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RESUMO 

 

Nossa pesquisa partiu dos achados advindos de nossa experiência clínica junto a uma equipe 
de trabalho interdisciplinar que tinha o propósito de tratar transtornos alimentares. No nosso 
caso, trabalhamos mais especificamente com pacientes que nos eram indicados com o 
diagnóstico prévio de transtorno de compulsão alimentar. Os problemas clínicos decorrentes 
desse tipo de diagnóstico nos levaram a problematizar os diferentes fenômenos relacionados 
com o esse tipo de patologia que incide sobre a pulsão em sua relação com o alimento. Tal 
aspecto nos levou ao objetivo de procurar compreender e diferenciar, à luz da teoria 
psicanalítica, as manifestações psicopatológicas da impulsão e da compulsão em geral e mais 
especificamente em relação ao alimento, em suas relações com os conceitos de gozo, desejo e 
angústia. Além disso, buscamos refletir acerca das implicações clínicas dessas relações para o 
tratamento de pacientes que manifestam tais sintomas ou atos, levando em consideração, 
principalmente, as possíveis medidas terapêuticas a serem propostas pela equipe para o 
tratamento do paciente, sobretudo sobre a prescrição ou não da cirurgia bariátrica e suas 
possíveis consequências para os pacientes em sua singularidade, tendo em vista a ocorrência, 
já registrada em pesquisas anteriores, de óbitos ou de reganho de peso após a realização da 
mesma. Do ponto de vista metodológico, nos valemos da precisão de conceitos necessários à 
nossa reflexão clínica, principal condutora de nossa análise, acerca de casos por nós atendidos 
e por casos clássicos e contemporâneos que se revelaram relevantes para o tratamento de 
nossas questões de pesquisa. Neste contexto nos ocuparmos, mais detidamente, na análise 
desses casos para compreendermos a complexidade e a relevância clínica das articulações que 
as impulsões e as compulsões estabelecem com as categorias de sintoma e ato. A partir disso, 
destacamos a importância de diferenciar a direção do tratamento e a posição do analista, 
quando no contexto de um tratamento padrão e quando inserido em equipes interdisciplinares 
que se dedicam ao tratamento de pacientes que manifestam tais sintomas ou atos como, por 
exemplo, é o caso dos programas voltados para o tratamento de patologias que produzem 
efeitos de recusa ou excesso alimentares e que, em geral, as definem, segundo a classificação 
internacional das doenças, como Transtornos Alimentares. Dentre nossos principais achados 
conclusivos, constatamos que as ações compulsivas devem ser compreendidas como 
encarnação dos sintomas, estão inseridas na lógica do gozo fálico e são formadas com o fito 
de evitar a emergência da angústia. Já as impulsões são atos que emergem suscitando uma 
satisfação corporal que deixa o sujeito mudo e sem lugar e estão inseridas na lógica de um 
gozo autoerótico, situado entre o gozo do ser e o gozo fálico. Por não serem compreendidas 
como sintomas, mas como atos, as impulsões podem aparecer em sujeitos organizados em 
qualquer uma das três estruturas clínicas. Tais achados nos possibilitaram refletir acerca da 
direção do tratamento em casos de compulsão e/ou impulsão diagnosticados pela psiquiatria 
como portadores de compulsão alimentar. Assim, a originalidade do nosso trabalho está na 
abordagem que realizamos do diagnóstico psiquiátrico de compulsão alimentar, a partir da 
perspectiva psicanalítica da impulsão e da compulsão. Consideramos, afinal, que os resultados 
deste trabalho podem contribuir para o tratamento de casos relacionados a outros quadros 
clínicos que envolvem outros objetos que não aqueles das patologias alimentares como, por 
exemplo, as adições em geral, o vício em jogo, o consumo patológico, dentre outros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise. Compulsão. Impulsão. Compulsão alimentar. Direção do 
tratamento. 
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ABSTRACT 

 

Our research came from the findings arising from our clinical experience with an 
interdisciplinary team that was intended to treat eating disorders. In our case, we work 
specifically with patients who were referred to in a previous diagnosis of binge eating 
disorder. Clinical problems arising from this type of diagnosis led us to discuss the various 
phenomena related to this type of pathology which focuses on pulsion in its relationship with 
food. This led us to the goal of seeking to understand and differentiate, apart from the 
psychoanalytic theory, the psychopathological manifestations of impulsion and compulsion in 
general and more specifically to food and its relationship with the concepts of jouissance, 
desire and anxiety. In addition, we reflect on the clinical implications of these relationships 
for the treatment of patients manifesting such symptoms or acts, especially taking into 
consideration the possible therapeutic measures to be proposed by staff to patient care, 
especially on the prescription or not of bariatric surgery and its possible consequences for 
patients in their uniqueness, in view of the occurrence ever recorded in previous surveys, 
deaths or regained weight after meeting them. From the methodological point of view, we rely 
on the accuracy of concepts necessary to our clinic reflection major driver of our analysis, 
about cases seen by us and by classic and contemporary that were relevant for the treatment of 
cases our research questions. In this context concern ourselves more closely in analyzing 
these cases to understand the complexity and the clinical relevance of the joints that impulses 
and compulsions to establish categories of symptoms and act. From this, we highlight the 
importance of differentiating the direction of treatment and the analyst's position when in the 
context of a standard treatment and when inserted in interdisciplinary teams that are dedicated 
to the treatment of patients manifesting such symptoms or acts as, for example, is the case of 
programs for the treatment of pathologies producing effects of denial or excess intake of food 
and, in general, define, according to the international classification of diseases, such as Eating 
Disorders. Among our key findings conclusive, we found that compulsive actions must be 
understood as the embodiment of symptoms, are embedded in the logic of the phallic 
jouissance and are formed with the aim of avoiding the emergence of anxiety. Have the 
impulses are acts that emerge posing a personal satisfaction that leaves the mute and place the 
subject and are embedded in the logic of a self jouissance erotic, situated between the 
jouissance of being and phallic jouissance. By not be understood as symptoms, but acts as the 
impulses organized subject can appear in any of the three clinical structures. These findings 
allowed us to reflect on the direction of the treatment in cases of compulsion and / or pull 
diagnosed by psychiatry as having binge eating. Thus, the originality of our work is the 
approach we conducted the psychiatric diagnosis of binge eating from the psychoanalytic 
perspective of impulse and compulsion. We believe, after all, the results of this study may 
contribute to the treatment of cases related to other medical conditions that involve other 
objects than those of eating disorders, such as additions in general, gambling addiction, 
pathological consumption among others. 

 

KEYWORDS: Psychoanalysis. Compulsion. Impulse. Binge eating. Directing treatment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A inserção de psicanalistas em equipes interdisciplinares e multidisciplinares na área 

de saúde tem crescido significativamente nos últimos anos principalmente nos estados 

brasileiros em que a Psicanálise se instalou como prática mais precocemente como foi o caso 

do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Porto Alegre. Em nossa cidade de Fortaleza, no entanto, 

também observarmos que essa presença do psicanalista junto a instituições de saúde em geral 

começa a ganhar relevo. Tal mudança e abertura de perspectivas de atuação se nos apresentou 

como bastante fecunda por ocasião de uma de nossas experiências de estágio em Psicologia 

Clínica junto a um Programa de Extensão instalado em uma Universidade na cidade de 

Fortaleza que tinha por intuito o tratamento de Transtornos Alimentares e que era composto 

por uma equipe de diferentes profissionais, nas quais eu estava incluída atuando a partir de 

uma perspectiva de escuta psicanalítica. Nosso trabalho se deu, nela, sobretudo a partir do 

atendimento de pacientes encaminhados para a nossa escuta clínica com o diagnóstico prévio 

de transtorno da compulsão alimentar, os quais se apresentavam de forma mórbida e 

necessitavam de uma intervenção terapêutica no sentido de vir a garantir a vida ameaçada 

desses pacientes.  

Tal problema de saúde tem sido cada vez mais frequente na população brasileira e o 

número crescente de cirurgias bariátricas, registradas estatisticamente, é um fato. Mas os 

elementos que envolvem essa decisão por esse tipo de intervenção ou outros tipos de 

tratamento têm se revelado dignos de reflexão, uma vez que os registros de morte, suicídio e 

reganho de peso no período pós-cirúrgico, ou mesmo rupturas drásticas no modo de vida e 

laço social dos sujeitos a ela submetidos, são cada vez mais dignos de registro. 

O nosso cotidiano de trabalho junto à equipe e aos pacientes, nos levou a pensar no 

nível de complexidade que está envolvido em tais decisões clínicas, acerca da direção do 

tratamento desse tipo de pacientes, bem como os problemas que podem decorrer de um 

diagnóstico de Transtorno Alimentar predominantemente sindrômico e que não leva em 

consideração as sutilezas que os pacientes nos revelaram em seu processo de escuta de suas 

falas acerca de seus comportamentos e motivações alimentares. Nesse contexto, observamos 

que o tipo de satisfação envolvida na ingestão alimentar não era o mesmo em todos os 

pacientes, sendo que alguns deles comiam por impulso e de forma excessiva, outros comiam 

motivados por conflitos e angústias, outros de forma compulsiva ao modo reativo. Tal parecia 

revelar diferentes tipos de economia libidinal, no sentido freudiano, ou diferentes modos de 

gozo no sentido lacaniano. 
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A partir disso, passamos a considerar a importância que teria para as decisões 

diagnósticas a delimitação das diferenças entre compulsão e impulsão em sua relação com o 

modo de estruturação psíquica dos pacientes em tratamento, às quais do ponto de vista 

psicanalítico requerem a consideração pelas diferentes formas de se relacionar ao objeto de 

desejo e da pulsão, portanto as diferentes formas de gozo implicadas em seus sintomas, atos 

ou fenômenos elementares, conforme sejam as estruturas em jogo. 

Buscamos nesta pesquisa compreender e diferenciar, à luz da teoria psicanalítica, as 

manifestações psicopatológicas da impulsão e da compulsão em suas relações com os 

conceitos de gozo, desejo e angústia. Além disso, refletimos acerca das implicações clínicas 

dessas relações para o tratamento de pacientes que manifestam tais sintomas ou atos. Neste 

contexto, foi importante nos ocuparmos mais detidamente na análise dos conceitos de gozo e 

angústia para compreendermos a complexidade e a relevância clínica do referido tema de 

pesquisa, sobretudo no que diz respeito às articulações que as impulsões e as compulsões 

estabelecem com as categorias de sintoma e ato. Com isso, refletimos acerca da implicação 

destes conceitos na clínica psicanalítica, principalmente no que diz respeito à direção do 

tratamento e a posição do analista inserido em equipes interdisciplinares que se dedicam a 

pacientes que manifestam tais sintomas ou atos como, por exemplo, é o caso dos programas 

voltados para o tratamento de patologias que produzem efeitos de recusa ou excesso 

alimentares e que, em geral, as definem, segundo a classificação internacional das doenças, 

como Transtornos Alimentares. 

Desta forma, nossa pesquisa buscou trazer para o primeiro plano a importância em 

compreender as especificidades referentes ao funcionamento psíquico de cada paciente, o que 

evitaria, a nosso ver, por exemplo, que a compulsão e a impulsão sejam confundidas, como 

acontece com frequência, se são consideradas apenas do ponto de vista comportamental ou 

como fenômenos. Tal confusão é possível caso o trabalho clínico fique preso somente ao 

diagnóstico sindrômico de compulsão alimentar. Através de nosso trabalho, buscamos 

evidenciar o que se apresenta mais além dos fenômenos observados no diagnóstico 

sindrômico, ou seja, analisamos os aspectos referentes às especificidades de cada paciente em 

relação à compulsão ou à impulsão, sempre levando em consideração a clínica das estruturas. 

Isso se revela essencial ao tipo de encaminhamento terapêutico a ser dado, na medida em que 

supomos que deveríamos levar em consideração a que se prestava aquela faceta da patologia, 

a ingestão excessiva, e o que ocorreria se o paciente não mais pudesse lançar mão dela no que 

ela lhe proporcionava em termos de defesa estrutural. 
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Foi baseado nesse ponto que compreendemos que essa investigação pode, por 

exemplo, trazer contribuições às indicações de cirurgias bariátricas e de tratamentos 

medicamentosos, afinal, supomos que as consequências da incidência clínica da impulsão 

alimentar são diferentes da compulsão alimentar no que tange a estas indicações de 

tratamento. Ressaltamos que o resultado do trabalho de pesquisa que é objeto dessa 

dissertação buscou, sobretudo, investigar por meio dos casos clínicos atendidos a distinção 

entre compulsão e impulsão na perspectiva estrutural para o trabalho clínico a ser realizado 

pelo psicanalista junto à equipe interdisciplinar no que diz respeito cada caso e em que sentido 

esta distinção pode contribuir para o trabalho da citada equipe em geral, o que será melhor 

delineado no primeiro capítulo dessa dissertação onde detalháramos de forma mais precisa o 

problema da pesquisa e seu recorte. 

Diante do exposto, os motivos, reflexões e achados de nossa pesquisa serão 

apresentados conforme o detalhamento que se segue. 

No nosso primeiro capítulo dissertaremos acerca das motivações e questões que nos 

levaram a escolher esse tipo de recorte ao nosso tema de pesquisa, bem como seu 

encaminhamento teórico e metodológico que nos coube dar ao mesmo. 

No segundo capítulo, optamos por precisar para os nossos leitores os conceitos que 

consideramos chaves para a nossa análise dos dados clínicos, de nossa experiência acerca das 

manifestações diferenciais da compulsão e da impulsão alimentares, são eles: gozo, ato, 

sintoma e angústia. Os mesmos serão abordados a partir das contribuições de Freud e de 

Lacan, bem como de autores contemporâneos que contribuíram para o seu desenvolvimento 

atual.  

O terceiro tem como foco central a realização da análise da compulsão e da impulsão 

sob a perspectiva da Psicanálise, especificamente, a partir das categorias precisadas no 

capítulo dois. Nele serão centrais a análise das vinhetas clínicas recortadas a partir dos casos 

atendidos por nós no ambulatório supracitado (caso Natália e caso Marcelo 1), do caso do 

“Homem dos Ratos” (FREUD, 1909/1996) e de um caso clínico apresentado por Rabinovich 

(2004). 

No quarto capítulo, por sua vez, versaremos acerca das diferenças relativas à direção 

do tratamento em se considerando como bússola para isso os detalhes acerca das 

especificidades da relação de objeto comida concernentes à incidência da compulsão e/ou da 

impulsão. Também neste capítulo, problematizamos a posição do analista na direção do 

                                                           
1 Para referir-nos aos casos clínicos atendidos no ambulatório voltado para o tratamento interdisciplinar de 
Transtornos Alimentares, faremos uso dos nomes fictícios: Natália e Marcelo. 
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tratamento dos casos em relação ao problema do Transtorno Alimentar tanto no que diz 

respeito ao tratamento psicanalítico padrão como no contexto institucional interdisciplinar, 

dada a importância da reflexão sobre essa diferenciação. Neste âmbito, contribuiremos para 

pensar em que sentido o trabalho do psicanalista pode agregar valor ao trabalho da equipe de 

que faz parte.  

Em nossas considerações finais destacamos a importância da implicação subjetiva do 

paciente em seu tratamento e nos alcances e limites do trabalho que envolve os sintomas e 

atos de compulsão e impulsão alimentares. 
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2 O PROBLEMA DO DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO ALIMENTAR  E SUAS 

CONSEQUÊNCIAS CLÍNICAS EM UMA EQUIPE DE TRATAMENTO 

INTERIDISCIPLINAR: CONTEXTO DA PESQUISA, SEU PROBLE MA, OBJETO 

E O SEU MARCO TEÓRICO E METODOLÓGICO 

 

2.1 Contexto da pesquisa 

 

A pesquisa que deu origem a presente dissertação foi motivada por ocasião do 

estágio em Psicologia Clínica por mim realizado em um programa voltado para o tratamento 

interdisciplinar de Transtornos Alimentares 2, cuja equipe era formada pelos seguintes 

profissionais: Nutricionistas, Psicólogos, Psiquiatras, Endocrinologistas e Fonoaudiólogos. 

Esse programa, vinculado às atividades de extensão de uma Instituição de Ensino Superior do 

Estado do Ceará, realiza atendimento gratuito a pessoas da comunidade que possuam algum 

tipo de Transtorno Alimentar e possui como objetivo a reeducação alimentar e o tratamento 

dos problemas psicológicos relacionados às disfunções alimentares apresentadas pelos 

pacientes. Com o fito de atingir tal objetivo, o trabalho desenvolvido pela equipe clínica do 

programa era composto pelas seguintes atividades: atendimento individual, supervisão e 

sessões clínicas.  

O atendimento individual era realizado por cada profissional supracitado com o 

propósito de atender as especificidades do quadro clínico de cada paciente, sendo que a 

frequência e a duração dos mesmos ficavam a critério das avaliações feitas por cada 

profissional envolvido. Em nosso caso, os referidos atendimentos encaminhados eram 

semanais e duravam em torno de 50 minutos e nossa experiência se deu, sobretudo para com 

os pacientes diagnosticados com Transtorno da Compulsão Alimentar Periódico (TCAP).  

Em nosso caso, as supervisões em torno dos atendimentos ocorriam semanalmente 

com profissionais designados para esse fim. Nelas, eram discutidos os atendimentos clínicos 

realizados e questões relativas à direção do tratamento. 

As sessões clínicas, por sua vez, também eram semanais e possuíam a duração de 

aproximadamente uma hora e quarenta minutos. Nelas, todos os profissionais que 

compunham o corpo clínico reuniam-se para discutir os casos que estavam em atendimento no 

programa, para pensar as estratégias a serem adotadas visando o bom termo do tratamento. 

                                                           
2 Ressaltamos que, do ponto de vista psicanalítico, não existe a categoria nosográfica Transtorno Alimentar, e 
que, se a usamos nesta pesquisa, isso se deve ao fato de que ela se impõe de forma hegemônica no contexto do 
citado programa, sendo nele utilizada no sentido que lhe é dado pelo DSM-IV e pela CID-10 e diz respeito a um 
tipo de prática diagnóstica baseada em critérios pragmáticos, descritivos e sindrômicos. 
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Geralmente, ocorria a exposição de um artigo científico trazido por um dos membros do corpo 

clínico, a apresentação de um caso clínico pela equipe que dele se ocupava e a sua discussão, 

além do trabalho em torno de outros de caráter urgente. Por último, se dava a apresentação 

das triagens realizadas durante a semana a fim de definir os profissionais que ficariam 

responsáveis pelos novos atendimentos. É, ainda, digno de nota, que algumas dessas sessões 

promoviam o intercâmbio teórico-conceitual entre os diversos profissionais, os quais, nessas 

ocasiões, ministravam uma aula para os demais membros do corpo clínico, que tinha por 

objeto as bases teóricas de sua prática. Atividade, que a nosso ver, visava tornar as sessões 

clínicas mais ricas, por proporciona ao corpo clínico a oportunidade de conhecer um pouco 

mais sobre as diversas perspectivas pelas quais os casos poderiam ser pensados. O objetivo 

desta atividade era a capacitação permanente dos integrantes da equipe do programa e o 

fomento do intercâmbio clínico entre seus membros. 

Mesmo diante da tentativa de partilha de saberes acima descrita, o que de fato ocorria 

no encadeamento do trabalho prático era a hegemonia do saber médico sobre os demais. O 

que se dava a ver mais explicitamente na prevalência do discurso médico e, principalmente de 

suas concepções e práticas diagnósticas.  

A nossa inserção, como psicanalista, nesse tipo de equipe nos convocou a enfrentar 

os problemas resultantes desse estado de coisas. Ressalte-se que o primeiro requisito para que 

um paciente pudesse iniciar o tratamento era o estabelecimento do diagnóstico de algum 

Transtorno Alimentar específico, ainda na etapa de triagem. O estabelecimento deste 

diagnóstico era feito com base nos manuais de classificação das doenças, a saber: a CID-10 3 

e o modelo multiaxial do DSM-IV 4. 

Dessa forma, os pacientes que nos eram indicados para acompanhamento individual 

já eram portadores de um diagnóstico baseado nos critérios desses manuais, não deixando 
                                                           
3A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde, Décima Revisão (CID-
10), é um sistema de categorias atribuídas a entidades mórbidas elaborada pela Organização Mundial de Saúde 
(OMS). A classificação das doenças apresentada na CID-10 possibilita a utilização de uma linguagem que seja 
comum aos profissionais que trabalham na área da saúde. Além disso, o trabalho de atualização desta 
Classificação para a décima revisão agrupou as afecções com o objetivo de torná-las adequadas à realização de 
estudos epidemiológicos e da avaliação de assistência à saúde. 
4 O Diagnostic and Statistical Manual, IV edição (DSM-IV), é um manual de classificação das doenças mentais 
elaborado por psiquiatras membros da Associação de Psiquiatria Norte Americana (APA). A partir da 3ª edição 
deste manual optou-se por descrever as doenças a partir de critérios fenomenológicos, ou seja, adotou-se uma 
postura descritiva das doenças, através da qual os sintomas foram descritos e agrupados em síndromes. Com esta 
mudança, diferentes psiquiatras poderiam chegar ao mesmo diagnóstico ao entrevistarem os mesmos pacientes, 
ou seja, o diagnóstico das doenças ficou mais confiável. Tal aspecto trouxe consequências positivas também à 
precisão das pesquisas, à indicação de medicamentos e à previsão do prognóstico. É importante demarcarmos 
que o uso massificado deste manual também trouxe consequências negativas para a prática psiquiátrica, uma vez 
que diz respeito a um modelo estadunidense que foi importado para o restante do mundo, tornando-se referência 
não só para o diagnóstico, mas também para o tratamento das psicopatologias, o que acarretou em uma 
subvalorização do saber clínico no campo da psiquiatria. 
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margem para uma compreensão estrutural do quadro clínico apresentado por cada paciente, 

que por sua vez tinha sua singularidade dissolvida por ser um entre tantos outros “portadores 

de Transtornos Alimentares”. 

 A partir do diagnóstico médico, o propósito do tratamento também tendia a ser 

padronizado, qual seja o de promover a remoção dos sintomas que caracterizam o transtorno 

detectado, o que na nossa concepção de trabalho para com os sintomas de ordem psíquica se 

mostrava dissonante. 

O restabelecimento da saúde dos pacientes era entendido pela equipe como estando 

diretamente relacionado com a meta do tratamento, e coincidiria, assim, com o 

desaparecimento de seus sintomas e dos efeitos mórbidos por eles provocados em seus 

corpos, o que resultaria na diminuição de peso - nos casos de obesidade - ou no aumento de 

peso - nos casos de anorexia e de bulimia. Ocorre que nos demos conta de que o alcance 

desses resultados não era conseguido de forma tão simples, conforme detalharemos adiante. 

Partindo do pressuposto que a concepção diagnóstica e de sintoma em Psicanálise 

obedece outros parâmetros diferentes destes acima referidos, de que nela a concepção de cura 

não é padronizada - não dependendo somente de aspectos sintomáticos e estruturais, mas, 

sobretudo da singularidade dos pacientes - em nosso caso, logo a princípio, se nos impunha ao 

processo de escuta clínica, observar o modo como os sujeitos em tratamento se referiam em 

suas falas às dificuldades que os teriam levado a procurar o tratamento num programa 

atrelado ao significante de transtorno alimentar. Mesmo nos casos em que os pacientes 

falavam acerca de comer ou do Transtorno Alimentar com o qual foram diagnosticados, 

trabalhávamos no sentido que estes significantes ganhassem relevo no contexto de cada caso, 

independentemente das explicações pré-determinadas por um campo específico do saber que 

as categorizavam em termos diagnósticos.  

 

2.2 Questões de base para o problema da pesquisa 

 

No contexto descrito, tivemos a oportunidade de observar que nem sempre era o 

problema envolvendo a questão alimentar a queixa principal do paciente. Em alguns casos, 

esse sequer tinha tido a iniciativa de procurar ajuda terapêutica e sim seus familiares. Em 

outros, os pacientes se queixavam das dificuldades ocasionadas pela obesidade, mas o que se 

revelava ao fundo eram conflitos de outra ordem, sendo o referido transtorno, não raro, o fruto 

de uma defesa frente a eles ao modo de sintomas e, em geral, pelo que pudemos apreender 
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desses processos de escuta o fenômeno da angústia era, em muitos dos casos, associado ao 

comer em excesso. 

É importante ressaltarmos, que nesse processo de construção analítica do sintoma, o 

psicanalista se orienta num sentido totalmente diferente da perspectiva diagnóstica utilizada 

pela equipe mencionada. No caso não se tratava, para nós, de promover estratégias para a 

eliminação dos sintomas, mas os meios para que o paciente pudesse vir a se implicar 

subjetivamente com o seu padecer, portanto se direcionando em torno da produção de um 

sentido para o mesmo. Afinal, o método psicanalítico tem o propósito de 

 

Reconstruir el proceso de elaboración del discurso del analizando; para ello debe 
poner entre parêntesis al sintoma, al síndrome, a la enfermedad, para redescubrir 
al paciente oculto por la mirada objetivadora del clasificador y poder explicar las 
fuentes de la angustia y del sufrimiento (BRAUNSTEIN, 1987, p. 60) 5. 

 

Evidencia-se, com isso, que o Transtorno Alimentar não é uma categoria diagnóstica 

levada em conta pela Psicanálise, que só pode ser por ela considerado como um fenômeno 

que se liga aos mecanismos defensivos presentes nas diferentes estruturas clínicas, pois o que 

pudemos observar é que sintomas de anorexia, bulimia ou obesidade mórbida podem ser 

apresentados tanto em pacientes neuróticos, como perversos ou psicóticos.  

Tal compreensão apresenta consequências que necessitam ser explicitadas, pois 

partimos do pressuposto de que o que deve ser visado na cura, nos casos em que a morbidade 

dos pacientes está atrelada a questões de ordem psíquica, não seria o Transtorno Alimentar em 

si, mas sim as condições estruturais a que se acham atrelados, sendo a direção da cura variável 

conforme as mesmas, inclusive em relação à posição ocupada pelo psicanalista quanto a isso.  

Outro aspecto que foi se delineando como reflexo dessa forma de entendimento foi a 

constatação dos limites impostos pela redução diagnóstica, nos casos de obesidade mórbida, 

provocada pela explicação das mesmas a partir de uma categoria geral e imprecisa de 

compulsão alimentar (conforme já salientamos o diagnóstico com o qual nossos pacientes nos 

chegavam era o de Transtorno da Compulsão Alimentar Periódico), o que subsidiava o 

tratamento que, consoante a perspectiva médica, deveria conduzir à reeducação dessa 

compulsão alimentar, algo que se relaciona eminentemente à esfera comportamental, mais 

especificamente à mudança de hábitos alimentares.  

                                                           
5 “Reconstruir o processo de elaboração do discurso do analisando; para isso deve pôr entre parênteses o 
sintoma, a síndrome, a enfermidade, para redescobrir o paciente oculto pelo olhar objetivador do classificador e 
poder explicar as fontes da angústia e do sofrimento” (BRAUNSTEIN, 1987, p. 60 – tradução nossa). 
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No nosso trabalho para com os pacientes encaminhados pudemos constatar que o 

fenômeno compulsivo, normalmente associado à neurose obsessiva compulsiva, pode se fazer 

presente em quadros clínicos outros e pode ter por objeto a comida, mas também pode se 

manifestar em relação ao outros objetos tais como o álcool, o cigarro, o consumo, o jogo, etc. 

Além disso, observamos ainda que nem sempre os sintomas que eram considerados como 

compulsões alimentares eram indiscutíveis, pois mostravam por vezes estarem mais próximos 

do que em Psicanálise pode se definir a partir da categoria de ato, do que propriamente a 

dimensão inconsciente de um conflito. Observamos, com isso, a importância de delinearmos 

com a nossa pesquisa a diferença, nem sempre clara, entre sintoma e ato, em qualquer de suas 

incidências: ato, passagem ao ato ou acting out. Essa diferença entre um e outro também foi 

tomada como central para o nosso trabalho de investigação, pois contribuiu para delimitarmos 

o recorte que daríamos ao problema da pesquisa, que foi precisamente a definição das 

especificidades das manifestações clínicas da impulsão e da compulsão em relação ao objeto 

comida, de uma forma específica, dado o contexto de nosso trabalho, mas que foi entendido 

como tendo um alcance mais geral, uma vez que a impulsão ou a compulsão não são 

observadas somente em relação ao comportamento alimentar.  

No nosso caso, especificamente, a nossa prática, quando do referido estágio, tornou 

oportuna a escuta de pacientes que nos fizeram deparar com a referida diferença entre a 

incidência clínica da impulsão e da compulsão alimentares, bem como com a constatação de 

que parecia nelas se manifestar de formas específicas na economia psíquica dos sujeitos em 

tratamento e que, portanto, destoavam de uma consideração generalista sobre os problemas 

definidos como transtornos de compulsão alimentar. Foram justamente essas sutilezas e 

singularidades presentes nos casos por nós atendidos que nos levaram a procurar realizar as 

suas distinções, bem como a sua desvinculação daquelas presentes nas considerações 

diagnósticas da perspectiva médica, para que melhor pudéssemos compreender a 

complexidade da questão e contribuirmos nesse sentido para uma maior inteligibilidade da 

equipe de trabalho sobre os sujeitos em busca de tratamento junto à mesma. 

 

2.2.1 O recorte da pesquisa, seus objetivos e marco teórico-metodológico 

 

Com isso, objetivamos, desde então, a nos debruçarmos sobre os modos diferenciais 

pelos quais pode ocorrer a relação do sujeito ao objeto de desejo e da pulsão nos casos em que 

manifesta um ou outro dos fenômenos alimentares citados e, destacamos, com isso, a 

importância de os relacionarmos com os traços estruturais que se revelam na fala do paciente 
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no contexto do laço analítico para que seja feito um diagnóstico preciso dos sujeitos focos do 

tratamento dos citados transtornos, sobretudo se considerarmos que os mesmos podem 

desembocar na realização de cirurgias irreversíveis, que, em alguns casos, pode vir a levar, a 

posteriori, à morte dos pacientes ou a graves rupturas em sua vida psíquica e em seus laços 

sociais. A referida distinção contribui, ainda, para nortear a avaliação desses pacientes e as 

decisões a serem tomadas pela equipe de trabalho interdisciplinar, bem como para todo tipo 

de trabalho a ser empreendido com eles.  

Quanto a isso, chamamos a atenção para o levantamento, por nós realizado, das 

publicações brasileiras, hospedadas nas bases de dados INDEXPSI, PePSIC, SciELO, 

LILACS e Portal Nacional BVS Brasil em Saúde, que abordam os Transtornos Alimentares a 

partir de um marco psicanalítico e que foram produzidas nos últimos dez anos (2002-2012), 

por meio do termo Transtornos Alimentares cruzado com Psicanálise, o qual revelou a 

existência de uma produção significativa sobre esse assunto, voltada, em sua maior parte, para 

a anorexia e a bulimia; e, em menor escala, para a compulsão alimentar 6. Dentre os trabalhos 

analisados, aproximadamente 23% investigam a compulsão alimentar à luz da Psicanálise. 

Observamos, ainda, que os trabalhos analisados discutem, sobretudo, questões acerca 

do desenvolvimento dos Transtornos Alimentares a partir da análise das relações primordiais 

do sujeito; da direção do tratamento e desafios clínicos; e da especificidade da Psicanálise em 

considerar o um a um na clínica. Além disso, estes trabalhos trazem também questões 

relativas ao corpo, principalmente, no que tange à consideração sobre o corpo pulsional 

relacionado aos desejos e fantasias do sujeito, e o corpo orgânico atingido por algo que não 

                                                           
6 O Transtorno da Compulsão Alimentar Periódico (TCAP) foi incluído no Apêndice B do DSM-IV no ano de 
1994, a partir de então, este transtorno foi elevado à categoria diagnóstica. O TCAP foi especificado como uma 
síndrome devido à necessidade de diferenciar os indivíduos obesos com compulsão, os indivíduos obesos sem 
compulsão e os indivíduos bulímicos. O DSM-IV (apêndice B) sugere os seguintes critérios diagnósticos para 
caracterizar o TCAP: síndrome caracterizada por episódios recorrentes de compulsão alimentar, os quais 
envolvem a ingestão excessiva de alimento em um período de tempo reduzido (no máximo duas horas) e a perda 
de controle sobre tal ingestão; Associação de pelo menos três dos seguintes comportamentos à compulsão 
alimentar: comer rapidamente, comer até sentir-se cheio, comer grandes quantidades de comida mesmo não 
estando com fome, comer sozinho por embaraço, sentir repulsa por si, depressão ou demasiada culpa após o 
episódio de comer compulsivo. Além disso, o DSM-IV aponta também que há nestes pacientes acentuada 
angústia pela manifestação da compulsão alimentar; a frequência e duração média da compulsão alimentar são 
de dois dias por semana durante um período de seis meses; e os episódios de compulsão alimentar não são 
acompanhados por métodos de compensação inadequados que visem evitar o ganho de peso - tais como 
purgação induzida, uso de laxantes ou diuréticos, como ocorre, por exemplo, nos quadros de bulimia nervosa. 
Entretanto, a incerteza em relação aos parâmetros diagnósticos - tais como a especificação por parte do paciente 
da quantidade de alimento ingerido, da duração e recorrência dos episódios de comer compulsivo e do valor 
referente à perda de controle sobre a ingestão alimentar - trazem dificuldades à elaboração de um grupo 
sindrômico homogêneo. Tal aspecto traz à tona a importância da realização de estudos que visem aprofundar as 
pesquisas acerca do TCAP, para que as especificidades desta síndrome possam ser delineadas de forma mais 
satisfatória. 
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possui inscrição na cadeia significante inconsciente; e evidenciam os Transtornos Alimentares 

como manifestação de sofrimento psíquico. 

Em nenhum destes trabalhos analisados empreende-se a análise das patologias 

alimentares a partir das relações entre os fenômenos diferenciais da compulsão ou da 

impulsão com a estruturação psíquica dos sujeitos que as manifestam, daí a originalidade da 

nossa pesquisa. 

Consideramos imprescindível, portanto, conforme já destacamos anteriormente, 

melhor esclarecer acerca dos modos como se dá a relação do sujeito com o objeto do desejo e 

da pulsão, compreendida na impulsão e na compulsão alimentar, sobretudo devido às 

repercussões clínicas que tal precisão pode engendrar. 

Ressaltamos que o foco da nossa pesquisa foi definido como sendo o de investigar a 

compulsão e a impulsão sob a perspectiva da Psicanálise. Para tanto, nos propusemos a nos 

deter, mais especificamente, na relação da pulsão com a falta de objeto em sua relação com a 

produção de atos ou sintomas. Desta forma, embora a nossa investigação esteja centrada no 

objeto comida, salientamos mais uma vez, que não se trata para nós de reduzir a nossa 

investigação a relação da pulsão com um objeto específico, pois quanto a isso abordaremos 

questões que nos conduziram ao entendimento mais geral das manifestações da compulsão e 

da impulsão em relação a outros objetos, posto que supomos que o que está em jogo é o tipo 

de retroação libidinal que ocorre em ambas e os consequentes tipos de gozo que 

proporcionam. Nosso entendimento de que tratar das especificidades de ambas nos conduz a 

questões de ordem estrutural demonstra que nossa pesquisa poderá, ainda, contribuir pela 

importância de se distinguir entre impulsão e compulsão em tratamentos de outras afecções 

psíquicas nas quais a relação a objetos diferentes dos ligados à alimentação, tais como adições 

em geral, o consumo e o jogo compulsivos, etc. 

É apenas na medida em que a questão proposta por nós nessa pesquisa se colocou a 

partir de nossa prática como membro de uma equipe dedicada ao tratamento de Transtornos 

Alimentares que a compulsão e a impulsão se revelaram em sua relação com o objeto da 

pulsão alimentar. Por essa particularidade de nossa experiência e do que dela vimos se 

destacar como problema é que, do ponto de vista metodológico, nos utilizaremos de vinhetas 

clínicas de dois casos por nós atendidos e previamente diagnosticados pelo setor de psiquiatria 

como portadores de compulsão alimentar. Esses dois casos clínicos são relevantes para a 

nossa reflexão do problema por evidenciarem as diferenças concernentes à relação de objeto 

que remete à compulsão ou à impulsão. Entretanto, em nossos atendimentos e em nossa 

análise teórica, não consideramos os atos ou sintomas como Transtornos Alimentares, mas 
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como modos de manifestação da pulsão que envolvem o desejo e o gozo, por isso 

precisaremos no próximo capítulo o entendimento que fazemos desses conceitos os quais 

serão centrais para a nossa análise e reflexão da pesquisa a partir dos referidos casos clínicos. 

Destacamos também que, ao abordarmos o Transtorno da Compulsão Alimentar 

Periódico a partir do recorte das incidências clínicas da compulsão e da impulsão, a 

consideração pelas dimensões do gozo e da angústia implicadas no sintoma ou no ato 

apresentados nestes casos pelo sujeito não são gratuitas, mas concernem a uma problemática 

referente à cirurgia bariátrica que tangenciará nosso estudo, na medida em que muitos de 

nossos pacientes eram encaminhados para que nos posicionássemos favoráveis ou não à 

realização desse tipo de cirurgia. 

Para melhor compreendermos esse problema destacamos que, com relação aos 

Transtornos Alimentares, estudos latino-americanos apontam que cerca de 0,7% a 3% da 

população geral apresenta o Transtorno da Compulsão Alimentar Periódico (TCAP), 

“tornando-o uma síndrome mais frequente do que as entidades clássicas” (PALAVRAS et al, 

2011, p. 84) anorexia nervosa e bulimia nervosa. Assim, observamos que é importante 

investigar, mais detalhadamente, os ditos Transtornos Alimentares, uma vez que estes vêm 

ganhando cada vez mais destaque no cenário atual devido, dentre outros motivos alegados, à 

frequência da incidência destes casos na contemporaneidade. 

