mamar, que operaria
independentemente do processo da nutrição.

por exemplo, ultrasonografias mostram que desde o
período intra-uterirvo o feto suga o polegar.



O objetivo pulsional

pode-se dizer que ele é duplo:
- Por um lado, é a estimulação agradável da zona

erógena bucal, prazer que é auto-erótico.
- Por outro lado, é o desejo de incorporar os objetos,

desejo específico da oralidade
- apesar do emprego do termo "objeto", não se confere

a este o verdadeiro estatuto de objeto exterior. O
objeto quase que não é senão uma parte do sujeito
(incorporado ou enogolido), a criança leva à boca
tudo o que lhe interessa.

A esses fins de incorporação correspondem medos e
angústias orais específicos, tais como: o medo de ser
comido que se vê reviver nos sonhos e fantasias.



A fase oral divide-se em duas subfases:
- De 0 a 6 meses: fase oral precoce.

- Prevalência da sucção, que tende à incorporação, à
assimilação oral das excitações oriundas do exterior, ou
seja. de um "objeto" sentido como bom e que,
teoricamente, não é destruído; há satisfação auto-
erótica de compensação, sobretudo nas frustrações
(sucção masturbatória do polegar, pelo simples prazer
de chupar)

- Indiferenciação entre corpo próprio e objeto exterior,
ausência de distinção entre o bebê que mama no seio e
o seio que o nutre.

- Ausência de amor e ódio propriamente ditos, com o
psiquismo estando, então, livre de ambivalência afetiva.



- A fase oral-sádica (de 6 a 12 meses):
- é marcada pelo surgimento dos dentes, da mordida e dos

mordiscamentos dos objetos. inicialmente o seio materno,.
- Nessa época, o bebê responde a uma frustração mordendo,

ele exprime, ao morder, uma pulsão agressiva.
- A incorporação tornou-se sádica, ou seja. destrutiva; o objeto

incorporado, na vivência do bebê, é atacado, mutilado,
absorvido e rejeitado, no sentido da destruição do objeto.

- A relação ambivalente é concomitante à segunda parte da
fase oral, quando do surgimento das pulsões sádicas.

Relação de objeto

O primeiro objeto de cada indivíduo é sua mãe
O termo "mãe" deve ser tomado no sentido amplo:

a pessoa que cumpre a maior parte dos cuidados a
serem dados ao bebê.



a relação do lactente com seus pedaços de objetos se
estabelece em duas direções:
- Auto-erotismo, acompanhado muitas vezes de

masturbação (primeira fase masturbatória);
- Relação anaclítica, significa o estado de dependência

absoluta que liga fisicamente o bebê às pessoas cujas
intervenções o mantêm vivo..

A descoberta real dos objetos

Se faz, pouco a pouco, por um processo gradual. De início,
admite-se que uma relação objetal, dita primitiva, se
constitui por ocasião dos momentos de ausência do objeto
anaclítico (isto é, da mãe).
A seguir, o bebê aprende a difernciar suas impressões, e a
primeira diferenciação é. sem dúvida, a que se estabelece
entre objetos "de confiança ou conhecidos" e os objetos
"inabituais ou estranhos". Estes são então percebidos como
perigosos, enquanto que os primeiros dão confiança e são
amados.



O Desmame

 O desmame é frequentemente um trauma que é
vivido como uma punição – sobre o modo da
frustração – conseqüência da agressão

 É o conflito relacional específico que se liga à
resolução da fase oral.



Resumo : Fase Oral
Fase que vai do nascimento ao desmame.
É a primeira fase da evolução sexual pré-genital.
O prazer está ligado à ingestão de alimentos e à
excitação da mucosa dos lábios e da cavidade bucal

a fonte é a zona oral
o objeto é o seio
O objetivo é a incorporação do objeto

 fase oral precoce (função de sucção),
 fase oral-sádica (função de morder)

modo de relação de objeto: a incorporação
Na fase oral precoce: a incorporação,
na fase oral-sádica – a incorporação –

implica a destruição do objeto, o que deflagra
um sentimento de ambivalência em relação
ao objeto

Fantasia: ser comida ou destruída pela mãe



Fase anal

Por volta dos 2 ou 3 anos.
quando se instala o controle esfincteriano, quando o ato de
defecação se torna um ato sobre o qual a criança pode
adquirir um domínio suficiente, que o prazer ligado a essa
defecação, assim como os conflitos específicos que se
ligam a ela, ocupam uma situação privilegiada.

