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RESUMO 
 

 
Este trabalho tem por tema o caso clínico do pequeno Hans – comunicado por Freud em 

1909 – e almeja trazer o diálogo entre esse teórico e Jacques Lacan, com as impressões 

e análises do caso. Especificamente, o estudo objetiva dispor sobre a questão da criança 

para psicanálise e abordar a problemática da fobia enquanto saída sintomática. 

Considerando a clínica com criança como prática contemporânea à psicanálise, 

realizou-se um estudo teórico, cuja dinâmica metodológica foi a pesquisa bibliográfica, 

utilizando-se, sobretudo, de textos de Freud e de Lacan. Por conseguinte, o trabalho se 

encontra estruturado em três capítulos. O primeiro traz a questão da criança para 

psicanálise, destacando como ela alcança o lugar de sujeito de desejo e de direito, 

tornando-se, portanto possível de ser analisada. Além disso, por fundamentar o capítulo 

seguinte, neste primeiro são trazidas algumas posições e funções assumidas pela criança 

na dinâmica familiar. No segundo capítulo, é desenvolvido o diálogo entre Freud e 

Lacan acerca do caso Hans, apresentando os fatos que acompanham o caso, a 

cronologia, os direcionamentos de Freud e as considerações de Lacan. São tratados 

alguns assuntos como a relação entre Hans e sua mãe, a questão da função paterna, 

assim como os complexos de Édipo e de castração em Hans. Por fim, o terceiro capítulo 

traz a fobia como saída sintomática, servindo a Hans como o meio possível para que ele 

se posicione no mundo e insira-se na ordem simbólica. Assim, são trabalhados temas 

que tangem à fobia, como a ansiedade, a angústia, a formação sintomática e suas 

perspectivas e no caso clínico específico, a aposta na função de suplência assumida pelo 

sintoma fóbico, diante da função paterna claudicante. Concluímos o trabalho apontando 

alguns direcionamentos para a relação existente entre a clínica infantil atual e o sintoma. 

 

Palavras-chaves: Criança; caso Hans; Fobia; Resolução sintomática. 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 
 

This work has dealt with the clinical Little Hans case - statement by Freud in 1909 - and 

aims to bring the dialogue between this theoretical and Jacques Lacan, with prints and 

case analysis. Specifically, the study aims to provide for the issue of child 

psychoanalysis and addressing the problem of phobia while symptomatic output. 

Considering the clinic with children as contemporary practice of psychoanalysis, there 

was a theoretical study, whose methodological dynamics was the literature, using 

mainly from Freud's texts and Lacan. Therefore, the work is divided into three sections. 

The first brings the issue of child psychoanalysis, highlighting as it reaches the place of 

subject of desire and law, making it therefore possible to be analyzed. In addition, 

support for the next chapter in this first are brought some positions and functions 

assumed by the child in the family dynamics. The second chapter develops the dialogue 

between Freud and Lacan about Hans case, presenting the facts following the case, the 

chronology, the directions of Freud and Lacan considerations. Are treated some issues 

such as the relationship between Hans and his mother, the question of the paternal 

function, as well as the complex of Oedipus and castration in Hans. Finally, the third 

chapter is the phobia as symptomatic output, serving Hans as the means possible so that 

it is positioned in the world and enter in the symbolic order. Thus, issues are worked 

that concern the phobia, such as anxiety, anguish, symptomatic formation and its 

prospects and the specific clinical case, the focus on substitutive function assumed by 

the phobic symptom on the limping paternal function. We conclude the work by 

pointing out some directions for the relationship between the current children's clinic 

and the symptom. 

 

Key-words: Child; Hans case; Phobia; Symptomatic resolution. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

[...] todo o conhecimento é um monte de retalhos, e que 

cada passo à frente deixa atrás um resíduo não resolvido 

(FREUD, 1909/1970, p.107). 

 

No tocante à temática sobre a criança, diversas abordagens propõem-se a 

desenvolver elucidações, dentre as quais, encontra-se a teoria psicanalítica. Na epígrafe deste 

tópico revela-se a constituição do conhecimento como uma espécie de bricolagem, que não 

avança, trazendo novas articulações e posicionamentos, sem, contudo, deixar um resto, um 

inapreensível do saber. 

Nessa perspectiva, pretendeu-se, com o estudo desenvolvido, dispor um diálogo entre 

Freud e Lacan, no que se refere ao caso clínico do pequeno Hans, direcionando e, 

posteriormente, discutindo sobre as singularidades deste caso, sem, contudo, esgotar todas as 

questões relativas ao mesmo. Além disso, objetivou-se delinear a questão da criança dentro da 

abordagem psicanalítica e, a partir do caso clínico estudado, trazer a problemática da fobia 

enquanto saída sintomática. 

Partindo-se da questão Qual o lugar da fobia no caso do Pequeno Hans?, a proposta 

do trabalho se justifica à medida em que o tema despertou o desejo de investigação, 

constituindo questão de pesquisa, o que caracterizaria a vertente da experiência pessoal do 

estudo. Da mesma forma, apresenta relevância social e psicanalítica, logo aborda uma prática 

contemporânea – a clínica com criança – e propõem-se a trabalhar o sintoma fóbico a partir 

do caso estudado, conferindo-lhe o status de saída sintomática possível a outros quadros 

clínicos.  

Nesse sentido, o trabalho foi estruturado em três capítulos. No primeiro capítulo, 

abordou-se a questão da criança para psicanálise, como ela sai do lugar de mais um na 

dinâmica familiar para tornar-se sujeito de desejo, possível de ser analisado. Neste capítulo, 

apareceram as diversas posições e funções assumidas pela criança, que tende gradativamente 

a protagonizar sua história e a possibilitar que uma nova clínica aconteça, a psicanálise com 

crianças. É nessa direção que o capítulo se mostrou importante, pois introduziu aspectos da 

criança considerados necessários para fundamentar a clínica que se segue a partir da análise 

do pequeno Hans. 

Tratou-se, portanto, da sexualidade infantil, da criança como perversa polimorfa e da 

importância da ordem simbólica estruturando a constituição subjetiva da criança, o que reflete 

na relação entre esta e o Outro, além do encontro com o gozo. Dentre as posições ocupadas 
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pelo infante, abordou-se aquela em que a criança simboliza o objeto de satisfação dos pais, ou 

quando representa o sintoma do par parental, ou mesmo realiza o objeto do fantasma materno. 

Foram temas presentes neste capítulo a noção de gozo e de objeto a, sendo os mesmos 

encontrados na relação entre a mãe e a criança, como também entre esta e a figura paterna – 

relações cuja implicação, no caso de Hans, terão seus respectivos valores. 

No segundo capítulo O pequeno Hans: de Freud a Lacan, desenvolveu-se o diálogo 

entre os dois psicanalistas, à medida que se apresentaram os fatos ocorridos com a criança, 

considerando a cronologia, o significado de cada personagem e a repercussão dos 

direcionamentos de Freud ao caso. Vale ressaltar, que nesse capítulo, alguns assuntos foram 

abordados, como a relação entre Hans e sua mãe – a relação mãe-criança foi fundamentada no 

primeiro capítulo – e a questão da função paterna – nesse ponto pôde ser observado como o 

sintoma de Hans refere-se ao sintoma do par parental. 