Dentre os sujeitos que possuem o diagnóstico psiquiátrico de TCAP, enfatizamos que 

há “uma prevalência de TCAP em população clínica de obesos buscando tratamento para 

obesidade variando entre 16% e 51,6%” (PALAVRAS et al, 2011, p. 84). Além disso, 

Palavras (2011) ressalta que o diagnóstico de TCAP está presente também em cerca de 11% a 

49% dos pacientes obesos em espera para a realização da cirurgia bariátrica como forma de 

tratar esta patologia.  

Nestas pesquisas, destaca-se a relevância da realização desse tipo de cirurgia em 

pacientes obesos, dados os possíveis benefícios quanto à perda de peso, à melhoria das 

comorbidades relacionadas com a obesidade, e para a melhora da qualidade de vida (Fandiño 

et al, 2004; Monteiro et al, 2009). Por outro lado, Fandiño (2004) demonstra os resultados de 

um estudo longitudinal, realizado por Hsu, Betancourt, Sullivan (1996), no qual 120 pacientes 

com obesidade mórbida foram avaliados, sendo que 58,3% apresentavam algum tipo de 

Transtorno Alimentar antes da realização da cirurgia bariátrica. “Na avaliação pós-operatória, 

observou-se que estes pacientes tinham uma maior dificuldade para perder peso e, em alguns 

casos, teriam até apresentado ganho ponderal” (FANDIÑO, 2004, p. 59). Em alguns casos, 

pacientes submetidos à cirurgia reganharam peso. Fandiño (2004) constatou que alguns 
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estudos “de seguimento a longo prazo de pacientes submetidos à cirurgia bariátrica 

reportaram várias condições psiquiátricas como causas de morte no período pós-operatório, 

sendo o suicídio a principal ocorrência” (p. 49). Deste estudo, é possível destacarmos ainda 

que a mortalidade perioperatória, ou seja, relativa aos períodos pré-operatório, intraoperatório 

e pós-operatório em relação à cirurgia bariátrica, ocorre em torno de 0,3% a 1,6% dos casos. 

Estes dados suscitam reflexões acerca do que, de fato, está em jogo nesse tipo de 

manifestação psicopatológica que pode levar o sujeito a comer tão excessivamente de modo a 

prejudicar gravemente a saúde e arriscar a própria vida. A partir de tal perspectiva, 

compreendemos os Transtornos Alimentares, num sentido mais amplo do que o seu 

entendimento médico. Ou seja, entendemos os Transtornos Alimentares não somente como 

uma patologia orgânica, que atinge o corpo físico do sujeito e traz comprometimentos à sua 

saúde e ao bem-estar, mas como um fenômeno diretamente relacionado à estrutura e ao modo 

de funcionamento psíquico, sobretudo no que tange ao modo de o sujeito relacionar-se com o 

objeto de desejo e da pulsão. Além disso, no nosso modo de discernimento desses fenômenos 

clínicos, consideramos importante ressaltar as dimensões do gozo e da angústia implicadas no 

sintoma ou ato apresentado pelo sujeito, pois eles nos pareceram o pivô dos problemas que 

podem vir a ocorrer no momento pós-cirúrgico com esses pacientes, na medida em que sua 

posição subjetiva, face aos seus conflitos e dificuldades, não desaparece com a realização do 

ato cirúrgico. 

Diante disto, precipitaram-se para nós as perguntas: como o sujeito que possui o 

diagnóstico psiquiátrico de compulsão alimentar relaciona-se ao objeto comida? Por que, em 

muitos casos, a relação com a comida extrapola os limites impostos pelo corpo? Quais os 

riscos para esses pacientes da realização de um simples diagnóstico sindrômico de compulsão 

alimentar? Por que, em alguns casos, a cirurgia bariátrica não opera como um limite que pode 

fazer face à relação excessiva do sujeito com a comida – o que pode ser observado nos casos 

de reganho de peso ou de morte?  

Salientamos que não nos ocorre a negação da hipótese médica de que a cirurgia 

bariátrica e os tratamentos medicamentosos, seguidos de rigorosas prescrições nutricionais 

são fundamentais dados os possíveis benefícios quanto ao reajuste do funcionamento vital do 

corpo do sujeito em tratamento, que, muitas vezes, se encontra em risco de vida. O que nos 

interessa pôr em relevo é que a consideração pelo modo de estruturação psíquica em relação a 

tais atos ou sintomas é imprescindível para a tomada de decisão na adoção ou não de tipos de 

condutas radicais. 
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Apostamos, portanto, que a investigação acerca da impulsão e da compulsão, à luz da 

Psicanálise, pode contribuir para o tratamento de sujeitos que apresentam o diagnóstico 

psiquiátrico de compulsão alimentar a partir do desvelar do modo como essa questão está 

implicada tanto no que diz respeito ao desejo como no que tange ao gozo, no sentido de 

relacionar como ambos os aspectos se manifestam no modo de sofrimento psíquico para cada 

paciente. 

Por último, ressaltamos que os questionamentos antes levantados levarão ao nosso 

objetivo terminal, a saber, o de pensar, a partir dos achados de nossa pesquisa, as 

contribuições que podem ser dadas pelo psicanalista à equipe interdisciplinar de tratamento de 

Transtornos Alimentares em geral. E, também, refletir sobre sua posição diferencial no 

contexto do tratamento psicanalítico padrão e do tratamento psicanalítico no contexto 

institucional de pacientes que apresentam um modo de se relacionar com o objeto relativo à 

impulsão e/ou compulsão.  

Afinal, tomando por bases os dados clínicos referentes aos casos que atendemos no 

programa supracitado, levantamos a hipótese de que pacientes diagnosticados pela psiquiatria 

com compulsão alimentar não se relacionam da mesma forma com o objeto de desejo e da 

pulsão e que podem, com isso, remeterem a formas de gozo que nos permitiriam lançar 

hipóteses mais precisas do ponto de vista diagnóstico, na medida em que compreendemos que 

tratar um sintoma ou ato alimentar em um neurótico, em um perverso, num melancólico ou 

num psicótico propriamente dito requerem posições diferentes a serem ocupadas pelos 

profissionais envolvidos, bem como consequências igualmente diferentes para os pacientes. 

Ou seja, nesta pesquisa nos deteremos a investigar questões clínicas que podem implicar 

consequências diferentes para a direção do tratamento. 

Ao nos debruçarmos sobre a clínica das estruturas e a relação estabelecida pelo 

sujeito com o gozo, as questões que se apresentam a partir do que propomos nesta pesquisa 

são as seguintes: as impulsões podem ser pensadas em que sentido do ponto de vista 

estrutural? É possível a apresentação da impulsão em neuróticos, perversos e psicóticos? Com 

relação aos sintomas compulsivos, sabemos que estes são normalmente associados à neurose, 

mais precisamente aos efeitos do retorno do recalcado na neurose obsessiva, mas podem 

também ser adotados como sintomas tomados de empréstimo por sujeitos de estrutura 

neurótica histérica, dada a particularidade da identificação neste caso. Haveria diferença entre 

sintoma e fenômeno compulsivo? Haveria a possibilidade da presença do sintoma compulsivo 

em outras estruturas clínicas? Essas questões quer tenhamos ou não a possibilidade de dar 
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conta de todas elas, com certeza foram perseguidas por nossas reflexões a partir dos achados 

de nossa pesquisa. 
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3 PRELIMINARES CONCEITUAIS À DISTINÇÃO ENTRE COMPUL SÃO E 

IMPULSÃO: O GOZO, ATO, SINTOMA E ANGÚSTIA EM FREUD E LACAN 

 

“Compreender é sempre avançar capengando 
para o mal - entendido” (Jacques Lacan). 

 

Os conceitos de gozo, ato, sintoma e angústia foram utilizados como categorias de 

base para a análise da compulsão e da impulsão porque nos possibilitaram pensar que tipo de 

relação o sujeito estabelece com a falta de objeto da pulsão em cada um dos dois casos, e o 

modo de satisfação que emerge a partir de tal relação. Com isso, refletir a partir destas quatro 

categorias trouxe à tona também questões concernentes à pulsão, ao desejo e às estruturas 

clínicas, com as quais se relacionam a impulsão e a compulsão, as quais tangenciaram este 

estudo. 

 

3.1 O gozo na teoria psicanalítica 

3.1.1 As bases freudianas do conceito de gozo 

 

Freud utiliza o termo Gozo (Genuss) em alguns momentos da sua obra e, na maioria 

das vezes, com o mesmo sentido que este termo possui no uso cotidiano, como “sinônimo de 

uma grande alegria, de prazer extremo, de júbilo ou êxtase” (BRAUNSTEIN, 2007, p. 14). A 

conotação que este significante recebe em Freud difere do sentido que será elaborado 

posteriormente por Jacques Lacan. O gozo irá emergir, então, como um conceito 

eminentemente lacaniano. 

Entretanto, as bases teóricas para o desenvolvimento do conceito de gozo por Lacan 

são encontradas nos escritos freudianos, já que em Freud é possível observarmos que a ideia 

de gozo aparece como uma noção, de uma forma implícita. Desta forma, temos que, Freud 

chega a pensar em um aspecto semelhante ao que Lacan nomeará de gozo, mas não o nomeia 

nem o desenvolve. Braunstein (2007) destaca três momentos da obra de Freud nos quais 

podemos observar implicitamente a ideia do gozo, com a conotação proposta por Lacan, são 

estes: no caso clínico do Homem dos Ratos, quando o paciente descreve a tortura dos ratos 

contada pelo capitão cruel, neste momento Freud (1909/1996) observa em seu paciente um 

horror ao contar esta tortura, acompanhado de um semblante de prazer com o relato; o júbilo 

que Freud (1920/1996) observa no neto ao realizar a brincadeira do fort-da com o carretel, 

através da qual se encena um jogo de presença e ausência da mãe; e no caso clínico do 
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presidente Schreber (1911/1996) no qual é destacado o gozo do Outro invadindo o sujeito na 

psicose. 

Apontamos também, na obra de Freud o desenvolvimento dos conceitos de pulsão de 

morte e de compulsão à repetição como estando intrinsecamente ligados à formulação do 

conceito de gozo em Lacan. Estes conceitos são propostos por Freud no texto Além do 

Princípio de Prazer do ano de 1920, que vem marcar uma mudança na teoria psicanalítica, 

pois diz respeito ao momento em que Freud (1920/1996) inicia o desenvolvimento da segunda 

tópica. Na segunda tópica Freud desenvolve, sobretudo, os conceitos de compulsão à 

repetição, pulsão de vida, pulsão de morte e propõe uma nova tríade para compreender o 

funcionamento do aparelho psíquico: Isso, Eu e Supereu– essa tríade será desenvolvida 

posteriormente pelo autor no texto O Ego e o Id de 1923. 

O conceito de “compulsão à repetição” (FREUD, 1920/1996, p. 30) refere-se ao 

empenho do sujeito em repetir experiências desagradáveis, o que é devido à “atração exercida 

pelos protótipos inconscientes sobre o processo instintual reprimido” (FREUD, 

1926[1925]/1996, p. 155). Tal aspecto iria de encontro ao objetivo buscado pelo princípio do 

prazer estando, assim, para além do princípio do prazer, nas palavras do autor: “existe 

realmente na mente uma compulsão à repetição que sobrepuja o princípio de prazer” 

(FREUD, 1920/1996, p. 33). 

É a partir desta concepção que Freud desenvolverá os conceitos de pulsão de vida, 

que funciona, sobretudo, como conservadora da substância viva, e de pulsão de morte, que 

por sua vez, diz respeito ao “esforço mais fundamental de toda substância viva: o retorno à 

quiescência do mundo inorgânico” (FREUD, 1920/1996, p. 73), com isso Freud afirma que o 

objetivo de toda substância viva é a morte.  

A partir desta retomada de algumas noções teóricas freudianas, é possível pensarmos 

acerca do desenvolvimento do gozo como um conceito empreendido por Lacan. Valas (2001) 

nos ensina que ao propor o conceito de gozo Lacan coloca-o como central na economia do 

sujeito, com isso traz uma modificação radical no que diz respeito à direção do tratamento 

analítico. A partir desta perspectiva é possível inferirmos que o gozo imbricado no sintoma do 

sujeito figurará como um grande desafio para a clínica psicanalítica. Entretanto, sabemos que 

 

efetivamente, se a psicanálise não consiste em livrar o sujeito dos seus sintomas – 
tese de Lacan – ela pode, em contrapartida, permitir-lhe saber de quê ele é 
prisioneiro. Daí resulta que o sujeito, aprendendo a servir-se do seu sintoma, isto é, 
instrumentando-o, pode encontrar outra satisfação e não se resignar a consumir o 
gozo extenuante que ele comporta (VALAS, 2001, p. 91). 
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Este conceito foi, então, forjado por Lacan com o objetivo de trazer contribuições para a 

compreensão da clínica psicanalítica, da posição do analista e da direção do tratamento.  

 

3.1.2 O gozo na teoria lacaniana: alguns apontamentos 

 

Lacan no início do seu ensino, de acordo com Braunstein (2007), também utilizou o 

conceito de gozo com o significado que este possui em seu uso convencional: ter alegria por 

algo; sentir prazer. Neste primeiro momento Lacan centra seu ensino em torno do desejo e 

tenta articulá-lo com o gozo pela via da fantasia. 

Em seu Seminário acerca das formações do inconsciente, Lacan (1957-1958/1999) 

concebe o gozo como o que se contrapõe ao desejo e o diferencia deste e do prazer. 

Braunstein (2007) ressalta que: “definir o gozo como conceito é distingui-lo em seu valor 

diacrítico diferencial nessa dupla articulação com o prazer e o desejo” (p. 16). A partir de 

então, o gozo assume um lugar central na teoria analítica, ao lado do desejo, seu pólo oposto.  

Esta polaridade, desejo e prazer de um lado e gozo de outro, mostra-nos que o 

desejo, diferentemente do gozo, localiza-se do lado do Outro, diz respeito à cena inconsciente 

e se encontra relacionado com a tentativa de recompor, por uma via alucinatória, aquela 

experiência de satisfação primordial que, por ser mítica, jamais se repetirá, pois o seu objeto, 

estando para sempre perdido, só se faz presente no inconsciente por meio da recomposição 

alucinatória de seus restos perceptivos. Nessa busca incessante, o que o sujeito encontra são 

apenas traços do objeto perdido, que o redirecionam a um constante deslocamento pulsional 

em busca da satisfação almejada, esse movimento, inclusive, funciona como um motor para o 

desejo: “Quer normatizem meus objetos, quer não, enquanto eu desejo, nada sei sobre aquilo 

que desejo” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 93). 

Em O Seminário, livro X: a angústia, Lacan (1962-1963/2005) ressalta que o desejo 

marca a existência humana na medida em que a relação do sujeito com o objeto é acessível 

pela via de desvios possibilitados pela fantasia. Entretanto, o acesso ao objeto propriamente 

dito nunca é efetivo, apenas o acesso à imagem virtual do objeto é possível. Concernente a 

isto, Lacan afirma (1962-1963/2005): “O a, suporte do desejo na fantasia, não é visível 

naquilo que constitui para o homem a imagem de seu desejo” (p. 51). Neste âmbito, o engano 

marcará a relação do sujeito ao objeto: “[...] quanto mais o homem se aproxima, cerca e afaga 

o que acredita ser o objeto de seu desejo, mais, é, na verdade, afastado, desviado dele” 

(LACAN, 1962-1963/2005, p. 51). Lacan (1962-1963/2005) demarca que ao surgir “alguma 

coisa – entendam uma coisa qualquer” (p. 51) no lugar ocupado pelo objeto a, o objeto 
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suporte do desejo na fantasia, emerge a angústia, ou seja, algo emerge no lugar onde deveria 

vir a falta. Desta forma, temos que “quando aparece algo ali, portanto, é porque, se assim 

posso me expressar, a falta vem a faltar”. (LACAN, 1962-1963/2005, p. 52), quando isso 

ocorre, a angústia vem a ser instalada 7. 

O objeto a é apontado por Lacan (1962-1963/2005) como o objeto causa do desejo, 

sendo assim, aponta sempre para uma falta que impulsiona o sujeito a uma busca constante. 

Entretanto, quando esse objeto se faz presente, assim como Lacan (1962-1963/2005) discute 

neste Seminário, o objeto a passa a funcionar como objeto mais-de-gozar, ou seja, um objeto 

que por se fazer presente onde deveria haver a falta está intimamente relacionado à dimensão 

de gozo e não mais à dimensão de desejo. O objeto a nesta dimensão de mais-de-gozar viria, 

então, tamponar o lugar da falta, provocando assim a falta da falta.  

Dito isto, temos que o gozo situa-se do lado de Das Ding – da Coisa –, o objeto da 

primeira experiência de satisfação do bebê, que foi inscrito psiquicamente por meio de seus 

fragmentos perceptuais, por traços de memória que aludem a tal experiência. O gozo, 

representado pela satisfação primeira que tal objeto promove, é sentido diretamente pelo 

corpo, estando aquém da palavra e do sentido. Parafraseando Lacan temos que 

 

o que chamo de gozo no sentido daquilo que o corpo experimenta é sempre da 
ordem da tensão, do forçamento, do gasto, inclusive da proeza. Indiscutivelmente, 
há gozo no nível em que começa a aparecer a dor, e sabemos que é somente nesse 
nível da dor que se pode experimentar toda uma dimensão do organismo que, de 
outro modo, permanece velada (LACAN, 1966 apud BRAUNSTEIN, 2007, p. 19). 

 

Retomando a questão da pulsão de morte supracitada, temos que o gozo, de acordo 

com o entendimento lacaniano, dirá respeito, portanto, à manifestação do que se situaria mais 

além do princípio de prazer, à pulsão de morte e remeteria ao regime do excesso, sendo aquilo 

que, para ser atingindo plenamente, exigiria que o desejo fosse eliminado. 

O gozo confina, portanto, com a morte. O princípio do prazer, entretanto, atua, no 

aparelho psíquico, de modo a impor um limite para o gozo; afinal, o princípio do prazer “nada 

mais é do que o princípio de menor tensão, da tensão mínima a manter para que subsista a 

vida. Isto demonstra que, em si mesmo, o gozo o transborda, e o que o princípio do prazer 

mantém é o limite em relação ao gozo” (LACAN, 1969-1970/1992, p. 47). Caso não exista 

este limite o encontro entre gozo e morte é realizado, como podemos observar, por exemplo, 

                                                           
7 Ver páginas 38 à 50 do presente trabalho nas quais aprofundamos as discussões em torno do conceito da 
angústia nos ensinamentos freudianos e lacanianos. 
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em alguns casos de toxicomania em que o sujeito está completamente imerso no regime do 

gozo, podendo, inclusive, ser levado à morte devido ao excesso de gozo.  

Pautamo-nos, sobretudo, nas elaborações de Braunstein (2007) presentes no livro 

Gozo para discutirmos as ficções teóricas de Lacan concernentes a este conceito. Braunstein 

(2007) destaca três concepções de gozo, no ensino de Lacan, que são essenciais para o seu 

discernimento e para a nossa investigação: o gozo do ser, o gozo fálico e o gozo do Outro 8. 

Estas estão, intrinsecamente, ligadas à tripartição conceitual introduzida pelo ensino 

lacaniano: Real, Simbólico e Imaginário. Jorge e Ferreira (2007), no livro Lacan, o grande 

freudiano, nos fornecem uma valiosa síntese acerca desses três registros; segundo eles, o Real 

diz respeito ao Impossível, ao que não cessa de não se escrever e, também, à falta de sentido, 

ao não-senso. O simbólico é contingencial 9, é o que cessa de não se escrever e é da ordem do 

duplo-sentido. O Imaginário, por sua vez, é o necessário, é o que não cessa de se escrever, diz 

respeito ao sentido unívoco. 

Neste momento, é possível adiantarmos que a diferenciação entre esses três gozos em 

sua relação com a compulsão ou a impulsão alimentar é fundamental, na medida em que 

norteará a posição do psicanalista na direção do tratamento com esses pacientes. 

Concordamos com Valas (2001) ao afirmar que a dimensão do gozo é introduzida de 

modo totalmente novo por Lacan no campo psicanalítico, o que “terá consequências muito 

importantes na prática e nos fins da psicanálise” (p. 8 e 9), principalmente, no que diz respeito 

ao entrelaçamento entre gozo e sintoma.  

Assim, ratificamos a importância em termos aprofundado nossas investigações em 

relação ao conceito de gozo na teoria lacaniana, pois tal investigação trouxe esclarecimentos 

acerca de questões referentes aos modos pelos quais se dão as relações de objeto presentes na 

impulsão e na compulsão, que, por sua vez, aparecem com evidência considerável na 

contemporaneidade. Estas investigações nos levaram também a uma reflexão acerca dos 

transbordamentos que podem emergir entre as categorias de gozo apresentadas por Braunstein 

                                                           
8 Detalharemos as especificidades concernentes a estas três concepções de gozo proposta por Braunstein (2007) 
no terceiro capítulo da presente dissertação, no qual analisaremos a compulsão e a impulsão a partir das quatro 
categorias de análise propostas no segundo capítulo. 
9 Em O Seminário, livro XX: Mais, ainda Lacan (1972-1973/1985) relaciona o significante à categoria de 
contingente, uma vez que o significante por um lado não é eterno, e por outro “ele é por si mesmo” (p. 56). Para 
Lacan (1972-1973/1985) a contingência está relacionada ao que “para de não se escrever. Pois aí não há outra 
coisa senão encontro, o encontro, no parceiro, dos sintomas, dos afetos, de tudo que em cada um marca o traço 
do seu exílio, não como sujeito, mas como falante, do seu exílio da relação sexual” (p. 198). A contingência é “o 
que submete a relação sexual a ser, para o ser falante, apenas o regime do encontro” (LACAN, 1972-1973/1985, 
p. 127). 
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(2007). Tais achados serão apresentados e discutidos no próximo capítulo da presente 

dissertação. 

 

3.2 O ato sob a perspectiva psicanalítica 

 

As concepções psicanalíticas e psicológicas acerca do ato em muito divergem. Na 

perspectiva da Psicologia, a ação diz respeito a algo que possui a finalidade de adaptação e 

está relacionado com a vontade daquele que atua. Por outro lado, em suas vertentes 

metafísicas, a ação designa algo realizado pelo próprio ser e não por algo que lhe é exterior, 

colocando, assim, em voga, a autonomia do sujeito.  

Ao centrar sua experiência no conceito de inconsciente, a Psicanálise subverteu as 

concepções psicológicas da ação, uma vez que o inconsciente não possui um fim ao qual 

estaria adaptado, estando a serviço do desejo e não da volição consciente. Isso tornou possível 

a colocação de novas questões acerca da dimensão da ação: “a quê gênero de ‘fins’ se pode 

realmente atribuir o inconsciente? O que lhe é possível, à sua maneira, ‘querer’? De que tipo 

de ‘autonomia’ se pode prevalecer o sujeito que se deve, afinal, postular no inconsciente” 

(ASSOUN, 1996, p. 196)? A Psicanálise não se centra na essência do agir, mas no processo 

ao qual o ato remete: “não postulamos mais aqui uma essência agente (psicológica ou 

metafísica): temos que nos ocupar de um processo que se recorta cinematicamente como 

passagem ou translação” (p. 196). 

Demarca-se, com isso, a existência de uma “oposição temática entre a ação e o ato” 

(p. 197), sendo que a atuação diz respeito à “passagem do dentro ao fora” (p. 196). O ato, por 

sua vez, “neutraliza a questão do dentro e do fora: ela aborda a questão na sua formalidade, 

pensa em outros termos a atividade do ato, apreendida na ponta real de seu efeito - ao passo 

que a ‘ação’ (Handlung) só faz retornar na realidade para aí inscrever seu efeito (Wirkung)” 

(p. 196). 

Seguindo as elaborações teóricas de Freud (1950[1895]/1996; 1894/1996b; 

1914/1996; 1915/2004b) e a sistematização proposta por Assoun (1996), discernimos três 

momentos distintos concernentes à problemática do ato: o primeiro seria o da elaboração 

freudiana da teoria da ação não específica, que forneceu as bases para pensar a ação específica 

e que resultou na construção de uma metapsicologia do ato; o segundo, aquele em que a 

clínica da ação suscitou o problema da impossibilidade de encontro entre a ação específica e a 

experiência de satisfação; por fim, a constatação dos efeitos da dimensão do agir no 
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tratamento e que resultou em teorizações técnicas sobre posição do analista e as atuações dos 

pacientes 10.  

 

3.2.1 Acting Out, Passagem ao Ato e Ato 

 

A consideração acerca do ato em Psicanálise nos moveu também em uma 

investigação no sentido de compreender as concepções lacanianas acerca do acting out, da 

passagem ao ato e do ato. No livro O seminário, livro X: A angústia, Lacan (1962-1963/2005) 

afirma que “tudo que é acting out é o oposto da passagem ao ato” (p. 136). Para explicar estas 

duas incidências psíquicas Lacan (1962-1963/2005) faz uso do caso Dora e do caso da jovem 

homossexual. 

O acting out mostra-se na conduta do sujeito e dimensiona-se a partir de sua 

orientação para o Outro. No acting out emerge a dimensão da encenação, o sujeito age a partir 

do texto de outro; o sujeito está na cena, eclipsado, e dirige-se ao Outro.  

 

É em essência, a mostração, a mostragem, velada, sem dúvida, mas não velada em 
si, ela só é velada para nós, como sujeito do acting out, na medida em que isso fala, 
na medida em que poderia ser verdade. Ao contrário, ela é, antes, visível ao 
máximo, e é justamente por isso que, num certo registro é invisível, mostrando sua 
causa. O essencial do que é mostrado é esse resto, é sua queda, é o que sobra nessa 
história (LACAN, 1962-1963/2005, p. 138 e 139). 

 

Para exemplificar isso, Lacan (1962-1963/2005) nos remete ao caso Dora e afirma 

que todo o “comportamento paradoxal na casa dos K.” (p. 137) diz respeito a um acting out 

de Dora.  

Com relação à passagem ao ato, Lacan (1962-1963/2005) aponta que existem duas 

condições especiais que a delimitam, são estas: “a identificação absoluta do sujeito com o a 

ao qual ele se reduz. [...] A segunda é o confronto do desejo com a lei” (p. 125).  

Especificamente, a passagem ao ato situa-se do lado do sujeito e diz respeito ao 

momento do “embaraço maior do sujeito, com o acréscimo comportamental da emoção como 

distúrbio do movimento” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 129). Neste caso, “o sujeito se 

encaminha para se evadir da cena” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 130), falta a dimensão 

significante, “o objeto produzido não funciona como causa, pois não há sujeito a posteriori 

para se responsabilizar” (SILVEIRA, 2003, p. 113), afinal, na passagem ao ato o sujeito se 

                                                           
10 Detalharemos as especificidades concernentes ao primeiro e ao segundo momentos do ato na teoria freudiana 
no terceiro capítulo da presente dissertação, por conterem elementos que se articulam diretamente ao objeto de 
nossa investigação. 
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precipita do lugar no qual se encontra e “despenca fora da cena” (LACAN, 1962-1963/2005, 

p. 129).   

Para evidenciar isso, Lacan (1962-1963/2005) cita a cena relatada por Dora a Freud, 

em que a moça dá uma bofetada no Sr. K., quando este diz que sua mulher não é nada para 

ele. Segundo Lacan (1962-1963/2005), esta bofetada “nada pode exprimir senão a mais 

perfeita ambiguidade – será que ela ama o Sr. K. ou a Sra. K.?” (p. 130). Desta forma, a 

passagem ao ato diz respeito ao “sujeito enquanto apagado ao máximo pela palavra que o 

barra” (RABINOVICH, 2004, p. 71). Ela não pressupõe um direcionamento ao Outro, em 

contraponto ao acting out, no qual este aspecto se encontra presente. Já que na passagem ao 

ato não há um endereçamento ao Outro, ocorre uma espécie de elisão da mediação simbólica, 

dando-se assim mais no campo do registro do real. 

No ato há também a abolição do sujeito da cena, que reaparece a posteriori e nele 

observa-se em ação a incidência do significante. Neste caso, devido à separação que existe 

entre o sujeito e o objeto “há por um lado a produção do objeto, que é sua dimensão real, e, 

por outro, como é uma operação significante, o sujeito pode advir mais além” (SILVEIRA, 

2003, p. 113). Para Rabinovich (2004), “o ato, no qual, o sujeito persiste como dividido, só 

pode ser definido como tal a posteriori, por suas consequências” (p. 86). Esses efeitos do ato 

são ambíguos e acarretam a “modificação da posição subjetiva, (...) que impede ao sujeito re-

conhecer-se nele” (RABINOVICH, 2004, p. 86). 

Utilizar o ato como categoria de análise no cenário da presente pesquisa nos permitiu 

refletir em que sentido é possível relacioná-lo com a compulsão e a impulsão, e as 

consequências que tais relações trouxeram para pensarmos a direção do tratamento de 

pacientes que as manifestam automaticamente. 

 

3.3 A concepção psicanalítica do sintoma 

 

O sintoma foi utilizado como categoria de análise nesta pesquisa com o objetivo de 

buscarmos compreender qual a relação que podemos estabelecer entre: sintoma, compulsão e 

impulsão. Tal análise nos possibilitou pensar também na relação que pode ser estabelecida 

entre impulsão, compulsão e as estruturas clínicas resultantes das falhas do processo de 

recalcamento. 

Para melhor compreendermos a perspectiva psicanalítica acerca do sintoma 

retomaremos alguns aspectos das teorias freudiana e lacaniana que serão valiosos para o 

trabalho que ora empreendemos nesta pesquisa. 
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3.3.1 O sintoma em Freud e Lacan 

 

Freud em suas Conferências introdutórias sobre Psicanálise (1917[1916-17]/1996), 

estabelece que os sintomas neuróticos possuem um sentido e um caminho de formação. Esse 

sentido é específico e tem por base as experiências do sujeito. Freud (1917[1916-17]/1996a) 

afirma ser o paciente aquele que detém o saber acerca do seu sintoma e não o analista, o que 

ilustra ao ressaltar, a propósito do comentário de um caso, em que: “a interpretação do 

sintoma foi descoberta pela própria paciente, de um só golpe, sem qualquer intervenção por 

parte do analista” (p. 271).  Freud (1917[1916-17]/1996a) acrescenta que a interpretação dos 

sintomas diz respeito a uma síntese de achados referentes à vida do paciente.  

Além desse aspecto, Freud (1917[1916-17]/1996d) postula serem os sintomas o 

resultado de um conflito, que “surge em virtude de um novo método de satisfazer a libido. As 

duas forças que entraram em luta encontram-se novamente no sintoma e se reconciliam, por 

assim dizer, através do acordo representado pelo sintoma formado” (p. 361). O sintoma é uma 

forma distorcida de representar a satisfação de um desejo libidinal inconsciente, e “um 

substituto de uma satisfação frustrada, realizando uma regressão da libido a épocas de 

desenvolvimento anteriores, regressão a que necessariamente se vincula a um retorno a 

estádios anteriores de escolha objetal ou de organização” (FREUD, 1917[1916-17]/1996d, p. 

367).  

Os sintomas apresentam, assim, um caminho de formação que remete à satisfação 

libidinal relacionada com a vida infantil do sujeito. Ressaltamos ainda que os sintomas dizem 

respeito a uma forma de retorno do recalcado que ocorre devido à insistência da pulsão em 

satisfazer-se, exigência nunca de todo realizada. Sob a perspectiva freudiana, temos que os 

sintomas são formações do inconsciente decorrentes das falhas do processo de recalcamento, 

as quais resultam no retorno do recalcado e nas consequentes operações defensivas em relação 

a isso. Consoante Freud (1926[1925]/1996): “Um sintoma é um sinal e um substituto de uma 

satisfação instintual que permaneceu em estado jacente; é uma consequência do processo de 

repressão” 11 (p. 95). Neste sentido, entendido como decorrente do processo de recalcamento 

só poderíamos falar em sintoma nas neuroses e nas perversões, mas não na estrutura psicótica. 

Quando o paciente refaz o caminho que conduz dos sintomas ao material psíquico 

referente à vida infantil, Freud (1917[1916-17]/1996d) ressalta que é possível ficarmos em 

                                                           
11 Na tradução das obras de Sigmund Freud da Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de 
Sigmund Freud a qual utilizamos como referência para a presente pesquisa o termo utilizado pelo tradutor para 
referir-se ao processo de recalque é “repressão”. 
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dúvida se o que é apresentado pelo paciente diz respeito a eventos que realmente ocorreram, 

se concernem à realidade objetiva, ou se são criados pelo paciente, ou seja, são fantasias. 

Sabemos, entretanto, que para Freud (1917[1916-17]/1996d) “as fantasias possuem realidade 

psíquica, em contraste com a realidade material, e gradualmente aprendemos a entender que, 

no mundo das neuroses, a realidade psíquica é a realidade decisiva” (p. 371). 

Tal relação fica mais clara ao analisarmos o texto Fantasias histéricas e sua relação 

com a bissexualidade, no qual Freud (1908/1996) propõe que a formação dos sintomas nas 

psiconeuroses está intrinsecamente relacionada às fantasias. Para Freud (1908/1996) as 

fantasias dos psiconeuróticos possuem sua fonte e protótipo nos devaneios da juventude, os 

quais são de natureza erótica nas mulheres e de natureza erótica e ambiciosa nos homens. 

Desta forma, “estas fantasias são satisfações de desejos originários de privações e anelos” 

(FREUD, 1908/1996, p. 149).  

As fantasias podem ser conscientes ou inconscientes, somente o segundo caso Freud 

(1908/1996) relaciona com a formação de sintomas e ataques histéricos. No caso das fantasias 

inconscientes Freud (1908/1996) esclarece que podem ser de dois tipos: fantasias que sempre 

foram inconscientes e foram formadas no inconsciente; e fantasias que foram inicialmente 

conscientes e foram tornadas inconscientes pelo processo de recalcamento.  

O processo de recalcamento diz respeito a um destino da pulsão específico das 

estruturas neurótica e perversa. No texto metapsicológico O Recalque duas fases do processo 

de recalcamento são propostas por Freud (1915/2004a): a primeira fase diz respeito ao 

recalque original que “consiste em interditar ao representante psíquico da pulsão (à sua 

representação mental) a entrada e admissão no consciente” (FREUD, 1915/2004a, p. 178 e 

179); e a segunda fase refere-se ao recalque propriamente dito, o qual ocorre a partir da 

repulsão do consciente sobre o material a ser recalcado somado à força de atração que o 

recalque original exerce sobre este material. Desta forma, o recalque propriamente dito 

“refere-se a representações derivadas do representante recalcado ou ainda àquelas cadeias de 

pensamentos que, provindo de outros lugares, acabam estabelecendo ligações associativas 

com esse representante” (FREUD, 1915/2004a, p. 179). 

As fantasias inconscientes dos neuróticos têm “uma conexão muito importante com a 

vida sexual do sujeito, pois é idêntica à fantasia que serviu para lhe dar satisfação sexual 

durante um período de masturbação” (FREUD, 1908/1996, p. 150). Desta forma, temos que 

os sintomas figuram como uma modalidade de realização de uma fantasia inconsciente e 

possuem significação sexual. Pois dizem respeito aos “derivados do recalcado que, por meio 

dessas formações sintomáticas, afinal conquistaram o acesso à consciência que antes lhes era 
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negado” (Freud 1915/2004a, p. 180). Os sintomas são, portanto, “indícios de um retorno do 

recalcado” (FREUD, 1915/2004a, p. 183). 

Diante do exposto temos que neste momento da teorização freudiana referente à 

primeira tópica, os sintomas são tidos como um conflito existente entre o Eu e a libido, por 

isso, Freud (1916-1917[1915-1917]/1996f) propõe que o paciente estaria sadio quando este 

conflito findasse, e o Eu tivesse a libido novamente à sua disposição. Sob esta perspectiva 

temos que a libido “está ligada aos sintomas, o que a ela proporciona a única satisfação 

substitutiva possível, na época. Portanto, devemos nos tornar senhores dos sintomas e 

solucioná-los – o que é exatamente a mesma coisa que o paciente exige de nós” (FREUD, 

1916-1917[1915-1917]/1996f, p. 454). 

Os impasses que surgem na prática clínica levam Freud (1920/1996) a realizar 

alterações em suas teorias. Como apontamos anteriormente, no ano de 1920 é publicada a 

obra Mais além do princípio de prazer, que marcará o advento da segunda tópica na qual 

Freud (1920/1996) propõe um novo dualismo pulsional: pulsões de vida e pulsões de morte - 

em sobreposição ao dualismo pulsional referente à primeira tópica: pulsões sexuais e pulsões 

de auto-conservação/pulsões do Eu. Com esta virada teórica os sintomas passam a ser vistos 

como um conflito interno ao Eu e os esforços em tornar o conteúdo inconsciente em 

consciente, que levariam a resolução dos sintomas, são revistos:  

 

[...] tornou-se cada vez mais claro que o objetivo que fora estabelecido – que o 
inconsciente deve tornar-se consciente – não era completamente atingível através 
desse método. O paciente não pode recordar a totalidade do que nele se acha 
reprimido, e o que não lhe é possível recordar pode ser exatamente a parte essencial 
(FREUD, 1920/1996, p. 29). 

 

Com isso, Freud (1920/1996) percebe que o trabalho analítico possui um limite, pois 

há algo no sintoma que insiste em repetir-se, que resiste à interpretação e está mais além do 

princípio de prazer. Ou seja, há no psiquismo uma compulsão à repetição que insiste em 

repetir experiências desprazerosas, tal aspecto vai de encontro ao princípio de prazer – o qual 

regia o funcionamento do aparelho psíquico na primeira tópica. 