Fonte pulsional corporal ou zona erógena parcial

A mucosa ano-retal, mais geralmente, toda a mucosa da
zona intestinal de excreção, investida de uma libido difusa a
todo o interior (e não apenas ligado aos orifícios).

O Objeto da pulsão anal

Ocorre uma complexidade crescente do jogo pulsional.
A mãe, que permanece sendo o objeto privilegiado das
pulsões da criança, tornou-se uma pessoa inteira.



A mãe é um objeto que estará sobretudo em
questão, para a criança manipular, como ela
"manipula" suas matérias fecais.
Outro objeto na fase anal é o conteúdo intestinal ou
cilindro fecal. Ele é, de início, um excitante direto da
erogeneidade da zona corporal.
O cilindro fecal é considerado pela criança como
uma parte de seu próprio corpo, que ela pode – por
uma “decisão voluntária” - conservar no interior de sí,
ou expulsar, dele se separando.
Esta ação permite à crianç a fazer a distinção entre
interno e externo.
O cilindro fecal representa para a criança uma
moeda de troca entre ela mesma e os adultos.
- Freud estabelece as equivalências entre as fezes, o

presente que se oferece ou que se recusa.



Angústia específica
 o temor de ser brutalmente despojado do conteúdo

do corpo, de ser esvaziado literalmente, por
arrancamento.

objetivo pulsional

Expulsar a produção intestinal, não é o único ato
anal ao qual está ligado um prazer, retardar essa
defecação, isto é, reter suas matérias ao menos
durante um certo tempo, é, para a criança, de um
prazer erógeno indiscutível.



Objetivo: Fase "expulsiva“

O objetivo é, aqui, desfrutar sensações agradáveis
durante a excreção.
Além do prazer "natural", uma estimulação
adicional é obtida como conseqüência da
importância que os pais conferem às funções anais
e que conduz a criança a aumentar seu interesse
por este ato neuromuscular.
Uma outra fonte de estimulação intensa,
contingente, é constituída pelas higienização
(lavagens, etc.) ministradas pela mãe.



Fase retentiva

O prazer principal se dá na retenção.
Se no início, a progressão do cilindro fecal se ligava a
sensações experimentadas passivamente. Nesta fase, o
prazer ligado ao ato expulsivo/retentivo se torna o objeto
de uma busca ativa.
- utilizar suas matérias fecais como presente, para

demonstrar seu afeto; ou,
- Elemento sádico: ao contrário, retê-las - o que tem a

significação de um gesto hostil (sádico) em relação
aos pais.

- é preciso notar que a expulsão intempestiva,
coincidindo com a recusa de cumprir, no momento ou
nas circunstâncias em que o controle é desejado
pelos pais, assume também um caráter agressivo de
oposição.



Características da fase anal:
- O auto-erotismo, que ela sempre comporta.
- O aspecto sádico, o qual caracteriza a totalidade
da fase anal, a ponto de se designar habitualmente
essa fase pelo qualificativo "sádico-anal". Esse
aspecto sádico deriva aqui de uma dupla fonte:
- por um lado, na origem, o próprio ato de expulsão

está em causa, as matérias fecais sendo
consideradas como objetos que são destruídos e
pelos quais a criança não experimenta nenhuma
consideração;

- por outro lado, os fatores sociais desempenham
mais tarde um papel, pois a criança pode utilizar
sua faculdade de expulsão ou reter as fezes para
desafiar os pais. que procuram lhe ensinar a
necessidade da limpeza.



Relação de objeto

É no modelo das relações mantidas pela criança com suas
matérias fecais, e em função dos conflitos suscitados pela
educação para a limpeza, que o sujeito vai orientar sua
relação de objeto.
Características específicas = Ambivalência

A ambivalência é aqui fisiologicamente fundada na
atitude contraditória face às matérias fecais, que serve
de modelo às relações com o outro.
Assim, os objetos: mãe, pessoa no entorno, etc.
Poderão ser:

- recusados, expulsos e por isso mesmo destruídos;
- introjetados, isto é, guardados como objetos de

apropriação, retidos como uma possessão preciosa e
amada.