 A fim de atingir seu objetivo, o capítulo foi estruturado em três seções: na primeira 

dispô-se a perspectiva freudiana do caso clínico, o que envolveu não apenas o relato do caso, 

mas também algumas considerações; a segunda seção trouxe Hans em Lacan, apostando na 

importância da releitura do caso e nas novas articulações propostas pelo ensino lacaniano; por 

fim, a terceira seção, cuja ideia central foi mostrar os pontos em comum entre os dois teóricos 

quanto à apresentação e interpretação do caso Hans. Segundo essa lógica, com o diálogo entre 

os posicionamentos de Freud e de Lacan, buscou-se demonstrar como conceitos psicanalíticos 

podem ser vistos de modo longitudinal em um caso, e como estão interligados temas como 

complexo de Édipo, complexo de castração e Nome-do-Pai. 

O convite que se faz é o de adentrar na vida desta criança que, com aproximadamente 

três anos, já apresentava peculiaridades que chamavam a atenção de seus pais: sejam seus 

inúmeros questionamentos, seja o modo de demonstrar seu afeto pela figura materna e 

admiração pela paterna. Quanto a tais questionamentos, estes vieram a configurar o que se 

chamaria de instinto de inquérito de Hans, em que o caráter investigatório se fazia presente, 

pois “[...] ele (Hans) recusa, desde o início, de se fazer de tolo quanto ao sentido. Eis um 

jovem desmistificador, um observador agudo de todos os embustes, de todas as sugestões 

transferenciais, de todas as cômodas crenças” (MELMAN, 1994, p.3, grifo no original). 

Quanto a esta característica de Hans, optou-se por trazê-la já na introdução, por 

acreditar que sem a mesma não teria sido possível o desenvolvimento da análise da criança. 

Considerando que o sujeito fóbico denuncia a crença no outro, apreendeu-se esse movimento 

quando Hans percebe que: 
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[...] sua mãe adere às palavras do mestre, que ela nada mais faz que crer e que ela 

mesmo e seu pai passam o tempo a lhe ‘sugerir’ um certo número de afirmações 

sobre a sexualidade, sobre o gozo (...) O pequeno Hans por diversas vezes diz: ‘o 

que eu digo aqui não é verdade’ mas, ou mais rigorosamente, então, ele pede para 

escrever para que Freud possa lê-lo (MELMAN, 1994, p.147). 

 

Somada a essa demanda por escuta, houve alguns acontecimentos de especial 

importância para o desenvolvimento da fobia em Hans, a começar pelo encontro que a criança 

teve com seu órgão genital, posto como “[...] arrombamento e penetração de um gozo 

parecendo estrangeiro por que sobrevém inopinadamente e escapa ao domínio motriz do eu” 

(MELMAN, 1994, p.106). De antemão, sinaliza-se para o conflito em que Hans se encontrava 

frente aos sentimentos para com os pais, bem como toda a mudança de situação a partir do 

nascimento da irmã Hanna. Estar perto da mãe, poder desfrutar de um espaço ao seu lado na 

cama, questionar o pai, são apenas alguns dos comportamentos que vemos circundar o 

surgimento da fobia em Hans. 

A proposta do último capítulo foi a de apresentar a fobia, tentando desinvesti-la do 

caráter negativo que por vezes lhe é concedido, pois enquanto saída sintomática, a fobia pode 

servir ao sujeito como modo possível de se posicionar no mundo e se inscrever na ordem 

simbólica. Lembrando de que a questão norteadora deste estudo interroga o lugar da fobia no 

caso Hans, este capítulo também se estruturou em três seções: na primeira abordou-se a 

questão da angústia, seu significado perante o sintoma de Hans, bem como sua diferenciação 

no sentido de não ser tomada como sinônima da própria fobia; a segunda seção trouxe a fobia 

em si, a partir do delineamento da condição sintomática, considerando as implicações para o 

caso clínico; e por último, entreveram-se algumas pontuações acerca da clínica infantil 

contemporânea e a formação sintomática, no intuito de apontar para o modo como essa clínica 

tem lidado com o sintoma. 

Diante do relato do caso clínico extraiu-se a questão da fobia para ser detalhada, 

entendendo que foi esta que engendrou o comportamento de Hans e viabilizou que houvesse 

um caso. Melman (1994) nos traz os sintomas fóbicos como multiformes, podendo pertencer 

tanto ao desenvolvimento normal, quanto aos diferentes campos da patologia. 

Nada de surpreendente se estimarmos que a fobia constitui bem um tipo de primeiro 

tempo da estruturação do sujeito, antes que ele tome a via neurótica ou a via 

perversa, o que corrobora inclusive a frequência quase universal da fobia na criança 

(MELMAN, 1994, p. 76). 

 

Enquanto entidade clínica independente, a fobia testemunha um momento de 

passagem, que seria correlato ao deslocamento da relação imaginária com a mãe ao jogo da 

castração na relação com o pai, tendo o falo como o elo nesse movimento. Nesse terceiro 

capítulo demonstrou-se como a fobia em Hans se particularizou pela presença da identificação 
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feminina ao tempo em que esta marcava a falência do pai real, ou seja, o fracasso da 

transmissão da castração de pai para filho. Nesse ponto, surgiu o objeto fóbico, posto na 

função de significante, o qual desempenhava a função de mascarar a angústia fundamental do 

sujeito, e no caso de Hans, o cavalo além de assumir esta função, também representou o falo, 

e não o pai como se pensava (CHEMAMA, 1995). Destarte, problematizou-se se o objeto 

fóbico seria uma espécie de “crase” entre o valor significante do falo e um apelo ao Nome-do-

Pai simbólico, que se resolveria a partir de uma paternidade imaginária.  

De toda forma, o que se pretendeu demonstrar foi como este objeto, representado pelo 

cavalo, testemunhou o impossível de simbolizar, tratando-se da intrusão do gozo sexual. O 

mesmo não se faz sem a condição de múltiplas significações assumidas por este objeto, de 

modo que “Não há o significante cavalo mas a insígnia cavalo ao longo de uma cadeia de 

significantes” (MELMAN, 1994, p.93). A fobia em Hans passou então a ser organizada pelo 

objeto fóbico, o que se constata quando o relato do caso trouxe o deslocamento e o 

movimento da criança sendo bordeados pela presença real deste significante. 

Por fim, entre os temas abordados neste capítulo, tem-se a fobia e sua relação com a 

ansiedade, a diferenciação entre fobia e angústia e a aposta da função assumida pelo sintoma 

fóbico, que seria a de suprir a função paterna claudicante, no caso de Hans. Diante do 

exposto, acredita-se que outras questões fossem possíveis de ser discutidas, mas a fobia 

chamou a atenção pelo fato do próprio caso desenvolver-se em torno dela, como também pela 

possibilidade de tirá-la do lugar de megera da situação.  

No que diz respeito à dinâmica metodológica, convém ressaltar que a mesma ocorreu 

através da pesquisa bibliográfica, vindo o trabalho constituir-se como um estudo teórico, 

sustentado na produção autoral. A partir da exposição da escolha do tema, seus objetivos, 

justificativas, estruturação em capítulos e metodologia, dispõe-se a seguir sobre a questão da 

criança no intuito de alicerçar a apresentação e discussão do caso clínico do pequeno Hans. 
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1. A CRIANÇA PARA PSICANÁLISE 

 

[...] um contexto tão especial quanto esse, isto é, no 

princípio da análise, onde a primeira criança genial 

inventou a análise com crianças (MILLER, 2008-2009, 

p.81). 

 

Nessa epígrafe de Miller, aparece uma referência à particularidade do contexto que 

envolve o caso e o tratamento do pequeno Hans, que sem esse panorama e sem a 

subjetividade do próprio Hans nada se teria desenvolvido, inclusive a análise com crianças. 