Tal compulsão à repetição ocorre devido à insistência da pulsão recalcada em 

satisfazer-se completamente, esta satisfação 

  

consistiria na repetição de uma experiência primária de satisfação. Formações 
reativas e substitutivas, bem como sublimações, não bastarão para remover a tensão 
persistente do instinto reprimido, sendo que a diferença de quantidade entre o prazer 
da satisfação que é exigida e a que é realmente conseguida, é que fornece o fator 
impulsionador que não permite qualquer parada em nenhuma das posições 
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alcançadas [...]. O caminho para trás que conduz à satisfação completa acha-se, via 
de regra, obstruído pelas resistências que mantêm as repressões, de maneira que não 
há alternativa senão avançar na direção em que o crescimento ainda se acha livre, 
embora sem perspectiva de levar o processo a uma conclusão ou de ser capaz de 
atingir o objetivo (FREUD, 1920/1996, p. 52 e 53). 

 

Esse caminho para trás a que Freud (1920/1996) se refere diz respeito ao 

funcionamento da pulsão de morte. O movimento da pulsão de morte busca restabelecer um 

estado inorgânico, no qual as pulsões estão apaziguadas, ou seja, um estado em que a 

excitação pulsional é zero, o que configuraria o estado de morte. Como discutimos 

anteriormente 12, é a partir das elaborações freudianas acerca da pulsão de morte que Lacan 

desenvolverá o conceito de gozo. 

Lacan, no início do seu ensino teoriza que o sintoma diz respeito a uma formação do 

inconsciente, que presentifica um conflito psíquico entre o desejo e as defesas, além disso, o 

sintoma é determinado simbolicamente. Neste momento, Lacan (1953/1998) debruça-se sobre 

a tese de que o sintoma é estruturado como uma linguagem: 

 
para admitir um sintoma na psicopatologia psicanalítica, seja ele neurótico ou não, 
Freud exige o mínimo de sobredeterminação constituído por um duplo sentido, 
símbolo de um conflito defunto, para-além de sua função, num conflito presente não 
menos simbólico, e se ele nos ensinou a acompanhar, no texto das associações livres, 
a ramificação ascendente dessa linhagem simbólica, para nela detectar, nos pontos 
em que as formas verbais se cruzam novamente, os nós de sua estrutura, já está 
perfeitamente claro que o sintoma se resolve por inteiro numa análise linguajeira, 
por ser ele mesmo estruturado como uma linguagem, por ser a linguagem cuja a fala 
deve ser libertada (p. 270). 

 

Em O Seminário, livro X: a angústia, Lacan (1962-1963/2005) aproxima o acting 

out do sintoma, na medida em que ambos são a demonstração de um desejo desconhecido, 

para logo em seguida traçar uma diferença essencial entre ambos, sobretudo no que tange à 

interpretação, como afirma: “[...] não é essencialmente da natureza do sintoma ter que ser 

interpretado. Ele não clama pela interpretação como faz o acting out, ao contrário do que 

vocês possam acreditar” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 140). 

O acting out clama pela interpretação, “ele é o começo da transferência. É a 

transferência selvagem” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 140). O acting out pede interpretação 

porque ele é um apelo ao Outro, é aquilo que se mostra ao Outro, e, de acordo com Lacan 

(1962-1963/2005), precisa do analista para que apareça.  

O sintoma, em contrapartida, se basta, não precisa do analista. Afinal, o sintoma é 

“gozo, gozo encoberto” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 140), sendo, assim, distinto do desejo, 

                                                           
12 Ver páginas 26 à 28 do presente trabalho. 



38 
 

uma vez que “vai em direção à Coisa, depois de ultrapassar a barreira do bem [...], ou seja, do 

princípio do prazer, e é por isso que tal gozo pode traduzir-se num Unlust” (LACAN, 1962-

1963/2005, p. 140). A interpretação do sintoma é possível, mas é necessário que a 

transferência seja estabelecida. Neste momento da teorização lacaniana já é possível 

observarmos uma diferença na concepção de sintoma proposta pelo autor.  

Com o posterior avanço da teoria lacaniana, à medida que o autor desenvolve o 

conceito de Real, a estrutura simbólica vai se tornando insuficiente para dar conta do sintoma, 

pois há uma cota de gozo no sintoma que resiste à simbolização. Assim, há uma dimensão 

real do sintoma que irá persistir mesmo após a interpretação deste, há um gozo no sintoma 

que é inacessível às palavras, que resiste à interpretação. Provavelmente o que é passível de 

ser interpretado no sintoma é justamente aquilo que é da ordem do desejo, ou seja, aquilo que, 

segundo a teoria freudiana, está relacionado à realização disfarçada do desejo, uma vez que o 

que é da ordem do gozo imbricado no sintoma resiste à interpretação. Desta forma, temos que 

o sintoma não é mais visto apenas em sua dimensão simbólica, na qual o seu sentido poderia 

ser totalmente esgotado em uma análise, tal como Lacan (1953/1998) postulava em Função e 

campo da fala e da linguagem em psicanálise e como Freud (1916-1917[1915-1917]/1996f) 

também afirmou no início de seu ensino na Conferência XXVIII: Terapia Analítica, das 

Conferências Introdutórias sobre Psicanálise. Essa mudança no entendimento do sintoma 

trouxe importantes consequências para a clínica psicanalítica. 

O sintoma é utilizado como categoria de análise da compulsão e da impulsão na 

presente pesquisa, sobretudo, devido à relação intrínseca que há entre o sintoma e o processo 

de recalcamento. Tal relação trouxe consequências importantes à nossa investigação, uma vez 

que, nos escritos freudianos o autor relaciona mais diretamente as compulsões à neurose 

obsessiva, sendo assim, o ato compulsivo é considerado um sintoma, podendo, então, 

aparecer tanto em sujeitos estruturados pela via da neurose como da perversão. Já as 

impulsões são apontadas por Rabinovich (2004) como não sendo exclusivas de nenhuma 

estrutura clínica, podendo, ao contrário, aparecer na neurose, perversão ou psicose. Esta 

constatação nos trouxe uma problemática concernente à consideração das impulsões como 

sintomas, a qual foi discutida no terceiro capítulo desta dissertação. 

 

3.4 A questão da angústia em Freud e Lacan 

 

Neste trabalho a angústia figura igualmente como uma categoria de análise relevante, 

uma vez que nos auxiliou a compreender o entrelaçamento existente entre os conceitos 
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discutidos anteriormente - gozo, ato e sintoma - e as incidências clínicas da impulsão e da 

compulsão. Para tanto, foi necessário delimitarmos os principais aspectos da teoria freudiana 

e lacaniana referentes à questão da angústia, para compreendermos a perspectiva psicanalítica 

acerca deste conceito. 

 

3.4.1 Investigações sobre a angústia em Freud 

 

O tema da angústia permeia toda a obra freudiana, desde os textos considerados pré-

psicanalíticos até as produções mais tardias, sendo assim, as concepções teóricas do autor 

sobre este tema passaram por diversas modificações. Deste cenário teórico destacamos duas 

conferências dedicadas à discussão deste conceito: a primeira é a Conferência XXV: A 

ansiedade 13 (FREUD, 1917[1916-17]/1996e), a qual pertence ao período referente à primeira 

tópica; e a segunda é a Conferência XXXII: Ansiedade e vida instintual (FREUD, 

1933[1932]/1996), na qual Freud (1933[1932]/1996) retoma a discussão acerca da angústia, 

mas agora a partir da perspectiva da segunda tópica. Além disso, destacamos também o texto 

Inibições, sintomas e ansiedade, no qual Freud (1926[1925]/1996) dedica-se a especificar e 

entrelaçar os três conceitos elencados no título do referido texto. 

Para Freud (1917[1916-17]/1996e) a angústia é um tema central para a pesquisa 

psicanalítica, sobretudo porque todos os neuróticos queixam-se dela e, além disso, descrevem-

na “como sendo o seu pior sofrimento e que, de fato, neles atinge enorme intensidade, e pode 

resultar nas atitudes mais loucas” (FREUD, 1917[1916-17]/1996e, p. 393).  

Nas elaborações teóricas concernentes à primeira tópica Freud (1917[1916-

17]/1996e) coloca em primeiro plano a existência de uma oposição entre o Eu e a libido, sob 

esta perspectiva, o autor considera a angústia como um estado afetivo formado a partir de uma 

transformação da libido. Ou seja, a tensão libidinal pode aumentar até atingir um limite 

suportável pelo Eu, quando este limite é ultrapassado a libido é transformada em angústia, a 

fim de escoar a energia sexual acumulada. Este acúmulo da tensão sexual é causado por um 

refreamento na vida sexual – seja devido ao coitus interruptus, à impotência, à abstinência 

sexual voluntária ou involuntária, dentre outros motivos -, ou seja, trata-se de “uma 

acumulação de tensão sexual física. A acumulação ocorre como consequência de ter sido 

evitada a descarga” (FREUD, 1894/1996a). A transformação da tensão sexual acumulada em 

                                                           
13 A tradução da obra freudiana na qual nos baseamos utiliza a palavra ansiedade para traduzir o termo alemão 
angst. Inferimos que a escolha pela palavra ansiedade é devida à influência do saber médico e do uso cotidiano 
deste termo. Entretanto, na presente dissertação faremos uso da palavra angústia, termo utilizado por Lacan em 
seus Seminários para referir-se à palavra alemã angst. 
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angústia ocorre devido ao fracasso da descarga por vias psíquicas. Prioriza-se, com isso, um 

ponto de vista quantitativo para compreender a gênese da angústia. 

Freud (1917[1916-17]/1996e), na Conferência XXV: A ansiedade, propõe que existe 

uma distinção entre angústia realística e angústia neurótica. A primeira é racional e 

inteligível, trata-se de “uma reação à percepção de um perigo externo – isto é, de um dano que 

é esperado e previsto. Está relacionada ao reflexo de fuga e pode ser visualizada como 

manifestação do instinto de autopreservação” (FREUD, 1917[1916-17]/1996e, p. 395). Nos 

casos em que a angústia é excessiva torna-se visível a inadequação da mesma diante das 

situações de perigo, uma vez que pode fazer com que o sujeito paralise todas as suas ações. 

Freud (1917[1916-17]/1996e) esclarece que “a reação ao perigo consiste numa mistura de 

afeto de ansiedade e de ação defensiva” (p. 395).  

Além disso, para Freud (1917[1916-17]/1996e) a geração de angústia nunca figura 

como algo apropriado, em contrapartida, o que seria considerado apropriado pelo autor é o 

estado de preparação para a angústia. Pois o que ocorre primeiro, na perspectiva de Freud 

(1917[1916-17]/1996e), é este estado de preparação para angústia, o qual “se manifesta por 

meio de um aumento da atenção sensória e da tensão motora” (FREUD, 1917[1916-

17]/1996e, p. 396), a ação motora ou a angústia, por sua vez, irão decorrer deste estado inicial 

de preparação. Consoante Freud (1917[1916-17]/1996e) temos que 

 

quanto mais a geração de ansiedade limitar-se a um início meramente frustrado – a 
um sinal – tanto mais o estado de preparação para a ansiedade se transformará, sem 
distúrbio, em ação, e mais adequada será a forma assumida pela totalidade de 
sucessão dos fatos (p. 396). 

 

A perspectiva da angústia como um sinal frente a uma situação de perigo figurará 

como central e será aprofundada nas discussões que Freud (1926[1925]/1996) desenvolverá 

posteriormente, sobretudo no texto Inibições, sintomas e ansiedade. 

Para Freud (1917[1916-17]/1996e) a angústia é considerada um afeto, sendo assim - 

como todos os estados afetivos -, inclui descargas motoras e sentimentos e, além disso, é 

formada a partir de uma experiência primeira, a qual remonta a um período muito precoce da 

vida do sujeito. Neste caso, “o ato do nascimento é a origem e o protótipo do afeto de 

ansiedade” (FREUD, 1917[1916-17]/1996e, p. 398), afinal, neste momento “ocorre a 

combinação de sensações desprazíveis, impulsos de descargas e sensações corporais, a qual se 

tornou o protótipo dos efeitos de um perigo mortal” (FREUD, 1917[1916-17]/1996e, p. 397). 
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Além disso, é importante ressaltarmos que o surgimento deste primeiro estado de angústia no 

ato do nascimento é marcado pela separação da mãe. 

Com relação à angústia neurótica, Freud (1917[1916-17]/1996e) distingue dois tipos: 

primeiro a angustia expectante, que diz respeito a “uma apreensão generalizada, uma espécie 

de ansiedade livremente flutuante, que está pronta para se ligar a alguma ideia que seja de 

algum modo apropriada a esse fim” (FREUD, 1917[1916-17]/1996e, p. 399); a segunda 

forma é ligada psiquicamente e vincula-se a objetos e situações específicas, esta refere-se à 

angústia das fobias. Nos casos de angústia neurótica o perigo desempenha um papel mínimo e 

até mesmo nulo, entretanto, Freud (1917[1916-17]/1996e) ressalta sabiamente que “onde 

existe ansiedade, deve haver algo que se teme” (p. 402). 

Diante do exposto, inferimos que neste primeiro momento teórico Freud (1917[1916-

17]/1996e) demarcará que o principal aspecto relativo à angústia é a sua “estreita vinculação 

com a limitação sexual” (p. 403), uma vez que a libido acumulada, impedida de ser utilizada 

por vias consideradas adequadas, será transformada em angústia, como uma forma de escoar a 

excitação acumulada. Entretanto, Freud (1917[1916-17]/1996e) ressalta que suas 

investigações o permitem apenas afirmar que a libido é tornada ausente e em seu lugar surge a 

angústia, contudo, não é possível explicar como ocorre este surgimento da angústia a partir da 

libido. 

Alguns anos depois, no texto Inibições, sintomas e ansiedade, Freud 

(1926[1925]/1996) nos apresenta algumas alterações relativas à sua concepção da angústia, 

estas mudanças teóricas foram viabilizadas pelos “avanços na clínica com as psiconeuroses, 

isto é, a descoberta do complexo de Édipo, o tema da culpa e a instauração da segunda tópica 

(isso, eu, supereu)” (LEITE, 2011, p. 46). No primeiro momento teórico, Freud (1917[1916-

17]/1996e) considerava que o acúmulo de libido era transformado em angústia, neste segundo 

momento, por sua vez, Freud (1926[1925]/1996) modifica esta concepção e propõe que a 

angústia é uma reação a um modelo de situações de perigo específico – mantém, assim, a 

consideração da angústia como um sinal, já apontada na primeira teoria da angústia 14. 

Diante das alterações teóricas concernentes à segunda teoria da angústia, Freud 

(1926[1925]/1996) observa que a distinção entre angústia realística e angústia neurótica 

também não pode mais ser sustentada, afinal, na primeira trata-se de uma angústia diante de 

                                                           
14 É importante ressaltarmos que no texto Inibições, sintomas e ansiedade Freud (1926[1925]/1996) sustenta que 
em apenas um caso, o da neurose de angústia, a primeira teoria da angústia ainda é válida. Entretanto, esta 
concepção será revista posteriormente na Conferência XXXII: ansiedade e vida instintual, na qual Freud 
(1933[1932]/1996) afirma que o surgimento da angústia na neurose de angústia também é devido à reação a uma 
situação traumática. 
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um perigo conhecido; já na segunda, o que o sujeito teme “é, evidentemente, a própria libido” 

(FREUD, 1933[1932]/1996, p. 88), ou seja, trata-se de um perigo interno e não reconhecido 

conscientemente, mas que pode torna-se conhecido em um processo psicanalítico. Com isso, 

torna-se possível lidar da mesma forma com o perigo destes dois tipos de angústia: pode-se 

reagir pela via afetiva, através da qual irrompe a angústia; ou pode-se lidar pela via de uma 

ação motora. Entretanto, Freud (1926[1925]/1996) nos ensina que estas duas “reações podem 

cooperar de forma apropriada, uma dando o sinal para que a outra surja. Mas também 

sabemos que elas podem comportar-se de modo impróprio: a paralisia proveniente da 

ansiedade pode sobrevir, difundindo-se uma reação à custa de outra” (p. 161). 

A partir desta concepção, a diferenciação proposta na primeira teoria da angústia 

torna-se incongruente, por isto, Freud (1926[1925]/1996) propõe uma nova distinção entre a 

angústia como uma reação direta e automática a um trauma e a angústia como um sinal do 

perigo suscitado pelo trauma. A essência da situação traumática é o desamparo do Eu diante 

de um acúmulo de excitação com o qual o Eu não consegue lidar. A ameaça da ocorrência de 

uma situação traumática configura, por sua vez, uma situação de perigo, esta última é marcada 

por uma “não satisfação na qual as quantidades de estímulos se elevam a um grau 

desagradável sem que lhes seja possível ser dominadas psiquicamente ou descarregadas” 

(FREUD, 1926[1925]/1996, p. 136). Ou seja, a situação de perigo “é uma situação 

reconhecida, lembrada e esperada de desamparo” (FREUD, 1926[1925]/1996, p. 162). Desta 

forma, a angústia automática é determinada pela ocorrência do trauma, e a angústia como um 

sinal ocorre como uma resposta do Eu frente à possibilidade de ocorrência de uma situação de 

perigo. De todo modo, na segunda teoria a angústia é especificada como um estado afetivo e 

“uma reação a uma situação de perigo” (FREUD, 1926[1925]/1996, p. 128), que pode 

manifestar-se das duas formas especificadas acima.  

Além disso, Freud (1926[1925]/1996) demarca dois aspectos relevantes concernentes 

à angústia: ela está vinculada à expectativa, ou seja, é sempre angústia por algo, o que é 

devido à relação da angústia com a situação de perigo; ela possui as qualidades de indefinição 

e falta de objeto, tais características estão relacionadas “à situação traumática de desamparo – 

a situação que é prevista na situação de perigo” (FREUD, 1926[1925]/1996, p. 162). 

O núcleo da experiência traumática é a repetição de uma experiência específica e 

significativa, no caso da angústia, a experiência do nascimento seria a sua origem e protótipo. 

Concepção esta que o autor já havia anunciado anteriormente em seus escritos, inclusive na 

Conferência XXV: A ansiedade (1917[1916-17]/1996e), mas a qual ele dedica especial 

atenção no texto que ora estamos analisando, sobretudo, porque Freud (1926[1925]/1996) 
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empenha-se em esclarecer os seus pontos de vistas e críticas acerca da teoria sobre o trauma 

do nascimento elaborada por Otto Rank no livro The trauma of birth 15. Consoante Freud 

(1926[1925]/1996) temos que: “No homem e nos animais superiores pareceria que o ato do 

nascimento, como a primeira experiência de ansiedade do indivíduo, imprimiu ao afeto de 

ansiedade certas formas características de expressão” (p. 97). Entretanto, é importante 

ressaltarmos que “tomar o nascimento como um protótipo não significa dizer que o trauma do 

nascimento seja a causa das angústias vividas na vida adulta” (LEITE, 2011, p. 52).  

Em Inibições, sintomas e ansiedade, como o próprio nome já explicita, Freud 

(1926[1925]/1996) desenvolve a concepção relativa à angústia estar intrinsecamente relaciona 

à inibição e aos sintomas, ressaltamos que este aspecto nos auxiliou a compreender as 

incidências clínicas da compulsão e da impulsão, sobretudo à luz das categorias do ato e do 

sintoma, analisadas anteriormente 16. 

No texto em tela, Freud (1926[1925]/1996) traz para o primeiro plano a concepção 

de que “o ego é a sede real da ansiedade” (p. 97), ou seja, apenas o Eu é capaz de produzir e 

sentir a angústia – inferimos que esta proposição também figurará como central na segunda 

teoria freudiana da angústia. O processo de recalcamento impede que o curso dos 

acontecimentos pretendido pelo Isso ocorra, o Eu, por sua vez, é o responsável por inibir estes 

acontecimentos, afinal, o Eu dá um sinal de desprazer que com o auxílio do princípio de 

prazer impede que o Isso alcance seu objetivo. Inferimos que primeiramente Freud 

(1926[1925]/1996) especifica que o Eu dá um sinal de desprazer, pareando-o em seguida a um 

sinal de angústia para afastar-se de uma situação de perigo. Entretanto, é importante 

ressaltarmos que “a ansiedade não é criada novamente na repressão; é reproduzida como um 

estado afetivo de conformidade com uma imagem mnêmica já existente” (FREUD, 

1926[1925]/1996, p. 97), afinal, Freud (1926[1925]/1996) ressalta que “os estado afetivos 

têm-se incorporado na mente como precipitados de experiências traumáticas primevas, e 

quando ocorre uma situação semelhante são revividos como símbolos mnêmicos” (FREUD, 

1926[1925]/1996, p. 97). Como já afirmamos anteriormente, o ato do nascimento figura como 

esta experiência traumática primeva na qual emerge a angústia.  

É importante ressaltarmos que, os pontos de vistas especificados acima culminam em 

uma nova descoberta: Freud (1926[1925]/1996) propõe que a força motriz da oposição do Eu 

                                                           
15 Não nos deteremos neste trabalho a analisar as aproximações e diferenças tecidas por Freud 
(1926[1925]/1996) entre a sua teoria e a teoria proposta por Otto Rank, entretanto, indicamos a leitura do texto 
Inibições, sintoma e ansiedade (FREUD, 1926[1925]/1996) àqueles que possam interessar-se por esta discussão. 
16 A análise da compulsão e da impulsão à luz das concepções apresentadas no texto Inibições, sintomas e 
ansiedade será apresentada no terceiro capítulo da presente dissertação. 
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contra as exigências da libido e, consequentemente, do recalcamento é o medo da castração. 

Consoante Freud (1926[1925]/1996): “logo que o ego reconhece o perigo de castração dá o 

sinal de ansiedade e inibe através da instância do prazer-desprazer (de uma maneira que ainda 

não podemos compreender) o iminente processo catexial no id” (p. 125). A ideia que sofre o 

recalcamento é o medo de ser castrado, o qual se trata de um medo realístico, por ser iminente 

ou julgado real pelo sujeito. 

A angústia de castração figura como a angústia primordial, que remete - assim como 

ocorreu no nascimento - ao medo da separação do objeto de amor, ou, mais especificamente, 

ao medo da perda do amor do objeto. A partir desta concepção, Freud (1926[1925]/1996) nos 

apresenta outra mudança teórica na teoria da angústia ao esclarecer que é a angústia que 

produz o recalcamento, e não o contrário 17. Por isso, na segunda teoria da angústia Freud 

(1926[1925]/1996) especifica que “é sempre a atitude de angústia do ego que é a coisa 

primária e que põe em movimento a repressão. A angústia jamais surge da libido reprimida” 

(p. 111). A partir desta proposição freudiana, Leite (2011) afirma que é possível supormos 

também que é a angústia que produz a foraclusão e a denegação, nos campos da psicose e da 

perversão respectivamente. 

Diante do exposto assinalamos que na segunda teoria da angústia Freud 

(1926[1925]/1996 e 1933[1932]/1996) propõe uma origem dupla para este afeto: “[...] uma 

como consequência direta do momento traumático, e a outra, como sinal que ameaça com 

uma repetição de um tal momento” (FREUD, 1933[1932]/1996, p. 97). 

 

3.4.2 A angústia em Lacan: o retorno a Freud e os consequentes avanços teóricos 

 

Devido à significância clínica da angústia no cenário psicanalítico Lacan dedica um 

ano de seu ensino para discutir especificamente esta questão, a saber em O Seminário, livro X: 

a angústia (1962-1963/2005). 

Neste Seminário, Lacan (1962-1963/2005) ressalta inicialmente, seguindo Freud, que 

a angústia é sem objeto, ou seja, a angústia é marcada pelo vazio que ela deixa – entretanto, 

                                                           
17 Na primeira teoria da angústia Freud (1917[1916-17]/1996e) relaciona a formação da angústia ao recalque, ao 
propor que no processo de recalcamento a ideia recalcada é desligada do afeto e tornada inconsciente; o afeto, 
por sua vez, é transformado em angústia: “essa transformação do afeto é, todavia, em grande escala a parte mais 
importante do processo de repressão” (FREUD, 1917[1916-17]/1996e, p. 410). Assim, o destino imediato da 
libido sujeita ao recalcamento é a transformação em angústia, entretanto Freud (1917[1916-17]/1996e) ressalta 
que nas neuroses outros sistemas de defesa são utilizados para evitar a geração de angústia. Isto é devido à 
“anticatexia utilizada pelo ego no processo de repressão, e que deve ser permanentemente mantida, a fim de que 
a repressão possa ter estabilidade. Essa anticatexia tem a função de completar as diversas formas de defesa 
contra a geração de ansiedade, após a repressão” (FREUD, 1917[1916-17]/1996e, p. 411). 
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com o desenvolvimento das discussões, Lacan (1962/1963/2005) irá em aulas posteriores 

contrapor-se a esta ideia 18. Por isso, Lacan (1962-1963/2005) aponta que em Inibições, 

sintomas e ansiedade Freud (1926[1925]/1996) fala “de tudo, graças a Deus, exceto da 

angústia. Será que isso quer dizer que não se pode falar dela?” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 

18). A respeito deste texto de Freud (1926[1925]/1996), Lacan (1962-1963/2005) especifica 

que a inibição diz respeito à paralisação do movimento; já o sintoma está relacionado ao 

impedimento do sujeito. Entretanto, com relação à angústia há uma dificuldade de falar, ela 

escapa à elaboração, uma vez que é marcada pelo vazio, mas, por outro lado, Lacan (1962-

1963/2005) questiona-se: “[...] o que é que não se relacionaria com a angústia? Trata-se, 

justamente, de saber onde está a angústia, de verdade” (p. 20). 

Lacan (1962-1963/2005) esclarece, corroborando com as concepções freudianas, que 

a angústia diz respeito a um afeto, por isso, assim como todo afeto, ela não pode ser recalcada. 

O afeto “se desprende, fica à deriva. Podemos encontrá-lo deslocado, enlouquecido, invertido, 

metabolizado, mas ele não é recalcado. O que é recalcado são os significantes que o amarram” 

(LACAN, 1962-1963/2005, p. 23). Além disso, é importante ressaltarmos que para Lacan 

(1962-1963/2005) a angústia é o afeto que não engana, isto porque - tal como nos ensinou 

Freud (1926[1925]/1996) ao colocar a angústia de castração como a primordial - a angústia é 

anterior ao recalque, ou seja, é a angústia que produz o recalque, e não o oposto 19. 

A angústia está relacionada ao desejo do Outro, isto porque, o desejo do sujeito é o 

desejo do Outro, entretanto, o sujeito não tem acesso ao objeto do seu desejo, uma vez que 

este vem a faltar. Há sempre uma suposição concernente ao desejo do Outro, mas trata-se 

apenas de uma suposição, não de uma certeza, neste cenário, a fantasia figura como o suporte 

do desejo do sujeito. O Outro comparece como aquele que o sujeito nunca atinge e aquilo que 

o constitui como sujeito do inconsciente. Para Lacan (1962-1963/2005) 

 
o Outro existe como inconsciência constituída como tal. O Outro concerne a meu 
desejo na medida do que lhe falta e de que ele não sabe. É no nível do que lhe falta e 
do qual ele não sabe que sou implicado da maneira mais pregnante, porque, para 
mim, não há outro desvio para descobrir o que me falta como objeto de meu desejo. 
É por isso que, para mim, não só não há acesso a meu desejo, como sequer há uma 
sustentação possível de meu desejo que tenha referência a um objeto qualquer, a não 
ser acoplando-o, atando-o a isto, o $, que expressa a dependência necessária do 
sujeito em relação ao Outro como tal (p. 32 e 33). 

 

                                                           
18 Ver páginas 48 e 49 desta dissertação, onde apresentamos o contraponto desta tese, na qual Lacan (1962-
1963/2005) explicita porque é um erro dizer que a angústia é sem objeto. 
19 Ressaltamos que outros aspectos são colocados em voga para endossar a concepção relativa à angústia ser o 
afeto que não engana. Tais aspectos ainda serão discutidos ao longo deste capítulo (ver páginas 48 e 49 deste 
trabalho). 
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Desta forma, temos que o desejo do Outro – e o do sujeito também -, assim como a 

angústia, estão diretamente relacionados com a falta de objeto, com o vazio.  

A partir da perspectiva lacaniana temos que a angústia surge quando a falta não vem 

a faltar, esclarecendo, a angústia diz respeito à falta da falta, o que é devido ao aparecimento 

de alguma coisa no lugar onde deveria haver a falta. Lacan (1962-1963/2005) especifica que o 

estranho (Unheimlichkeit 20) aparece no lugar em que deveria estar o -φ 21, ou seja, a imagem 

da falta, que, por sua vez, não entrou no imaginário, já que a imagem da falta não existe. “O 

que pode [...] vir assinalar-se no lugar aqui designado pelo -φ é a angústia, a angústia de 

castração, em sua relação com o Outro” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 55). 

De acordo com Lacan (1962-1963/2005): “se, de repente, faltar toda e qualquer 

norma, isto é, tanto o que constitui a anomalia quanto o que constitui a falta, se esta de repente 

não faltar, é nesse momento que começará a angústia” (p. 52). A angústia está ligada a tudo o 

que possa vir a aparecer no lugar em que deveria estar o -φ, o lugar do vazio que possui uma 

função estruturante. Dito isto, é possível apontarmos que Lacan (1962-1963/2005) avança 

com relação à teorização de Freud (1926[1925]/1996) acerca da angústia ao especificar que na 

perspectiva freudiana a angústia diz respeito a um sinal frente à perda de um objeto, tendo por 

modelo central a angústia de castração. Lacan (1962-1963/2005) traz seus acréscimos à teoria 

freudiana elaborando que: “a angústia não é sinal de uma falta, mas de algo que devemos 

conceber num nível duplicado, por ser a falta de apoio dada pela falta” (p. 64). 

Além disso, para Lacan (1962-1963/2005) sempre que Freud (1926[1925]/1996) fala 

do objeto da angústia, o que está em jogo é o objeto a. Mas o objeto a é o que resta de 

irredutível após a incidência do corte na relação do sujeito com o Outro, “é o resto, o resíduo, 

o objeto cujo status escapa ao status do objeto derivado da imagem especular” (LACAN, 

1962-1963/2005, p. 50), uma vez que, “depois do corte, resta algo comparável à banda de 

                                                           
20 A unheimlichkeit diz respeito ao fenômeno do estranho (unheimlich) discutido por Freud (1919/1996) no texto 
O estranho. O unheimlich refere-se ao que é estranhamente familiar, ou seja, algo que emerge como estranho, 
assustador, mas que remete ao conhecido, ao primitivo e ao familiar; algo que veio à luz, mas que deveria ter 
sido mantido oculto. O surgimento do estranho está intrinsecamente relacionado ao fenômeno do duplo, no qual 
“há uma duplicação, divisão e intercâmbio do eu (self). E, finalmente, há o retorno constante da mesma coisa” 
(FREUD, 1919/1996, p. 252), desta forma, temos que o estranho está relacionado também à compulsão à 
repetição. O estranho emerge porque o duplo diz respeito a uma criação relativa a um estádio mental muito 
primitivo e superado, no qual o duplo possuía um caráter mais amistoso, em contrapartida ao aspecto de terror 
ora relacionado com ele.  
21 O -φ diz respeito à imagem especular do objeto a, pois “corresponde, do lado direito, ao lugar ocupado, do 
lado esquerdo, pelo a do objeto do desejo” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 51), ou seja, o -φ indica o lugar da 
falta, mas também a possibilidade de que aí algo pode aparecer. O objeto a, por sua vez, é apontado por Lacan 
(1962-1963/2005) como “o suporte do desejo na fantasia, não é visível naquilo que constitui para o homem a 
imagem de seu desejo” (p. 51). Por isso, a relação do sujeito ao objeto do desejo só é acessível pela via de 
desvios possibilitados pela fantasia, nunca de uma forma direta. O que o sujeito tem acesso na fantasia é apenas à 
imagem virtual do objeto de seu desejo. 
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Moebius, que não tem imagem especular” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 110). Por isso, há 

uma ambiguidade em fazer equivaler o objeto a ao objeto da angústia, uma vez que, no 

registro especular, é possível apenas imaginá-lo. Diante de tal ambiguidade, Lacan (1962-

1963/2005) propõe a instauração de um novo modo de imaginarização do objeto a que irá 

apontar para o lugar vazio representado pelo menos -φ e enfatiza que lidamos com o objeto a 

tanto na angústia como no desejo, entretanto, “lidamos com isso, na angústia, num momento 

logicamente anterior ao momento em que lidamos com isso no desejo” (LACAN, 1962-

1963/2005, p. 179). Especificamente, o objeto a, é o que resta da operação de divisão do 

sujeito, apontando, assim, para o campo da falta, do vazio. É justamente devido a este aspecto, 

que o objeto a pode se relacionar tanto ao desejo quanto à angústia, no primeiro atuando como 

objeto que o causa (como causa do desejo) e nesta última servindo de suporte a algo que vem 

ocupar o seu lugar, o qual deveria permanecer vazio. 

Freud (1926[1925]/1996), no período referente à segunda teoria da angústia, propõe 

que a angústia desempenha a função de sinal em relação a alguma coisa, “é um sinal que 

representa alguma coisa para alguém, digamos, o perigo interno para o eu” (LACAN, 1962-

1963/2005, p. 169). Para Lacan (1962-1963/2005) o sentido que pode ter essa expressão 

freudiana ‘perigo interno’ refere-se à noção de defesa, pois nesta, a função em si do perigo 

está implicada, embora não seja esclarecida. Seguindo tal raciocínio Lacan (1962-1963/2005), 

suprime esta ideia referente à existência de um perigo interno - já que o aparelho neurológico 

é uma superfície única, não possuindo interior nem exterior - e propõe que a angústia é um 

sinal de perigo, este perigo é a aparição do real.  

Especificamente, a angústia é o sinal dos modos pelos quais o objeto a pode intervir 

na relação com o Outro, ou seja, este sinal de perigo é referente à relação do sujeito com o 

objeto a. Entretanto, é importante ressaltarmos que “o sujeito só pode entrar nessa relação na 

vacilação de um certo fading, vacilação que tem sua notação por um S barrado. A angústia é o 

sinal de certos momentos dessa relação” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 98). Por um lado, é 

necessária uma perda, um certo apagamento do sujeito, para que o Outro possa ser encontrado 

neste momento, mas por outro lado, na angústia “o sujeito é premido, afetado, implicado no 

mais íntimo de si mesmo” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 191). Nesse caso o objeto a 

intervém, portanto, apenas em correlação com a angústia, afinal, “a manifestação mais 

flagrante desse objeto a, o sinal de sua intervenção, é a angústia” (LACAN, 1962-1963/2005, 

p. 98). Inferimos que, provavelmente, Lacan (1962-1963/2005) considere a angústia como a 

manifestação mais flagrante do objeto a por ela ser a falta da falta, ou seja, porque se há algo, 

uma coisa qualquer, como o autor mesmo diz, que vem ocupar o lugar vazio específico ao 
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objeto a, isso torna a intervenção desse objeto mais visível e seus efeitos emergem ao sujeito 

pela via da angústia. Tais apontamentos corroboram também para respaldar a proposição 

referente à angústia ser o afeto que não engana, afinal, diante do exposto, temos que a 

angústia é o sinal do aparecimento do Real na experiência. 

Com relação à estrutura da angústia, Lacan (1962-1963/2005) aponta, 

primeiramente, que o campo da angústia situa-se enquadrado, pois diz respeito ao “lugar, 

delimitado por algo que é materializado na imagem – uma borda, uma abertura, uma hiância -, 

onde a constituição da imagem especular mostra seu limite” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 

121), neste sentido, a angústia se relaciona ao objeto a, uma vez que este não possui imagem 

especular. Neste âmbito o estranho aparece sempre de uma forma súbita e repentina, 

viabilizando o surgimento do que não pode ser dito. A angústia aparece então neste breve 

momento “rapidamente extinto, mas que nunca falta [...]. Sem esse tempo introdutório da 

angústia, rapidamente elidido, nada poderia adquirir seu valor pelo que é determinado, em 

seguida, como trágico ou cômico” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 86). 

O surgimento do que Lacan (1962-1963/2005) nomeia como o hóspede hostil, o 

hóspede desconhecido, porém esperado 22, no quadro que representa o fenômeno da angústia 

delimita a sua emergência. Com isso, “constitui um erro dizer que a angústia é sem objeto” 

(LACAN, 1962-1963/2005, p. 87). Por outro lado, afirmar que a angústia “não é sem objeto” 

(LACAN, 1962-1963/2005, p. 101), aponta para uma “relação do não ser sem ter” (LACAN, 

1962-1963/2005, p. 101) o que não significa que é possível sabermos qual é este objeto. Ou 

seja, dizer que a angústia não é sem objeto, não é o mesmo que dizer que ela tem um objeto 

específico. Na verdade, para Lacan (1962-1963/2005) todo e qualquer objeto escapa à 

angústia, uma vez que, muito provavelmente, este objeto está relacionado ao objeto mais 

arcaico e derradeiro, cujo acesso pelo sujeito é da ordem do impossível, a saber: a Coisa. 

Por isso, Lacan (1962-1963/2005) aponta que especificar a angústia como não 

desprovida de objeto “não quer dizer que esse objeto seja acessível pelo mesmo caminho de 

todos os demais” (p. 147), afinal, o objeto da angústia é marcado por não ser estruturado pela 

via do significante, o que viabilizaria a possibilidade do engano. A impossibilidade de dizer 

de que objeto se trata na angústia deve-se à marca indelével da falta relativa a este objeto, que, 

por sua vez, não é passível de ser suprida pela via do simbólico. Desta forma, a angústia nos 

introduz no campo essencial à Psicanálise referente à função da falta, esta, como já sabemos 

                                                           
22 Este hóspede hostil é especificado como esperado por estar relacionado à imagem especular que se torna a 
imagem do duplo, por sua vez, estranha e hostil. A emergência do objeto a no Real, onde, na verdade, o que ele 
faz é retornar a este registro, diz respeito ao aparecimento do duplo. 
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muito bem, figura como estrutural na constituição do sujeito do inconsciente. É importante 

ressaltarmos que a falta não diz respeito a “uma falta do sujeito, mas uma carência imposta ao 

gozo situado no nível do Outro” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 359). 