A oposição do par atividade-passividade marca
profundamente as relações objetais próprias dessa
fase.
É sobre o modelo desse esquema dualista ativo-
passivo, derivado do investimento anal, que a
criança é sensibilizada, em sua relação com os
objetos.
O essencial da relação implica no par subjugar-ser
subjugado, dominar-ser dominado.



Resumo fase anal
Fase que vai dos 2 aos 3 anos.

a fonte é o trato reto-anal
o objeto são os conteúdos intestinais/pais
O objetivo é a expulsão e a retenção

modo de relação de objeto: a polaridade atividade-
passividade que Freud faz corresponder à polaridade
sadismo-masoquismo

subjugar/ser-subjugado, dominar/ser-
dominado.

 impregnada de valor simbólico, sobretudo ligado às fezes:
a atividade de dar e receber ligada à expulsão e retenção
das fezes
Fantasia: ser despojado do conteúdo interno do corpo



Fase fálica
 Depois do terceiro ano, a fase fálica, assim

nomeada e descrita por Freud. instaura uma
relativa unificação das pulsões parciais sob o
primado dos órgãos e das fantasias genitais.

 Seja pela masturbação, seja por meio de suas
investigações, a criança irá pouco a pouco tomar
consciência da realidade anatômica do pênis, e
começará a se fazer perguntas sobre a existência
ou a não-existêcía desse atributo corporal nela ou
nos outros.

 Nesse momento, o pênis não é ainda percebido
como um órgão genital, mas sim como um órgão
de potência ou de completude.



A criança não faz a diferença entre um homem em
relação a uma mulher, mas entre a presença ou a
ausência de um só termo, o falo.

O menino
Pelo fato de se saber possuidor de um pênis que
falta às meninas, o menino supervaloriza esse
pênis:

A menina
trata-se para a menina, de uma verdadeira e
profunda ferída narcísica que traz consigo um
sentimento de inferioridade no plano corporal e
genital, ainda por cima complicado e reforçado por
fatores socioculturais.



... o segundo sonho aludia à teoria sexual
infantil segundo a qual meninas são
meninos castrados. Quando lhe sugeri que
ela tivera essa crença infantil, confirmou
imediatamente o fato, dizendo-me ter
ouvido a anedota do garotinho que diz à
garotinha: “Cortado?”, ao que a menininha
responde: “Não, foi sempre assim.”



Problemática da fase fálica
 A angústia de castração é a expressão consagrada

para designar a reação afetiva que se segue à
constatação da ausência de pênis na menina.
 Essa constatação traz consigo, no menino, o

medo fantasmático de perdê-lo, e,
 na menina, o desejo de possuí-lo.

 Não há necessidade, em absoluto, da intervenção
dos adultos para que a criança "sofra" de uma
angústia de castração, face à qual ela deve
aprender a se defender.

 A princípio, a criança vai rejeitar esse mal-estar ou
essa angústia, defender-se dela. Pensará

aquilo crescerá



Complexo de Édipo
No menino
 Encontramos no menino a seguinte sequência:
 - Desejo edipiano.
 - Angústia de castração e Ameaça fantasmática 

de castração pelo pai.
 O Complexo de Édipo é superado, ao mesmo 

tempo, pela renúncia à mãe (objeto incestuoso) 
e identificação com o pai.

 Final abrupto do Édipo e entrada na latência.



O Édipo da menina: a mudança de objeto
A menina cumpre um passo suplementar: a
transferência da mãe para o pai.
Descobrindo sua falta de pênis, a menina, depois de
um período de denegação e de esperança, vê-se
forçada a aceitar bem rápido essa ausência.
Nenhuma recusa pode apagar nela a falta real, que
não é vivida como a ameaça de uma castração
imaginária, mas como um fato fisiológico.
Forçada, mesmo assim, a aceitar sua falta
(incompletude, inferioridade), a menina vai recriminar
sua mãe e se aproximar do pai,
Surge uma defesa de natureza edipiana: o desejo de
ter um filho, que irá substituir o desejo de ter um
pênis. Com esse objetivo a menina escolhe o pai
como objeto de amor, abandonando seu primeiro
objeto libidinal, a mãe.



Declínio do complexo de Édipo
 O menino renuncia aos desejos sensuais dirigidos

para a mãe e aos anseios hostis em relação ao
pai, e isso sob o choque da ameaça de castração.