Considerando a abordagem desse caso clínico e seu valor enquanto aquele que inaugurou a 

clínica psicanalítica infantil, mostra-se relevante um desenvolvimento que contemple algumas 

questões relativas à prática psicanalítica com crianças, peculiaridades dessa clínica e como a 

criança é percebida pela psicanálise. A pesquisa desse assunto direcionou para as posições 

assumidas pela criança que, após o paradigmático caso da análise de uma fobia de um menino 

de cinco anos, tornou-se sujeito digno de análise. Por isso, julga-se importante, antes de tratar 

do caso clínico em questão, introduzir a psicanálise com crianças através desses temas 

mencionados.  

Freud, no seu texto Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905/1996), causou 

certo espanto ao falar sobre a sexualidade infantil, numa época em que a criança era percebida 

em sua assexualidade. Nesse texto, Freud considerou a presença de moções sexuais atuando 

na criança, referindo-se aos impulsos que determinariam o movimento relativo à sexualidade 

e que ocorreriam mesmo sem necessidade de estímulos externos, vindo a possibilitar à criança 

a condição de ser desejante. A questão da ausência de experiências sexuais infantis – 

equívoco que Freud esforçou-se para desfazer – poderia ser justificada pela amnésia infantil 

que encobria os primeiros anos de vida da criança, até os seis ou oito anos. Assim, a categoria 

criança que era desprovida de interesse por parte do adulto, que lhe designava uma espécie de 

não-saber, passou a ser objeto de estudo. 

Segundo a teoria freudiana, a vida sexual da criança costuma expressar-se de modo 

acessível à observação por volta dos três ou quatro anos de idade, o que incluiria o chuchar – 

o sugar com deleite – e o autoerotismo. As manifestações sexuais infantis seriam, então, 

identificadas por três características principais: a constituição a partir de funções destinadas à 

preservação da vida, o autoerotismo e o alvo sexual sob o domínio de uma zona erógena
1
.  

                                                 
1
 Zona erógena como região da pele ou da mucosa em que certos tipos de estimulação produzem sensação 

prazerosa. 
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Na busca pela satisfação sexual, a atividade masturbatória infantil apareceria como 

possibilidade, seja por meio da atividade da zona anal, seja através da zona genital. Quanto à 

primeira região, tem-se como exemplo os distúrbios intestinais frequentes na infância que 

possibilitam a essa área excitações intensas, bem como o ato de reter as fezes até que o seu 

acúmulo provoque fortes contrações musculares e durante a passagem pelo orifício anal 

exerça uma estimulação intensa sobre mucosa. Em relação à zona genital, esta deve ser 

entendida como aquela que na infância não perfila como sendo a área principal ao portar as 

moções sexuais, mas que no futuro o fará; esta zona está relacionada à micção, tanto no 

menino quanto na menina e a atividade sexual da mesma compõe o início da futura vida 

sexual considerada normal.  

Além disso, as atividades sexuais infantis colocariam a criança no lugar de perversa 

polimorfa, sendo essa uma característica relacionada à disposição sexual constitucional da 

criança que se apresenta de forma variada, uma vez que a execução de alvos sexuais, tidos 

como transgressivos, encontraria pouca resistência pelo fato de “[...] conforme a idade da 

criança, os diques anímicos contra os excessos sexuais – a vergonha, o asco e a moral – ainda 

não foram erigidos ou estão em processo de construção” (FREUD, 1905/1996, p.180). A 

constituição da criança como perversa polimorfa justifica-se pelo fato da sexualidade da 

criança poder se relacionar a objetos que não tem finalidade genital, o que em outras 

circunstâncias seria interpretado como transgressão, logo a criança não se submete a 

condições fixas de gozo, ao contrário do adulto, cujo comportamento o levaria a ser 

concebido como perverso.    

Segundo essa teoria, a criança teria uma pulsão de saber, expressa em suas atividades 

investigatórias, o que conduziria à construção das teorias sexuais infantis, responsáveis por 

solucionar as questões quanto à concepção e ao nascimento dos bebês, bem como esclarecer a 

diferença anatômica entre os sexos e no que seria constituída a relação sexual. Não se pode 

deixar de ressaltar que toda essa construção por parte da criança ocorrerá pela via do mal-

entendido, dos equívocos, pois “[...] a criança não volta à origem, ela introduz pela via do 

mal-entendido a dimensão do real. Alguma coisa escapa ao sujeito, alguma coisa da qual ele 

está sempre separado” (LACADÉE, 2013).  

Assim, diante da construção do quadro da vida sexual infantil, Freud completou com 

a questão da escolha objetal e sua relação com a infância, pois já na infância se efetua uma 

escolha de objeto como a que ocorre na fase de desenvolvimento da puberdade, “[...] ou seja, 

o conjunto das aspirações sexuais orienta-se para uma única pessoa, na qual elas pretendem 

alcançar seus objetivos” (FREUD, 1905/1996, p.188). Essa escolha se processa em dois 
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tempos: o primeiro ocorre entre os dois e os cinco anos, retrocedendo ou sendo retido pelo 

período de latência
2
; o segundo tempo acontece com a puberdade e tem valor determinante 

sobre a configuração definitiva da vida sexual. Enfim, o que resulta da escolha objetal infantil 

prolonga-se através da conservação ou da renovação durante a puberdade, e acima de tudo 

esse processo representa a possibilidade da criança ser vista como sujeito desejante e operante 

em seu desejo. 

Quando Lacan aborda a questão da criança, ele a define como aquela que não se 

encontra sozinha, dado que “Não apenas ela não está só devido a seu meio biológico, mas 

existe ainda uma esfera muito mais importante, a saber, a esfera legal, a ordem simbólica” 

(LACAN, 1956-57/1995, p. 204). A criança não se encontra sozinha, seja porque existem 

outras crianças em seu romance familiar, seja porque existem personagens que representem as 

figuras parentais; desta forma, se faz presente todo um artefato simbólico que a circunda, a 

nomeia, estabelecendo trocas que serão significativas para seu processo de constituição 

subjetiva.  

Parece oportuno, caso seja considerada a questão do simbólico inscrevendo-se sobre 

a criança, a proposição feita por Lacadée (2013) acerca da criança lacaniana como uma 

criança traumatizada. Segundo esse autor, o Outro para criança é um significante vivo, que 

ilustra como o encontro com o mesmo é da ordem do traumático, mas também pacificante. O 

uso da letra maiúscula no vocábulo outro, chamado de grande Outro, serve para designar um 

lugar simbólico que acaba por determinar o sujeito e, segundo Roudinesco e Plon (1998), esse 

lugar pode ser ocupado pela lei, pelo inconsciente, por Deus ou mesmo pelo significante. Em 

contrapartida, o outro escrito com letra minúscula – pequeno outro – remete ao lugar 

imaginário ou “lugar da alteridade especular”, lugar construído a partir da relação do sujeito 

com o meio em que vive, com seu desejo, com seu objeto.  

Em tempo, o significante vivo mencionado e com o qual a criança depara-se é 

descrito como portador de um gozo traumatizante, uma vez que escapa à criança “[...] como 

um outro significante que não lhe venha dar significação” (LACADÉE, 2013). A criança, 

mesmo antes de nascer, já teria uma rede de significantes a lhe circundar, inclusive 

nomeando-lhe, o que não acontece sem a presença do trauma, pois todo o encontro que ocorre 

do sujeito com a linguagem apresentaria essa ordem. 