Retomemos, neste momento, à concepção relativa à angústia ser o que não engana, 

ou seja, é “o que está fora de dúvida. [...] A angústia não é a dúvida, a angústia é a causa da 

dúvida” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 88), é a certeza não ambígua. O que se visa evitar na 

angústia é a certeza assustadora, pela via da dúvida é possível, então, combater a angústia. O 

neurótico obsessivo, inclusive, é um ótimo exemplo disto, afinal, para evitar o surgimento da 

angústia que traria essa certeza assustadora ele se prende ao artifício da dúvida. Para 

esclarecer tal concepção podemos nos remeter ao aspecto referente à demanda do sujeito. A 

demanda, em sua relação com o desejo, possui sempre algo de enganoso. O surgimento da 

angústia está ligado à saturação total da demanda, pois, como discutimos anteriormente, há 

sempre um vazio a ser preservado, afinal, o objeto do desejo, que supostamente poderia 

satisfazer a demanda, é inalcançável. Lacan (1962-1963/2005) especifica que o objeto a 

figura como a causa do desejo, por isso, encontra-se atrás do desejo. A falta do objeto a é 

necessária, afinal, a saturação da demanda promove o encontro com a certeza angustiante, a 

qual se sobrepujaria à dúvida, relativa ao funcionamento do desejo.  

A dimensão do desejo é a responsável por colocar um freio à vontade de gozo do 

sujeito ao impor-lhe um limite, consequentemente, o sujeito está fadado a sempre fracassar na 

tentativa de alcançar o gozo absoluto. Refletir acerca da relação entre gozo e desejo, nos 

move, consequentemente, a considerar a proposição lacaniana referente à função mediana da 

angústia na hiância entre estes dois termos, “uma vez que é depois de superada a angústia, e 

fundamentado no tempo da angústia, que o desejo se constitui” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 

193), ou seja, para aceder ao desejo é preciso atravessar a angústia. O gozo ao qual estamos 

nos referindo diz respeito ao gozo do ser, um gozo primitivo e total, a incidência da castração, 

por sua vez, instaura a Lei e o vazio que marcarão para sempre a impossibilidade de um 

retorno a este gozo. A angústia constitui-se e insere-se além deste vazio da castração, o qual 

marcará o desejo do sujeito. Assim, com relação à castração, o sujeito terá apenas um desejo: 

voltar ao momento anterior à sua incidência.  

Lacan (1962-1963/2005) entrelaça a angústia com o agir no ser humano, ensinando-

nos que a ação tem por referencial a certeza. E afirma, enfaticamente que “[...] talvez seja da 

angústia que a ação retira sua certeza. Agir é arrancar da angústia a própria certeza. Agir é 

efetuar uma transferência de angústia” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 88). Como discutimos 
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anteriormente neste trabalho 23, Lacan (1962-1963/2005) distingue três termos no âmbito da 

ação: acting out, ato e passagem ao ato. A análise destas três incidências da ação sob a ótica 

da angústia trouxe contribuições relevantes à nossa dissertação no que diz respeito às 

dimensões do ato implicadas na compulsão e na impulsão, as quais serão discutidas no 

terceiro capítulo.  

A angústia figurou como categoria de análise relevante no desenvolvimento desta 

pesquisa, por estar intrinsecamente relacionada ao gozo, ao ato e ao sintoma. 

Consequentemente, a categoria da angústia trouxe dados relevantes, os quais serão discutidos 

no terceiro capítulo, que complementaram nossa análise da compulsão e da impulsão a partir 

das três categorias citadas anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Ver nas páginas 32 e 33 a discussão que desenvolvemos acerca do ato, acting out e passagem ao ato a partir da 
perspectiva lacaniana. 
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4 A COMPULSÃO E A IMPULSÃO ALIMENTARES SOB A PERSPE CTIVA DA 

TEORIA E DA CLÍNICA PSICANALÍTICA 

 

“Chegaste a existir?” (Sônia Leite). 

 

Neste capítulo, pretendemos aprofundar nossa reflexão acerca da compulsão e da 

impulsão, aqui relacionadas com a ingestão alimentar, tendo por base as categorias de análise 

enfocadas no capítulo anterior, quais sejam: gozo, ato, sintoma e angústia. Para tanto nos 

valeremos de dados clínicos provenientes de nossa prática psicanalítica no seio de um 

ambulatório voltado para o tratamento de Transtornos Alimentares, conforme precisamos na 

introdução dessa dissertação.  

Vale ressaltar que enquanto membro da equipe de trabalho os casos por nós 

acompanhados eram encaminhados para tanto após serem diagnosticados pela equipe médica. 

No caso, todos os pacientes os quais vamos nos referir aqui foram anteriormente 

diagnosticados como acometidos por compulsão alimentar. É importante ressaltarmos, ainda, 

que além dos dados clínicos provenientes de nossa experiência, nos utilizaremos, sempre que 

pertinente, de casos clínicos publicados por outros psicanalistas. 

 

4.1 Impulsão ou compulsão? Uma importante distinção 

 

Sigmund Freud em vários momentos de sua obra faz uso do termo “compulsão”, 

sobretudo, vinculando-o à neurose obsessiva. Este termo é também muito utilizado pelos 

teóricos da psiquiatria para demarcar um tipo específico de diagnóstico. Entretanto, a 

conotação que estes termos adquirem nestes dois campos em muito diferem. Para 

compreendermos estas diferenças demarcamos as especificidades concernentes ao diagnóstico 

sindrômico utilizado pela psiquiatria e ao diagnóstico diferencial específico da clínica 

psicanalítica 24. Esta diferença, relativa ao diagnóstico, nestes dois âmbitos do saber nos 

viabiliza compreender a especificidade da compulsão para a Psicanálise, onde é considerada 

um sintoma, e para a psiquiatria, onde é considerada um quadro clínico específico 25. 

A impulsão, por sua vez, é um conceito com referências teóricas escassas no cenário 

psicanalítico, daí a necessidade de precisá-la e diferenciá-la clinicamente da compulsão, uma 

                                                           
24 Ver páginas 16 à 19 da presente dissertação. 
25 Especificamente nesta dissertação estamos nos referindo ao diagnóstico psiquiátrico de compulsão alimentar. 
Para maiores informações acerca da visão psiquiátrica da compulsão alimentar ver nota de rodapé 5 deste 
trabalho. 
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vez que não é tão frequente a sua discussão quanto o são as compulsões. Visando alcançar 

este objetivo nos embasaremos principalmente nos desenvolvimentos teóricos apresentados 

por Diana Rabinovich (2004) no livro Clínica da pulsão: as impulsões. 

Devido a essa menor incidência no campo psicanalítico, não é rara (conforme 

demonstrou a nossa prática, bem como a literatura especializada) a confusão entre as 

manifestações clínicas das compulsões e das impulsões, sendo as últimas frequentemente 

confundidas e nomeadas como compulsões. O que podemos observar, por exemplo, na tese de 

Doutorado Sintoma, compulsão e fenômeno epiléptico: uma contribuição à clínica 

(D’AMATO, 2006) na qual o autor distingue dois tipos de compulsão: um tipo o autor 

aproxima das ditas patologias do ato 26, e distancia-a - no que tange à dimensão da repetição – 

do outro tipo, o qual diz respeito à compulsão relacionada ao sintoma e sua função.  

O autor refere-se às patologias do ato como novos sintomas característicos da 

atualidade, dentre estes elenca: a bulimia, a anorexia, a toxicomania e o alcoolismo. 

Entretanto, é importante ressaltarmos que, em nosso entendimento, novos sintomas podem até 

aparecer na atualidade, mas devem ser analisados à luz da clínica das estruturas assim como 

qualquer outro sintoma, já que as formas de retorno do recalcado sob a égide do sintoma 

podem se dar sob diversas roupagens a depender do contexto cultural, mas o funcionamento 

do sujeito do inconsciente permanece atrelado às questões estruturais. 

Nesta tese o autor propõe que “na compulsão, parece haver a ausência do Outro, 

fazendo erguer um vínculo forte com o ato, esta solidez do vínculo sujeito-ato nos leva a 

pensar uma não-referência ao Outro” 27 (D’AMATO, 2006, p. 43). Além disso, o autor 

ressalta que se trata de fazer uma passagem do sintoma para a compulsão como entidades 

distintas, ratificando, que nos casos de patologias do ato, as compulsões não dizem respeito a 

sintomas, mas estão vinculadas à dimensão do ato. Tais especificações deste “tipo” de 

compulsão estão em consonância com o que Rabinovich (2004) propõe acerca das impulsões. 

D’Amato (2006), inclusive, utiliza as teorizações de Rabinovich (2004) para respaldar suas 

concepções, mas especifica que se tratam de compulsões não fazendo, assim, uma 

diferenciação da incidência psíquica da compulsão em relação às impulsões. 

                                                           
26 Rabinovich (2004) também utiliza a expressão “patologias do ato”, porém para referir-se às impulsões e 
discuti-las com relação à dimensão do ato implicada nas mesmas. Discutiremos em maiores detalhes esta relação 
entre as impulsões e o ato no item “4.3 - Concepções psicanalíticas acerca da impulsão e sua relação com as 
categorias: gozo, ato, sintoma e angústia” da presente dissertação. 
27 É digno de nota esclarecermos que tanto na impulsão como na passagem ao ato há um comprometimento em 
relação à referência que o sujeito faz ao Outro, sendo assim, o sujeito rompe com o Outro, mas isso não implica 
a inexistência de uma referência ao Outro. 
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D’Amato (2006) toma como base também as concepções da autora Jô Gondar para 

respaldar suas proposições. Para Gondar (2001) “as compulsões são patologias do ato” (p. 

26), as quais são caracterizadas por 

 

uma modalidade de recusa que não oferece lugar ao desejo. [...] Há uma recusa a 
obedecer as injunções, mas realizada de forma vazia, estando ausentes os 
argumentos ou atos que poderiam efetivamente fazer objeção aos mandamentos. É 
como se diante de uma lei experimentada como imperativo categórico — imperativo 
que não leva em conta os prazeres, desejos e inclinações singulares — a resposta do 
indivíduo fosse uma recusa igualmente categórica, uma desobediência que 
conduziria, paradoxalmente, à obediência do imperativo, na imposição de manter o 
desejo fora do campo. Por esse motivo, os atos de desobediência desse tipo flertam 
continuamente com o abismo e a autodestruição (GONDAR, 2001, p. 27). 

 

O que está em relevo nestes casos, portanto, é a categoria do ato, a elisão do sujeito e a 

identificação deste ao objeto da pulsão, bem como um movimento de buscar a realização de 

um imperativo de gozo impossível de ser alcançado. Ou seja, diz respeito à incidência 

psíquica da impulsão, em contrapartida à compulsão, a qual está relacionada à formação do 

sintoma. Gondar (2001), inclusive, distingue dois sentidos para a compulsão na obra 

freudiana: o primeiro relacionado à compulsão como um sintoma formado, sobretudo, nas 

neuroses obsessivas; e o outro relacionado à compulsão à repetição, para a autora este 

segundo sentido é o que deve ser levado em consideração para abordar as compulsões 

implicadas nas patologias do ato.  

Inferimos que esta não diferenciação entre as impulsões e compulsões, como a que 

constatamos na supracitada Tese, podem trazer comprometimentos no que tange ao rigor 

teórico e clínico com o qual o conceito de compulsão é abordado. Além do que é importante 

ressaltar que a relação entre compulsão à repetição é pertinente tanto nos casos de compulsão 

como de impulsão. Ou seja, o real comparece diferentemente em ambos os casos. A 

compulsão e a impulsão são incidências psíquicas distintas, que apresentam peculiaridades 

relevantes as quais devem ser consideradas tanto no âmbito teórico quanto clínico da 

Psicanálise. Por isso, ratificamos a importância da presente dissertação, na medida em que 

demarcamos as especificidades destes dois conceitos, sobretudo, no que concerne às 

categorias: gozo, ato, sintoma e angústia. 

 

4.2 A compulsão sob a perspectiva da Psicanálise 

4.2.1 Análise etimológica do termo “Zwang” 
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Nos escritos originais de Freud, em língua alemã, o autor faz uso do termo Zwang 

para referir-se a atos ou práticas observadas, sobretudo, em sujeitos organizados pela via da 

Zwangsneurose.  

Nas traduções em português das obras de Freud o termo Zwang corresponde à: 

obsessão e compulsão; e Zwangsneurose é traduzida por Neurose Obsessiva. Hanns (1996) 

problematiza esta tradução, porque o termo Zwang ao ser tomado de forma isolada em seu 

sentido coloquial evocará “a imagem de um sujeito sendo obrigado, contra a sua vontade, a 

agir ou pensar de determinada forma” (p. 101). Tal concepção se distancia da conotação da 

palavra “obsessão”, uma vez que esta remete “aos aspectos de fixação, mania e perseguição” 

(p. 100), e também da palavra compulsão, já que esta suscita uma ideia relativa a “uma ação 

irrefreável e incontrolada, que brota no sujeito e o faz agir” (p. 100). 

Desta forma, Hanns (1996) destaca três aspectos relativos à conotação da palavra 

Zwang que devem ser levados em conta: este significante evoca a ideia de encurralar, de uma 

coação forte, de algo que comprime e faz passar à força; a noção de uma alteridade da fonte 

que pressiona, a mesma pode ser externa ou interna ao sujeito; e um estranhamento do Eu 

com o próprio Eu provocado pela Zwang, uma vez que esta diz respeito a “uma força à qual o 

sujeito desejaria resistir” (p. 102). 

Concordamos com Hanns (1996) quando este afirma que significados adicionais são 

acrescentados ao termo Zwang quando este é traduzido por compulsão e obsessão. Afinal, a 

compulsão “evoca o repetido e irrefreável ‘ímpeto’ de praticar certa ação” (HANNS, 1996, p. 

103), ou seja, demarca a repetição constante de uma ação. A obsessão, por sua vez, “liga-se a 

ideias persecutórias, ideias fixas ou manias que não cessam de ocupar a mente. Uma ideia 

obsessiva ‘ocupa’ ou ‘toma’, ‘domina’ o sujeito” (p. 103). Assim, pensar a Zwang em termos 

de compulsão e obsessão nos remeterá à noção tanto de uma ação como de uma ideia que se 

impõe ao sujeito e, por isso, são constantemente repetidas sem que o sujeito consiga interpor-

se a esta repetição. Como nos ensina Hanns (1996): “Freud muitas vezes utiliza imagens que 

evocam a ideia de um sujeito forçado a uma ação que não deseja, mas à qual não se sente 

capaz de resistir” (p. 107). 

Poderíamos nos questionar se a tradução do termo Zwang por compulsão e obsessão 

é adequada. Entretanto, tal questionamento é esclarecido por uma nota do editor inglês 

presente no texto Obsessões e fobias: seu mecanismo psíquico e sua etiologia (FREUD, 

1895[1894]/1996) na qual ele afirma que Freud nos seus escritos em língua francesa “sempre 

traduz Zwangsvorstellung pelo francês Obsession” (p. 76) e acrescenta que em “algumas 
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vezes, o sentido pode exigir que o termo seja traduzido como ‘representação obsessiva’, e 

noutras, requer a introdução especial da noção de compulsão” (p. 76). 

No presente trabalho, levaremos em conta a obsessão para melhor compreendermos 

os desenvolvimentos teóricos de Freud acerca da Zwang, entretanto, nos debruçaremos, 

sobretudo, na concepção relativa à compulsão inerente a este termo da língua alemã. Ou seja, 

o foco da nossa pesquisa está no significado da palavra Zwang relacionada ao desejo que 

compele a ação para além da vontade racional, consciente, afinal esta conotação remete à 

dimensão do ato, que, por sua vez, figura como central em nossas elaborações.  

É digno de nota o fato de que independentemente do seu objeto, a compulsão é 

definida como uma resposta sintomática ao retorno do recalcado. Com isso, observamos que 

do ponto de vista psicanalítico não importa se uma compulsão é alimentar, ao consumo, ou ao 

que quer que seja, mas sua relação com o desencadeamento de um quadro patológico, como a 

neurose, por exemplo. 

No entanto, em nosso caso, a especificidade que a compulsão alimentar adquiriu em 

nossa investigação foi tão somente relativa a um tipo de trabalho ambulatorial onde o foco era 

precisamente esse. A nossa reflexão em torno dos mesmos buscou contribuir para pensar o 

lugar do analista nesse contexto, mais precisamente as suas possíveis contribuições para as 

decisões da equipe quanto à direção do tratamento dos pacientes com Transtornos 

Alimentares de ordem compulsiva. 

Entendemos, no entanto, que na medida em que o que aí interessa são os mecanismos 

envolvidos na produção das compulsões e impulsões, nossa investigação poderá contribuir, 

indiretamente, para pensar o binômio compulsão-impulsão relacionado a outros problemas, 

tais como as adições em geral.  

 

4.2.2 Concepções freudianas acerca da compulsão e sua relação com as categorias: gozo, 

ato, sintoma e angústia 

 

O problema da compulsão será abordado por Freud desde as suas publicações 

consideradas pré-psicanalíticas 28 e as Cartas à Fliess até as suas elaborações mais tardias, 

como, por exemplo, o texto Inibições, sintomas e ansiedade (1926[1925]/1996). Observamos 

que, ao longo de sua obra, o autor vai acrescentando novos aspectos pertinentes relativos à 

compulsão e, em alguns momentos, propõe concepções que se sobrepõem ao que havia sido 

                                                           
28 O período da obra freudiana designado pré-psicanalítico corresponde às produções do autor escritas antes da 
publicação do livro A interpretação dos sonhos (1900). 
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postulado em textos anteriores. Buscaremos percorrer os principais pontos deste trajeto de 

elaboração do termo compulsão na obra freudiana, a fim de compreendermos suas 

especificidades, características, seu mecanismo, além da sua incidência e relevância clínica. 

Dentre os textos freudianos publicados que abordam a questão da compulsão As 

neuropsicoses de defesa (1894/1996b) figura como um dos mais antigos. Neste texto Freud 

(1894/1996b) detém-se a teorizar acerca das características e mecanismos de formação 

relativos às psiconeuroses (histeria e obsessões) e à psicose. Destacamos a relevância deste 

escrito para o nosso trabalho na medida em que neste texto Freud (1894/1996b) já prenuncia 

vários aspectos relativos à compulsão que serão desenvolvidos posteriormente em seus 

escritos.  

Desta forma, no texto em tela Freud (1894/1996b) faz uma aproximação entre os 

mecanismos de formação da histeria e das obsessões no que tange ao comprometimento da 

saúde mental destes pacientes, 

 

até o momento em que houve uma ocorrência de incompatibilidade em sua vida 
representativa – isto é, até que seu eu se confrontou com uma experiência, uma 
representação ou um sentimento que suscitaram um afeto tão aflitivo que o sujeito 
decidiu esquecê-lo, pois não confiava em sua capacidade de resolver a contradição 
entre a representação incompatível e seu eu por meio da atividade de pensamento (p. 
55). 

 

Tanto na histeria como nas obsessões e fobias a representação poderosa é 

transformada em representação fraca pelo Eu retirando-lhe o afeto ao qual esta se encontrava 

vinculada, entretanto, “a soma de excitação desvinculada dela tem que ser utilizada de 

alguma outra forma” (FREUD, 1894/1996b, p. 57). A histeria é caracterizada por Freud 

(1894/1996b) pela conversão: processo através do qual a soma de excitação é transformada 

em algo somático o que possibilita tornar inócua a representação incompatível. 

Já as obsessões e fobias são caracterizadas pelo que Freud (1894/1996b) nomeia de 

“falsa ligação”. Freud (1895[1894]/1996) especifica que há nas obsessões uma 

“ representação apropriada original, relacionada com a etiologia da obsessão” (p. 80), em 

todos os casos, esta representação original corresponde “a experiências realmente penosas na 

vida sexual do sujeito, que ele se esforça por esquecer” (p. 80). Por meio do processo de 

recalcamento esta representação incompatível é separada do afeto ao qual estava ligada e 

tornada inconsciente. O afeto, por sua vez, permanece livre na esfera psíquica, devido a isto 

“ liga-se a outras representações que não são incompatíveis em si mesmas, e graças a essa 

‘falsa ligação’, tais representações se transformam em representações obsessivas. Essa é, em 
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poucas palavras, a teoria psicológica das obsessões e fobias” (FREUD, 1894/1996b, p. 59). 

Desta forma, pela via da “falsa ligação”, a representação original é substituída por outra 

representação incompatível com o estado emocional, que permanece inalterado e persiste 

indefinidamente, por isso, as obsessões e compulsões são aparentemente absurdas. Freud 

(1895[1894]/1996) demarca que a representação original pode ser substituída por ideias, atos 

ou impulsos compulsivos, os quais figurarão como medidas de alívio ou procedimentos 

protetores (p. 82). 

Freud (1894/1996b) lança também neste artigo as bases teóricas referentes à teoria da 

etiologia sexual das neuroses, que será desenvolvida posteriormente em seus escritos. 

Especificamente nos casos de compulsão e obsessão o Eu recalca a representação sexual 

inaceitável e a representação obsessiva substituta é investida por um “afeto 

incompreensivelmente forte” (FREUD, 1894/1996b, p. 60). Além disso, Freud (1894/1996b) 

destaca o caráter aflitivo das representações obsessivas que aparece na maioria dos casos de 

obsessões e fobias. Assim, Freud (1894/1996b) ressalta que para o analista experiente 

(1894/1996b), “o afeto da obsessão [...], parece-lhe estar desalojado ou transposto e [...], ele 

poderá, em diversos casos de obsessões, retraduzi-las em termos sexuais” (p. 60 e 61). 

O aspecto referente à etiologia sexual do afeto das compulsões pode ser ilustrado a 

partir da análise do caso clínico do “Homem dos Ratos” presente no texto Notas sobre um 

caso de neurose obsessiva (FREUD, 1909/1996). Inclusive, faz-se importante ressaltarmos 

que a análise do “Homem dos Ratos” figurou como central neste estudo acerca da compulsão 

por tratar-se de um caso clínico emblemático no qual Freud (1909/1996) desenvolve várias 

contribuições originais relativas à etiologia da neurose obsessiva e aos caminhos da formação 

dos sintomas obsessivos e compulsivos em sua relação com o inconsciente e o gozo. 

Ressaltamos que na presente análise que faremos deste caso clínico primaremos por destacar 

os principais aspectos que nos auxiliarão a compreender o funcionamento e formação dos 

mecanismos compulsivos. 

O tratamento do Homem dos Ratos iniciou no dia primeiro de outubro do ano de 

1907, teve a duração de aproximadamente um ano e, segundo Freud (1909/1996), “acarretou 

o restabelecimento completo da personalidade do paciente, bem como a extinção de suas 

inibições” (p. 139).  

Este paciente de Freud (1909/1996) era um jovem senhor com formação 

universitária. Logo no início do tratamento o “Homem dos Ratos” especificou que desde a 

infância sofria de compulsões, mas estas haviam sido intensificadas nos últimos quatro anos. 
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O paciente já lutava contra suas ideias compulsivas há anos, isto o fizera perder muito tempo 

de sua vida. Freud (1909/1996) destaca que  

 

os aspectos principais de seu distúrbio eram medos de que algo pudesse acontecer a 
duas pessoas de quem ele gostava muito: seu pai e uma dama a quem admirava. 
Além disso, ele estava consciente de impulsos compulsivos, tais como, por exemplo, 
um impulso de cortar a garganta com uma lâmina; posteriormente criou proibições, 
às vezes em conexão com coisas um tanto sem importância (FREUD, 1909/1996, p. 
143). 

 

O paciente relatou que sua vida sexual foi iniciada ainda muito cedo. Quando tinha 

entre 4 e 5 anos de idade ocorreu um episódio em que o paciente manipulou os genitais de 

uma governanta da sua casa, com o consentimento da mesma. Desde então, o paciente ficou 

“com uma curiosidade ardente e atormentadora de ver o corpo feminino” (FREUD, 

1909/1996, p. 145). Outras cenas também de caráter sexual ocorreram quando o paciente 

tinha 6 e 7 anos, sobretudo nestas cenas o paciente enfatiza o desejo de olhar o corpo 

feminino. 

Aos seis anos de idade o “Homem dos Ratos” já tinha ereções e certa vez foi 

queixar-se delas para a sua mãe. Nesta época o paciente acreditava que seus pais conheciam 

os seus pensamentos, isto porque ele acreditava ter-lhes revelado em voz alta, sem, no 

entanto, ele ter escutado esta revelação. O paciente relata que nesta época  

 

havia determinadas pessoas, moças, que muito me agradavam, e eu tinha um forte 
desejo de vê-las despidas. Contudo, desejando isso, eu tinha um estranho 
sentimento, como se algo devesse acontecer se eu pensasse em tais coisas, e como se 
devesse fazer todo tipo de coisas para evitá-lo (FREUD, 1909/1996, p. 146). 

 

O “Homem dos Ratos” cita que um dos seus temores era que seu pai deveria morrer. Tais 

pensamentos acerca da morte do pai ocuparam os pensamentos do paciente desde uma idade 

muito precoce, como temores obsessivos. E até o momento em que procurou a análise estes 

pensamentos ainda o atormentavam, entretanto, à época da análise o seu pai já havia falecido 

há alguns anos. 

Para o paciente este momento referente aos seus 6 e 7 anos de idade é encarado como 

o início da sua doença, mas Freud (1909/1996) retifica que já se trata da própria doença, com 

todos os componentes de uma neurose obsessiva. Como é possível observarmos no relato do 

paciente, ele acreditava que ao desejar ver o corpo feminino despido uma coisa que ele temia 

poderia ocorrer a alguém que ele amava, no caso, a morte do pai, portanto, o paciente deveria 

empreender esforços para evitar tais pensamentos e, consequentemente, a ocorrência do que 
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ele temia. Havia aí um conflito sendo desenvolvido na mente do paciente, afinal, 

paralelamente à emergência do desejo obsessivo havia um afeto aflitivo, um medo obsessivo 

que o impulsionava a buscar formas de evitar a ocorrência do mal iminente por meio de 

medidas de proteção que deveriam ser adotadas pelo paciente. 

Como consequência deste panorama, Freud (1909/1996) delimita que encontrou o 

que se segue:  

 

um instinto erótico e uma revolta contra ele; um desejo que ainda não se tornou 
compulsivo e, lutando contra ele, um medo já compulsivo; um afeto aflitivo e uma 
impulsão em direção ao desempenho de atos defensivos. [...] Com efeito, alguma 
coisa mais está presente, ou seja, uma espécie de delírio ou delirium com o estranho 
conteúdo de que seus pais conheciam seus pensamentos, porque ele os expressava 
em voz alta, sem escutar a si próprio fazê-lo (p. 147 e 148). 

 

Neste caso, é possível observarmos que o início da neurose ocorreu ainda na tenra 

infância do paciente e, além disso, relacionada à vida sexual do mesmo. Freud (1909/1996) 

utiliza tal constatação para endossar a sua tese de que “os fatores que formarão uma 

psiconeurose podem ser encontrados na vida sexual infantil do paciente, e não em sua vida 

atual” (FREUD, 1909/1996, p. 149). Os casos de neurose obsessiva, “distintamente daqueles 

de histeria, possuem invariavelmente a característica de uma atividade sexual prematura” 

(FREUD, 1909/1996, p. 148), esta tese, inclusive, já havia sido enunciada por Freud 

(1896/1996b) no texto Observações adicionais sobre as neuropsicoses de defesa. À época 

deste texto pré-psicanalítico, as ideias obsessivas são definidas por Freud (1896/1996b) como 

autocensuras transformadas, ou seja, trata-se de lembranças recalcadas relacionadas a uma 

experiência sexual infantil, tais lembranças, entretanto, emergem na consciência de uma 

forma transformada, pois servem à conciliação entre as ideias recalcadas e as ideias 

recalcadoras. Posteriormente, na análise do “Homem dos Ratos”, Freud (1909/1996) 

aprofunda esta concepção especificando que “seria mais correto falar de ‘pensar obsessivo’, e 

esclarecer que as estruturas obsessivas podem corresponder a toda sorte de ato psíquico. Elas 

podem ser classificadas como desejos, tentações, impulsos, reflexões, dúvidas, ordens, ou 

proibições” (FREUD, 1909/1996, p. 193). 

Especificamente, nos casos de obsessões e fobias todo o processo permanece na 

esfera psíquica, diferentemente da histeria que envolve um processo de inervação somática. 

Para Freud (1894/1996b) a conversão histérica é um método de defesa que traz mais 

vantagens ao Eu do que a transposição do afeto observado nas obsessões e fobias. Afinal, 
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nestes últimos casos o afeto permanece inalterado, ou seja, apresenta a mesma intensidade, e 

apenas a representação incompatível é recalcada e substituída por outra representação. 

No início do texto As neuropsicoses de defesa, Freud (1894/1996b) afirma que o 

“esquecimento” do afeto aflitivo poderia culminar em “várias reações patológicas que 

produziriam ou a histeria, ou uma obsessão ou uma psicose alucinatória” (p. 55). Mas 

posteriormente, ainda neste artigo, Freud (1894/1996b) demarcará uma diferença crucial entre 

as psiconeuroses e as psicoses que o ocupará até o fim de sua obra: nas psiconeuroses o 

material “esquecido” continua na consciência, já nas psicoses o Eu rompe com a realidade e 

se comporta como se a representação e o afeto “esquecidos” jamais tivessem ocorrido. Nas 

palavras do autor, nas histerias, obsessões e fobias 

 

a defesa contra a representação incompatível foi efetuada separando-a de seu afeto; a 
representação em si permaneceu na consciência, ainda que enfraquecida e isolada. 
Há, entretanto, uma espécie de defesa muito mais poderosa e bem-sucedida. Nela, o 
eu rejeita a representação incompatível juntamente com seu afeto e se comporta 
como se a representação jamais lhe tivesse ocorrido. Mas a partir do momento em 
que isso é conseguido, o sujeito fica numa psicose que só pode ser qualificada como 
“confusão alucinatória” (p. 64). 

 

Em nota ao texto freudiano Observações adicionais sobre as neuropsicoses de defesa 

(1896/1996b), o editor inglês James Strachey, especifica que no artigo As neuropsicoses de 

defesa (1894/1996b) Freud (1894/1996b) enfatiza os conceitos de “defesa” e “recalcamento”, 

na medida em que as neuropsicoses de defesa – histeria, obsessões e alguns casos de confusão 

alucinatória – revelaram que “seus sintomas emergiam por meio do mecanismo psíquico de 

defesa (inconsciente) – isto é, emergiam como uma tentativa de recalcar uma representação 

incompatível que se opunha aflitivamente ao ego do paciente” (FREUD, 1896/1996, p. 163).  

No escrito Observações adicionais sobre as neuropsicoses de defesa, por sua vez, 

Freud (1896/1996b) dá continuidade às discussões elaboradas no artigo precedente, 

entretanto, neste momento, a ênfase recai sobre os aspectos contra os quais a defesa é posta 

em ação, e em todos os casos, Freud (1896/1996b) conclui que se trata de uma experiência 

sexual traumática. Neste momento da teoria, Freud (1896/1996b) postula que a causa última 

das neuroses seria sempre a sedução real de uma criança por um adulto. Entretanto, esta 

teoria, denominada teoria da sedução, logo é abandonada o que possibilita ao autor descobrir 

o papel desempenhado pela fantasia nos eventos psíquicos. 

Já neste momento teórico Freud (1896/1996b) considera que “as ideias obsessivas 

são, invariavelmente, auto-acusações transformadas que reemergiram do recalcamento e que 

sempre se relacionam com algum ato sexual praticado com prazer na infância” (p. 169). Para 
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Freud (1896/1996b) o sintoma obsessivo é formado devido ao retorno das lembranças 

recalcadas, o qual só é possível devido ao fracasso da defesa. Entretanto, Freud (1896/1996b) 

ressalta que 

 

as lembranças reativadas e as auto-acusações delas decorrentes nunca reemergem 
inalteradas na consciência: o que se torna consciente como representações e afetos 
obsessivos, substituindo as lembranças patogênicas no que concerne à vida 
consciente, são estruturas da ordem de uma formação de compromisso entre as 
representações recalcadas e recalcadoras (p. 169 e 170). 

 

É possível apontarmos neste texto aspectos teóricos que figurarão como relevantes no 

desenvolvimento da teoria analítica, tais como: a concepção das obsessões como auto-

acusações; a formação do sintoma a partir de uma falha no processo de defesa e relacionada 

ao retorno do recalcado; a proposição de que os sintomas dizem respeito às formações de 

compromisso entre as forças recalcadas e as forças recalcadoras; e as bases da teorização 

acerca da etiologia sexual das neuroses.  

Freud (1896/1996b) delimita neste escrito três tipos de neurose obsessiva, divididas 

“conforme a passagem para a consciência seja forçada somente pelo conteúdo mnêmico do ato 

que envolve auto-acusação, ou também pelo afeto auto-acusador ligado àquele ato” (p. 170). 

No primeiro caso Freud (1896/1996b) inclui as representações obsessivas típicas que 

dominam a atenção do paciente, e o único afeto adequado ligado a estas representações seria o 

de uma auto-acusação. O segundo tipo “manifesta-se quando o que forçou sua representação 

na vida psíquica consciente não é o conteúdo mnêmico recalcado, mas a também recalcada 

auto-acusação” (FREUD, 1896/1996, p. 171), neste caso o afeto da auto-acusação pode ser 

transformado em qualquer outro afeto desagradável. 

Nestes dois casos, Freud (1896/1996b) atribui a formação do sintoma ao processo de 

recalcamento e ao retorno do recalcado devido a uma falha na defesa, o que originará os 

“sintomas de compromisso” (FREUD, 1896/1996, p. 171). Entretanto, é possível a formação 

de outro tipo de sintoma na neurose obsessiva, neste caso 

 

o ego procura rechaçar os derivados da lembrança inicialmente recalcada e, nessa 
luta defensiva, cria sintomas que poderiam ser conjuntamente classificados como 
‘defesa secundária’. Tudo isso constitui ‘medidas protetoras’ que já prestaram bons 
serviços na luta contra representações e afetos obsessivos (FREUD, 1896/1996, p. 
171 e 172).  

 

Quando as medidas protetoras descritas acima conseguem recalcar mais uma vez os sintomas 

do retorno do recalcado, e com isso, a obsessão é transferida para as medidas protetoras, uma 
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terceira forma de neurose obsessiva é criada: “as ações obsessivas. Essas ações nunca são 

primárias; contêm exclusivamente uma defesa – nunca uma agressão. [...] Elas sempre podem 

ser inteiramente explicadas ao serem atribuídas às lembranças obsessivas contra as quais estão 

lutando” (FREUD, 1896/1996, p. 172). Entretanto, Freud (1896/1996b) ressalta que o caráter 

obsessivo das formações psíquicas descritas neste texto é indissolúvel pela via da atividade 

psíquica consciente, o que é devido à ligação destas representações à lembrança recalcada da 

infância.  

No texto Obsessões e fobias: seu mecanismo psíquico e sua etiologia, 

Freud(1895[1894]/1996) propõe que o aspecto principal das obsessões é o afeto, uma vez que 

este “permanece inalterado, enquanto a representação a ele associada varia” (p. 80). Os afetos 

que emergem nos casos de obsessão podem parecer exacerbados frente à representação ao 

qual estão associados, mas Freud (1895[1894]/1996) ressalta que o estado emocional nestes 

casos é sempre justificável, apesar dos aparentes disparates que podem ser apresentados pelas 

obsessões. Isto é devido à falsa ligação entre o estado emocional e a representação associada, 

conforme citamos anteriormente.  

Neste momento é possível relacionarmos a formação de atos compulsivos pela via da 

falsa ligação com o primeiro momento referente ao ato na teoria freudiana proposto por 

Assoun (1996).  

Assoun (1996) demarca que “é no Projeto para uma psicologia científica que se 

encontra algo como uma ‘metapsicologia da ação’” (p. 199). Nesta obra, Freud 

(1950[1895]/1996) ao teorizar acerca do funcionamento do sistema nervoso contrapõe a ação 

ao princípio de inércia psíquica, ou seja, o sistema nervoso possui o objetivo de buscar o 

estado zero de excitação psíquica, desta forma, quando uma excitação assola o psiquismo uma 

ação será realizada com o fito de descarregar tal excitação. Para esclarecer melhor esta 

concepção, Freud (1950[1895]/1996) utiliza os princípios do esquema reflexo, em suas 

palavras temos que: “o movimento reflexo torna-se compreensível agora como uma forma 

estabelecida de efetuar essa descarga:  origem da ação fornece o motivo para o movimento 

reflexo” (p. 348). 

Entretanto, o princípio de inércia somente obtém êxito no que tange aos estímulos 

externos, há um grupo de estímulos que Freud (1950[1895]/1996) nomeia estímulos 

endógenos que rompem com o princípio de inércia. Os estímulos endógenos estão 

relacionados às exigências da vida, tais como, a respiração e a sexualidade. O organismo não 

pode se esquivar destas exigências, e precisa de uma quantidade mínima de energia para 

realizar as ações específicas que permitirão cessar tais estímulos. Desta forma, temos que é 
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impossível ao organismo alcançar uma descarga total, com isso, “o sistema nervoso é 

obrigado a abandonar sua tendência original à inércia (isto é, reduzir o nível da Qη a zero). 