 Na menina, a renúncia ao complexo de Édipo é
mais gradual e menos completa. Essa renúncia
provém do medo de perder o amor da mãe, medo
que não constitui uma forca tão potente e tão
dinâmica quanto a da angústia de castração, mas
que desempenha seu papel igualmente.



 Com a resolução do complexo de Édipo, as escolhas
objetais são substituídas por identificações (o que implica o
desejo de se assemelhar a alguém, por exemplo, no
menino que imita as características do pai).

 O mecanismo de formação do superego
 A criança pequena não possui inibições internas,

obedece a seus impulso.
 O papel interditor é prmeiramente representado pela

autoridade parental.
 A renúncia às satisfações pulsionais será consequência

da angústia inspirada por essa autoridade externa.
Renunciando à satisfação pulsional para não perder seu
amor.

 Por meio do mecanismo de identificação essa interdição
externa será internalizada.

 A relação como os pais, o temor de perder seu amor, a
ameaça de punição, transforman-se no superego, pelo
processo de identificação .

 O superego é o herdeiro do complexo de édipo.



Período de latência
 A dissolução ou o abandono do complexo de Édipo são

acompanhados de uma liberação energética considerável.
Essa energia liberada será geralmente investida na
aquisição de um aparelhamento intelectual.

 entre 5 e 6 anos até a puberdade
 Sucedendo ao Édipo e a suas agitações, a fase seguinte do

desenvolvimento é classicamente considerada como uma
fase de repouso e de consolidação das posições
adquiridas.

 os instintos sexuais turbulentos adormecem, o
comportamento tende a ser dominado por sublimações
parciais e formações reativas -, enfim, a criança aí se volta,
de preferência, para outros domínios que não os sexuais-,
escola, companheiros de brincadeiras, livros e outros
objetos do mundo real, ainda que a energia desses novos
interesses seja sempre derivada dos interesses sexuais.



 As transformações da puberdade
 Com o advento da puberdade, ocorrem mudanças

destinadas a conferir à sexualidade infantil sua forma
definitiva e normal. A pulsão sexual fora até aqui
predominantemente auto-erótica; agora, ela encontra um
objeto sexual. Sua atividade fora até aqui derivada de
diversas pulsões, bem como de zonas erógenas
separadas, que, sem atentar umas para as outras, haviam
perseguido um determinado tipo de prazer como sua
finalidade exclusiva. Agora, contudo, surge uma nova
finalidade sexual, e todos os impulsos componentes se
combinam para atingi-la, enquanto as zonas erógenas
passam a se subordinar ao primado da zona genital.



Puberdade
Desenvolvimento psicossexual
 caracterizado por uma revivescência pulsional 

maciça.
 reativação e superativação tanto das pulsões 

agressivas como da libido, tanto narcisistas como 
objetais.

 a tarefa psicológica essencial é a adaptação da 
personalidade às novas condições produzidas 
pelas transformações físicas.

 pode-se considerar todos os fenômenos psíquicos 
que caracterizam a puberdade como tentativas de 
restabelecimento do equilíbrio perturbado.



Relação de objeto, escolha objetl
 Devido ao amor infantil pelos pais, nada mais natural do que a

escolha recair sobre eles, no momento de sair da fase de
latência e encontrar um objeto sexual.

 Assim, a libido se dirige novamente para os objetos de
amor da infância, ou seja, os objeíos de amor parentais, e a
primeira tarefa do Ego será integrar, fazer desaparecer a
necessidade objetiva de viver essa escolha parental.

 O dilema se coloca novamente entre a relação materna
objetiva pré-genital e dual, por um lado, e, por outro, a
relação objetal e genital com os homens e mulheres que
vão substituíres pais.

 Como regra geral e de maneira característica, o jovem
indivíduo vai isolar-se e se comportar como um estranho
em relação à sua família; é a revolta pubertária contra os
pais, a autoridade ou seus substitutos simbólicos.



Ao mesmo tempo em que estas fantasias
claramente incestuosas são superadas e
repudiadas, completa-se uma das conquistas
mais significativas, mas também mais
dolorosas, do período puberal: a
emancipação da autoridade dos pais, único
processo que permite o surgimento da
oposição entre e velha e a nova geração, tão
fundamental para o progresso da civilização.
(Freud, 1905)
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FIXAÇÃO
 Todo indivíduo humano, está marcado por

experiências infantis e mantém-se ligado:
 a modos de satisfação,
 a tipos arcaicos de objeto
 ou de relação de objeto.