                                                 
2
 Período que sucede ao aparecimento das primeiras moções sexuais infantis, quando a criança contava entre os 

dois e cinco anos de idade e que, ao contrário do que se acredita, não há suspensão da produção de excitação 

sexual. Nesse período há um deslocamento da energia para outras finalidades que não as sexuais, logo tais 

moções não se manifestariam em sua forma mais aparente, embora fossem capazes de se revelarem quando as 

circunstâncias lhe coubessem. 
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Nesse ponto, faz-se importante destacar que o gozo ao qual se refere não diz respeito 

unicamente ao campo do prazer sexual, logo o próprio termo gozo atravessou um processo 

que lhe concedeu diferentes significações, saindo do gozo como prazer sexual – algo de uma 

dimensão hedonista – até as noções de gozo real, gozo do sentido e gozo fálico (NAJLES, 

2009). Parte de Lacan a ideia de diferenciar prazer e gozo, atuando este na tentativa de 

ultrapassar os limites do primeiro, mesmo que esse movimento seja motivo de sofrimento 

para o sujeito em questão, o que não anula a possibilidade de que haja gozo. 

Ao elaborar sobre a teoria da sexuação, a partir da qual se desenvolve uma tabela
3
, 

Lacan trouxe a ideia de gozo fálico enquanto gozo limitado, submetido à ameaça de castração 

e constituindo a identidade sexual do homem (ROUDINESCO; PLON, 1998). Ressalta-se que 

nessa tabela, é tratado o modo como o sujeito se posiciona frente a seu sexo, o que implica a 

inserção na linguagem, pois, além das condições biológicas, da lógica anatômica, é necessária 

a implicação subjetiva no sexo.  

Entende-se ainda o gozo fálico enquanto gozo sexual, autoerótico, não necessitando 

do Outro, localizado no quadrante correspondente à posição masculina da fórmula da 

sexuação. Valas (2001) afirma que o gozo fálico se determina a partir da “cifragem 

linguageira do gozo corporal”, o que se efetua no nível do inconsciente, consistindo essa 

cifragem nos traços mnêmicos constitutivos do aparelho psíquico. O gozo fálico resultaria, 

pois, da cifragem do gozo corporal pelo significante, o que implicaria este gozo ligado à 

linguagem, manifestando-se como satisfação verbal. “É o gozo do blablablá, que se produzirá 

como tal no nível das formações do inconsciente do sujeito: no sonho [...], no chiste [...], nos 

lapsos e nos atos falhos” (VALAS, 2001, p.63). 

Do lado equivalente à posição feminina da tabela da sexuação, haveria o chamado 

gozo suplementar, pois as mulheres não estariam submetidas à ameaça de castração, sendo 

seu gozo sem limites, como um plus e, assim, enquanto gozo do Outro, o gozo feminino ou 

gozo suplementar está para além do falo. Por isso, se ao sujeito na posição masculina resta-lhe 

                                                 
3
 Do lado esquerdo da tabela tem-se a posição masculina do sujeito, enquanto do lado direito a  posição 

feminina. Os termos da tabela, também chamada de tábua da sexuação, são: o sujeito dividido ($), o símbolo 

fálico (Ф), o objeto pequeno a e o significante da falta no Outro [S (Ⱥ)]. As formulações matemáticas expressas 

nos dois quadrantes superiores são: Ǝx (existe ao menos um) e x (para todo), cuja expressão na negativa ocorre 

pelo posicionamento de uma barra sobre tais símbolos. 

 

 Figura 1: Tabela da Sexuação (LACAN, 1972-73/1985, p.105). 
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o gozo fálico, para aquele na posição feminina este gozo também lhe é possível – inscrito no 

registro simbólico –, mas também há outro gozo, mais além do falo, ao que se situa fora do 

significante. Quanto ao que se dispôs como gozo real, este deve ser entendido como o gozo do 

qual nada se sabe, também conhecido como gozo dos místicos, gozo mais além do semblante
4
 

que se contrapõe ao gozo do sentido, aquele aferente ao semblante e situado na conjunção do 

imaginário e do simbólico
5
 (NAJLES, 2009). 

Retornando à questão da criança, em relação às posições ocupadas por ela na 

dinâmica familiar, uma dessas posições é a que se refere ao lugar de objeto de desejo dos pais. 

Em Sobre o Narcisismo: uma introdução, Freud (1914/1974) colocou que a criança pode 

simbolizar o objeto de satisfação de seus pais, simplesmente pelo fato destes encontrarem nela 

aquilo que mais amam em si, na perspectiva de procurarem a si mesmos como um objeto 

amoroso, exibindo assim um tipo de escolha objetal denominado narcisista. Por esse meio, 

realizou analogia ao quadro cujo título era Sua Majestade o Bebê, fazendo referência a esse 

lugar ocupado pela criança na posição de objeto de satisfação narcísica dos pais. Seria a 

criança o centro da criação, como anteriormente os pais se imaginavam, vindo a representar a 

possibilidade de concretizar sonhos antes de seus genitores, mas por alguma razão não 

efetivados.  

Quanto a Lacan, este, ao falar das posições da criança, a coloca no lugar do sintoma 

do par parental, representando a verdade do casal e como realização do objeto do fantasma 

materno. Nesse caso, refere-se à ideia da fantasia materna, dada a imbricação entre os dois 

termos, fantasma e fantasia, o que em parte se deve ao trabalho de tradução do alemão 

(phantasie) para o francês, quando o vocábulo fantasia foi utilizado pela primeira vez no 

sentido de imaginação, apontando para a vida imaginária do sujeito e o modo como ele 

representa para si sua história. Na língua francesa o termo fantasia foi traduzido por fantasma 

(fantasme) e Lacan (1962-63/2005) o trouxe representado na fórmula da fantasia $ <> a – lê-

se: S barrado punção pequeno a. 

                                                 
4
 Na língua francesa o termo semblante é empregado em diferentes usos, em sua maioria associados à ideia de 

falso, de engano, fingimento ou engodo. Já para Lacan, as considerações sobre o semblante apontam para 

verdade do sujeito e tudo que é da ordem do discurso origina-se do semblante, portanto “Se o semblante é o que 

aparece, o que se mostra, o que faz parecer, há nessa visada uma estampa de verdade, a própria verdade do 

sujeito” (CAMARGO, 2009, p.2). 
5
 Lacan criou três registros para situar quanto à realidade do sujeito: real, simbólico e imaginário. Por Real pode 

ser entendido aquilo que simplesmente existe, há, é irrepresentável e não tem diferença; não há movimento no 

Real, por isso é da ordem do impossível, não se inscreve. Por Imaginário, entende-se o registro que engloba 

imagens, sendo suscetível ao deslocamento e referindo-se à ordem das fantasias. Nada se imagina, nem se 

representa, sem o imaginário. Já o Simbólico, pode ser tomado como aquele que se refere aos símbolos 

organizados na linguagem e que operam a partir da articulação do significante com o significado. 
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 Essa perspectiva será ainda trabalhada no terceiro capítulo que trata da fobia no 

pequeno Hans, mas de antemão dispõe-se que cabe à fantasia permitir que o desejo exista e 

sustente o homem em sua existência de homem, na medida “[...] em que certos artifícios nos 

dão acesso à relação imaginária constituída pela fantasia” (LACAN, 1962-63/2005, p.51). A 

fórmula da fantasia que também pode ser lida S barrado desejo de a sinaliza para o Outro que 

se desvanece, desfalecendo diante do objeto que o sujeito é – nesse caso considera-se que o 

traço sobre o S indica a marca do Outro sobre o sujeito, a inscrição na linguagem e com isso a 

divisão do sujeito pelo significante.  