Precisa tolerar [a manutenção de] um acúmulo de Qη suficiente para satisfazer as exigências 

de uma ação específica” (FREUD, 1950[1895]/1996, p. 349). 

A excitação endógena que assola o psiquismo, diz respeito a uma excitação sexual 

somática 29, esta se transforma em excitação psíquica que produz o estado de tensão libidinal 

e pressão que coloca uma exigência de trabalho ao psiquismo. A descarga psíquica necessária 

para suprimir este estado de tensão só é possível pela via da “ação específica ou adequada” 

(ASSOUN, 1996, p. 198). Dito isto, temos que “a psique, com efeito, só ‘age’ para suspender 

a excitação e aliviar a tensão, mas, ao mesmo tempo, para assegurar um destino psíquico à 

excitação. Pelo menos nesse sentido, ela pode ser dita ‘específica’ ou ‘adequada’” (ASSOUN, 

1996, p. 198). Este processo é o que viabiliza a “falsa ligação” característica à formação dos 

atos compulsivos. Tais atos serão realizados com o objetivo de descarregar a quota de afeto 

acumulada, entretanto, por tratar-se de uma falsa ligação, este objetivo nunca será alcançado e 

o ato compulsivo será repetido pelo sujeito reiteradas vezes. 

Sob esta perspectiva, temos uma teoria da ação específica diretamente relacionada 

aos aspectos quantitativos do psiquismo. Desta forma, caso a ação específica não seja 

realizada fica comprometido o processo referente à passagem da excitação à satisfação. É 

neste ponto que Freud localiza, inicialmente, o sintoma, o qual se inscreve “no eixo do que 

tornou impossível... a própria ação adequada. Freud, na sua primeira nosografia, apreendeu o 

sintoma por esse efeito maior de uma inadequação crônica e originária que recairia na ‘ação’” 

(ASSOUN, 1996, p. 199), entretanto, mesmo diante da impossibilidade de realização da ação 

específica, o sujeito obtém uma quota, mesmo que mínima, de satisfação. Inferimos que é 

neste sentido que a perspectiva freudiana irá compreender o sintoma como uma forma de 

realização do desejo a qual porta um ganho para o sujeito que está além do sofrimento 30. 

                                                           
29 Como apontamos anteriormente, ainda em textos pré-psicanalíticos – tal como As neuropsicoses de defesa – 
Freud (1894/1996b) lança as bases para a teoria que elaborará posteriormente acerca da etiologia sexual das 
neuroses, localizando, assim, desde o início de sua teorização a sexualidade no centro de suas elaborações. Em 
suas palavras temos que: “é fácil verificar que é precisamente a vida sexual que traz em si as mais numerosas 
oportunidades para o surgimento de representações incompatíveis” (FREUD, 1894/1996b, p. 59). 
30 É digno de nota que este momento inicial da teoria freudiana vinculada aos aspectos quantitativos do 
psiquismo trará as bases também para o autor desenvolver posteriormente a teoria das pulsões. Desta forma, as 
tensões endógenas e a pressão que coloca uma exigência de trabalho ao psiquismo às quais Freud se refere no 
início do seu ensino figurão como antecessores da teoria das pulsões. É possível observarmos a influência desta 
dimensão quantitativa, por exemplo, no texto metapsicológico Pulsões e destinos das pulsões (1915/2004b) no 
qual Freud demarca que as principais características referentes à essência da pulsão dizem respeito à “sua 
proveniência de fontes de estímulos no interior do organismo e sua manifestação como força constante. Daí 
podemos deduzir uma de suas outras marcas distintivas, isto é, que mesmo as ações de fuga não conseguem 
eliminá-la, ela é irremovível” (FREUD, 1915/2004b, p. 147).  
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Essa problemática da ação evoca uma conotação funcional, na qual apenas dois 

termos existem: “adequado/não adequado, específico/não específico” (ASSOUN, 1996, p. 

200). Entretanto, há um terceiro termo que se insere entre estes opostos, ou seja, “na 

possibilidade virtual assim atribuída à ‘ação’, quer se descarregue ou não” (ASSOUN, 1996, 

p. 200). Este terceiro termo diz respeito à dimensão do Outro, que segundo Assoun (1996), irá 

mediar o processo que levará à ação específica e se inscreverá 

 

como ‘tapa-buraco’ no tempo de prorrogação suscetível de se estender entre a 
excitação e a ação, na própria tensão. Compreende-se que, dessa maneira, o registro 
funcional se veja subvertido por uma incidência, ‘existência’ maior: é preciso que 
haja ‘outro’ para que ‘isso aja’ (ASSOUN, 1996, p. 200 e 201). 

 

Tal aspecto referente ao Outro fica claro se nos remetermos à situação primitiva do 

sujeito, na qual este não consegue sobreviver sozinho, sem o auxílio do Outro 31. No texto 

Projeto para uma Psicologia Científica Freud (1950[1895]/1996) refere-se a este momento 

como o desamparo primordial dos seres humanos, no qual o organismo humano é 

inicialmente incapaz de realizar a ação específica que promoveria a descarga de excitação 

causada pelo estímulo endógeno. Essa ação específica será efetuada “por ajuda alheia, 

quando a atenção de uma pessoa experiente é voltada para um estado infantil por descarga 

através da via de alteração interna” (FREUD, 1950[1895]/1996, p. 370). Assim, diante da 

demanda do sujeito o Outro realiza alterações no exterior que figuram como necessárias para 

que o sujeito seja colocado no caminho da satisfação. Desta forma, é o “Outro, materno, que 

vai assim mediar a necessidade e o agir” (ASSOUN, 1996, p. 201). 

A “falsa ligação”, por sua vez, é possibilitada pelo processo de deslocamento, o qual 

Freud (1907/1996) aponta como sendo o principal processo psíquico envolvido na formação 

                                                           
31 É neste momento primitivo de constituição do sujeito que Freud (1950[1985]/1996) insere a experiência de 
satisfação primordial. Tal experiência diz respeito a uma experiência mítica, primeira, “que, na perspectiva do 
organismo, torna possível a sobrevivência e, na perspectiva da vida anímica, marca-se com a reprodução de um 
norte absoluto para a bússola do desejo” (BRAUNSTEIN, 2007, p. 36), sendo, assim, uma satisfação percebida 
pela via da alucinação. Freud (1950[1895]/1996) nos ensina que a experiência de satisfação tem consequências 
importantíssimas no desenvolvimento das funções do indivíduo: “Isso porque três coisas ocorrem no sistema Ψ: 
(1) efetua-se uma descarga permanente e, assim, elimina-se a urgência que causou desprazer em ω; (2) produz-se 
no pallium a catexização de um (ou de vários) neurônio que corresponde à percepção do objeto; e (3) em outros 
pontos do pallium chegam as informações sobre a descarga do movimento reflexo liberado que se segue à ação 
específica” (p. 370). Esta satisfação primeira é obtida pela via da alucinação por produzir algo idêntico a uma 
percepção. A experiência de satisfação é mítica, e jamais será novamente alcançada, afinal, trata-se de um 
“Paraíso da experiência de satisfação que nada mais é do que uma invenção retroativa” (BRAUNSTEIN, 2007, 
p. 36), este aspecto irá tornar impossível o encontro entre a ação específica e a experiência de satisfação. Desta 
forma, está presente aí um eterno desencontro do sujeito em relação ao objeto, já que não existirá o encontro com 
o objeto perdido, mas apenas com os seus traços, o que vai resultar numa busca/ação infindável que terá por 
objetivo resgatar a primeira experiência de satisfação. Tal aspecto lança as bases para pensarmos no segundo 
momento da obra freudiana: a clínica da ação – o qual será apresentado posteriormente na presente dissertação. 
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da obsessão e compulsão (FREUD, 1907/1996). Na obra A interpretação dos sonhos Freud 

(1900/1996) trabalha o deslocamento como um dos processos primários envolvidos na 

formação dos sonhos, ao lado da condensação e da sobredeterminação. O deslocamento 

ocorre por influência da censura imposta pela resistência que impede que o desejo do sonho 

existente no inconsciente emerja à consciência, desta forma, diz respeito a um dos principais 

métodos pelo qual a distorção do sonho é obtida. Este processo “por um lado, despoja os 

elementos com alto valor psíquico de sua intensidade, e, por outro, por meio da 

sobredeterminação, cria, a partir de elementos de baixo valor psíquico, novos valores, que 

depois penetram no conteúdo do sonho” (FREUD, 1900/1996, p. 333). Desta forma, fica claro 

que por meio do processo de deslocamento é possível que seja realizada na obsessão e 

compulsão a “substituição do elemento real e importante por um trivial” (FREUD, 1907/1996, 

p. 116). 

No caso do “Homem dos Ratos” a falsa ligação fica evidente quando em uma sessão 

o paciente relata a Freud (1909/1996) os pormenores da última doença de seu pai que o levou 

a falecer nove anos antes do início do seu tratamento. O paciente ressalta que na última visita 

que fez a seu pai no hospital um médico lhe disse que o perigo da crise que o seu pai havia 

sofrido acabaria em dois dias, entretanto, o mesmo veio a falecer naquela mesma noite. O 

“Homem dos Ratos” afirma que nunca imaginou que o pai poderia não sobreviver àquela 

crise, então, foi para casa dormir e descansar um pouco. Entretanto, quando despertou soube 

por um amigo médico que o seu pai havia falecido e se censurou muito por não estar presente 

junto ao pai na hora da sua morte. Tal censura intensificou-se quando a enfermeira que 

cuidava de seu pai relatou que nos últimos dias antes de morrer seu pai pronunciou o seu 

nome. “Contudo, no princípio, a censura não o atormentara. Por muito tempo não 

compreendia o fato de o pai ter morrido” (FREUD, 1909/1996, p. 156). 

Dezoito meses após a morte de seu pai uma tia do paciente também veio a falecer, e 

em uma visita de condolências a casa desta tia “a recordação de sua negligência lhe veio e 

começou a atormentá-lo terrivelmente, de forma que passara a tratar a si próprio como um 

criminoso” (FREUD, 1909/1996, p. 156). A partir disso, ele passou a incluir também o outro 

mundo na estrutura de seus pensamentos obsessivos. 

Em um primeiro momento poderíamos pensar que o afeto é muito intenso para a 

ocasião em que se manifestou, entretanto, tal constatação torna evidente a existência de uma 

mésalliance, ou seja, uma falsa ligação entre o afeto e a ideia – “neste exemplo, entre a 

intensidade da autocensura e a oportunidade para ela manifestar-se” (FREUD, 1909/1996, p. 

156). A falsa ligação impede que a ideia obsessiva seja explicada por meios lógicos, esta 
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somente poderia ser eliminada se a ligação entre o afeto e o conteúdo recalcado fosse refeita. 

No caso do “Homem dos Ratos”, Freud (1909/1996) admite que este processo de formação 

das ideias obsessivas originou novas dificuldades à vida do paciente, como por exemplo: 

“porque, como podia ele [seu paciente] admitir ser justificada a sua autocensura de ser um 

criminoso com relação ao seu pai, quando precisa saber que, na realidade, jamais cometera 

crime algum contra ele?” (FREUD, 1909/1996, p. 157).  

Analisando sob a perspectiva do gozo, temos que a compulsão estaria mais próxima 

da lógica fálica. Nestes casos, o paciente não sabe muito bem qual o sentido da sua 

compulsão, porque esta ocorre, como é possível observarmos nos fragmentos do caso citados 

acima. Freud (1907/1996) afirma que uma das condições da compulsão: 

 

é o fato de que a pessoa que obedece a uma compulsão, o faz sem compreender-lhe 
o sentido – ou, pelo menos, o sentido principal. É somente através dos esforços do 
tratamento psicanalítico que ela se torna consciente do sentido do seu ato obsessivo 
e, simultaneamente dos motivos que a compelem ao mesmo. Esse fato importante 
pode ser expresso da seguinte forma: o ato obsessivo serve para expressar motivos e 
ideias inconscientes (p. 113). 

 

Devido à falsa ligação, a compulsão pode, em um primeiro momento, parecer tola e 

absurda, mas é possível que, posteriormente, no decurso da análise, o sujeito elabore, pela via 

da fala, um saber acerca dela, construindo-lhe, assim, o sentido. Isso se torna possível na 

medida em que a compulsão está relacionada com um conflito inconsciente e submetida ao 

regime simbólico da falta, desta forma, temos que a compulsão remete a um gozo fálico 32, 

inscrito na articulação entre o registro do real e do simbólico. Trata-se de um gozo localizado 

fora do corpo, efeito da castração e do acesso do sujeito à linguagem, resultando numa perda 

de gozo pelo sujeito; sendo, assim, limitado pelo diafragma da palavra. No âmbito do gozo 

fálico temos que nenhuma experiência de gozo será plena, absoluta, o gozo fálico será sempre 

marcado pela falta. 

Natália pode nos ajudar a compreender a compulsão em sua relação com o gozo 

fálico. Trata-se de uma paciente que escutamos no ambulatório antes referido, diagnosticada 

pela equipe clínica como tendo Transtorno da Compulsão Alimentar Periódico (TCAP). Logo 

na primeira sessão, Natália afirmou ter buscado o tratamento devido a “problemas com a 

família, (...) quando era mais nova apanhava muito da mãe, depois muitas vezes recorria à 

                                                           
32 É importante esclarecermos que ao afirmarmos que as compulsões estão relacionadas ao gozo fálico, estamos 
indicando que há uma predominância do registro do simbólico por sobre o real e o imaginário, tendo em vista 
que estes três registros estão intrinsecamente relacionados no nó borremeano, sendo assim, inviável 
considerarmos apenas um registro sem fazer referência aos demais. 
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comida” (sic). Quando falava sobre seus episódios de compulsão alimentar, nos quais comia 

uma quantidade de alimento que considerava excessiva, procurava relacioná-los com os 

momentos em que se sentia triste e em que aparecia o desejo de “resolver os seus problemas” 

(sic), objetivo reiteradamente frustrado. Isso pode ser melhor ilustrado a partir de um relato 

feito por Natália, em que narrava a ocorrência de determinado episódio de compulsão 

alimentar logo após uma discussão que teve com seu marido; nessa ocasião, ela assegura ter 

comido três bolos e ter bebido três copos de iogurte. Dizia ela que, antes do período de seus 

atendimentos, logo após tais ocasiões procurava induzir vômitos e/ou tomar laxantes “para 

colocar pra fora” (sic) o que havia comido, o que no momento ela havia substituído por 

remédios para dormir. Cabe ainda ressaltar que, no decurso do tratamento de Natália, ficou 

elucidado que o gozo obtido com o comer compulsivo tinha o propósito de satisfazer certas 

moções pulsionais recalcadas, demonstrando envolver um cálculo de gozo neurótico inerente 

à produção de seu sintoma, o qual expressava, por via metafórica, o seu sentido. 

Ainda no texto Obsessões e fobias: seu mecanismo psíquico e sua etiologia, Freud 

(1895[1894]/1996) demarca que a principal diferença relativa às obsessões e fobias diz 

respeito ao afeto associado a estas. Nas fobias Freud (1895[1894]/1996) ressalta que a 

angústia será sempre o estado emocional que emergirá. Já nas obsessões “outros estados 

emocionais, como a dúvida, o remorso ou a raiva, podem ocorrer tanto quanto a angústia” (p. 

79). 

A obsessão e a compulsão serão consideradas pelo Eu consciente algo que lhe é 

estranho, por isso, o Eu empreenderá uma luta defensiva contra elas, o que poderá produzir 

novos sintomas, referentes à defesa secundária. Parafraseando Freud (1896/1996a) temos que 

 

a ideia obsessiva, tal como qualquer outra ideia, é atacada pela lógica, embora sua 
força compulsiva seja inabalável. Os sintomas secundários são uma intensificação 
da escrupulosidade e uma compulsão a perscrutar minuciosamente as coisas e 
acumulá-las. Outros sintomas secundários surgem quando a compulsão é transferida 
para impulsos motores contra a obsessão – por exemplo, compulsão a ensimesmar-
se, compulsão para a bebida (dipsomania), rituais protetores, folie de doute (p. 272). 

 

No Projeto para uma psicologia científica Freud (1950[1895]/1996) examina as 

experiências de dor e de satisfação e especifica que estas coincidem no fato de que ambas 

envolvem um aumento de quantidade de energia no sistema psíquico. A partir desta 

concepção, temos que “a experiência da dor leva à repulsa, à aversão por manter catexizada a 

imagem mnêmica hostil” (FREUD, 1950[1895]/1996, p. 374), e o resíduo desta experiência é 

o afeto. Em contrapartida, para a experiência de satisfação o resíduo é o estado do desejo, este 
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“resulta numa atração positiva para o objeto desejado, ou mais precisamente, por sua imagem 

mnêmica (FREUD, 1950[1895]/1996, p. 374).  

Tanto o afeto quanto o desejo são muito importantes “para a passagem [da 

quantidade] em Ψ, pois deixam atrás dele motivações para isso, que se constituem no tipo 

compulsivo” (FREUD, 1950[1895]/1996, p. 374). Podemos relacionar estas motivações com 

o processo de repetição apresentado logo em seguida por Freud (FREUD, 1950[1895]/1996). 

Consoante ao processo de repetição, temos que Freud (1950[1895]/1996, p. 374) relaciona-o 

com o método de satisfação através do qual é possível o Eu livrar-se de suas catexias – vale 

ressaltar que o outro método apontado pelo autor que também possibilita o alcance deste 

objetivo por parte do Eu é a inibição. O método da satisfação influencia na repetição das 

experiências de dor e dos afetos, o que possibilita relacioná-lo com o tipo compulsivo 

supracitado. 

É importante observar que os sintomas compulsivos, embora mais característicos da 

neurose obsessiva, podem também estar presentes na histeria. Além disso, inferimos que, por 

tratar-se de formações sintomáticas, os atos compulsivos podem aparecer nas estruturas em 

que o recalque figura como o mecanismo fundante, a saber: a neurose e a perversão. 

Especificamente nesta pesquisa nos detemos a tecer considerações acerca da incidência dos 

sintomas compulsivos em dois tipos clínicos da estrutura neurótica: neurose obsessiva e 

histeria. 

Sendo assim, a análise que Freud (1950[1895]/1996) realiza dos processos 

patológicos no texto Projeto para uma psicologia científica versa acerca da compulsão 

histérica 33 considerando que esta é “exercida por  ideias excessivamente intensas” (p. 401). 

Na histeria, as ideias obsessivas surgem na consciência sem uma justificativa especifica e são 

ininteligíveis ao psiquismo, devido a estes aspectos 

 

a emergência da ideia excessivamente intensa acarreta consequências que, por um 
lado, não podem ser suprimidas e, por outro, não podem ser compreendidas – 
descarga de afeto, inervações motoras, impedimentos. A pessoa não fica, de modo 
algum, alheia ao caráter surpreendente da situação (FREUD, 1950[1895]/1996, p. 
401 e 402). 

 

Freud (1950[1895]/1996) ressalta que estas ideias são extravagantes, insistentes, intrusas e 

ridículas. Podemos aproximar esta proposição com a tese apresentada por Freud no ano de 

1907 no texto Atos obsessivos e práticas religiosas, no qual o autor afirma que a compulsão 
                                                           
33 Ressaltamos que a consideração feita por Freud (1950[1895]/1996) neste momento teórico referente à 
compulsão em termos de “compulsão histérica” nos auxiliou a compreender a incidência da compulsão em  outro 
tipo clínico da estrutura neurótica, diferente da neurose obsessiva. 
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inicialmente aparece ao sujeito como tola e absurda, mas com o decorrer do tratamento 

analítico é possível que o sujeito elabore um sentido para a mesma – ideia já discutida 

anteriormente neste trabalho.  

No texto em tela, Freud (1950[1895]/1996) propõe que para cada ideia compulsiva 

existe uma recalcada correspondente, e “para cada intrusão excessiva na consciência, existe 

uma amnésia correspondente” (p. 404). O recalque incide sobre ideias que despertam um 

afeto penoso, um desprazer ou ideias que provém da vida sexual do sujeito. Neste momento, 

Freud (1950[1895]/1996) propõe uma visão quantitativa do recalque, pois para que este 

ocorra a ideia recalcada é despojada de uma quantidade de energia psíquica que é 

acrescentada à outra ideia, ou seja, “algo foi acrescentado a A, que foi subtraído de B” 

(FREUD, 1950[1895]/1996, p. 404). Já neste momento teórico, o autor considera que o 

processo envolvido no que foi apresentado é o deslocamento, um processo primário. 

Posteriormente, também no texto Atos obsessivos e práticas religiosas, Freud (1907/1996) 

elege o deslocamento como o principal mecanismo envolvido na formação de uma 

compulsão, como já apontamos anteriormente. 

É importante ressaltarmos ainda que a ideia recalcada é uma imagem mnêmica, por 

isso não se extingue, mas sim, é excluída do processo de pensamento, e essa exclusão é 

mantida pela força da resistência. Com isso, quanto mais forte for a resistência contra a ideia 

recalcada, mais intensa será a compulsão, parafraseando Freud (1950[1895]/1996) 

entendemos que: “podemos imediatamente reconhecer nesta resistência a B a medida de 

compulsão exercida por A e concluir que a força que recalcou B no passado pode ser aqui 

vista em ação mais uma vez” (p. 405). 

Utilizaremos novamente o “Homem dos Ratos” para ilustrar o processo descrito 

acima em um caso de neurose obsessiva. Concernente a este caso clínico temos que as 

experiências infantis descritas anteriormente não foram o motivo imediato que fizeram com 

que o paciente procurasse o trabalho analítico, mas um evento atual vivenciado em uma 

viagem de trabalho. O “Homem dos Ratos” relata que durante uma das paradas da viagem 

perdeu o seu pince-nez 34e, apesar de ser possível encontrá-lo preferiu não atrasar a partida do 

grupo e deixar o pince-nez para trás. Contudo, telegrafou para o seu oculista de Viena 

solicitando-o que enviasse um novo pince-nez para ele pelo Correios. Nesta mesma parada, o 

paciente sentou-se entre dois oficiais, dentre estes um era capitão e conhecido por defender a 

implantação de castigos corporais nas missões que realizava. O “Homem dos Ratos” temia 

                                                           
34 O pince-nez diz respeito a um modelo de óculos utilizado até o início do século XX. O pince-nez não possui 
hastes e fixa-se no nariz através da pressão exercida por uma mola. 
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este capitão porque o mesmo gostava de crueldades. Enquanto eles estavam sentados 

conversando, o capitão relatou-lhe um castigo aplicado no Leste Europeu. No processo de 

análise, o paciente começou a relatar este episódio para Freud (1909/1996), mas interrompeu 

a sua fala, antes de prosseguir com a descrição do castigo. Freud (1909/1996) atribui esta 

interrupção do paciente à influência das resistências, que devem ser superadas para que a 

regra da associação livre seja cumprida. O paciente relata que no castigo dos ratos o 

criminoso era amarrado, um vaso com alguns ratos dentro era virado sobre suas nádegas e 

para sair os ratos cavavam caminho pelo ânus do criminoso.  

O paciente contara tal castigo com muita dificuldade e aparente horror. Entretanto, 

Freud (1909/1996) ressalta que enquanto o “Homem dos Ratos” contava a história sua face 

assumia uma expressão variada e estranha, o qual o autor interpreta “como uma face de 

horror ao prazer todo seu do qual ele mesmo não estava ciente” (p. 150), havia aí uma 

dimensão de gozo implicada no relato deste castigo. O paciente prossegue dizendo que no 

momento em que ouviu o relato passou por sua mente a ideia de que este castigo estava 

acontecendo a uma pessoa que lhe era muito querida, no caso, a dama que ele admirava e o 

seu pai, o qual, inclusive, já havia falecido há muitos anos, este último aspecto traz ao medo 

obsessivo do paciente um caráter ainda mais absurdo. 

Entretanto, o “Homem dos Ratos” ressalta que esses pensamentos lhes eram alheios e 

repulsivos, e tudo o “que se tinha seguido, no curso deles, passara por sua cabeça com a mais 

extraordinária rapidez. Simultaneamente à ideia, sempre aparecia uma ‘sanção’, isto é, a 

medida defensiva que ele estava obrigado a adotar, a fim de evitar que a fantasia fosse 

realizada” (FREUD, 1909/1996, p. 150). Inferimos que estas medidas protetoras diziam 

respeito aos impulsos compulsivos e as proibições que o paciente se via obrigado a realizar a 

fim de evitar que o mal iminente acontecesse à dama e ao seu pai.  

As sanções vinham em substituição ao conteúdo ideativo recalcado, e figuravam 

como um imperativo a ser realizado, o que era devido à resistência necessária para manter a 

ideia recalcada inconsciente. Alguns juramentos do paciente, inclusive, eram inviáveis de ser 

realizado, entretanto, ele atribuía a eventos casuais os motivos que o impediam de cumpri-lo.  

Tais aspectos relativos ao caso clínico do “Homem dos Ratos” evidenciam também o 

caráter tolo e absurdo característico das ideias obsessivas e dos atos compulsivos apontado 

por Freud (1907/1996) no texto Práticas obsessivas e atos religiosos. Com isso, temos que 

mesmo nos casos em que os sintomas parecem absurdos e incompreensíveis, estes possuem 

um sentido que está ligado às experiências do paciente, tal sentido pode ser construído pela 

via da elaboração psíquica. Os sintomas apresentam também um caminho de formação que 
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remete à satisfação libidinal relacionada com a vida infantil do sujeito. No caso dos atos 

compulsivos fica evidente que tais aspectos estão presentes, o que corrobora com a nossa 

conclusão referente a estes atos serem formações sintomáticas.  

A repetição das ações compulsivas pode levar à constituição de cerimoniais. No texto 

Atos obsessivos e práticas religiosas, Freud (1907/1996)aproxima os cerimoniais neuróticos 

dos religiosos. Ambos convergem no que diz respeito aos “escrúpulos de consciência que a 

negligência dos mesmos acarreta, na completa exclusão de todos os outros atos (revelada na 

proibição de interrupções), e na extrema consciência com que são executadas todas as 

minúcias” (FREUD, 1907/1996, p. 110 e 111), mas se afastam em relação à “diversidade 

individual dos atos cerimoniais [neuróticos] em oposição ao caráter estereotipado dos rituais 

(...), enquanto todas as minúcias do cerimonial religioso são significativas e possuem um 

sentido simbólico, as dos neuróticos parecem tolas e absurdas” (FREUD, 1907/1996, p. 111) 

e em relação ao aspecto público e comunitário presente nos cerimoniais religiosos em 

contraponto ao aspecto solitário e privado que os cerimonias neuróticos assumem na maioria 

dos casos. Freud (1907/1996) demarca, inclusive, que é somente nos casos mais graves que os 

cerimoniais neuróticos podem vir a comprometer a vida social do sujeito. 

Em um primeiro momento, é possível afirmarmos que a compulsão está diretamente 

ligada ao pensamento, e que, por isso, seus efeitos emergem apenas na esfera psíquica. 

Entretanto, Assoun (1996) demarca que a ação compulsiva é tida como a encarnação do 

sintoma na neurose obsessiva, uma vez que há um aspecto nesta ação que “se cristaliza por 

um bloqueio da representação, ao mesmo tempo em que por uma descarga” (ASSOUN, 1996, 

p. 209). Nestes casos, o sujeito vê-se impossibilitado de fazer diferente, assim, ele possui 

consciência do caráter absurdo da ação compulsiva, entretanto, realiza-a, com o intuito de 

evitar a emergência de afetos tais como: angústia, culpa, dúvida, dentre outros. Neste âmbito, 

temos que a ação compulsiva figura como uma práxis, uma vez que não possui o seu fim em 

um objeto a produzir, mas sim possui o “seu fim em si mesma – a se entender aqui como 

aquilo que, do sujeito ‘atuante’, se refere ao Outro como princípio puro de atuação” 

(ASSOUN, 1996, p. 197). É importante ressaltarmos que estes atos são influenciados por 

eventos interpretados pela realidade psíquica do sujeito como traumáticos e dão expressão a 

pensamentos que estão carregados de afeto. 

Assoun (1996) apresenta esta proposição referente às ações compulsivas serem 

consideradas sintomas na neurose obsessiva ao discutir o segundo momento referente ao ato 

na obra freudiana: a clínica da ação. Neste momento, Assoun (1996) enfatiza que há uma 

passagem da teoria das ações específicas que buscam descarregar a excitação que assola o 
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psiquismo – referente ao primeiro momento da teoria do ato na obra freudiana -, para uma 

teoria da ação, um agir que busca alterar o mundo exterior, a realidade. É importante 

ressaltarmos que a primeira teoria é incorporada à segunda. Neste momento de elaboração 

teórica, Assoun (1996) destaca uma subversão que será realizada na relação entre ato e 

sintoma. Se anteriormente, o sintoma emergia pela impossibilidade de realização de uma ação 

específica, agora, a ação faz sintoma, dá “corpo atuante ao sintoma” (p. 207), como pode ser 

visto na “psicopatologia da vida cotidiana”. Assim, pela via do ato o sujeito mostra-se, mostra 

algo pertencente à sua vida psíquica, mesmo que de forma não intencional, por isso, esse 

autor afirma que: “a intenção inconsciente é o real do ato dito falho, e sabe-se como pela 

teoria precedente: é uma moção que se descarrega no e pelo próprio ato” (p. 207). E 

complementa: “é o ato que, enquanto ato, diz, o sujeito sendo ‘atuado’ e ‘dito’ ele mesmo, via 

‘seu’ ato” (p. 208). Neste âmbito, o Outro é implicado como referente ao qual o real do ato, 

por vezes, se mostra 35. 

Ao retomarmos o Projeto para uma psicologia científica constatamos que Freud 

(1950[1895]/1996) ressalta um aspecto fundamental que diferencia o processo da compulsão 

na histeria e na neurose obsessiva que diz respeito ao recalcamento. Na histeria o 

recalcamento “ocorre mediante o auxílio da formação de símbolos” (FREUD, 

1950[1895]/1996, p. 406). Já na neurose obsessiva “existe um recalcamento sem formação de 

símbolos e, de fato, que o recalque e a substituição estão separados cronologicamente” 

(FREUD 1950[1895]/1996, p. 406). Com isso, é possível inferirmos que a neurose obsessiva 

estaria mais próxima da dimensão do ato do que a histeria, uma vez que a histeria coloca um 

símbolo entre o pensamento e o ato, o mesmo não ocorre na neurose obsessiva. 

                                                           
35 É digno de nota apontarmos que Assoun (1996) reflete acerca desta perspectiva da ação vislumbrando quatro 
possibilidades: na neurose obsessiva – como já apresentamos -, na histeria, na mulher e na perversão. Na histeria 
há um evento que ocorre primeiramente na história do sujeito, mas este não irá figurar ainda como traumático. 
Este “primeiro tempo é seguido por outro: o do ato propriamente dito, que faz com que o sujeito seduzido 
retorne aos locais da sedução” (ASSOUN, 1996, p. 211). Apenas no só-depois, quando a histérica retorna, de 
alguma forma, à situação primeira é que o trauma será estabelecido, por isso, a partir da concepção freudiana 
temos que a histérica sofre de reminiscências. Concernente a este aspecto Freud discutirá no Projeto para uma 
psicologia científica (1950[1895)]/1996) a Proton Pseudo (Primeira Mentira) Histérica, que se refere às falsas 
premissas e falsas conclusões que o pensamento consciente operante estabelece diante do material psíquico à sua 
disposição. Por fim, Assoun (1996) situa a ação-sintoma como prática da castração. Para tanto, coloca a 
renegação da castração em relação à mulher e, do lado masculino, em relação ao perverso. Com relação à 
mulher, ele destaca que esta possui duas saídas no que diz respeito à castração: a renegação e a esperança de ter, 
algum dia, um pênis. Especificamente a renegação se manifestará sob a forma de ações. Tais ações darão 
“margem à imagem ideológica do imprevisto feminino” (p. 213). É neste ponto imprevisto, no qual, 
aparentemente o sujeito age de qualquer forma “que é possível suspeitar de que a castração (renegada) fornece 
sua energia” (p. 213), o motivo destes atos é, portanto, a castração. A perversão aparece como o lado masculino 
da renegação da castração, nesta o ato emerge como estratégia da castração. É pela via do ato, sobretudo sobre a 
forma de desafio e provocação, que o perverso empenha-se em mostrar que a Lei não existe. Para tanto, é preciso 
um cúmplice, por isso, o perverso convoca, através da provocação, o Outro a ser testemunha de sua transgressão. 
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A ação compulsiva é “a recolocação em ato, pela mediação simbólica, da Ação 

primeira. É preciso, pois, de modo realista, buscar no cerimonial simbólico o Ato que estava 

na origem” (ASSOUN, 1996, p. 210). O que move a realização da ação compulsiva é a sua 

busca em alcançar a Ação primeira, impossível de ser alcançada e que, por isso, repete-se 

reiteradamente. Assoun (1996) afirma que “é realmente para esse ato impossível que tenderia 

a ação obsessiva, como assíntota” (p. 210), sendo tal ação, portanto, marcada pelo seu caráter 

ambíguo, uma vez que “ao passo que a enfermidade progride, os atos que de início se 

destinavam principalmente a manter a defesa aproximam-se progressivamente dos atos 

proibidos pelos quais o instinto pôde expressar-se na infância” (FREUD, 1907/1996, p. 115). 

Por isso, Freud (1909/1996) propõe que quando há uma sucessão de compulsões e 

obsessões - o que é evidente, por exemplo, no caso clínico do “Homem dos Ratos” -, 

geralmente, estas se referem a uma mesma e única compulsão ou obsessão. Nestes casos, 

mesmo que a compulsão ou obsessão sejam resolvidas, elas retornam de forma distorcida e 

irreconhecível. A deformação da ideia obsessiva “possibilita que esta persista, de vez que o 

pensamento consciente é, pois, impelido a compreendê-la mal, como se fosse um sonho” 

(FREUD, 1909/1996, p. 195). Consoante a este aspecto, Freud (1909/1996) destaca que, com 

o tempo, o recurso utilizado para afastar as ideias indesejáveis acaba expressando-a. 

Além disso, devido à influência da ambivalência é possível que um sintoma adquira 

além do seu significado original, também um significado oposto, este mecanismo é 

especialmente presente nas neuroses obsessivas. Freud (1926[1925]/1996) especifica que “no 

exemplo mais tosco o sintoma é bifásico: uma ação que executa uma certa injunção é 

imediatamente sucedida por outra ação que para ou desfaz a primeira, mesmo que não vá até o 

ponto de levar a cabo o seu oposto” (FREUD, 1926[1925]/1996, p. 114). Freud 

(1926[1925]/1996) nomeia a técnica implicada na formação dos sintomas bifásicos de 

“desfazendo o que foi feito”, trata-se de uma mágica negativa, através da qual o sujeito “se 

esforça, por meio do simbolismo motor, por ‘dissipar com um sopro’ não meramente as 

consequências de algum evento (ou experiência ou impressão), mas o próprio evento” (p. 

120). Busca-se anular a primeira ação pela via de uma segunda, com o intuito de fazer com 

que nenhuma das duas tivesse ocorrido, mas, na realidade, as duas ocorreram. Freud 

(1926[1925]/1996) nos lembra que “à medida que a neurose continua, amiúde verificamos 

que o esforço em desfazer uma experiência traumática constitui um motivo de primeiríssima 

importância na formação de sintomas” (p. 121). Este aspecto também está relacionado às 

concepções de Assoun (1996) referentes ao ato compulsivo tender ao Ato primeiro como 

assíntota. 
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Rudge (1998) destaca ser a problemática do ato “o terreno privilegiado em que se 

articulam pulsão e linguagem” (p. 118). Em sua perspectiva, todo ato é simbólico; portanto 

“para que um vínculo entre o ato e o sujeito se estabeleça é necessário o trabalho psíquico 

levando à elaboração de uma representação a posteriori” (p. 129). A representação, sendo 

posterior ao ato, indica que ela busca dar conta posteriormente das modificações realizadas no 

real pelo ato, pois “é no ato que a pulsão pode encontrar sua satisfação” (RUDGE, 1998, p. 

137). Na medida em que a pulsão nunca é totalmente satisfeita, o ato expõe a divisão do 

sujeito. No caso da neurose, o ato será inibido e substituído pelo pensamento como forma de 

representação da satisfação pulsional, uma vez que “a neurose assegura satisfações 

imaginárias em que o risco da castração e a angústia são driblados numa formação de 

compromisso, mas só pode fazê-lo ao custo de uma renúncia ao ato” (RUDGE, 1998, p. 137). 

O caso Natália tornou evidente que, antes do seu engajamento em um tratamento, o 

comer compulsivo não era entendido por ela e que, em geral, era seguido por angústia e 

culpabilidade. Mencionara que, nos momentos em que comia em excesso, procurava fazê-lo 

diante da televisão para, com isso, não perceber a quantidade de comida que ingeria. Dizia, 

ainda, que por vezes, nesses momentos comia até ficar sem ar. Tais afirmações da paciente 

concorrem para a identificação de sua compulsão com as produções inconscientes dos 

sintomas, os quais, em seu caso, representavam uma satisfação substitutiva, mas malograda, 

de seus conflitos inconscientes. O sentido dos sintomas compulsivos de Natália começou a 

emergir no decurso de seu tratamento, quando se precipitaram, do processo associativo e 

interpretativo, os elementos que a fizeram identificar seus sintomas com situações que 

considerava problemáticas. 