 A fixação da libido no processo de desenvolvimento
psicossexual se refere:
 Ao fato da libido permanecer organizada segundo a

estrutura característica de uma das suas fases
evolutivas e buscar reproduzir este modo de
satisfação,

 a subsistência inalterada de certos esquemas de
comportamento que o indivíduo pode tornar a
utilizar.

 A fixação pode ser manifesta ou latente



 Para Freud, as condições da fixação são de duas
espécies:
 por um lado, ela é provocada por diversos

fatores históricos:(História de vida)
 influência do núcleo familiar, satisfação

excessiva , frustração, trauma, etc.
 por outro, é favorecida por fatores

constitucionais:
 determinado componente pulsional parcial

pode ter uma força maior do que outra;
 A fixação da libido no processo de

desenvolvimento psicossexual, estabelece as
posições sobre as quais vai operar-se a regressão
que encontramos nas neuroses, nas perversões e
nas psicoses.



REGRESSÃO

 Processo de organização libidinal do sujeito
que confrontado com frustrações
intoleráveis, retorna, para se proteger delas,
a fase anterior de sua vida libidinal, ali se
fixando e tentando encontrar uma satisfação
fantasmática.

 Retorna a uma etapa de desenvolvimento já
ultrapassado.

 A regressão quanto à fase libidinal e uma
regressão na evolução do ego.



 Tomada em sentido tópico, a regressão opera-
se, segundo Freud, ao longo de uma sucessão
de sistemas psíquicos que a excitação percorre
normalmente segundo determinada direção.

 No seu sentido temporal, a regressão supõe
uma sucessão genética e designa o retorno do
Indivíduo a etapas ultrapassadas do seu
desenvolvimento (fases libidinais, relações de
objeto, identificações, etc.).

 No sentido formal, a regressão designa a
passagem a modos de expressão e de
comportamento de nível Inferior do ponto de
vista da complexidade, da estruturação e da
diferenciação do indivíduo.



 Nossa atitude para com as fases da organização
da libido modificou-se um pouco, de um modo
geral. Ao passo que, anteriormente,
enfatizávamos principalmente a forma como cada
fase transcorria antes da fase seguinte, nossa
atenção, agora, dirige-se aos fatos que nos
mostram quanto de cada fase anterior persiste
junto a configurações subseqüentes, e depois
delas, e obtém uma representação permanente
na economia libidinal e no caráter da pessoa.
Tornaram-se ainda mais interessantes os estudos
que nos ensinaram com que freqüência, sob
condições patológicas, ocorrem regressões a
fases anteriores, e que determinadas regressões
são características de determinadas formas de
doença.

(Novas Conferências Introdutórias sobre Psicanálise, 1933)



Fui depois impelido a supor que a libido nem
sempre passa pelo seu recomendado curso de
desenvolvimento de maneira suave. Como
resultado quer da excessiva força de certos
componentes, quer de experiências que implicam
uma satisfação prematura, fixações da libido
podem ocorrer em vários pontos no curso de seu
desenvolvimento. Se subseqüentemente verificar-
se uma repressão, a libido reflui a esses pontos
(um processo descrito como regressão), sendo a
partir deles que a energia irrompe sob a forma de
um sintoma. Depois tornou-se ainda claro que a
localização do ponto de fixação é que determina a
escolha da neurose, isto é, a forma pela qual a
doença subseqüente vem a surgir.

(Estudo Autobiográfico, 1925)



Idade Estágios de 
organização da libido

Nosologia

1. Recalque da realidade 
e regressão do Eu

2. Investimento narcísico 
maior que investimento 
objetal

3. Princípio do prazer

1 Oral primária Esquizofrenia

2
Oral tardio 

(canibalístico)
Melancolia

Mania
Sádico

anal primário
Paranóia

Linha divisória entre os estágios
pré-genitais e genitais

3

1. Recalque e regressão 
pulsional

2. Investimento objetal 
maior que investimento 
narcísico

3. Princípio de Realidade

Sádico anal secundário Neurose Obsessiva
4

5
Fálica Histeria

6
7 a 10 Latência

11
12 Genital Normalidade

Desenvolvimento da libido e nosologia
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