De tal modo, no caso da criança como representante da verdade do casal, seu sintoma 

“[...] acha-se em condição de responder ao que existe de sintomático na estrutura familiar” 

(LACAN, 1969/2003, p. 369). Segundo Miller (1998), o sintoma da criança já estaria 

articulado à metáfora paterna
6
, envolvido assim em substituições, o que viabiliza ao 

psicanalista intervir de modo a prolongar o circuito, dando continuidade a essas substituições.  

No caso do pequeno Hans, como poderá ser observado adiante, sua fobia enquanto 

solução sintomática poderia estar relacionada à verdade dos pais, um pai que claudica e uma 

mãe a devorá-lo, e dessa forma, Hans assumiria a posição de sintoma do par parental. Ao 

abordar a lógica do tratamento de sua fobia, é apresentado como texto chave para releitura do 

caso O Seminário, livro 4 (LACAN, 1956-57/1995) que trata das relações de objeto. Ao 

mesmo tempo, esse também é considerado um seminário sobre a criança, e a mesma aparece 

como solução para falta feminina, podendo então a criança ocupar o lugar de objeto a
7
 da 

mãe, uma posição fantasmática relacionada, portanto ao fantasma materno, pois estar nessa 

posição significa saturar a falta implicada no desejo da mãe. 

Nesse sentido, trazer a posição da criança como objeto a deve-se à razão da criança 

assumir, por meio da substituição, o lugar do falo (MILLER, 2008-2009), sendo este mais do 

que a representação simbólica do órgão sexual masculino, ao encarnar desde o lugar de objeto 

de poder ao lugar de objeto de desejo. Vale ressaltar, que o falo não deve ser entendido como 

sinônimo estrito do pênis, o que seria uma confusão e assim, posicionado no registro 

simbólico, o falo é incialmente significante do desejo, posteriormente significante do gozo e 

por último é da ordem do semblante (RÉQUIZ, 2009, p.117). 

                                                 
6
 Fórmula utilizada por Lacan para designar a substituição de um significante por outro significante, no caso o 

pai entra como significante substituto do significante materno, que seria o primeiro significante introduzido na 

simbolização. 
7
 Objeto causa do desejo que aparece na fórmula da fantasia como suporte deste, sendo da ordem do 

irrepresentável, pois se furta ao sujeito não podendo ser simbolizado. Segundo Roudinesco e Plon (1998), “[...] 

objeto do desejo que se esquiva e que, ao mesmo tempo, remete à própria causa do desejo” (p.552). 
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Essa posição assumida pela criança reflete na relação dela com a mãe, que no caso de 

Hans apresenta considerável valor junto à relação com a figura paterna, por isso avalia-se 

importante tratar dessa posição ocupada pela criança – as relações materna e paterna são 

apresentadas em maiores detalhes quando da discussão do caso clínico. 

Desse lugar objetalizado, a criança acabaria por alienar a verdade materna, “[...] 

dando-lhe corpo, existência e até a exigência de ser protegida” (LACAN, 1969/2003, p. 370). 

Assim, não haveria mediação – o que costuma ocorrer via função paterna – entre a 

identificação com o ideal do eu e a parte apreendida do desejo da mãe. “Em suma, a criança 

na relação dual com a mãe, dá-lhe imediatamente acessível, o que falta ao sujeito masculino: 

o próprio objeto de sua existência, aparecendo no real” (LACAN, 1969/2003, p. 370).  

Contudo, se declina a função paterna, claudica o Nome do Pai
8
 e a relação mãe-filho 

entra num status em que o extremo pode vigorar. Não há quem seja eficaz a interditar, não há 

limite ao gozo do Outro, ao gozo materno e assim, a criança assume o lugar de objeto de gozo 

da mãe. Trata-se da situação metaforizada por Lacan através da ideia da mãe como crocodilo
9
, 

uma mãe insaciável e insatisfeita, que procura o que devorar. “O que a própria criança 

encontrou outrora para anular sua insaciedade simbólica, vai reencontrar possivelmente diante 

de si como uma boca escancarada” (LACAN, 1956-57/1995, p. 199). 

Em A Metáfora Paterna, Lacan (1957-58/1999a) fala desta função do pai como um 

significante que substitui o primeiro significante introduzido na simbolização – o significante 

materno – e ainda questiona sobre o desejo da mãe. Nessa perspectiva, este desejo é o do falo 

como semblante e a criança tenta assumir esse lugar para que seja objeto causa de desejo.  

A criança se apresenta à mãe como lhe oferecendo o falo nela mesma, 

em graus e posições diversos. (...) Existe aí um grau elevado, não de 

abstração, mas de generalização da relação imaginária que chamo de 

tapeadora, pela qual a criança atesta à mãe que pode satisfazê-la, não 

somente como criança, mas também quanto ao desejo e, para dizer 

tudo, quanto àquilo que lhe falta (LACAN, 1956-57/1995, p. 230). 

 

Por isso, é à mãe como objeto de amor e objeto simbólico, inicialmente, que a 

criança aventura-se em satisfazer. No entanto, existem crianças que não encontram seu lugar 

na tríade imaginária mãe-falo-criança, restando rearranjar-se com outros espaços que lhe 

posicionem na família.    

                                                 
8
 Resultante da metáfora paterna, o Nome do Pai possibilita a decifração do desejo enigmático da mãe e está na 

origem da significação fálica. 
9
 Segundo Lacan (1969-70/1992), o desejo materno pode produzir estragos. Sua referência ocorre à mãe na 

posição de crocodilo, em cuja boca está a criança e que a qualquer momento pode fechar. Contudo, haveria 

segurando esta boca um rolo de pedra, que ele atribui à representação da figura do falo e que põe a criança salvo 

se, de repente, a bocarra fecha. 
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Em seu texto A criança entre a mulher e mãe, Miller (1998) destaca que, além da 

função do pai de mediador da relação mãe/criança, é preciso que a criança atue na tentativa de 

saturar para a mãe a falta em que se apoia seu desejo, e assim, preencher e dividir, mesmo que 

o objeto criança não seja todo para mulher. Deste modo, a metáfora paterna não se limita ao 

Nome do Pai como aquele que reprime, limita o desejo materno, indo além, dividindo esse 

desejo, fazendo com que “[...] o objeto criança não seja tudo para o sujeito materno” 

(MILLER, 1998, p. 8), e com isso o desejo materno possa se dirigir também para o homem. 

Caberia à criança a operação de divisão no par parental, possibilitar que a mãe desempenhe 

seu papel como mãe, mas também como mulher, e que o pai seja companheiro da mulher e 

pai também. Miller (1998) apresentou a criança como aquela que introduz uma barra, uma 

divisão e caberia a ela a função de fazer o pai e a mãe “[...] ela os une, de um lado, e os 

separa, de outro; ela divide cada um, portanto” (MILLER, 1998, p. 11).  