Ao especificar o mecanismo que forma os atos compulsivos, Freud (1907/1996) 

disserta que um componente da pulsão, no caso o representante ideativo, é recalcado e o afeto, 

antes ligado a esta ideia, fica livre podendo-se ligar a outras ideias substitutas, como foi 

possível vermos anteriormente ao discutirmos o aspecto relativo à falsa ligação presente nas 

compulsões. A influência exercida pelo representante ideativo recalcado é sentida como uma 

tentação pelo sujeito, “e durante o próprio processo de repressão gera-se a ansiedade que 

adquire controle sobre o futuro, sob a forma de ansiedade expectante” 36 (FREUD, 1907/1996, 

p. 114). Este processo de recalcamento possui para Freud (1907/1996) um êxito parcial, afinal 

está constantemente sob a ameaça de um fracasso. Os atos obsessivos figuram, então, como 

conciliadores entre as instâncias recalcadoras da mente e o representante ideativo recalcado da 

                                                           
36 O aspecto relativo à angústia expectante presente nos atos compulsivos será discutido posteriormente no 
presente trabalho. Ver páginas 76 e 77 desta dissertação. 
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pulsão, com isso, reproduzem “uma parcela daquele mesmo prazer que pretendiam evitar, e 

servem ao instinto reprimido tanto quanto as instâncias que o estão reprimindo” (FREUD, 

1907/1996, p. 115). 

A partir do exposto, aproximamos a compulsão relativa à forma de satisfação 

pulsional substitutiva, a qual se refere Rudge (1998), da concepção de Assoun (1996) acerca 

da compulsão como sintoma, endossando, assim, o “caráter de conciliação que os atos 

obsessivos possuem em sua qualidade de sintomas neuróticos” (FREUD, 1907/1996, p. 116). 

Além disso, é relevante destacarmos que a elaboração da representação do ato na compulsão é 

realizada somente a posteriori a partir do trabalho de elaboração psíquica do sujeito, o qual 

diz respeito, inclusive, a um dos intuitos da análise. Dito isto, temos que os atos compulsivos 

figuram como sintomas, formados a partir do processo de recalcamento e, por isso, 

específicos das estruturas neurótica e perversa.  

Em um texto posterior intitulado Inibições, sintomas e ansiedade, Freud 

(1926[1925]/1996) especifica que os sintomas que possuem a natureza de um cerimonial 

estão relacionados à luta empreendida pelo sujeito no período de latência contra a tentação à 

masturbação. Estes sintomas têm a tendência a ligarem-se “a atividades (que depois seriam 

levadas a efeito quase automaticamente) como ir dormir, lavar-se, vestir-se e andar de um 

lado para o outro; e também tendem à repetição e ao desperdício de tempo” (FREUD, 

1926[1925]/1996, p. 117). Entretanto, Freud (FREUD, 1926[1925]/1996) ressalta que não é 

possível explicar “por que isto ocorre dessa maneira, mas a sublimação dos componentes 

erótico-anais desempenha papel inegável” (p. 117). 

Freud (1926[1925]/1996) demarca duas características relevantes concernentes aos 

sintomas obsessivos e compulsivos: “a primeira é que uma luta incessante está sendo travada 

contra o reprimido, no qual as forças repressoras constantemente perdem terreno; a segunda é 

que o ego e o superego têm uma parcela especialmente grande na formação dos sintomas” (p. 

115). Isto porque, para Freud (1926[1925]/1996) na neurose obsessiva além de haver a 

dissolução do complexo de Édipo há, também, “uma degradação regressiva da libido, o 

superego torna-se excepcionalmente severo e rude, e o ego, em obediência ao superego, 

produz fortes formações reativas de consciência, piedade e asseio” (FREUD, 

1926[1925]/1996, p. 116). 

Ainda em Inibições, sintomas e ansiedade Freud (1926[1925]/1996) relaciona a 

angústia à inibição e aos sintomas. Um sintoma aponta para a presença de um processo 

patológico, é uma formação de compromisso para um conflito existente, sendo, assim, um 
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substituto para uma satisfação pulsional e uma consequência do processo de recalcamento 37. 

Freud (1926[1925]/1996) propõe que o Eu pode lidar de duas formas diferentes com o 

sintoma: uma diz respeito ao esforço do Eu em incorporar o sintoma, aumentando, assim, a 

fixação deste último, o que acarreta em um ganho secundário com a doença; no segundo caso, 

o Eu dá um sinal de desprazer e coloca-se em uma posição de defesa frente ao sintoma, uma 

vez que “é do próprio sintoma que provém o mal, pois o sintoma sendo o verdadeiro 

substituto e derivativo do impulso reprimido, executa o papel do segundo; ele continuamente 

executa suas exigências de satisfação” (FREUD, 1926[1925]/1996, p. 102). Podemos vincular 

este segundo caso à emergência da angústia como sinal frente a uma situação de perigo; 

diante deste sinal o sintoma é formado a fim de evitar a emergência da angústia automática, a 

qual ocorre diante de uma situação traumática. 

Com isso, “a formação de sintomas, [...], põe termo à situação de perigo” (FREUD, 

1926[1925]/1996, p. 143). Ou seja, a angústia existe, mas é inominável, o ato compulsivo 

emerge como um sintoma para evitar que a angústia se instale, tal aspecto fica evidente pelo 

fato de o paciente não conseguir renunciar a realização destes atos, que se afiguram 

destituídos de sentido inclusive para o próprio paciente, “pois a qualquer afastamento do 

cerimonial manifesta-se uma intolerável ansiedade, que o obriga a retificar sua omissão” 

(FREUD, 1907/1996, p. 109). 

Especificamente, os cerimoniais obsessivos são formados por pequenas restrições, 

acréscimos ou alterações em atos cotidianos, os quais devem sempre ser realizados em uma 

mesma ordem, suportando apenas regulares modificações. Uma das principais características 

do ato compulsivo “[...] é a especial consciência que cerca sua execução e a ansiedade que 

surge com qualquer falha que lhe dão o caráter do ‘ato sagrado’” (FREUD, 1907/1996, p. 

110). 

Para Freud (1907/1996) o sujeito que apresenta compulsões e obsessões apresenta-se 

como se estivesse dominado por um sentimento inconsciente de culpa. Este sentimento de 

culpa é originário de eventos mentais primitivos e acarreta um sentimento de angústia 

expectante, “uma expectativa de infortúnio ligada, através da ideia de punição, à percepção 

interna da tentação” (FREUD, 1907/1996, p. 114), o cerimonial compulsivo é realizado, 

portanto, com o objetivo de evitar a ocorrência de algum mal iminente. Entretanto, o que está 

oculto ao sujeito neste processo “é a conexão – sempre demonstrável – entre a ocasião em que 

                                                           
37 Para maiores esclarecimentos acerca da concepção de sintoma em Psicanálise ver páginas 33 à 38 da presente 
dissertação. 
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essa ansiedade expectante surge e o perigo que ela provoca. Assim, o cerimonial surge com 

um ato de defesa ou de segurança, uma medida protetora” (FREUD, 1907, p. 114). 

Desta forma, temos que angústia e sintoma estão intrinsecamente relacionados, pois 

 

[...] a geração de ansiedade põe a geração de sintomas em movimento e é, na 
realidade, um requisito prévio dela, pois se o ego não despertasse a instância de 
prazer-desprazer gerando ansiedade, não conseguiria força para paralisar o processo 
que se está preparando no id e que ameaça com perigo. Há em tudo isso evidente 
inclinação para limitar ao mínimo a quantidade de ansiedade gerada e para empregá-
la somente como sinal [...] (FREUD, 1926[1925]/1996, p. 142).  

 

No caso clínico do “Homem dos Ratos”, a relação entre angústia e formação de 

sintomas fica evidente, sobretudo, ao analisarmos a incapacidade de decisão do paciente 

frente a vários âmbitos de sua vida – a saber, a vida amorosa, profissional, dentre outros. 

Neste sentido é possível destacarmos a dúvida e a compulsão, características ao 

funcionamento mental da neurose obsessiva. No presente caso clínico, “a dúvida corresponde 

à percepção interna que tem o paciente de sua própria indecisão, a qual, em consequência da 

inibição de seu amor através de seu ódio, dele se apossa diante de qualquer ação 

intencionada” (FREUD, 1909/1996, p. 208). Trata-se de uma dúvida em relação ao seu amor 

próprio que pode ser deslocada para os assuntos mais banais de sua vida. Esta dúvida leva 

também o paciente a ter incerteza quanto às suas medidas protetoras, repetindo-as reiteradas 

vezes com o objetivo de eliminar tal incerteza; além de estabelecer “o fato de os próprios atos 

protetores do paciente serem impossíveis de se realizarem, tanto quanto a sua original decisão 

inibida em relação ao seu amor” (FREUD, 1909/1996, p. 209).  

A compulsão, por sua vez, é “uma tentativa para alguma compensação pela dúvida e 

para uma correção das intoleráveis condições de inibição das quais a dúvida apresenta 

testemunho” (FREUD, 1909/1996, p. 210). Auxiliado pelo processo de deslocamento o 

“Homem dos Ratos” consegue escolher entre uma das opções referentes à dúvida, quando isso 

ocorre, essa opção emerge como um dever, algo que deve ser realizado para que a energia 

libidinal acumulada possa ser escoada pela via do ato substituto. A impossibilidade de 

realização de uma ordem compulsiva gera um aumento da tensão libidinal, a qual é percebida 

sob a forma de uma forte angústia – aqui destacamos o aspecto quantitativo da angústia, 

relacionado, portanto, ao ponto de vista econômico do afeto. Ou seja, a angústia emerge caso 

o “Homem dos Ratos” não realize as ações compulsivas que se impõem a ele como um dever. 

Freud (1909/1996) demarca que mediante um processo de regressão os atos podem 

ser substituídos pelo pensar obsessivo. É a partir do nível em que esta regressão ocorre que 
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uma neurose obsessiva pode apresentar predominantemente pensamentos obsessivos ou atos 

compulsivos. É importante ressaltarmos que os atos compulsivos verdadeiros “só se tornam 

possíveis porque constituem uma espécie de reconciliação, na forma de um acordo, entre dois 

impulsos antagônicos” (FREUD, 1909/1996, p. 211). Por isso, Assoun (1996) afirma que o 

ato obsessivo tende ao ato original como assíntota, ou seja, “os atos obsessivos tendem a se 

aproximar cada vez mais – e quanto mais tempo persistir o distúrbio, mais evidente este se 

torna – dos atos sexuais infantis de caráter masturbatório” (FREUD, 1909/1996, p. 211). Já o 

pensamento obsessivo ou compulsivo possui a função de “representar um ato 

regressivamente” (FREUD, 1909/1996, p. 212), uma vez que, “em consequência de uma 

inibição (devida a um conflito entre impulsos oponentes) na extremidade motora do sistema 

psíquico, ele é levado a cabo com um dispêndio de energia que [...] está normalmente 

reservado unicamente para as ações” (FREUD, 1909/1996, p. 212). Daí deriva, em parte, a 

força dos pensamentos obsessivos, já que se trata de um dispêndio de energia capaz de 

mobilizar a dimensão do ato. 

Os cerimoniais obsessivos e compulsivos são formados tanto por atos compulsivos 

como por inibições, as quais dizem respeito a restrições de funções do Eu, o que pode ser 

devido a uma imposição, como medida de precaução, ou a uma consequência de um 

empobrecimento de energia. Muitas inibições ocorrem também com o objetivo de evitar que a 

angústia se instale, nos cerimoniais obsessivos e compulsivos, por exemplo, o sujeito proíbe-

se de realizar alguma função, inibe-a, pois a prática desta função traria à tona a produção da 

angústia. Além disso, “a inibição pode ser também um sintoma” (FREUD, 1926[1925]/1996, 

p. 91). 

Lacan (1962-1963/2005) corrobora a assertiva freudiana relativa ao ato compulsivo 

ser uma formação sintomática que emerge com o objetivo de evitar que a angústia se instale, 

ao afirmar:  

o que nos apresenta o obsessivo sob a forma patognomônica de sua posição? É a 
obsessão, ou compulsão, articulada numa motivação em sua linguagem interna – Vá 
fazer isto ou aquilo, Vá certificar-se de que a porta está fechada, ou a torneira – 
que talvez tornemos a ver daqui a pouco. Quando não lhe é dada continuidade, o que 
acontece? A não-continuidade de sua linha, digamos, desperta a angústia (LACAN, 
1962-1963/2005, p. 305). 

 

Para Lacan (1962-1963/2005) o que se manifesta no neurótico obsessivo como 

compulsão é justamente a impossibilidade de conter-se, o que, por sua vez, impede o sujeito 

de realizar o seu desejo de reter. A esse respeito nos diz: “o objeto que o sujeito não consegue 

impedir-se de reter como o bem que o valoriza não é senão seu resto, seu dejeto” (LACAN, 
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1962-1963/2005, p. 357). O que o obsessivo procura em sua recorrência no processo do 

desejo é reencontrar o signo por baixo do significante, o não-sabido original, a marca 

primitiva, entretanto esta marca diz respeito ao objeto derradeiro, com isso, o obsessivo 

continua na busca deste objeto pela via de objetos substitutos, o que faz com que esta busca se 

perpetue indefinidamente. Este movimento empurra o obsessivo cada vez mais longe com 

relação ao seu desejo. Aí podemos apontar novamente a proposição de Assoun (1996) relativa 

ao ato obsessivo funcionar como assíntota, caracterizada pelo “[...] paralelismo 

indefinidamente aproximado” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 107). 

Desta forma, à medida que a análise de um neurótico obsessivo é levada em direção 

ao seu término traça-se “o caminho de volta ao objeto primordial, com sua correlação de 

angústia, porque é aí que se encontra, com efeito, o motivo do surgimento crescente da 

angústia” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 348). 

 

4.3 Concepções psicanalíticas acerca da impulsão e sua relação com as categorias: gozo, 

ato, sintoma e angústia 

 

Rabinovich (2004) especifica que os casos de impulsão são considerados por muitos 

analistas como inanalisáveis, isto porque podem suscitar uma sensação de impotência e 

impaciência do lado do analista, uma vez que dizem respeito a casos em que a demanda do 

sujeito se refere a um sofrimento que se apresenta inicialmente de forma vaga e imprecisa. Tal 

aspecto pode fazer com que esta demanda não seja suficiente para sustentar um processo de 

análise, esta, inclusive, é apontada como uma das grandes dificuldades que a impulsão traz ao 

tratamento analítico.  

Esta imprecisão relativa à demanda do paciente é evidente no caso clínico 

apresentado por Rabinovich (2004) durante suas conferências. A autora discute este caso 

clínico com o objetivo de respaldar suas proposições e relata que sua paciente recebera o 

diagnóstico psiquiátrico de bulimia e poderia, sob a perspectiva médica, ser incluída no 

quadro da obesidade, entretanto, a paciente não faz nenhuma referência a estes diagnósticos 

médicos durante o processo de análise, nem tampouco, tais diagnósticos aparecem como um 

sintoma do qual se queixa a paciente. As queixas dessa aparecem de um modo extremamente 

vago, inespecífico. Quanto a isso, Rabinovich (2004) afirma que uma das dificuldades da 

manifestação das impulsões, do ponto de vista analítico, está em transformar a queixa inicial, 

vaga e imprecisa em demanda de análise dirigida ao analista. No caso mencionado, há uma 
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queixa sobre um mal-estar, o qual a paciente não sabe bem se é com ela ou com os outros, não 

é possível delimitar bem o que ocorre. Tais queixas  

 

centram-se em certos aspectos imaginarizados de rivalidade, seja com seus irmãos, 
seja com seus cunhados, seja com seus sogros, seja com seus filhos, seja com seus 
próprios pais. Isto é algo que poderíamos situar, grosso modo, como rivalidades 
imaginárias, e há também uma queixa em termos de frustração de amor, mas muito 
ambígua. Tampouco é alguém cuja vida esteja caracterizada (no momento em que 
pede análise) por um excesso de frustrações “reais” nem nada que se pareça (p. 51). 

 

Rabinovich (2004) demarca que as impulsões 38 “indicam a presença de uma certa 

satisfação pulsional que obstaculiza e freia o trabalho clínico com aqueles que se apresentam 

dessa forma, precisamente enquanto inibe o desdobramento do desejo e da transferência” (p. 

07). Ou seja, nos casos de impulsão é recusado um lugar ao desejo, o que é devido ao não 

reconhecimento de um lugar mais inconsistente ao Outro – tais aspectos estão presentes, por 

exemplo, na formação dos sintomas - por isso, as impulsões são designadas, ao lado das 

caracteropatias, “como algumas das formas em que a pulsão se faz presente na clínica” 

(RABINOVICH, 2004, p. 07). 

Freud (1915/2004b) no texto metapsicológico Pulsões e destinos da pulsão 

especifica que a pulsão diz respeito a um conceito limite entre o psíquico e o somático. Trata-

se de uma força constante proveniente do interior do organismo, que busca constantemente a 

satisfação. Entretanto, por tratar-se de uma força constante e por nunca ser totalmente 

satisfeita a pulsão possui também a característica de ser irremovível. Posteriormente, ao 

retomar a discussão acerca das pulsões e propor um novo dualismo pulsional no texto Além 

do princípio de prazer, Freud (1920/1996) ressalta que as pulsões são “os representantes de 

todas as forças que se originam no interior do corpo e são transmitidos ao aparelho mental” 

(p. 45). Além disso, Freud (1920/1996) desenvolve a concepção de que a satisfação pulsional 

não diz respeito apenas à busca pelo prazer, mas há também aspectos desprazerosos que 

insistem em repetir-se e, além disso, podem ser sentidos como prazerosos. Tal tendência do 

psiquismo estaria relacionada à compulsão à repetição que, neste momento teórico referente à 

segunda tópica da teoria freudiana, vem sobrepujar o princípio do prazer. 

Em O Seminário, livro XI: os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, Lacan 

(1964/1985) situa o objeto da pulsão no nível de uma subjetivação acéfala, ou seja, “uma 

                                                           
38 A definição apresentada a seguir é estendida por Rabinovich (2004) também às caracteropatias. Rabinovich 
(2004) analisa tanto as impulsões como as caracteropatias no citado livro, entretanto, nos deteremos, no presente 
trabalho de dissertação, à análise apenas das impulsões. A análise das caracteropatias figura como uma 
possibilidade de trabalho a ser desenvolvida futuramente por nós.  
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subjetivação sem sujeito, um osso, uma estrutura, um traçado, que representa uma face da 

topologia. A outra face é a que faz com que um sujeito, por suas relações com o significante, 

seja um sujeito furado. Esses furos, bem que eles vêm de alguma parte” (LACAN, 1964/1985, 

p. 174). Inferimos que nos casos em que há uma prevalência dessa face ligada diretamente ao 

pulsional no modo como o sujeito se relaciona ao objeto, como é o caso das impulsões, o 

excesso de gozo daí derivado compromete a assunção de uma posição desejante na análise. 

Isto porque o desejo está do lado do Outro e aponta para a falta constitutiva do 

sujeito, o que o impulsiona a buscar constantemente a satisfação almejada, mas nunca 

alcançada. Assim, nos casos em que a satisfação pulsional encontra-se articulada à lógica do 

desejo é possível um deslizamento metonímico do objeto de satisfação e, consequentemente, 

um endereçamento ao Outro. Em contrapartida, nos casos em que a modalidade de satisfação 

pulsional confina com a fixidez do objeto, apresentada sob o viés do mais-de-gozar, criam-se 

impasses à fluidez do objeto inerente ao desejo. 

Rabinovich (2004) nos ensina que em A lógica do fantasma Lacan (1966-1967/2008) 

opera uma subversão do cogito cartesiano: “penso, logo sou”, transformando-o em “ou eu não 

penso, ou eu não sou”, demarcando que sob esta perspectiva tanto o Ser como o sentido estão 

perdidos. Tal subversão é operada baseada na lei de dualidade de De Morgan, que permite 

conservar essas duas perdas e aponta que o sujeito existe pelo efeito de um discurso, sendo, 

assim, marcado pela negação.  

O lado do “eu não sou” está articulado com o desejo e relacionado ao sentido, à 

busca de construção de sentido onde o saber vem a faltar. O “eu não penso”, por sua vez, se 

situa do lado da impossibilidade de alcançar a satisfação plena - até mesmo devido ao 

cerceamento do Eu - relaciona-se à perda de gozo em sua vertente pulsional, implica em um 

“para si”, próprio do auto-erotismo, o qual Rabinovich (2004) qualifica “como um gozo 

‘autista’” (p. 90). É neste lado que “instaura-se a pulsão acéfala, que, contrapondo-se ao 

desejo, não dá cara, rosto, nome ao objeto, apenas instaura, a partir do corpo, um circuito 

pulsional em torno da Coisa” (SIRELLI, 2012, p. 155). 

Consoante a estes aspectos, Rabinovich (2004) situa a subjetivação acéfala da pulsão 

proposta por Lacan (1964/1985), do lado 

 

do “eu não penso”, onde encontramos um ser sem eu (je) que, ao positivar-se, se 
apresenta como característico do sujeito da pulsão. Temos aqui a conjunção entre a 
lógica e a corporeidade, entre a lógica alienante e o corpo. Esta conjunção produz 
esse gozo de borda próprio da pulsão que ocupa o lugar da impossibilidade do ato 
sexual (RABINOVICH, 2004, p. 84).  
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O “eu não penso” está articulado a um apagamento da posição subjetiva e, consequentemente, 

mantém o sujeito desejante em uma posição muda frente à satisfação pulsional. A satisfação 

obtida pela via da impulsão estaria deste lado do “eu não penso”, ou seja, vinculada a uma 

satisfação pulsional autoerótica, a qual se relaciona a esse gozo de borda inerente à pulsão. 

Na impulsão há uma aposta do sujeito sem o Outro, ou seja, não há a convocação do 

Outro, nem tampouco a associação com o desejo, tal como ocorre, por exemplo, na formação 

dos sintomas. O que é possível observar nestes casos é a presença de uma certa satisfação, 

uma satisfação desmedida, que emerge como algo “mais forte” do que o sujeito, a qual ele se 

vê impedido de renunciar. Tal satisfação obtida pela via da impulsão remete ao mais-de-

gozar, através do qual o objeto a captura o excesso de gozo. Especificamente, o mais-de-gozar 

é a captura do excesso de gozo, o qual se trata da recuperação de uma perda, uma vez que há 

uma renúncia prévia ao gozo, ou seja, a condição prévia para o mais-de-gozar é a renúncia ao 

gozo. Entretanto, o sujeito busca insistentemente alcançar o mais-de-gozar, mas este nunca é 

totalmente capturado. Esclarecemos que a existência do mais-de-gozar acata a incidência da 

castração, por isso, o mais-de-gozar como recuperação não implica em uma transgressão da 

castração. Além disso, temos que “o mais-de-gozar é, por excelência, ‘fora do significante’” 

(RABINOVICH, 2004, p. 28). 

É importante ressaltarmos que “o mais-de-gozar não é somente o objeto a, o objeto a 

pode captar o mais-de-gozar, através de suas quatro formas tradicionais: voz, olhar, fezes e 

peito” (RABINOVICH, 2004, p. 21), entretanto, o mais-de-gozar é mais abrangente que o 

objeto a, uma vez que o objeto “é um dos pontos em que o gozo pode ser recuperado, mas não 

o único” 39 (RABINOVICH, 2004, p. 96). Neste cenário, destacamos que o objeto a oscila 

entra a dimensão da causa do desejo, enquanto objeto perdido, e a dimensão “de captura do 

mais-de-gozar na satisfação pulsional. Sua função de causa vincula-se com a perda; sua 

função de mais-de-gozar vincula-se com a recuperação da perda. Reúne em si, 

paradoxalmente, poder-se-ia dizer, a perda e a recuperação” (RABINOVICH, 2004, p. 89). 

Tais especificações apontam para a comunidade topológica do objeto a em relação ao desejo e 

à pulsão. 

Desta forma, temos que o que está em jogo nas compulsões é a faceta do objeto a 

como causa do desejo, uma vez que nestes casos a falta de objeto viabiliza a mobilidade, a 

flexibilidade, o deslizamento de um objeto para outro. Nas relações de impulsão, por sua vez, 

                                                           
39 É digno de nota especificar que o mais-de-gozar pode ser produzido nos quatro discursos – a saber: do Mestre, 
da Histérica, do Analista e Universitário -, sob a espécie do “objeto a, do S1, do S2 ou do $” (RABINOVICH, 
2004, p. 96). Entretanto, não nos deteremos neste momento a analisar estes quatro discursos propostos no ensino 
lacaniano, pois tal trabalho extrapola os limites desta dissertação. 
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o que está em jogo é a dimensão do objeto a como mais-de-gozar, a qual remete a instalação 

de um gozo contínuo e permanente, causando uma falha na “benéfica mobilidade que a falta 

do objeto permite” (FLESLER, 2007/2012, p. 33). A fixidez desta forma de relação ao objeto 

instaura também um tédio contínuo para o sujeito, o que podemos observar, por exemplo, em 

casos de impulsão relacionados às adições em geral nas quais o sujeito fica totalmente 

aprisionado a uma única forma de gozar. Em casos mais graves, inclusive, o gozo obtido por 

esta via fixa pode remeter a um regime de excesso que venha elidir a dimensão desejante do 

sujeito, aproximando-o da morte, da extinção do real do corpo. Nestes casos, muitas vezes, 

chega a ser necessário que o real do corpo confine com a morte para que o sujeito reaja no 

sentido de buscar assenhorar-se de seus atos e, com isso, opere um distanciamento do regime 

excessivo de gozo no qual estava imerso. 

Sendo assim, existem duas formas do sujeito relacionar-se ao objeto, quais sejam: 

pela via do desejo e pela via do gozo, ambas fazem referência à primeira experiência de 

satisfação, experiência mítica inscrita no psiquismo como tendo sido vivenciada de forma 

efetiva. Tanto por intermédio do desejo quanto do gozo, o objeto perdido nunca é 

reencontrado a não ser em seus traços, com isso, o sujeito nunca pode relacionar-se 

diretamente ao objeto, mas somente à sua falta, por isso, nos casos de impulsão salientamos 

que se trata de um gozo que se aproxima do autoerotismo, o qual parece traçar uma relação 

direta do sujeito com o objeto da pulsão. Contudo, no caso da impulsão o sujeito está inserido 

na norma fálica e, portanto, no regime do gozo fálico, por isso, esse acesso direto ao objeto 

não é possível, o que parece haver nesses casos é uma forma de relação ao objeto que aponta 

para uma fixidez deste, operando em sua dimensão de mais-de-gozar, como dito 

anteriormente. 

Braunstein (2007) ao discutir as três modalidades de gozo presentes no ensino 

lacaniano evidencia que o conceito de falo é utilizado como parâmetro nesta diferenciação: o 

que está aquém do falo é o gozo do ser, o que está relacionado ao falo como significante da 

diferença é o gozo fálico e o que está para além do falo é o gozo do Outro 40.  

                                                           
40 O gozo do Outro (sexo) implica a passagem pela castração e pela lógica da linguagem e as extrapola, estando, 
assim, para além da linguagem e da castração, não podendo por isso ser acessado pelo simbólico. Braunstein 
(2007) insere o gozo do ser e o gozo do Outro na mesma região do nó borromeu, aquela referente à interseção 
entre o imaginário e o real. Em relação ao gozo do Outro, é possível destacarmos, no ensino lacaniano, três de 
suas modalidades: o gozo feminino, o gozo psicótico e o gozo místico. O primeiro é fálico e não todo fálico e 
pode ser caracterizado como sendo um gozo suplementar, e não complementar, por vir em suplência ao que não 
pode ser completado, conforme nos esclarece Lacan (1972-1973/1985): “Não há mulher senão excluída pela 
natureza das coisas que é a natureza das palavras, e temos mesmo que dizer que se há algo de que elas mesmas 
se lamentam bastante por hora, é mesmo disto [...]. Nem por isso deixa de acontecer que se ela está excluída pela 
natureza das coisas, é justamente pelo fato de que, por ser não-toda, ela tem em relação ao que designa de gozo a 
função fálica, um gozo suplementar” (p. 99). Ferreira (2005), em sua discussão sobre a partição dos gozos, 
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Nos deteremos, neste momento, nas especificações acerca do gozo do ser e do gozo 

fálico para compreendermos a problemática concernente às impulsões. Braunstein (2007) 

demarca que o gozo do ser é anterior ao acesso do sujeito ao significante e ao sepultamento do 

complexo de Édipo. Lacan, em seu nó borromeu, inscreve-o na interseção entre o real e o 

imaginário. Trata-se de um gozo fora do simbólico, inefável, mítico, um gozo do corpo, 

aquém da linguagem, um gozo da Coisa, que está para sempre perdido uma vez que o sujeito 

é inserido no circuito linguageiro. Este modo de gozo pode ser observado, segundo 

Braunstein (2007), em algumas formas de psicoses precoces, que são decididas durante o 

período pré-edípico, em que ocorre a relação fusional do bebê para com o Outro materno. O 

gozo da Coisa (do ser) é perdido e é possível de ser perseguido pelas palavras; mas será outro 

gozo, o gozo fálico, que evoca a Coisa, mas que não faz com que ela reapareça. Quando o 

sujeito tem acesso ao significante do Nome-do-Pai não se trata mais de gozo do ser, mas de 

gozo fálico 41. 

Ressaltamos não ser possível a diferenciação rígida entre esses gozos. Para esclarecer 

tal dificuldade, destacamos um tipo de gozo que pode ser experimentado por sujeitos situados 

na ordem fálica, mas que manifestam um tipo de satisfação corporal autoerótica que confina 

com o gozo do ser. Trata-se de um gozo paradoxal, que se assemelha a uma relação direta do 

sujeito com o objeto, a qual aconteceria sem a intermediação do significante, o que nos leva a 

constatar, nestes casos, a identificação do sujeito ao objeto da pulsão, tal forma de 

identificação tem por consequência a elisão do sujeito, posto que este não se reconhece no seu 

ato e está, conforme poderíamos dizer com Rabinovich (2004), “em posição de objeto, onde o 

objeto não está latente, mas está em ato diante de nós, o sujeito se identificando com ele” (p. 

47). Trata-se de um gozo ligado a produção de algo diretamente relacionado ao sujeito e que 

não circula pelo campo do Outro. 

Este tipo de gozo é o que mais se aproxima do conceito de impulsão proposto por 

Rabinovich (2004), uma vez que a impulsão, diz respeito à: 

                                                                                                                                                                                     

afirma que no gozo psicótico, devido a não inscrição do significante do Nome-do-Pai, “o real aparece no gozo 
sob a forma de gozo do Outro” (p. 66). A autora precisa que a estrutura deste “se caracteriza por ‘uma falta no 
nível do significante’ (Lacan 1955-56). Aqui, a falta se apresenta como falta, ou seja, há um buraco no lugar do 
significante do Nome-do-Pai” (FERREIRA, 2005, p. 66-67). Com relação ao gozo místico, Lacan (1972-
1973/1985) faz menção aos testemunhos de São João da Cruz e de Santa Tereza para demonstrar que “eles 
experimentam a ideia de que deve haver um gozo que está mais além” (p. 102). Para Lacan (1972-1973/1985), 
os místicos dizem experimentá-lo, mas nada sabem sobre ele. Ferreira (2005) nos auxilia a pensar no gozo do 
Outro sob a forma de gozo místico, não apenas a partir dos testemunhos dos citados místicos, mas também por 
meio “da produção artística sob a égide do barroco, definido como estilo que regula a alma pela escopia 
corporal, exala a obscenidade e decanta ‘tudo que desaba, tudo que é delícia’ (Lacan, 1972-3, p. 158). Enfim, um 
estilo que estampa em imagens e em escrita a conjugação entre gozo e morte” (p. 69). 
41 Para maiores esclarecimentos acerca do gozo fálico ver pg. 66 do presente trabalho. 
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algo associado, não ao sintoma, não ao desejo, mas à pulsão, e o mesmo termo de 
passagem ao ato no-lo diz. Quer dizer, há algo da ordem da satisfação que, ao 
satisfazer-se nesse “personagem” de forma direta, deixa o sujeito sem lugar, 
enquanto que, por sua vez, o sujeito desejante está como esse sujeito mudo da 
pulsão. Efetivamente, é um sujeito que não pode nos dizer quase nada, salvo nos 
mostrar, em ato, essa curiosa satisfação muda que lhe dá este “personagem” 
particular que desempenha (p. 60). 

 

Desta forma, temos que os casos de impulsão evidenciam uma elisão do desejo do 

sujeito, consequentemente a elaboração pela via simbólica é comprometida, uma vez que a 

satisfação pulsional emerge diretamente pela via do ato produzindo efeitos de gozo no real do 

corpo, o que remete a modalidades primitivas de satisfação da pulsão, caracterizadas por 

serem autoeróticas. Essa satisfação, que se assemelha a uma satisfação direta, decorrente do 

ato, à qual o sujeito se acha impedido de renunciar, o deixa sem lugar.  

A incidência clínica da impulsão pode se apresentar em formas que vão “desde a 

bulimia ou o tabagismo até as drogas maiores” (RABINOVICH, 2004, p. 19). Mas esta 

relação somente poderá ser feita quando esta incidência clínica remeter a obtenção de uma 

satisfação que aponta para a proximidade de um gozo auto-erótico, ou seja, nos casos em que 

o sujeito prescinde do Outro para obtenção de satisfação, em contrapartida, necessita apenas 

do objeto eleito como fonte satisfação, como nos ensina Braunstein (2007) com relação ao 

objeto droga:  

 

[...] a droga se assemelha ao auto-erotismo da proibição originária: o sujeito 
administra em si mesmo uma substância que o conecta diretamente com um gozo 
que não passa pelo filtro da aquiescência ou pelo forçamento do corpo de outro; 
consegue-se deste modo a substituição da sexualidade (BRAUNSTEIN, 2007, p. 
281). 

 

Somos sabedores da impossibilidade de estabelecimento de uma relação direta entre 

sujeito e objeto, por isso postulamos que na impulsão esta relação aproximaria o sujeito de 

uma satisfação primitiva do ponto de vista pulsional. A articulação entre sujeito e objeto 

operada pela via do significante, encontra-se extremamente prejudicada. Neste sentido, temos 

que nos casos de impulsão a elaboração simbólica aparece comprometida, uma vez que o 

sujeito não atribui sentido algum aos episódios de impulsão, o que parece demarcar o 

distanciamento desses eventos marcados pela impulsão do campo do simbólico e do 

imaginário, ambos comprometidos com a produção de sentido. Antes, parecem aproximar-se 

do real, enquanto campo que aponta para o sem sentido. Lacan (1962-1963/2005) especifica 

“[...] que a linguagem é trabalho e que é por ela que o sujeito faz seu interior passar para o 

exterior. A frase é tal que fica bem claro que se trata de um inside-out, como se diz em inglês. 
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Trata-se realmente da metáfora da luva virada pelo avesso” (p. 78), com a ressalva de que se 

deve acrescentar a esta referência a dimensão da perda, afinal, há sempre um resíduo não 

passível de ser articulado pelo registro simbólico. Em contrapartida, na impulsão a satisfação 

pulsional emerge diretamente por intermédio do próprio ato, o que compromete o trabalho de 

elaboração simbólica. Por isso, as impulsões dizem respeito a “apresentações do sujeito do 

lado da pulsão, não do lado do desejo, e o sujeito da pulsão é um sujeito mudo, cuja demanda 

é muda. Porém, nós só podemos analisar as demandas parolantes, as tagarelas” 

(RABINOVICH, 2004, p. 60). 

Esse tipo de gozo nós o observamos ser experimentado por Marcelo, que também foi 

diagnosticado pela equipe do ambulatório ao qual nos referimos anteriormente como tendo 

Transtorno da Compulsão Alimentar Periódico (TCAP). O tipo de relação que este paciente 

estabelecia com o objeto comida diferia, sobremaneira, daquela de Natália. A partir do que à 

princípio escutamos dele, levantamos a hipótese de que o mesmo não apresentava sintomas de 

compulsão, e sim episódios de impulsão alimentar.  

Marcelo foi encaminhado pela equipe médica do ambulatório para os atendimentos 

psicológicos – é importante destacarmos que todos os pacientes eram obrigados a participar 

dos atendimentos com um profissional de cada área que compunha o programa: Psiquiatria, 

Nutrição, Psicologia e Fonoaudiologia. Inicialmente, Marcelo apresentava uma queixa vaga, 

imprecisa, falava um pouco de cada aspecto da sua vida (profissional, amoroso, familiar, 

dentre outros), mas não havia nenhuma queixa específica que pudesse ser considerada uma 

demanda de análise. Em seu discurso, costumava estabelecer uma equivalência entre a 

satisfação obtida com o excesso de ingestão alimentar e uma sensação corporal que 

identificava como de prazer. O que, não seria de fato um prazer, mas um gozo corporal obtido 

com as grandes quantidades de alimento ingeridas e que pareciam prescindir de mediação 

simbólica, manifestando-se no real do corpo. Em determinada sessão, Marcelo relatou ter ido 

a um churrasco em que comera mais de um quilo de carne; e, em outra ocasião, descreveu um 

jantar que fora partilhado com sua esposa, no qual teria devorado cerca de cinco pizzas. Tal 

quantidade de comida só ganha importância e figura como excessiva na medida em que o 

paciente a acentua em seu discurso e confere a ela o valor de excesso.  

Marcelo não atribuía sentido algum aos episódios em que comia em excesso, o que 

parecia demarcar o distanciamento desses eventos do campo do simbólico e do imaginário, 

antes, pareciam aproximar-se de algo envolvendo o real do corpo, campo do sem sentido. 

Consideramos que o que este paciente definia como prazer era da ordem de uma satisfação 

direta para com o objeto comida. Nas ocasiões em que comia impulsivamente, ele era 
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apassivado por seu próprio ato, tornava-se ele mesmo o seu objeto. Aqui é possível 

apontarmos a dimensão de uma satisfação desmedida a qual o sujeito não consegue renunciar, 

que remete ao mais-de-gozar 42. Marcelo até falava em análise que sabia que não podia comer 

quantidades excessivas de comida, sob pena de pôr em risco sua saúde, mas afirmava também 

que em vários momentos não conseguia se controlar, pois era algo “mais forte” do que ele. 

Observávamos que o paciente citava este risco a sua saúde, mas não se responsabilizava pelas 

consequências advindas do mesmo e, consequentemente, não se implicava nas possíveis 

mudanças que poderia realizar em seus hábitos alimentares para que tais consequências 

fossem evitadas. Em consequência desses tipos de ato, Marcelo corria sérios riscos de ter suas 

pernas amputadas, devido às consequências físicas de sua obesidade mórbida. O risco de 

perder as pernas era a única coisa que colocava uma barreira ao seu gozo para com a comida, 

tendo sido, também, aquilo que o fez buscar um tratamento ambulatorial no sentido de ajudar-

lhe a reduzir o peso. Observe-se que, neste caso, fez-se necessário que o real do corpo 

confinasse com a morte para que Marcelo reagisse, no sentido de buscar assenhorar-se de seus 

atos e, com isso, procurar tomar distância do regime excessivo de seu gozo. Neste caso, é 

possível destacarmos a diferença entre gozo e prazer, a qual se deve à “[...] solidariedade entre 

o gozo e o mais-além do princípio do prazer, quer dizer, por quê o gozo faz limite com a dor” 

(RABINOVICH, 2004, p. 13 e 14). 

Ao abordarmos os atos de impulsão, já destacamos que sua elaboração aparece 

comprometida e que a satisfação pulsional emerge diretamente por intermédio do próprio ato. 

O que caracteriza primordialmente as impulsões é a dimensão do ato nelas implicada, mas não 

“no sentido do ato logrado como ato falho, mas nesse outro sentido que dá Lacan quando diz 

que o ato, como tal, implica que o sujeito aposte sem o Outro” (RABINOVICH, 2004, p. 18 e 

19). A impulsão aparece vinculada ao ato, seja pela via da “passagem ao ato, ato e acting out, 

e, obviamente, o fantasma desempenha nelas um papel fundamental” (RABINOVICH, 2004, 

p. 19). Essa satisfação decorrente do ato, que se assemelha a uma satisfação direta, à qual o 

sujeito se acha impedido de renunciar, acaba por deixá-lo sem lugar. Rabinovich (2004) 

demarca que, sob a ótica lacaniana, o ato diz respeito ao ponto no qual o sujeito se cala e, 

consequentemente, cala também a demanda, neste ponto começa a pulsão.  

 

O que Freud chamava o silêncio da pulsão tem aqui uma dimensão diferente, a 
satisfação subjetiva não provoca a fala. A fala provoca o desejo, não a pulsão. Por 
isso quando o sujeito começa [...] a entrar nessa dimensão em que a pulsão começa a 

                                                           
42 Ver páginas 80 à 83 desta dissertação na qual discutimos questões referentes à irresistibilidade concernente a 
estes modos de satisfação pulsional. 
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desempenhar um papel, não tem nada a dizer, e isso é certo (RABINOVICH, 2004, 
p. 79). 

 

Freud (1926[1925]/1996) propõe que a formação das inibições e dos sintomas evitam 

a emergência da angústia, afinal põe termo à situação de perigo – é importante lembrarmos 

que nesta perspectiva freudiana, a angústia diz respeito a um sinal frente a uma situação de 

perigo. A partir da perspectiva lacaniana, temos que a ação retira sua certeza da angústia, 

realizando, com isso, uma transferência de angústia. Faz-se necessário resgatarmos as três 

vertentes do ato propostas no ensino lacaniano – a saber: acting out, ato e passagem ao ato - 

para compreendermos as relações existentes entre ato e angústia. 

O acting out mostra-se na conduta do sujeito, e diz respeito a uma demanda de 

simbolização dirigida ao Outro. No acting out o sujeito aparece na cena, porém de uma forma 

eclipsada. Para Lacan (1962-1963/2005) o acting out é “da ordem da evitação da angústia” (p. 

130), uma vez que figura no campo da encenação, ou seja, da cena - Lacan (1962-1963/2005) 

refere-se à cena como sendo a cena do Outro, na qual o homem estrutura-se como sujeito do 

inconsciente, ao assumir o lugar de portador da fala e consequentemente a estrutura de ficção 

que a mesma comporta. Com isso, compreendemos que a orientação para o Outro é elevada 

ao primeiro plano no acting out, e assim, destacamos nele a dimensão do engano, que marca a 

relação do sujeito com o Outro. Por meio do engodo inconsciente de endereçar um ato ao 

Outro fazendo um apelo de simbolização, o acting-out pode ser entendido como uma busca 

empreendida pelo sujeito no sentido de evitar a emergência da angústia.  

O ato é especificado por uma ação que possui “o caráter de uma manifestação 

significante na qual se inscreve o que poderíamos chamar de estado do desejo” (LACAN, 

1962-1963/2005, p. 345). Ou seja, o ato é sempre um ato significante, desta forma, há no ato 

sempre a produção de uma dimensão real, esta é o objeto, mas também, por ser uma operação 

significante, há o reaparecimento do sujeito a posteriori. Seguindo este raciocínio, é possível 

inferirmos que o ato também emerge como uma forma de evitar a angústia, afinal, destacamos 

que há também no ato o direcionamento ao Outro e a dimensão da incidência do significante, 

o que marca o aparecimento do engano, em contraponto à certeza inerente à angústia. Lacan 

(1962-1963/2005), inclusive, coloca o ato em uma relação polar com a angústia, devido ao 

“que acontece nele de superação da angústia” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 345).  

A passagem ao ato, assim como o acting-out, diz respeito a um agir inconsciente, 

contudo distingue-se radicalmente deste último, por tratar-se de um ato não simbolizável, no 

qual o sujeito encontra-se identificado absolutamente ao objeto a e onde existe “o confronto 

do desejo com a lei” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 125). É justamente por essas duas 
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premissas - a identificação absoluta ao objeto a e o confronto entre desejo e lei - que na 

passagem ao ato o sujeito deixa-se cair fora da cena, Lacan (1962-1963/2005), inclusive, 

trabalha com o verbo niederkommen, que significaria literalmente “vir abaixo”, “despencar”, 

para referir-se ao despencar do sujeito para fora da cena na passagem ao ato. A evasão do 

sujeito da cena - que diz respeito ao campo do Outro - presente na passagem ao ato diferencia-

a do acting-out, no qual o sujeito encontra-se eclipsado, mas presente na cena, portanto, 

fazendo apelo ao Outro.  Ao sair de cena o sujeito parte errantemente para o mundo, “lugar 

onde o real se comprime” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 130), buscando encontrar “algo 

rejeitado, recusado por toda parte” (LACAN, 1962-1963/2005, p. 130).  

Desta forma, na passagem ao ato emerge entrelaçada a angústia, uma vez que na 

passagem ao ato há uma identificação do sujeito ao objeto a, a elisão do sujeito e uma fuga do 

sujeito para o real do mundo, o qual comporta a certeza, marca indelével da angústia. 

Especificamente temos que, sendo a angústia o sinal do aparecimento do Real na experiência, 

inferimos que este afeto comparece na passagem ao ato, na medida em que se trata de algum 

modo, da irrupção do real, do que não é passível de interpretação, de simbolização, ou seja, 

aquilo que não está endereçado ao Outro. 

Consideramos que a emergência do ato, tal como ocorre nas impulsões, está 

vinculada à vertente da passagem ao ato, viabilizando, com isso, o desencadeamento, e não a 

evitação, da angústia, uma vez que nestes casos há uma evasão do sujeito da cena – como 

vimos anteriormente, a cena representa o campo do simbólico - restando, com isso, a 

emergência do real. Esta aproximação entre a passagem ao ato e o campo das impulsões pode 

ser realizada tendo em vista que nesse modo de funcionamento psíquico prevalece a 

identificação do sujeito ao objeto da pulsão que o aprisiona a um gozo que se assemelha ao 

gozo autoerótico, elidindo a dimensão simbólica e produzindo, desta forma, impasses à 

análise, por exemplo. Veremos posteriormente, em consonância com os ensinamentos de 

Rabinovich (2004), que a direção do tratamento nos casos de impulsão se dá por uma virada 

da passagem ao ato para o acting out, afinal, este último viabiliza o estabelecimento da 

transferência e, consequentemente, o desenvolvimento do tratamento analítico. Por isso, a 

autora propõe que a impulsão aparece na série: passagem ao ato, ato, acting out 43. 

Foi possível observar, com Marcelo, que, ao relatar seus episódios de “compulsão 

alimentar”, jamais pôde estabelecer conexões entre o ato de comer em excesso e os seus 

conflitos, sentimentos ou mesmo sua história. Ele, como observado acima, não se reconhecia 

                                                           
43 Para maiores esclarecimentos acerca da direção do tratamento nos casos de impulsão ver o quarto capítulo da 
presente dissertação. 
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no seu ato e estaria na posição de objeto, o sujeito identificando-se com o objeto, 

consequentemente, o objeto não está latente, mas em ato diante do analista.  

No caso analisado por Rabinovich (2004) também é possível observarmos a 

identificação da sua paciente ao objeto, especificamente, ao objeto da pulsão oral. Esta 

paciente se caracteriza, em um tom reivindicativo e queixoso, como uma pessoa que está 

sempre muito ocupada, fazendo várias coisas para ela e para os outros, respondendo a 

diversas demandas sejam elas familiares, do trabalho ou de outro tipo. A paciente 

 

aparecia como instalada nessa posição, na qual desde o trabalho conjunto com o 
marido em um comércio, até responder aos seus deveres como mãe e dona de casa, 
tudo, tudo, estava cumprido, inclusive, respondia às exigências de seus pais e 
também às de seus sogros, quer dizer, também cumpria os deveres com a geração 
mais velha. Obviamente, estava sempre ali onde a chamavam. Então, começará a 
pedir também? É obediente; se alguém começa a pedir, aventura-se simplesmente a 
reproduzir o circuito fatigante que começa a esboçar com o tédio, o mal-estar ou o 
cansaço que tem com seu “personagem”. [...] Mas, perguntar é também pedir e 
especialmente em análise (p. 56). 

 

Marcelo também se apresentava nesta posição respondendo, sobretudo, às exigências 

de seu filho, de sua esposa e de sua mãe. Por várias vezes, queixava-se que deixava de fazer 

ou comprar algo para ele para comprar um carro para o filho ou passar a noite cuidando da 

mãe já muito idosa. Relatava que no trabalho tinha o horário bem flexível, mas estava sempre 

muito ocupado respondendo aos seus deveres de pai, esposo e filho, exercendo este 

“personagem” que o deixava sem lugar. 

Esses personagens de boa mãe, esposa, trabalhadora e filha, assumidos pela paciente 

de Rabinovich (2004) e de bom esposo, pai e filho assumidos por Marcelo, os tornam imunes 

às críticas, fazendo com que eles (a paciente e Marcelo) e o Outro sejam consistentes. 

Marcelo, inclusive, não aceitava nenhuma crítica que pudesse advir do outro, exaltando que 

sempre fazia tudo para todo mundo, então ninguém tinha o direito de reclamar dele. Nestes 

casos, estamos diante de “alguém que, desse lugar egóico, obtém certo ganho, certo mais-de-

gozar que faz ao Outro consistente” (RABINOVICH, 2004, p. 57). Mas a demanda a nível 

inconsciente está relacionada à “inconsistência do Outro, aqui a inconsistência do Outro não 

aparece, o que aparece em seu lugar são queixas sobre o Outro, que não é o mesmo que dizer 

o Outro é inconsistente” (RABINOVICH, 2004, p. 57). Estas queixas dirigidas ao Outro 

podem abrir caminho para um questionamento do Outro e, consequentemente, para tornar este 

Outro inconsistente. Rabinovich (2004) observa que sua paciente  

 



91 
 

se situa em uma posição de objeto oral, quer dizer, de demanda ao Outro; os outros 
demandam a ela e sua posição é a de responder imediatamente. Não é uma posição 
do tipo demanda o Outro, mas antes consiste em dar-se, não é a oblatividade 
obsessiva, mas o que poderíamos chamar a generosidade oral [...]. É, inclusive, 
alguém que até se adianta à demanda e está ali antes que o outro chegue a demandar 
(RABINOVICH, 2004, p. 56 e 57). 

 

Nestes casos, os sujeitos apresentam-se a partir de uma resposta, mas devemos nos 

lembrar que o sintoma também é uma resposta. Desta forma é preciso especificarmos que nos 

casos de impulsão os sujeitos chegam à análise não a partir da posição do sintoma, o qual faz 

questão e diz respeito a uma formação do inconsciente, mas a partir “de ‘uma forma de ser’, 

que não faz pergunta” (RABINOVICH, 2004, p. 53). Estas respostas aparecem como se 

pudessem dizer tudo ao Outro, Marcelo, inclusive, coloca-se nesta posição de resposta em 

vários momentos das sessões afirmando: “sou doente”, “sou compulsivo”, “preciso tratar 

minha doença”. Estas respostas podem ser construídas, inclusive, a partir do discurso ofertado 

pelos outros, como por exemplo, pelo saber médico.  

A paciente de Rabinovich (2004), assim como Marcelo, também havia feito vários 

tratamentos e utilizava o vocabulário destes saberes durante as sessões para referir-se às suas 

queixas. Rabinovich (2004) nos atenta que se faz necessário “discriminar bastante 

trabalhosamente, quanto de interpretações recebidas estamos escutando e quanto do próprio 

sujeito está em jogo, quanto tem a ver com aquilo que padece como sujeito do inconsciente” 

(p. 51). É importante ressaltarmos que, em relação à posição do analisando, “aparentemente 

não há pergunta, é antes o analista que começa a perguntar-se para que essa pessoa se 

consulta? O que quer? Justifica-se uma análise? Justifica-se a entrevista ou não se justifica? O 

que se passa? [...]” (RABINOVICH, 2004, p. 52). Ou seja, nos casos de impulsão a pergunta 

se situa, inicialmente, do lado do analista. 

 Nestes casos, o Outro é mantido consistente, sobretudo devido à identificação do 

sujeito ao objeto a. Rabinovich (2004) nomeia estes casos de “patologias de identificação com 

o a, nas quais o sujeito chega para nos ver situado no nível do s(A), nível da enunciação, 

como significação do Outro” (p. 32), as quais estabelecem 

 

uma relação peculiar e estreita com a pulsão. Isto implica que o sujeito instalado no 
lugar da resposta como sede de um gozo auto-erótico, se quisermos usar os termos 
freudianos, não pode iniciar a análise na medida em que se vê obturada a pergunta 
que constitui o S.s.S. (RABINOVICH, 2004, p. 32). 

 

Estes pacientes suscitam um problema clínico, uma vez que é necessário um tempo de 

trabalho para que o sujeito abandone esta posição de identificação ao objeto a e situe-se no 
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nível do $ (sujeito barrado). Além disso, devido a estes aspectos a elaboração da impulsão 

pela via simbólica é comprometida e, consequentemente, a associação livre, suscitando, 

assim, outra dificuldade ao trabalho analítico.  

Quando as demandas dirigidas à paciente de Rabinovich (2004) pelos outros 

“chegam a certo acme ou quando ela não pode responder ao enorme nível de demanda que lhe 

chega” (RABINOVICH, 2004, p. 58) produz-se a impulsão sob a forma de episódios de 

bulimia. A paciente “sustenta-se nesse lugar no qual é ‘pasto da devoração’ dos outros, cada 

um tem uma vivência de que não pode mais, uma vivência de mal-estar que às vezes chega à 

angústia” (RABINOVICH, 2004, p. 58), nestes momentos o sujeito 

 

cai da cena como objeto que assegura a verdade do Outro, através desse ponto de 
gozo, e se produz a passagem ao ato que é a bulimia, quando já não pode se 
sustentar nessa cena, que está por trás do “personagem” egóico. Portanto, temos o 
que Lacan caracteriza em sentido estrito como uma passagem ao ato 
(RABINOVICH, 2004, p. 58 e 59). 

 

A impossibilidade de renúncia do sujeito frente a esses modos mais primitivos de 

satisfação, conforme observamos nas impulsões, é decorrente da ação superegóica que impele 

o sujeito a gozar, promovendo assim, uma identificação deste ao objeto da pulsão. É nesse 

sentido, que podemos compreender a assertiva lacaniana que diz: “nada força ninguém a 

gozar, senão o supereu. O supereu é o imperativo de gozo - Goza!” (LACAN, 1972-

1973/2008, p. 11). A injunção de gozo advinda do Supereu convoca o sujeito a recuperar o 

gozo do ser, o qual está para sempre perdido, uma vez que está aquém da linguagem. Desta 

forma, a recuperação desse gozo do corpo apresenta-se como sendo da ordem da 

impossibilidade e o sujeito, imerso no gozo fálico, encontra-se, desde o início, fadado a 

fracassar nesta empreitada. Esse Supereu primitivo, vinculado à insensatez da lei, que se 

manifesta por meio dos imperativos de gozo impostos ao sujeito, está em ação nos modos de 

funcionamento psíquico que remetem à impulsão.  

As impulsões não devem ser compreendidas como sintomas, pois, elas “estão do lado 

do fantasma e remetem ao autoerotismo, não se situam do lado do sintoma”. (RABINOVICH, 

2004, p. 19). Freud (1926[1925]/1996) propõe que o Eu controla tanto o caminho para a ação 

como o acesso à consciência, especificamente, na formação dos sintomas 

 

o processo substitutivo é impedido, se possível, de encontrar descarga pela 
motilidade; e mesmo se isso não puder ser feito, o processo é forçado a gastar-se ao 
efetuar alterações no próprio corpo do indivíduo, não lhe sendo permitido girar em 
torno do mundo externo. Ele não deve ser transformado em ação, pois, como 
sabemos, na repressão o ego está atuando sob a influência da realidade externa e, 
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portanto, impede o processo substitutivo de exercer qualquer efeito sobre aquela 
realidade (FREUD, 1926[1925]/1996, p. 98). 

 

Diante destas especificações, é possível inferirmos que este processo substitutivo - o 

qual impediria a formação de ações, e viabilizaria a formação de sintomas - não ocorre nas 

impulsões, afinal, este processo emerge como uma satisfação substitutiva de uma pulsão 

recalcada. Além disso, já apresentamos anteriormente que os sintomas são formações 

inconscientes decorrentes do processo de recalque, tal proposição vem endossar a tese de que 

as impulsões não podem equivaler aos sintomas, uma vez que estão situadas no campo do ato 

e podem ser encontradas em todas as estruturas clínicas e não apenas naquelas em que o 

recalque vigora como mecanismo fundante.  

A partir do que foi discutido, temos que a demarcação precisa da compulsão e da 

impulsão traz contribuições ao trabalho do psicanalista no que tange ao estabelecimento do 

diagnóstico diferencial e à direção do tratamento. 
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5 ALGUNS APONTAMENTOS ACERCA DO LUGAR DO PSICANALIS TA E DE 

SUAS POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES AO TRABALHO CLÍNICO E 

INTERDISCIPLINAR ENVOLVIDO NO TRATAMENTO DE TRANSTO RNOS 

ALIMENTARES 

 
“A vida só é possível reinventada. / (...) / não 
te encontro, não te alcanço (...) / Só – no 
tempo equilibrada, / desprendo-me do balanço/ 
que além do tempo me leva. / Só – na treva, / 
Fico: recebida e dada. / Porque a vida, a vida, 
a vida, / a vida só é possível / reinventada” 
(Cecília Meireles). 

 

Conforme observamos anteriormente existem diferenças significativas nos casos da 

compulsão e da impulsão no que tange às suas relações com o inconsciente e com a pulsão e 

consequentemente sobre os modos de gozo à que ambos remetem. Quanto a isso, pudemos 

observar que ambas acarretam tipos específicos de processos de mediação simbólica que o 

sujeito pode vir a estabelecer consigo mesmo e com o mundo, bem como a formação de 

sintomas e manifestação do ato. Tais diferenças, no entanto, perderiam o seu sentido se não 

nos conduzissem a revisitar nossa experiência e a procurar tirar consequências clínicas das 

luzes que se lançaram por sobre as questões de pesquisa que resultaram da mesma. Tal é o 

que pretendemos testemunhar neste capítulo. 

Aqui procuramos realizar, em primeiro lugar, algumas considerações sobre a 

necessidade de diferenciarmos com clareza os fundamentos da direção do tratamento 

psicanalítico padrão de pacientes que manifestam sintomas ou atos de compulsão e impulsão 

alimentares daquele tratamento que é realizado pelo psicanalista junto a uma equipe 

interdisciplinar que apresenta propósitos e objetivos que envolvem não apenas a dimensão 

psíquica dos casos, mas também a morbidade neles envolvida ao ponto de merecer 

encaminhamentos terapêuticos com o intuito de preservar a vida dos pacientes. 

Num segundo momento, discutiremos e destacaremos algumas das contribuições 

formuladas, a partir dos resultados desta pesquisa, para o trabalho do psicanalista na equipe 

interdisciplinar voltada para o tipo de tratamento que em nosso caso está em jogo. 

 

5.1 Sobre a direção do tratamento clínico padrão e a posição do analista no seu trabalho 

ambulatorial com pacientes diagnosticados com Transtornos Alimentares 
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Quando se trata de pensar o tratamento psicanalítico padrão, é de grande interesse 

retomarmos o modo como Freud (1916-1917[1915-1917]/1996f) o entendia, em termos 

gerais: “Só consideramos que uma análise esteja no seu término quando todas as obscuridades 

do caso tenham sido elucidadas, as lacunas da memória preenchidas, e descobertas as causas 

precipitantes das repressões” (p. 453). Um tal propósito mostra-se sobremodo ambicioso, na 

medida em que a cura envolveria a possibilidade de tornar consciente o conteúdo inconsciente 

inerente às fantasias, e nele o analista ocuparia um lugar fundamental no uso eficaz da técnica 

com a finalidade de realizar o manejo da transferência no decurso do tratamento. Acerca 

disso, é importante relembrarmos que, de acordo com Freud (1908/1996), “esse método de 

investigação psicanalítica, que dos sintomas visíveis conduz às fantasias inconscientes 

ocultas, revela-nos tudo que é possível conhecer sobre a sexualidade dos psiconeuróticos” (p. 

151). Entretanto, a relação entre as fantasias inconscientes e os sintomas é bem complexa, 

pois estes são sobredeterminados, ou seja, na maioria dos casos “um determinado sintoma não 

corresponde a uma única fantasia inconsciente, mas a várias desse gênero” (FREUD, 

1908/1996, p. 152). 

Na Conferência XIX: Resistência e Repressão, das Conferências Introdutórias sobre 

Psicanálise, Freud (1916-1917[1915-1917]/1996b) aponta para uma dificuldade ao tratamento 

analítico que concerne à resistência do paciente em relação à recuperação da saúde e alívio 

dos sintomas a qual se prolonga por todo o tratamento. Nessa conferência é assinalado que o 

mesmo paciente que sofre com os sintomas, esforça-se em livrar-se destes e investe 

financeiramente no tratamento é também aquele que “empreende uma luta no interesse de sua 

doença, contra a pessoa que o está ajudando” (FREUD, 1916-1917[1915-1917]/1996b, p. 

293). A resistência diz respeito, então, à oposição que surge durante o tratamento analítico em 

tornar consciente o que é inconsciente, sendo assim, “nem todo negativo transforma-se, 

contudo, necessariamente em positivo; e não é necessário que todo processo mental 

inconsciente venha a se tornar consciente” (FREUD, 1916-1917[1915-1917]/1996b, p. 301).  

A resistência está relacionada também à dificuldade que os sujeitos têm em 

desvencilhar-se do sintoma, uma vez que “[...] o sintoma gradativamente vem a ser 

representante de interesses importantes; verifica-se útil na afirmação da posição do eu (self) e 

se funde cada vez mais estreitamente com o ego, tornando-se cada vez mais indispensável a 

ele” (FREUD, 1926[1925]/1996, p. 102). Tendo em vista esta dificuldade, Freud (1916-

1917[1915-1917]/1996b) propõe que os esforços do tratamento devem coadunar com o 

combate e superação das resistências, pois: “a superação dessas resistências constitui a função 
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essencial da análise e é a única parte do nosso trabalho que nos dá a segurança da havermos 

conseguido algo com o paciente” (FREUD, 1916-1917[1915-1917]/1996b, p. 298).  

Com o advento da segunda tópica o objetivo da técnica analítica é revisto, afinal, 

Freud (1920/1996) observa, a partir dos dados clínicos de sua experiência, que certos aspectos 

inconscientes resistem a tornar-se conscientes e, na maioria das vezes, são eles os que figuram 

como os mais importantes. Ou seja, haverá sempre algo que resistirá à elaboração consciente. 

A consideração pelos obstáculos ao tratamento em virtude da incidência clínica da compulsão 

à repetição e sua materialização na reação terapêutica negativa o levam a constatar a 

dificuldade do paciente de se deslocar de sua posição sintomática, mesmo havendo feito 

progressos significativos quanto à produção de um saber sobre o sentido dos seus sintomas, 

como também pôde demonstrar a importância do trabalho das construções em análise para a 

explicitação da gramática da fantasia e para o preenchimento das lacunas que restam sob os 

escombros resultantes do processo associativo e interpretativo. As ambições curativas de 

Freud são retomadas e ganham uma nova elaboração. As reflexões sobre o fim e as 

finalidades de uma análise o fazem deparar com a rocha da castração e com a impossibilidade 

de uma cura absoluta.  

Considerando os elementos acima, defendemos que o que se encontra em primeiro 

plano no tratamento de casos em que os sintomas compulsivos se apresentam é a necessidade 

de considerarmos que eles não são de simples resolução, sobretudo devido à forma ambígua 

com que se relacionam ao eu. Quanto a isso, nossa prática nos levou a considerar que tal 

indicação tornaria imperativa a indagação, em nosso trabalho ambulatorial com pacientes com 

compulsão alimentar, acerca dos interesses a que servem o sintoma no caso de cada paciente 

e, mais precisamente, ainda, que benefícios secundários traz àqueles que os manifestam. Sem 

esse discernimento tornar-se-ia difícil a tarefa chave da equipe como um todo, a saber, a de 

vislumbrar quais os problemas que acarretariam a abrupta impossibilidade dos pacientes 

satisfazerem seus sintomas alimentares a partir dos caminhos estereotipados normalmente 

trilhados por eles.  

Uma tal empresa, no entanto, não se evidencia logo nos nossos primeiros contatos 

com o paciente. Para isso, é necessária a adoção dos meios que resultam adequados a esse 

fim, o qual consideramos imprescindíveis para que se tornem exequíveis os tipos de 

contribuição que o psicanalista pode vir a dar ao paciente e a equipe de trabalho 

interdisciplinar na qual se encontra concernido. 

De que meios estamos a nos referir, senão àquilo que permanece invariável em todo 

o percurso da técnica freudiana: a adoção do método de associação livre por parte do paciente 
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e escuta flutuante por parte do analista. Essa é, portanto, a condição principal para favorecer a 

precipitação dos dados necessários para respondermos a indagação acima. Ora, o que está em 

jogo nessa regra fundamental da Psicanálise é, justamente, o modo como nela se reflete o 

entendimento freudiano acerca do que produz o adoecimento neurótico através do que 

poderia, na medida do possível, promover sua cura. 

Sabemos, ainda, que tanto para Freud, como posteriormente para Lacan, essa regra e 

o seu propósito terapêutico só podem ganhar eficácia pelo estabelecimento de uma relação 

transferencial que leva o paciente a vislumbrar o seu próprio saber inconsciente. Trata-se, da 

instauração do Sujeito Suposto Saber 44 como produtor das ferramentas que daria ao 

psicanalista, por sua vez, o seu poder de conduzir o tratamento.       

O tratamento psicanalítico pode, a partir disso, evidenciar o lugar ocupado pelas 

formações do inconsciente - sintomas, sonhos, lapsos, dentre outros - na busca do sujeito em 

produzir um modo de realizar o desejo e satisfazer a pulsão. Com isso, esclarece-se que a 

especificidade de um sintoma não é em si o objeto de tratamento para a Psicanálise padrão, 

para a qual seria de pouca validade a sua simples tentativa de eliminação, pois o conflito a que 

ele serve de resposta levará a busca por outro tipo de formação sintomática.  

Mas se a cura em Psicanálise assume essa dimensão e requer determinadas condições 

de possibilidade, sobretudo quando relativa ao adoecimento neurótico que resulta na 

manifestação de sintomas prejudiciais ao laço social ou à vida, o que dizer do trabalho 

ambulatorial do analista, onde a avaliação dos pacientes lhe é requisitada?  

 O entendimento que pudemos construir de nosso problema de pesquisa nos levou a 

constatar, num primeiro momento, que o analista no referido contexto não tem por objetivo 

conduzir um tratamento no sentido padrão, mas o de que se trata é de entender a sua escuta 

com o paciente como um momento semelhante ao que ocupam - naquele tipo de tratamento - 

as entrevistas preliminares, nas quais o analista deve se posicionar no sentido de evidenciar a 

singularidade do paciente em relação ao seu sintoma, conduzindo-o a falar a partir de seus 

próprios significantes acerca do comprometimento que justifica a sua presença como cliente 

no contexto do ambulatório de Transtornos Alimentares. Com isso, o diagnóstico da equipe, 

que torna homogêneos todos os pacientes e que os reduzem a um só signo, deve ser de cara 

deixado entre parênteses para que o sintoma alimentar possa ser, pouco a pouco, 

                                                           
44 É importante esclarecermos que o Sujeito Suposto Saber é um conceito lacaniano localizado pelo autor como o 
pivô para o estabelecimento da transferência. O sujeito suposto saber, diz respeito a suposição de saber 
formulada pelo analisando de que o analista possui um saber prévio acerca do seu pathos, entretanto, ao longo do 
tratamento o sujeito percebe que o analista não detém este saber, mas ele, analisando, é quem formulará um 
saber acerca do seu pathos. Ao fazermos uso do Sujeito Suposto Saber estamos, então, realizando uma leitura 
freudiana acerca do estabelecimento da transferência sob a ótica dos ensinamentos lacanianos. 
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contextualizado no discurso do paciente, podendo evidenciar sua posição em relação ao 

mesmo.  Mas com que finalidade se dariam tais entrevistas se nesse caso não se trata de 

decidir ou não, como ocorre no enquadre analítico formal, sobre a tomada de um paciente em 

análise?  

 Foi na medida em que pudemos constatar que o engajamento do paciente em 

um tratamento, que está vinculado ao reestabelecimento de sua saúde física, depende de sua 

implicação subjetiva com o seu padecimento, que consideramos que as entrevistas do 

psicanalista para com ele deveriam ser direcionadas pelo menos para esse fim. E, dependendo 

do que se mostra como sobreposto ao problema alimentar - se sintoma compulsivo ou atos 

impulsivos - as estratégias com a finalidade de viabilizar a construção do sintoma pelo 

paciente, através de seu processo de enunciação, poderiam variar. Portanto as estratégias a 

serem adotadas pelo analista dependem do saber que se precipita na experiência a partir da 

fala do paciente e devem ser traçadas a partir delas. É por essa ocasião e por meio do material 

significante que aí se produz que deve se dar a busca, por exemplo, pela elaboração das 

hipóteses diagnósticas que poderão levar ao desfecho do trabalho analítico com os pacientes 

do ambulatório, bem como o discernimento da existência de uma demanda própria do 

paciente ou de sua servidão passiva a demanda dos outros.  

Sabemos que, no tratamento convencional, o lugar ocupado pelo analista na 

transferência é responsável por fornecer os indícios sobre os traços estruturais do paciente, os 

quais em sua relação com os sintomas apresentados poderiam levar às citadas hipóteses 

diagnósticas. A variação desse lugar, dependendo do caso, seria o que poderia nortear a 

decisão do analista por uma estratégia de intervenção ao invés de outra. Por exemplo, os casos 

em que se sobrepõe a compulsão alimentar devido a um modo de estruturação psíquica 

suposta como neurótica poderia levar o analista a optar, nesse processo de atendimento com o 

paciente, por um trabalho visando a retificação subjetiva do mesmo, tal como Freud 

(1909/1996) o fez no caso do Homem dos Ratos nos primórdios de sua análise. Uma tal 

estratégia seria totalmente desaconselhada se a manifestação da compulsão encontra-se ligada 

à fenômenos elementares da psicose, pois poderia levar a produção de um surto por forçar a 

tomada de uma posição simbólica que o paciente não é capaz de responder por ela.  

Precipitam-se, dessa forma, duas metas a serem alcançadas pelo analista no seu 

trabalho junto ao paciente que lhe foi encaminhado pela equipe, uma do lado do paciente, que 

diz respeito à revelação da presença ou não de uma demanda para o tratamento e a sua 

implicação com o seu padecer. A outra meta do lado do analista, qual seja, a possibilidade de 

formular uma hipótese diagnóstica de modo a indicar tanto ao paciente, quanto à equipe 
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interdisciplinar de tratamento dos Transtornos Alimentares um caminho a seguir para que o 

tratamento propriamente dito possa vir a ser exitoso, pois o que antecede a isso é apenas um 

ensaio terapêutico com o intuito de promover a construção do caso. 

A contribuição do psicanalista ao paciente, decorrente dessa etapa, seria a indicação 

ou não de um tratamento psicológico. Por sua vez, sua contribuição para a equipe 

interdisciplinar do ambulatório seria no sentido de fornecer todos os elementos necessários 

para a avaliação mais precisa dos riscos envolvidos nas medidas terapêuticas onde as 

manipulações irreversíveis do corpo pudessem vir a ser adotadas. 

Um tal posicionamento do analista quanto ao seu lugar perante o paciente e a equipe 

de trabalho da qual faz parte, não é, no entanto, tão simples. No caso do paciente, a 

dificuldade diz respeito a inexistência de uma esboço de relação transferencial que teria 

conduzido o paciente ao analista, o que não ocorre jamais nesse tipo de trabalho a que 

estamos nos referindo, pois aí ou se busca à instituição ou se é levado por alguém a ela. Trata-

se de um passo a ser galgado pelo analista e sem o qual há grande dificuldade de, pelo menos, 

construir uma hipótese diagnóstica que possa ser menos passível de equívoco.  

Ocorre, no entanto, que o tempo que o analista dispõe para a construção de um 

diagnóstico diferencial que abrirá as possibilidades para a ocorrência de uma análise 

propriamente dita pode variar de acordo com a necessidade, o que não se observa no âmbito 

do trabalho do analista no ambulatório, no qual o tempo para a realização do diagnóstico em 

transferência requer que primeiro se dê condições para que a transferência venha a se 

manifestar minimamente no laço do paciente com o psicanalista. A consideração pela 

atemporalidade do inconsciente se encontra desfavorecida no ambulatório de Transtornos 

Alimentares, onde o tempo cronológico é definido em função da morbidade do caso do ponto 

de vista médico, requerendo que o atendimento psicológico realize sua tarefa em um tempo 

reduzido.  

Isso representa para nós a consideração por um limite de atuação do psicanalista em 

tal contexto, mas não a impossibilidade de que venha a realizar um trabalho que produza 

efeitos analíticos, conformes à ética implicada na prevalência do desejo do analista, sobretudo 

no sentido de levar o paciente a assumir uma posição ativa no seu próprio tratamento e, 

portanto, promovendo a partilha da responsabilidade pelo mesmo. Temos a clareza e 

defendemos que um tal trabalho não pode ser confundido com uma análise, mas pode 

sensibilizar o paciente no sentido de buscar, quando for o caso,  um tratamento analítico ou 

psicológico convencional que forneça as condições para que as medidas cirúrgicas que podem 
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vir a ser imperativas dependendo dos casos não sejam desastrosas por seu alheamento à 

verdade inconsciente implicada nos sintomas e atos compulsivos ou impulsivos do paciente.  

O estabelecimento de uma demanda pelo tratamento também figura como um 

impasse para o psicanalista, afinal, neste ambulatório os pacientes são obrigados a participar 

do atendimento com todos os profissionais envolvidos na equipe, inclusive, do atendimento 

psicológico. Esta é uma diferença radical com relação ao tratamento psicológico e 

psicanalítico convencional, uma vez que vir obrigado ao tratamento é bem diferente de vir 

mobilizado pelo seu desejo. 

Se, no tratamento psicanalítico convencional, pode existir uma dificuldade do sujeito 

em transformar sua queixa em demanda e para, além disso, sua demanda em questão, o que 

dizer da situação acima exposta, onde a própria queixa não se articula de forma evidente com 

a demanda? Dar espaço, pois para o surgimento da demanda, parece ser, então, necessário 

para desestabilizarmos a certeza inerente ao sintoma e fazer com que o paciente o eleve ao 

estatuto de enigma para ele mesmo enquanto sujeito. 

 Contudo, no tratamento empreendido pelo psicanalista nesta equipe interdisciplinar, 

tais obstáculos embora sejam corriqueiros, dada à própria natureza do trabalho aí 

empreendido, não podem ser generalizados, afinal vimos que pode haver casos em que o 

sujeito que chega para o nosso atendimento pela via da instituição coloque o tratamento em 

um outro estatuto, conseguindo, com isso, reconhecer seu sintoma e promover a 

transformação deste em sintoma analítico, endereçando-o ao analista enquanto lugar de 

suposição de saber, o que por sua vez  propicia a instauração da transferência. Nestes casos, 

particularmente, dada a impossibilidade de realizarmos um trabalho que promova o 

desdobramento e dissolução da transferência, é imprescindível que sensibilizemos estes 

pacientes no sentido de buscarem um tratamento clínico padrão para além do ambulatório.  