Segundo Barroso (2010), há a formulação proposta como “sua majestade o mais-de-

gozar” referindo-se à criança envolvida no gozo próprio e no de seus pais, uma vez que ao 

realizar fantasmaticamente a presença do objeto a, a criança deixa de ser percebida enquanto 

Ideal, e sim no seu gozo e de seus pais. Este Ideal que é mencionado remete a uma dimensão 

de referência do eu, decorrente do registro imaginário e construída na relação com o outro, 

portanto Ideal do eu. Seria deste modo a instância do eu encarregada das funções atribuídas 

inicialmente à consciência moral, mas que assumiria em um segundo tempo funções como as 

de autopreservação e de censura onírica (ROUDINESCO; PLON, 1998). Para Freud, é através 

do Ideal do eu que o Eu se mede, buscando igualar: “Sem dúvida, esse ideal do Eu é o 

precipitado da velha ideia que a criança tinha dos pais, a expressão de admiração de que os 

considera perfeitos” (FREUD, 1930-36/2010, p.146). 

Por outro lado, haveria uma tendência na criança de ocupar o lugar de objeto decaído 

do Outro, um masoquismo primordial que lhe leva a sofrer sua própria decadência, extraindo 

dela algo da ordem do gozo. A criança, ao ceder ao gozo masoquista, deixa de ser inocente e 

tem sua parcela no gozo que extrai usando o significante (LACADÉE, 2013). Na atualidade, 

tem-se a criança objetalizada como aquela que precisa cotidianamente relacionar-se com a 

realidade que está a lhe oferecer objetos a para serem consumidos – produtos do discurso 

capitalista
10

. As relações são objetalizadas na medida em que se faz do desejo uma 

                                                 
10

 Para representar os laços sociais, Lacan fez uso de discursos que têm em sua estrutura quatro lugares (o 

Agente, a Verdade, o Outro e a Produção) e quatro letras (a, S/, S1, S2) dispostas nos lugares. O discurso 

capitalista surge como pseudodiscurso, por resultar de mutação do discurso do mestre, em vez de rotação dos 

elementos que formam os laços sociais. Nesse discurso, o sujeito, soldado ao gozo, procura soluções que não 

necessitem em saber de si, vindo a demandar do S1 objetos de gozo, e de sua parte o S1 ordena ao saber da 
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necessidade a ser resolvida por estes objetos que preenchem a falta; objetos capazes de um 

gozo que pode ser comprado, pois se vende a ideia de completude, “ilusória”, por sinal; 

compra-se então um objeto ou serviço. 

A fim de entender um pouco mais a questão do objeto a até então descrita, recorre-se 

ao discurso capitalista e sua relação com a contemporaneidade, quando haveria uma passagem 

da mais-valia ao mais-de-gozar, o que configura uma homologia da perda, considerando o 

proletário e o sujeito e sua relação com a ordem de produção. A própria expressão mais-de-

gozar proposta por Lacan decorre da expressão marxista mais-valia referente ao mercado de 

trabalho, e nesse contexto:  

Marx parte da função de mercado. Sua novidade é o lugar em que ele 

situa o trabalho nesse mercado. Não se trata de o trabalho ser novo, 

mas de ele ser comprado, de haver um mercado de trabalho. É isso 

que permite a Marx demonstrar o que há de inaugural em seu 

discurso, e que se chama mais-valia (LACAN, 1968-69/2008a, p. 17). 

 

O que faz então Lacan? Parte da ideia do mercado de trabalho, onde este pode ser 

comprado, até chegar à ideia da renúncia ao gozo, o qual se constitui no senhor assumindo a 

função do mais-de-gozar, essência do discurso analítico, compondo uma analogia entre a 

mais-valia marxista e o mais-de-gozar lacaniano.  Essa função aparece em decorrência do 

discurso, o qual detém os meios de gozar implicando o sujeito, que se depara com o objeto 

produto desta função – o objeto a. Assim cabe ao mais-de-gozar isolar a função do objeto a, 

sendo função de renúncia ao gozo sob efeito do discurso. “É isso que dá lugar ao objeto a. 

Desde o momento em que o mercado define como mercadoria um objeto qualquer do trabalho 

humano, esse objeto carrega em si algo da mais-valia” (LACAN, 1968-69/2008a, p. 19).  

Por fim, retornando à criança, a contemporaneidade a coloca ainda no lugar do objeto 

fetiche da mãe: ou a criança sutura as faltas maternas, vindo a assumir o papel de velar o 

nada, o falo que falta à mulher, ou a criança assume a função fetiche normal, não sendo tudo 

para o desejo da mãe, deixando lacuna para outras satisfações além da proveniente do advento 

de um filho. E o que é o fetiche? Segundo Freud (1905/1996), trata-se de um substituto do 

pênis da mulher (da mãe) em que o menino outrora acreditou. Enquanto símbolo, o fetiche 

não se trata do pênis real e sim do pênis que a mulher o tem na medida em que ela não o tem, 

trata-se assim do falo simbólico. A constituição do fetiche ocorre pela dimensão histórica, ou 

seja, há um momento da história onde a imagem se fixa, e a partir daí tem-se um 

deslizamento, que é metonímico, até que a lembrança encobridora seja recapturada. 

                                                                                                                                                         
ciência a produção desses objetos, que ocuparão o lugar de comando, implicando gozo, gozo sem corte 

(HORNE, 2006). 
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Diante de tais posicionamentos sobre a criança, desde sua concepção para psicanálise 

até as diversas posições que ela pode ocupar no romance familiar, segue-se com a descrição 

do caso clínico que se constituiu como ponto de referência à clínica psicanalítica com crianças 

– a análise da criança de cinco anos, conhecida à época como “O pequeno Hans”. Nessa 

descrição serão abordados tanto os argumentos freudianos sobre o caso, quanto os lacanianos, 

no movimento que será interpretado com um diálogo. 
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2. “O PEQUENO HANS”: DE FREUD A LACAN  

 

[...] Por que é que você me disse que eu gosto da mamãe e  

por isso é que fico com medo, quando eu gosto é de você? 

(FREUD, 1909/1970, p.53). 

 

 

O caso clínico do pequeno Hans tornou-se conhecido devido a sua importância como 

primeira análise realizada com uma criança, representando um paradigma para a psicanálise 

infantil. Hans, cujo nome verdadeiro era Herbert Graf, nasceu em abril de 1903, em Viena, 

quando a Áustria ainda fazia parte da Alemanha e o panorama histórico, característico do 

início do século XX, foi marcado por uma Europa em plena Segunda Revolução Industrial, 

quando as questões relativas à temporalidade e espacialidade se transformavam devido a 

invenções como o motor, a eletricidade, a modernização do sistema de comunicação e 

transporte. Dentro desse panorama, que também envolvia o pensamento correlato à evolução 

tecnológica e à competição industrial, a vida noturna se tornava viável e círculos culturais se 

tornavam cada vez mais comuns. 

Max Graf, pai de Hans, participava de um deles, do círculo psicanalítico organizado 

por Freud, que se reunia às quartas-feiras para discutir sobre teoria psicanalítica e dada essa 

convivência com o próprio Freud e o fato de Max Graf ser um considerado intelectual de sua 

época, o caso de seu filho teria sido acompanhado por Freud, o qual anos antes teria analisado 

a mãe de Hans, Olga Graf, quando esta era mais jovem. O núcleo familiar de Hans contava, 

além de sua mãe e de seu pai, com Hanna, a irmã que nasceria quando ele estava com três 

anos e meio, sua avó paterna e como outros vínculos afetivos Hans tinha as crianças filhas do 

senhorio de seu pai, que moravam em Gmunden, cidade onde a família tinha uma casa e 

costumavam passar as férias. 