Além disso, há na instituição a presença forte de outros saberes que podem 

influenciar tanto a demanda do paciente quanto prejudicar a escuta desinteressada do 

psicanalista. Quanto a isso, caberia ao psicanalista, em nosso entendimento, dialogar com os 

representantes desses saberes para explicitar-lhes os motivos pelos quais seria favorável ao 

trabalho da equipe a consideração pela singularidade de cada paciente para o tipo de direção 

do tratamento a ser adotado em cada caso, salvaguardando, no entanto, a especificidade das 

intervenções de cada um e considerando o que seria comum a todos os profissionais. 

 A importância de um tal diálogo, nos diverso níveis em que ele pode ser factível, 

pode ser exemplificado a partir de uma intervenção feita por nós junto ao psiquiatra que 

atendia Natália. Em um determinado momento do seu processo de escuta, observamos que a 
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paciente mostrava-se muito sonolenta chegando, inclusive, a dormir em algumas sessões. 

Inicialmente levantamos a hipótese que poderia tratar-se da manifestação de uma resistência 

inconsciente de Natália ao processo terapêutico. Mas, posteriormente, constatamos que o 

período em que os episódios de sono apareceram coincidia com o período em que o psiquiatra 

havia aumentado a dose da medicação que a paciente tomava para tratar a depressão, além de 

ter alterado o horário em que a mesma tomava este remédio, passando a ser indicado que ela 

ingerisse-o algumas horas antes da sessão conosco. Ao constatarmos isso, levantamos a 

hipótese de que tal sonolência apresentada por Natália devia-se aos efeitos advindos desta 

mudança em relação ao medicamento. Tendo em vista tal situação, dialogamos com o 

psiquiatra que atendia a paciente acerca da possibilidade do mesmo rever a dose e o horário 

deste medicamento. Tais mudanças, relativas a administração desta medicação, trouxeram 

consequências relevantes aos nossos atendimentos, pois a paciente não apresentou mais 

sonolência durante os mesmos e continuou implicada no processo, como já estava antes do 

aumento da dose da medicação e da administração da mesma em horário próximo ao seu 

atendimento psicológico. 

Outro aspecto importante a ser considerado em nosso trabalho ambulatorial é o nosso 

entendimento de que a ação da pulsão de morte é comum tanto nos casos em que se observa o 

comer compulsivo como o comer por impulsão. No entanto, observamos que o grau de 

defusão pulsional entre pulsão de vida e de morte se mostra mais intenso nos casos de 

impulsão alimentar, dada a dificuldade dos sujeitos em abrir mão do gozo direto por elas 

proporcionado, conforme já detalhamos no capítulo anterior, e no qual se encontra fragilizado 

a intermediação da alteridade simbólica e imaginária do sujeito para com o objeto da pulsão. 

A consideração por este aspecto é fundamental para que sejam evitados desfechos trágicos 

dos casos em tratamento.  

  É importante fazermos uma ilustração do referido problema. Constatamos que 

alguns sujeitos em tratamento cometem suicídio justamente por se verem barrados em seu 

gozo, ou fracassados em sua reação ao seu excesso, após a realização da cirurgia bariátrica ou 

do vergonhoso reganho de peso, mesmo a despeito dela. No texto freudiano Esboço de 

psicanálise (1940[1938]/1996), publicado postumamente, encontramos uma pontuação 

preciosa em que os referidos casos podem ser enquadrados, Freud (1940[1938]/1996) observa 

que nestes casos há uma inversão da pulsão de autopreservação, e estes sujeitos 

 
parecem, visar a nada mais que à autolesão e à autodestruição. É possível também 
que as pessoas que, de fato, terminam por cometer suicídio pertençam a esse grupo. 
É de se presumir que, em tais pessoas, efetuaram-se defusões de instinto de grandes 
consequências, em consequência do que houve uma liberação de quantidades 



102 
 

excessivas de instinto destrutivo voltado para dentro. Os pacientes dessa espécie não 
podem tolerar o restabelecimento mediante o nosso tratamento e lutam contra ele 
com todas as suas forças. Mas temos de confessar que se trata de caso que ainda não 
conseguimos explicar completamente (FREUD, 1940[1938]/1996, p. 194). 

 
Nos pacientes que apresentam sintomas de comer compulsivo, as consequências da 

não satisfação do gozo fálico neles compreendidas tendem a levar a outros tipos de prejuízos 

que incidem por sobre os modos de vida dos sujeitos e que indicam igualmente a ação da 

pulsão de morte sem que, no entanto, sua vida seja ameaçada de forma tão severa ou 

irreversível. Dentre estas consequências podemos citar: comprometimento das relações 

sociais, distorção da imagem corporal, desenvolvimento de um quadro de sobrepeso ou 

obesidade, ou ainda, afecções relacionadas à bulimia, ao diabetes, à pressão alta, além de 

outras consequências. 

Na vinheta clínica do caso Natália, ressaltamos ter sido a escuta analítica relevante 

por fornecer as condições para o início de um trabalho em direção à produção de um sentido 

para os seus sintomas de compulsão alimentar. Em contrapartida, no fragmento clínico do 

caso Marcelo, detectamos que a elaboração de um sentido para os atos de impulsão alimentar 

estava comprometida. O paciente relatava obter, com seus atos de impulsão alimentar, um 

prazer que, em verdade, tratava-se de um gozo que emergia diretamente no real do corpo 

próprio. 

São tais reflexões que nos levaram a considerar discutível, por exemplo, a realização 

da cirurgia bariátrica em Marcelo, pois seus atos de impulsão alimentar resultavam no 

experimento de um gozo corporal difícil de barrar, semelhante ao que podemos observar, por 

exemplo, em muitos casos de toxicomania. A barreira a este gozo no caso de Marcelo tornara-

se o seu próprio corpo. Assim, era o risco de amputar suas pernas que impunha limites para 

suas “orgias alimentares”. Uma vez que esta barreira é substituída por outros limites 

decorrentes de tal cirurgia, como nos casos em que se dá a redução de estômago ou de 

intestino, indagamos: como Marcelo deteria seu gozo após a cirurgia? Que implicações 

trariam para ele essas formas reais de limites, como por exemplo, a redução de estômago? 

Coube a nós, enquanto psicanalistas, colocar tais reflexões à equipe do ambulatório para que a 

indicação de realização da cirurgia fosse repensada neste caso.  

Outro aspecto que nos move no sentido de questionar a realização da cirurgia 

bariátrica em pacientes que apresentam impulsão alimentar, como no caso de Marcelo, é a 

problemática concernente à impulsão estar relacionada à adesividade da libido. Esta questão é 

trabalhada em alguns textos freudianos, nos quais o autor faz menção aos termos: adesividade 
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da libido, inércia psíquica e fixação ao objeto pulsional para referir-se a esta problemática 45. 

Freud (1905/1996) aponta que a adesividade da libido diz respeito a um fator psíquico 

presente em algumas pessoas relacionado às impressões das manifestações sexuais precoces 

gravadas “de maneira tão profunda, a ponto de produzirem uma repetição convulsiva e 

poderem prescrever por toda a vida os caminhos da pulsão sexual” (p. 228). Em outras 

pessoas tais impressões não são gravadas desta forma tão profunda, por isto, este é um fator 

que varia de sujeito para sujeito. A origem deste fator psíquico não é conhecida pelas 

investigações psicanalíticas, entretanto, o mesmo pode ser explicado, em parte, pela 

preponderância dos traços mnêmicos, em comparação às impressões mais atuais, na formação 

do psiquismo. 

A adesividade da libido é um aspecto do funcionamento psíquico muito peculiar e 

altamente especializado, está relacionada, portanto, à “tenacidade com que a libido adere a 

determinadas tendências e objetos” (FREUD, 1917[1916-17]/1996c, p. 351). Tal aderência a 

determinados objetos gera um aumento da satisfação pulsional e, consequentemente, viabiliza 

ao sujeito uma obtenção de prazer. Podemos relacionar este aspecto ao conceito lacaniano de 

mais-de-gozar - já discutido anteriormente -, considerando que o sujeito obtém um ganho de 

gozo ao manter esta relação de fixação ao objeto da pulsão, daí advém, talvez, a enorme 

dificuldade destes sujeitos em desvencilhar-se do funcionamento impulsivo. 

Freud (1915/1996c) considera a adesividade da libido como um dos maiores 

obstáculos à análise, pois este fator psíquico “luta contra tendências no sentido do progresso e 

da recuperação, que permanecem ativas mesmo depois da formação de sintomas neuróticos” 

(p. 279). Afinal, a adesividade da libido resulta de vínculos prematuramente estabelecidos, 

difíceis de serem desfeitos, entre pulsões “e impressões e os objetos envolvidos nessas 

impressões. Esses vínculos têm o efeito de paralisar o desenvolvimento dos instintos em 

causa” (FREUD, 1915/1996c, p. 279).  

Tendo em vista estes ensinamentos freudianos, consideramos que nos casos de 

impulsão alimentar – como é o caso de Marcelo - o sujeito mantém esta fixação ao objeto 

comida, mesmo após a realização da cirurgia bariátrica, o que traz consequências tais como: 

perda de uma quantidade insatisfatória de peso, reganho de peso e até mesmo a morte. Isto 

porque, devido à adesividade da libido, o sujeito defende obstinadamente a posição assumida 

pela libido em relação aos objetos, “por medo do que perderia, abandonando-a, e por 

                                                           
45 Optamos por utilizar a expressão “adesividade da libido” no contexto deste trabalho com o fito de ficarmos em 
consonância com os ensinamentos de Rabinovich (2004). Pois a autora faz uso desta expressão relacionando-a às 
impulsões. 
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desconfiança da probabilidade de ser propiciado um substituto completo mediante a nova 

posição que estava à vista” (FREUD, 1918[1914]/1996, p. 121).  

Para Freud (1926[1925]/1996) a adesividade da libido está relacionada a uma 

resistência do Isso com a qual o analista pode se deparar em um processo de análise. Em 

Inibições, sintomas e ansiedade, Freud (1926[1925]/1996) distingue cinco formas de 

resistências provenientes de três direções: do Eu, do Isso e do Supereu. As resistências do Eu 

são: resistência da repressão, resistência da transferência e ganho proveniente da doença; a 

resistência do Isso está relacionada ao poder da compulsão à repetição, ou seja, “a atração 

exercida pelos protótipos inconscientes sobre o processo instintual reprimido” (p. 155); e a 

resistência do Supereu é originária do sentimento de culpa e necessidade de punição, 

“opondo-se a todo movimento no sentido do êxito, inclusive, portanto, à recuperação do 

próprio paciente pela análise” (p. 156). 

Às resistências do Isso, Freud (1926[1925]/1996) postula ser necessário um trabalho 

de elaboração, através do qual o paciente pode conhecer e superar esta resistência pela via da 

regra fundamental da análise: a associação livre. Somente  

 
quando a resistência está em seu auge é que pode o analista, trabalhando em comum 
com o paciente, descobrir os impulsos instintuais reprimidos que estão alimentando 
a resistência; e é este tipo de experiência que convence o paciente da existência e do 
poder de tais impulsos. O médico nada mais tem a fazer senão esperar e deixar as 
coisas seguirem seu curso, que não pode ser evitado nem continuamente apressado 
(FREUD, 1914/1996 p. 170 e 171). 
 

Para Freud (1914/1996) a elaboração das resistências é um trabalho árduo ao paciente, mas é, 

por isso mesmo, a parte do trabalho analítico que efetua as mudanças mais significativas no 

paciente.  

Entretanto, no texto Análise Terminável e Interminável (1937/1996), referente aos 

escritos freudianos mais tardios, o autor tem o cuidado de nos precaver que nos casos de 

adesividade da libido “os processos que o tratamento coloca em movimento nessas pessoas 

são muito mais lentos do que em outra, porque, aparentemente, elas não podem decidir-se a 

desligar catexias libidinais de um determinado objeto e deslocá-las para outro” (FREUD, 

1937/1996, p. 258), além disso, ratifica a concepção apresentada logo no início de sua obra 46 

de que não conhece nenhuma explicação para tal lealdade catexial. Assim, inferimos, em 

consonância com os ensinamentos freudianos e da autora Diana Rabinovich (2004), que nos 

casos de impulsão alimentar a virada do “eu não penso” para o “eu não sou” é importante 

                                                           
46 Tal concepção é apresentada por Freud (1905/1996) especificamente no texto Três ensaios sobre a teoria da 
sexualidade. 
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tanto por possibilitar ao sujeito assumir uma posição diferente daquela de identificação ao 

objeto, a qual está presente nas impulsões, como também por viabilizar uma implicação e 

responsabilização do sujeito frente ao seu sofrimento e, com isso, a possibilidade da 

realização de um trabalho de elaboração da tão tenaz resistência implicada nos casos de 

adesividade da libido. Tais transformações poderão trazer como consequência uma maior 

mobilidade à libido, possibilitando ao sujeito a escolha de outros objetos, diferentes do objeto 

ao qual a libido estava fixada, no caso da impulsão alimentar, a comida. Este trabalho torna-se 

relevante, sobretudo, em um momento anterior a realização da cirurgia bariátrica, pois evitaria 

os efeitos drásticos que tal cirurgia poderia engendrar. 

Desta forma, inferimos que em alguns casos, como por exemplo, no caso Marcelo, o 

limite corporal pode ser eficiente em impor uma barreira ao gozo autoerótico obtido pela via 

da impulsão, mas há também casos em que esta barreira imposta pelo corpo pode não ser 

suficiente. Nestas duas ocorrências ressaltamos a importância de o tratamento psicanalítico 

realizado em instituições como a aqui referida viabilizar a possibilidade de o sujeito se 

deparar com uma questão frente às impulsões a que se encontra submetido e, com isso, poder 

buscar subjetivá-las.  

Esta foi a direção do tratamento que optamos por dar ao nosso acompanhamento de 

Marcelo. Este paciente resistia a entrar em associação livre e detinha-se em descrever 

situações cotidianas, banais, triviais relacionadas à esposa, o filho, à mãe, à irmã, ao trabalho; 

ou seja, sua queixa era indeterminada e facilmente deslocada, aspectos que estão relacionados, 

como vimos anteriormente, à tentativa de manter o Outro consistente. Nas sessões com 

Marcelo buscávamos trabalhar no sentido de promover uma implicação do mesmo frente aos 

atos de comer impulsivo, para que, assim, ele pudesse se responsabilizar por tais atos, pelas 

consequências advindas dos mesmos e pela possibilidade de assumir outra posição frente a 

estes atos. Já nas reuniões com a equipe ouvíamos por diversas vezes alguns profissionais 

evidenciarem a cirurgia bariátrica como a solução para os problemas de Marcelo. Certa vez, 

inclusive, uma estagiária de Nutrição afirmou: “ou o Marcelo faz a cirurgia ou terá suas 

pernas amputadas”. Nestes momentos trazíamos à tona o modo de funcionamento relativo ao 

comer impulsivo de Marcelo, para problematizarmos a indicação de cirurgia neste caso e as 

possíveis consequências que poderiam advir da mesma. Além disso, buscávamos evidenciar a 

necessidade de Marcelo responsabilizar-se por seus atos para que, somente depois, fosse 

reavaliada a possibilidade de indicação para a realização da cirurgia bariátrica.  

Por outro lado, em se tratando de um caso de compulsão alimentar, poderíamos 

apontar que uma solução mais fácil a tais problemas seria a possibilidade de haver o 
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deslizamento do objeto comida para outro objeto; afinal, Freud (1917[1916-17]/1996a) nos 

ensina, quanto aos sintomas apresentados na neurose obsessiva, que é possível ao sujeito 

“realizar deslocamentos, trocas, pode substituir uma ideia absurda por outra um pouco mais 

atenuada, em vez de um cerimonial pode realizar outro. Pode deslocar a obsessão, mas não 

removê-la” (p. 267). No entanto, essa simples substituição não indica ter havido uma 

elaboração dos conflitos presentes nas bases dos sintomas, podendo desembocar nas rupturas 

psíquicas e de laços sociais antes aludidas. Especificamente, para que a elaboração dos 

conflitos seja viabilizada “a direção do tratamento analítico deve percorrer o caminho inverso 

da formação dos sintomas, partindo do sofrimento psíquico, atravessando a fantasia e 

chegando ao desejo inconsciente, em sua relação ao Édipo” (MARTINS, 2010, p. 37). 

Desta forma, defendemos que nos casos de compulsão, a troca de uma medida 

defensiva por outra não resolve a base do problema, tendendo, assim, a fracassar e podendo 

refletir nas relações sociais do paciente, por exemplo. Esse foi, por exemplo, o caso de uma 

paciente atendida por nós em consultório particular. Foi seu marido que inicialmente procurou 

pelo trabalho de uma analista. Segundo ele a sua mulher estava precisando de uma séria ajuda, 

pois, de acordo com ele, após a esposa realizar a cirurgia bariátrica a mesma teria mudado 

radicalmente e a harmonia de seu casamento teria ficado consideravelmente comprometida. 

Vale destacar, que apesar da busca por análise ter partido do marido, o decorrer do 

atendimento foi uma decisão da esposa, pois em seu processo de entrevistas preliminares ela 

pôde vir a formular sua própria demanda de análise, endereçando suas questões à analista. No 

decurso do seu processo de análise, emergem o descontentamento desta mulher com o seu 

casamento, o que vai sendo destacado em seu dizer, sobretudo pelo modo como nele seu 

marido é figurado. Segundo ela, não importa para ele o que ela sente, suas necessidades e seus 

desejos. Ele os anula e demanda dela apenas que lhe satisfaça os seus. Ou seja, haviam 

questões que estavam encobertas pelo problema da obesidade às quais eram impossíveis de 

ser elaboradas pela via de um procedimento cirúrgico no corpo. Consideramos que somente 

após a realização da cirurgia, o conflito psíquico que estava camuflado por um tipo específico 

de relação ao objeto, pôde emergir, trazendo impasses à relação matrimonial desta mulher. É, 

ainda, digno de nota que também deparamos com casos em que o sujeito pode desenvolver 

sintomas depressivos ou quadros melancólicos quando ocorre apenas a troca de uma medida 

defensiva por outra. Por isso, ao atendermos tais casos em instituições é importante 

sensibilizar a equipe para a necessidade do tratamento desses pacientes ser ampliado para 

além da redução da ingestão alimentar, sendo inclusive aconselhável que a equipe promova o 
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encaminhamento dos casos para um processo analítico convencional, sem o qual os aspectos 

relacionados à base do sintoma compulsivo não poderão ser elaborados. 

É importante ressaltarmos, por fim, que diante de tudo o que pudemos destacar acima 

acerca das possíveis especificidades do trabalho do psicanalista no contexto em que aqui 

discutimos e suas contribuições para a equipe de trabalho, o psicanalista possui um papel 

relevante de levar com que a equipe não apenas interaja a partir dos saberes que representam, 

mas que cada um possa vir a contribuir para a construção coletiva do caso. Sensibilizar a 

equipe para uma tal tarefa, nos parece a mais significativa das contribuições que tentamos 

enumerar. 

Quanto a isso, Figueiredo (2004) problematiza que, geralmente, as instituições 

inseridas no campo da saúde mental ofertam um tratamento que objetiva alcançar uma 

reabilitação pedagógica e moral do sujeito, ou seja, que busca restaurar um estado anterior. 

Entretanto, Figueiredo (2004) ressalta que “não há restituição a um estado anterior no que se 

refere ao destino do sujeito, daí a função terapêutica ter um limite” (p. 83). Com ela 

consideramos, que a construção do caso clínico emerge como uma ferramenta que viabiliza a 

discussão e compreensão do caso entre os membros que compõem a equipe de uma 

instituição. Esta discussão do caso clínico “deve ir na direção do ‘aprendiz da clínica’ 47, ou 

seja, colher das produções do sujeito os indicadores para  seu tratamento, e não, ao contrário,  

impor o modelo da reabilitação em sua dimensão pedagógica e moral, como acontece com 

frequência” (FIGUEIREDO, 2004, p. 83). 

Por meio da construção coletiva do caso é possível colocar em evidência as nuances 

relativas a cada paciente como também as contribuições de cada profissional envolvido no 

tratamento para o destaque das mesmas. Em nosso caso, por exemplo, constatar que a 

medicação e a cirurgia podem não ser os caminhos mais adequados em alguns casos, e 

repensar a direção do tratamento mais indicada parece decisiva para um final exitoso do 

tratamento. Ou seja, deve haver espaço para que sejam problematizados os postulados 

trazidos pelos membros da equipe como um todo, inclusive os postulados médico que, nestes 

ambulatórios em geral, acaba por ser o único norteador do trabalho de todos visando a 

possível cura dos pacientes. No ambulatório ao qual estamos nos referindo, ocorriam 

semanalmente as sessões clínicas, momento em que toda a equipe clínica se reunia para 

                                                           
47 A expressão “aprendizes da clínica” é utilizada por Figueiredo (2004) e proposta, segundo a autora, por 
Zenoni (2000). Esta expressão é utilizada para sintetizar “a posição da equipe em formular as boas questões, 
verificar os efeitos de suas intervenções, tomar novas decisões ou dar novo rumo a cada caso a partir das 
indicações do sujeito que, convém lembrar, não são tão óbvias ou intencionais, mas estão dadas de algum modo 
no seu sintoma, em suas diferentes manifestações” (p. 83). 
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discutir os casos que estavam em atendimento no programa. Nestes momentos, pudemos 

contribuir para que se fizesse possível realizarmos, juntamente com os demais profissionais, o 

trabalho de construção dos casos clínicos, por meio de discussões e reflexões acerca das 

especificidades de cada paciente a partir do que cada um poderia destacar de importante para 

essa finalidade. 

Figueiredo (2004) aponta que a construção do caso clínico evidencia algo que é da 

ordem da verdade do sujeito e é produzido por ele mesmo, o que implica em uma 

responsabilização do sujeito frente a esta produção. Cabe ao psicanalista indicar este elemento 

diferencial à equipe da instituição, por isso, “a presença de um psicanalista poderia ajudar 

bastante, desde que este não se apresente como o portador da ‘boa nova’ e sim como mais um 

‘aprendiz’ convocando os demais a fazerem o mesmo. Eis a diferença que importa, a 

contribuição que podemos dar” (FIGUEIREDO, 2004, p. 84). Sendo assim, a construção 

coletiva do caso  

toca a verdade do sujeito e pode provocar situações de difícil manejo, mas não há 
como fugir disso, pois se o fizermos, estaremos abrindo mão de nosso mandato 
clínico e mantendo a cronificação que tanto condenamos pela conivência com a 
inércia da doença que leva à desresponsabilização, e com a inércia da instituição que 
leva ao imobilismo (FIGUEIREDO, 2004, p. 85). 
 

Além disso, demarcamos que para pensarmos a inserção do psicanalista numa equipe 

interdisciplinar voltada para o tratamento de Transtornos Alimentares, acreditamos ter sido 

fundamental o nosso propósito em traçar as diferenças de expressão da impulsão alimentar e 

da compulsão alimentar a partir da consideração pelas estruturas clínicas; afinal, os sintomas e 

os atos dos pacientes não aparecem de forma autônoma, independentes delas, mas, sim, 

submetidos à lógica e ao tipo de gozo que particulariza cada uma delas. Por isso, cabe a nós 

analisar as questões relativas, por exemplo, ao reganho de peso, ao suicídio e outros conflitos 

que podem interferir na vida destes pacientes, pela via das estruturas clínicas e não como 

aspectos relacionados ao diagnóstico sindrômico de Transtorno Alimentar. 

Reafirmamos, assim, a importância da realização do diagnóstico diferencial para a 

definição da posição do analista e da equipe na direção do tratamento, na compreensão do 

caso e nas decisões terapêuticas a serem adotadas, bem como no planejamento das ações a 

serem desenvolvidas junto à equipe interdisciplinar. 

Isto posto, temos que ao mantermos a escuta da forma como é preconizada na clínica 

convencional, ou seja, pautando-nos na realização do diagnóstico diferencial, foi possível 

compreendermos as especificidades concernentes a cada caso atendido por nós no 

ambulatório - aqui ilustrados por Marcelo e Natália - relacionando-as as diferenças relativas à 
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compulsão e à impulsão. O que trouxe consequências diretas à direção do tratamento 

construída junto à equipe para cada caso, tais como: repensamos a cirurgia no caso de 

Marcelo; e evidenciamos a importância de encaminhar Natália para uma psicoterapia ou 

análise convencional. Com relação a isso o psicanalista pode contribuir na equipe para chamar 

atenção a certas peculiaridades que a princípio não são vistas, por isso, a posição do analista 

na equipe interdisciplinar é diferente da posição assumida pelos outros profissionais, por 

demarcar um campo particular de escuta, que é a escuta do inconsciente. 

Sendo assim, o analista deve manter o cuidado em não responder a uma demanda 

social relativa a busca do restabelecimento da saúde do paciente pela via da eliminação dos 

sintomas, como objetivam, por exemplo, os demais profissionais da instituição, que estão 

orientados pelas diretrizes do saber médico. Há de se preservar a ética da Psicanálise, que, por 

sua vez, não está pautada na ética do bem-estar que busca alcançar uma adaptação social, um 

conforto individual ou a supressão das queixas do paciente. A análise promove o confronto do 

sujeito com a dimensão do estranhamente familiar que o constitui, por isso, “coloca o homem 

diante de um compromisso com a sua existência: assumir a angústia que o atravessa, 

considerando o determinismo e a responsabilidade pelo que o habita” (LEITE, 2011, p. 81). A 

análise possibilita ao sujeito responsabilizar-se, assenhorar-se de seus sofrimentos para, a 

partir disso, produzir algo novo que o possibilite assumir uma posição diferente frente aos 

seus sintomas ou atos. Leite (2011) sabiamente nos ensina que uma análise bem-sucedida é 

aquela que “permite ao homem situar para si mesmo aquilo que é fundamental para a sua 

existência, ao reconhecer a dimensão trágica da vida, ou seja, aquilo que é da ordem do 

impossível, a fim de encontrar a partir daí a medida para a sua felicidade” (p. 78). 

É preciso termos em mente, que a Psicanálise é um saber próprio, saber esse que se 

diferencia das ditas ciências do homem. O saber psicanalítico não procura a validação de teses 

predeterminadas, fazendo com que sua prática seja construída prioritariamente a partir dos 

seus achados clínicos. 

Sob esta ótica entendemos que o trabalho da clínica psicanalítica não tem como 

objetivo a cura do sujeito - nos conhecidos moldes da ciência tradicional -, ou seja, a direção 

da cura não diz respeito a trabalhar para que o paciente ‘fique bom’, saudável, curado de suas 

queixas ou livre de seus sintomas; Zizek (2010) nos ensina que: 

 
para Lacan, o objetivo do tratamento psicanalítico não é o bem-estar, a vida social 
bem-sucedida ou a realização pessoal do paciente, mas levar o paciente a enfrentar 
as coordenadas e os impasses essenciais de seu desejo (p. 10). 
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É nesse sentido que a ética da Psicanálise aponta para a dimensão do desejo a ser 

sustentado pelo sujeito, levando-o a assumir a responsabilidade por aquilo que o determina. A 

partir do que foi discutido, temos que a Psicanálise vem trazer à baila a especificidade das 

incidências e expressões da impulsão e da compulsão. Desta forma, é necessário que o 

profissional que desenvolve um trabalho clínico baseado nos pressupostos psicanalíticos não 

fique preso ao diagnóstico sindrômico apresentado pela equipe psiquiátrica, mas desenvolva 

os atendimentos a partir da compreensão acerca da incidência clínica da impulsão e da 

compulsão, além das estruturas clínicas e estando atento à perspectiva do gozo.  

Com isso, o profissional atravessado por uma leitura psicanalítica poderá trazer 

contribuições ao trabalho de uma equipe interdisciplinar voltada para o tratamento de 

pacientes com Transtornos Alimentares, na medida em que buscará compreender o que se 

apresenta para além dos fenômenos, na especificidade de cada paciente, à luz dos 

funcionamentos e estruturas apresentados por cada sujeito. Isto posto, cabe ao psicanalista 

pensar, juntamente com a equipe, a direção dos casos, problematizando a indicação da terapia 

medicamentosa, da reeducação alimentar, da realização da cirurgia bariátrica, e avaliando a 

necessidade de encaminhar ou não cada paciente, a partir da singularidade do caso, para um 

tratamento clínico convencional.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através desta pesquisa nos propusemos a compreender e diferenciar as 

manifestações psicopatológicas da impulsão e da compulsão à luz da teoria psicanalítica, 

utilizando o gozo, o ato, o sintoma e a angústia como categorias de análise centrais desta 

investigação. Essa tarefa resultou significativa para que, num primeiro momento, pudéssemos 

lançar luzes sobre as diferenças teóricas e clínicas das incidências psíquicas da compulsão 

alimentar e da impulsão alimentar e, num segundo momento, viabilizou a reflexão acerca das 

contribuições que o psicanalista pode dar para a direção a ser dada ao tratamento de pacientes 

no contexto de uma equipe interdisciplinar voltada para o tratamento de Transtornos 

Alimentares. 

A partir das discussões desenvolvidas ao longo desta dissertação, nos foi possível 

chegar a algumas constatações às quais destacaremos a seguir.  

Uma de nossas conclusões, digna de destaque inicial, foi a de que as ações 

compulsivas devem ser compreendidas como encarnação dos sintomas, pois conforme já 

demonstramos por meio de nossas argumentações clínicas, elas são respostas sintomáticas as 

quais dizem respeito ao retorno do recalcado que visa à satisfação de uma um pulsão que foi 

alvo de um recalque. Com isso, advogamos que, embora do ponto de vista do comportamento 

observável ou do discurso dos pacientes possamos observar a presença de fenômenos 

compulsivos, a compulsão propriamente dita, quer alimentar ou de outra ordem, é um 

mecanismo que entra em jogo na busca simbólica, portanto cifrada, pela satisfação pulsional 

associada à realização de um desejo inconsciente recalcado, o que só poderia ser encontrada 

nas estruturas neurótica e perversa, cujas operações de defesa se encontram concernidas no 

tipo de negação proveniente do recalque. Por isso, pudemos verificar que, as ações 

compulsivas possuem um sentido e um caminho específico de formação, que se manifesta de 

forma velada, e que obedecem a lógica inerente ao gozo fálico, o qual busca recuperar pela 

via da linguagem um gozo primordial interdito. Outro aspecto quanto a eles é que são atos 

compulsivos que demonstram estar comprometidos com o objetivo de evitar a instalação da 

angústia, o que é, sobremodo, evidente na análise que podemos fazer dos cerimoniais 

compulsivos. Estes se fazem por meio de restrições, alterações ou acréscimos que incidem em 

atos cotidianos, que, em sendo impedidos de serem executados, geram uma angústia 

intolerável de ser sentida por seus atores.  

Por sua vez, com relação à impulsão, não foi possível realizarmos esta mesma 

elucidação, pois, diferentemente dos sintomas, as impulsões são atos; emergem suscitando 
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uma satisfação corporal direta que deixa o sujeito mudo e sem lugar. A satisfação obtida pela 

via da impulsão aproxima-se de modos de satisfação pulsional muito primitivos, por isso, 

inferimos que as impulsões estão inseridas na lógica de um gozo autoerótico, situado entre o 

gozo do ser e o gozo fálico. As impulsões não devem ser compreendidas como sintomas, mas 

como atos, desta forma, não são específicas da neurose, nem da perversão. Ou seja, as 

impulsões podem aparecer em sujeitos organizados em qualquer uma das três estruturas 

clínicas: neurose, perversão ou psicose; sendo importante que estas sejam compreendidas do 

ponto de vista estrutural. Conforme, pudemos mencionar, Rabinovich (2004) situa as 

impulsões na série: passagem ao ato, ato e acting out, sendo importante frisarmos que 

inicialmente as impulsões aparecem sob a forma de passagens ao ato. O desenrolar do 

tratamento proporcionará uma virada da passagem ao ato para o acting out, o que viabilizará o 

estabelecimento do Sujeito Suposto Saber e da transferência e, com isso, o desenvolvimento 

da análise. Sendo assim, as impulsões ao aparecerem inicialmente como passagens ao ato 

fazem com que o sujeito opere uma fuga para o real do mundo e promovem o encontro do 

sujeito com a certeza assustadora, por isso, há a instalação da angústia.  A virada para o acting 

out viabilizada pelo tratamento analítico possibilita a transferência de angústia para as ações, 

servindo de defesa contra a mesma. 

Em linhas gerais, constatamos que os atos compulsivos derivam dos pensamentos 

obsessivos e exatamente por isso são passíveis de interpretação e possuem um sentido oculto 

a ser desvendado pelo sujeito em análise. Nas impulsões, a forma de comparecimento do ato, 

se distingue radicalmente daquela manifestada nas compulsões, por não estarem ligadas às 

ideias obsessivas e emergirem carecendo de mediação simbólica, estando muito mais 

próximas do Real e, portanto, de uma relação autoerótica com o objeto da pulsão. 

Foram esses os discernimentos centrais e que se revelaram necessários para que 

pudéssemos refletir acerca dos alcances, limites e contribuições do trabalho do psicanalista 

junto aos ambulatórios que se propõem a realizar o tratamento dos Transtornos Alimentares, 

e, em nosso caso, mais especificamente o Transtorno da Compulsão Alimentar Periódico 

(TCAP).  

A partir das referidas reflexões, as quais foram objeto do capítulo anterior, vimos 

que, nos casos em que se constata a existência de sintomas de compulsão alimentar, a direção 

do tratamento deve considerar que somente a cirurgia bariátrica não será suficiente para 

erradicar os problemas que levam à obesidade mórbida. Seria importante que estes pacientes 

pudessem ser encorajados a se submeterem a um tratamento psicológico além do tratamento 

médico ou cirúrgico. Como nestes casos observamos uma maior mobilidade da libido, 
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acreditamos ser possível que, pela via do tratamento analítico, o sujeito realize um 

deslizamento do objeto comida para formas de satisfação mais realísticas e menos vinculadas 

às fantasias de desejo inconsciente recalcadas. Consideramos, inclusive, que tal trabalho 

clínico agregaria grande valor ao tratamento desses pacientes se pudesse ser realizado 

previamente à sua submissão a uma cirurgia bariátrica, pois temos indícios clínicos de que 

isso reduziria sobremaneira os riscos implicados no período pós-cirúrgico, na medida em que 

mesmo não tendo a análise chegado a seu termo, poderia pelo menos levantar questões para o 

paciente que o direcionariam a adotar uma posição de maior implicação subjetiva com os 

efeitos mórbidos de sua neurose. 

Por outro lado, observamos que as impulsões estão relacionadas à adesividade da 

libido, sendo, assim, mais difícil a realização de um deslizamento metonímico do objeto 

comida para um outro que lhe fosse mais realístico, uma vez que o sujeito encontra-se fixado 

a um objeto específico de satisfação da libido, a comida, em que está implicada uma 

satisfação que emerge diretamente no corpo que compromete a elaboração pela via simbólica. 

Tais aspectos corroboram para pensarmos acerca do aumento dos casos em que incidem as 

consequências drásticas, apontadas pela literatura científica, que se manifestam no pós-

operatório da cirurgia bariátrica, tais como: perda de pouco peso, reganho de peso e morte.  

Por isso, nos casos de impulsão vimos ser necessária uma virada da posição de “eu 

não penso”, na qual o sujeito está identificado ao objeto, para a posição de “eu não sou”, na 

qual é possível que uma questão seja elaborada acerca do seu sofrimento e, com isso, a 

possibilidade de o sujeito assenhorar-se de seus atos. Tal virada possibilita o aparecimento de 

formações do inconsciente no processo de análise e a implicação – e responsabilização – do 

sujeito em relação aos seus atos. Acreditamos que este trabalho pode trazer consequências 

importantes no que tange a reavaliação dos sujeitos encaminhados para uma cirurgia 

bariátrica que apresentam um modo de se relacionar ao objeto comida que remete à incidência 

psíquica da impulsão. Afinal, a partir destes achados é possível inferirmos que a indicação da 

cirurgia bariátrica nestes casos deve ser repensada, talvez seja mais indicado um trabalho que 

possibilite primeiro uma implicação e responsabilização do sujeito diante dos atos de 

impulsão alimentar, para que, a partir disso, ele possa elaborar uma questão acerca de seu 

pathos e investir ou não em tratamentos que visem à redução de peso. 

Buscamos, com este trabalho, suscitar uma discussão concernente à compulsão e à 

impulsão com relação ao diagnóstico psiquiátrico de compulsão alimentar, pois acreditamos 

que o analista, ao demarcar a diferença entre tais conceitos, pode trazer contribuições 

relevantes ao diagnóstico proposto pela equipe interdisciplinar e ao tratamento de sujeitos que 
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manifestem tais sintomas ou atos, como pudemos observar a partir das vinhetas clínicas 

apresentadas.  

Por último gostaríamos de dizer que a distinção entre compulsão e impulsão 

contribuiu para o nosso trabalho junto ao ambulatório de Transtornos Alimentares, uma vez 

que pôde nos auxiliar no estabelecimento do diagnóstico do sujeito a partir da perspectiva 

estrutural, que consideramos decisivo para a indicação de qualquer que seja a forma de 

tratamento a ser adotada de forma conclusiva pela equipe de trabalho.  

Além disso, concluímos que os resultados deste trabalho não estão restritos ao 

tratamento de sujeitos diagnosticados pela psiquiatria com Transtorno da Compulsão 

Alimentar Periódico (TCAP). Ao contrário, estes achados vão além disso; podendo ser 

estendidos a casos relacionados a outros Transtornos Alimentares, ou ao alcoolismo, ou às 

adições, dentre outros. As especificidades dos sintomas compulsivos e dos atos impulsivos 

podem trazer contribuições significativas à clínica psicanalítica atual, na qual nos deparamos 

cada vez mais com casos que remetem à incidência destes modos particulares do sujeito se 

relacionar ao objeto do desejo e da pulsão. 
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