A primeira publicação do caso foi em 1909, contudo neste estudo trabalha-se com a 

reimpressão dessa edição, o que envolve modificações e notas adicionais da versão inglesa 

publicada em 1925. Faz-se importante ressaltar que, em 1907, Freud já trazia considerações 

sobre o caso Hans, em O Esclarecimento Sexual das Crianças (1907/2006), e mais tarde o 

mesmo caso aparecia no artigo Sobre as Teorias Sexuais das Crianças (1908/2006). A autoria 

do caso não pode ser considerada de Freud, mas sim a comunicação do mesmo, uma vez que 

o caso clínico fora conduzido pelo pai de Hans, orientado por Freud, o qual obteve 

consentimento expresso do primeiro para publicar o caso. Assim, 
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O caso clínico, estritamente falando, não provém de minha própria observação. É 

verdade que assentei as linhas gerais do tratamento que numa única ocasião, na qual 

tive uma conversa com o menino, participei diretamente dele; no entanto, o próprio 

tratamento foi efetuado pelo pai da criança (FREUD, 1909/1970, p. 15).  

 

Somada à objeção do fato da análise ter sido realizada pelo pai de Hans, que era 

orientado pelos pontos de vista teóricos de Freud, outra objeção foi posta, a que dizia respeito 

à singularidade de Hans enquanto criança. Nesse aspecto, Hans apresentaria uma 

predisposição para a neurose, contudo devia ser considerado “[...] ilegítimo, portanto, aplicar-

se a outras crianças normais conclusões que talvez pudessem ser verdadeiras em relação a 

ele” (FREUD, 1909/1970, p. 109).  

Enquanto peculiaridades do discurso na clínica com crianças, Freud atentou para 

presença no senso comum de não confiabilidade nas afirmações infantis, porém o próprio não 

compartilhava da ideia de que as declarações feitas pelas crianças fossem arbitrárias e sem 

confiança. Para Freud, o arbitrário não existia na vida mental e, nesse sentido, “A não 

confiabilidade das afirmações das crianças é devida à predominância da sua imaginação, 

exatamente como a não confiabilidade das afirmações das pessoas crescidas é devida à 

predominância dos seus preconceitos” (FREUD, 1909/1970, p. 110), o que era acrescido do 

fato de as crianças não mentirem sem motivo algum, sendo mais propensas, no geral, para um 

“amor de verdade” do que os mais velhos. 

No caso de Hans, o discurso era pontuado por suas “pesquisas e investigações”, o 

que lhe caracterizava como uma criança curiosa, mas que com o início da fobia e durante a 

análise começaram a aparecer as discrepâncias entre o que ele dizia e o que de fato estava 

pensando, 

[...] isso acontecia em parte porque o material inconsciente, que ele era incapaz de 

controlar, de repente se estava forçando sobre ele, e em parte porque o conteúdo de 

seus pensamentos provocava reservas em relação às suas relações com seus pais 

(FREUD, 1909/1970, p. 111).  

 

Quanto à possibilidade de sugestionabilidade do pai sobre o filho no processo 

analítico, Freud a descartou, acreditando que em nenhum momento Hans teria sido sugerido, 

destacando-se, assim, sua independência às pontuações paternas.  

 

 

2.1. Hans em Freud 

Diante dessas considerações iniciais do caso clínico, segue-se a abordagem do 

mesmo a partir da perspectiva freudiana, para só depois advir a releitura proposta por Lacan. 

Todo o começo do caso ocorre quando Hans apresentava aproximadamente três anos de idade 
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e demonstrava interesse pela parte do seu corpo que chamava de “pipi” – wiwimacher, o que 

se fazia acompanhado pelo desejo de tocá-lo. Segundo Freud, tal interesse apontaria para 

relação construída entre as revelações de Hans e as questões sexuais, ratificando assim sobre o 

organização sexual das crianças trazido no primeiro capítulo.  

Essa curiosidade pelo órgão genital deu à criança o instinto de inquérito – daí a 

diferenciação que Hans fazia entre seres animados e inanimados a partir da presença ou 

ausência do “pipi”. Aos três anos e meio, em ocasião anterior à existência de qualquer questão 

da fobia, devido ao comportamento autoerótico de Hans de masturbar-se, teria ocorrido o 

episódio que envolveu o primeiro sinal de ameaça de castração, realizado pela mãe. Na 

ocasião, esta teria dito ao filho que “‘Se fizer isso de novo, vou chamar o Dr. A. para cortar 

fora seu pipi. Aí, com o que você vai fazer pipi?’” (FREUD, 1909/1970, p. 17).  

Concomitantemente, registrou-se o conhecido desenho da girafa com seu “pipi mais 

comprido” e o encontro que Hans tivera com o cavalo que urinava teria conduzido-lhe a um 

jogo próprio, o de brincar no seu banheiro, “fazendo pipi”. Tal brincadeira se referia ao 

autoerotismo da criança, que somado ao tema das relações amorosas com outras crianças, 

iriam perfazer a vida sexual de Hans. Destas relações se discerniria a existência de uma 

escolha de objeto, assim como num adulto, além de certo grau de inconstância e disposição à 

poligamia no pequeno. 

Proibido de “brincar com seu pipi”, Hans passou a desejar olhar os “pipis” dos 

outros, desenvolvendo a curiosidade sexual, ao mesmo tempo em que gostava de exibir o 

próprio órgão. Foi nessa perspectiva, que Freud pontuou sobre o prazer que a pessoa sente no 

seu próprio órgão sexual tornar-se associado com a escopofilia nas formas ativas e passivas 

(ou prazer sexual em olhar).  

No caso de Hans, Freud o colocava do lado ativo da escopofilia, uma vez que a 

criança declarava a todo o momento o desejo de ver os “pipis” de seus pais, o que pode ter 

decorrido da necessidade de comparar os dois. Na constituição sexual infantil, a zonal genital 

foi desde o início uma zona erógena que proporcionou prazer, sendo semelhante ao prazer 

possibilitado pelas funções excretórias. Essa questão também será observada na última 

fantasia de Hans, na qual tinha filhos e cuidava deles, os levando ao banheiro e limpando-

lhes. O prazer obtido de suas zonas erógenas com a ajuda da mãe – a pessoa que cuidava dele 

– impulsionava-o a repetir na fantasia o que se fazia com os filhos e teria estado na origem do 

caminho para escolha objetal.  

Ainda no tocante à constituição sexual de Hans, Freud alertou que uma constituição 

como a dele não encerraria uma predisposição para o desenvolvimento nem de perversões, 
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nem de seu negativo, limitando-se à consideração de histeria. Em relação à escolha objetal, 

Freud destacou que Hans poderia ser reconhecido como homossexual – como todas as 

crianças podem muito bem ser – por conta dele só ter informação acerca de um tipo de órgão 

genital – igual ao seu. Posteriormente, Hans não veio permanecer na homossexualidade, mas 

caminhou para uma “masculinidade enérgica, com traços de poligamia”.  

Sua afeição passou de sua mãe para outros objetos de amor, mas, numa época em 

que havia escassez destes, sua afeição voltou a ela, só para desabar numa neurose. 

(...) O objetivo sexual que ele perseguia com suas companheiras meninas, o de 

dormir com elas, tinha-se originado com relação à sua mãe (FREUD, 1909/1970, 

p.118). 

 

A temática do “pipi” que envolvia desde a curiosidade até a exibição do mesmo 

constituiu-se permeada pela relação de Hans com sua mãe. Na construção edípica de Hans, 

Freud disse claramente ser a criança um pequeno Édipo que queria livrar-se de seu pai, para 

poder ficar sozinho com a mãe e dormir com ela. Posteriormente, esse desejo de que o pai 

fosse embora foi transferido para o medo de ser mordido por um cavalo branco, fato que se 

ligava a um episódio presenciado por Hans que envolvia a partida de outra pessoa e uma 

ameaça. Na sequência, o desejo tomaria a forma de que seu pai se ausentasse de vez – 

morresse, “O medo que se originou desse desejo de morte contra seu pai, e que portanto 

podemos dizer que teve um motivo normal, formou o obstáculo principal à análise, até que foi 

removido durante a conversa no meu consultório” (FREUD, 1909/1970, p. 119). 

Em defesa de Hans, Freud objetou sobre a criança afetuosa que ele era, de modo que 

as tendências agressivas logo se transformaram em sentimentos de piedade. Falou então do 

amor que a criança sentia pelo pai, mesmo que paralelo aos desejos de morte, tendo o 

intelecto a função de objetar essa contradição, demonstrada quando Hans após bater no seu 

pai, em seguida lhe beijava no mesmo lugar que havia batido. Nessa perspectiva, a entrada do 

pequeno Hans no Édipo diz respeito à rivalidade “quase fraterna” com o pai. 

Contemporâneo a esse período, quando Hans ainda estava com três anos e meio, 

aconteceu o evento que exerceria a maior mudança na vida do pequeno: o nascimento da irmã 

Hanna. A descrição do momento contou com riquíssimos detalhes: 

Às cinco da manhã começou o trabalho de parto e a cama de Hans foi transferida 

para o quarto ao lado. Ele acordou às sete horas e, ao ouvir sua mãe gemer, 

perguntou: ‘Por que é que a mamãe está tossindo?’ E após um intervalo: ‘A cegonha 

vai vir hoje, com certeza’(...) Foi então levado para o quarto da mãe. Contudo não 

olhou para ela, mas sim para as bacias e outros recipientes, cheios de sangue e água, 

que ainda estavam espalhados pelo quarto. Apontando para a comadre suja de 

sangue, observou, num tom de surpresa: ‘Mas não sai sangue do meu pipi’ (FREUD, 

1909/1970, p. 20, grifo no original). 

 



28 

 

 

Em seu discurso sobre o nascimento da irmã, Hans sinalizava para o desejo 

reprimido de que Hanna não estivesse entre eles, afinal, ela lhe teria “roubado” o posto de sua 

majestade, o bebê. O pai de Hans retomou a aversão que ele sentira quando do nascimento da 

irmã e destacou como essa hostilidade foi posteriormente compensada por uma afeição 

exagerada por Hanna. Aproximadamente um ano mais tarde, em conversa com seu pai, Hans 

declararia o desejo de que Hanna não estivesse viva, de que durante o banho – dado pela mãe 

– ela caísse na água, morrendo.  

Diante disso, seu pai lhe alertou que um bom menino não podia desejar esse tipo de 

coisa, ao que Hans se defendeu “Mas ele pode PENSAR isso” (FREUD, 1909/1970, p. 81; 

grifo no original). De tal modo, a hostilidade de Hans, uma vez suprimida, foi representada 

pelo medo que viria a ter do banho, assim como transparecia o desejo de morte de Hanna. 

Para a criança, esse desejo não era de forma alguma desonesto, bem como a hostilidade para 

com seu pai e, inconscientemente, Hans considerava as duas pessoas (Hanna e o pai) da 

mesma maneira, uma vez que as duas o afastavam de sua mãe, interferindo na possibilidade 

de Hans estar sozinho com ela. 

 Buscando explicar o nascimento da irmã, Hans usou da fantasia, que lhe servia para 

justificar como a irmã teria acompanhado todos nas viagens à Gmunden, dentro de uma caixa 

(que deveria ser entendida na fantasia de Hans como sendo o útero da mãe), que para criança 

tinha o mesmo valor que uma banheira – as duas representavam o espaço que continham os 

bebês. Nesse sentido, a tentativa de Hans era a de conciliar fato – o que realmente tinha visto 

– com fantasia – o que imaginava estar por trás dos acontecimentos visto em partes. Enquanto 

parte de sua curiosidade sexual, Hans questionava quanto o “pipi” de Hanna, acreditando que 

este embora fosse “pequenininho”, quando sua irmã crescesse, ele também cresceria; o que 

denota sua preocupação e sua lógica compensatória. 

Nesse panorama, Hans se viu diante da necessidade de se submeter a certo grau de 

privação, logo havia de se separar um pouco de sua mãe, bem como teve reanimado em si os 

prazeres que desfrutava quando era bebê. Além disso, sucedeu o enigma da origem dos bebês, 

rejeitando a história da cegonha, uma vez que tinha percebido a gravidez da mãe. De alguma 

forma, para Hans, Hanna havia estado dentro do corpo da mãe, porém, ainda havia algo a ser 

resolvido: e o pai de Hans, onde entrava nessa história? 

O pai tinha que ter algo a ver com o nascimento de Hanna e do próprio Hans, já que 

eram seus filhos. Hans então encontrava no “pipi” uma relação com a participação do pai na 

concepção dos filhos, uma vez que o próprio Hans ficara excitado ao pensar nessa questão. 

Havia a suposição, talvez inconsciente, por parte de Hans que algo da ordem da violência 
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acontecia com sua mãe a fim de que esta ficasse “cheia”, porém mesmo com essa 

possibilidade de raciocínio, o que viria a pressupor uma vagina, Hans ainda não conseguia 

resolver o problema, pois não havia esclarecimento suficiente, nem sua experiência apontava 

para tal coisa – a vagina. 

Ao contrário, sua convicção de que sua mãe possuía um pênis, tal como ele, ficou no 

caminho de qualquer solução. Sua tentativa de descobrir o que era que tinha de ser 

feito com sua mãe a fim de que ela pudesse ter filhos afundou para seu inconsciente 

(FREUD, 1909/1970, p.140).  

 

Mais tarde, aos três anos e nove meses, adveio a consciência de uma característica 

essencial de diferenciação entre objetos animados e inanimados, que seria a presença ou 

ausência de um “pipi”, e por isso do ponto de vista da criança o “pipi” seria o critério 

indispensável daquilo que é animado. Além disso, o desejo por conhecimento mostrava-se 

inseparável da curiosidade sexual, sendo que a curiosidade de Hans direcionava-se para seus 

pais, querendo saber se eles também tinham um “pipi” e certamente esse seria igual ao de um 

cavalo, por seus pais serem grandes assim como o animal. 

Nessa mesma faixa etária, Hans relatou seu primeiro sonho, o de que estava em 

Gmunden, com Mariedl (filha de treze anos do senhorio do pai de Hans). É dada a devida 

atenção à especificação de Hans “‘Não foi com Mariedl, mas sim bem a sós com Mariedl’” 

(FREUD, 1909/1970, p. 22). Também em relação a essa amiga, em outra ocasião Hans havia 

expressado o desejo de que Mariedl dormisse com ele e seus pais, e assim fizesse parte da 

família. Nesse ponto, Freud chamava a atenção para o hábito que os pais de Hans tinham de 

levar a criança para cama deles e que tal movimento despertava em Hans sentimentos 

eróticos, bem como o desejo de dormir com a amiga. 

 Quanto ao sonho com Mariedl, este apontava para reminiscências do verão de 1906, 

em que Hans esteve em Gmunden e brincava com os filhos do senhorio, denotando o desejo 

de retornar para lá. Por outro lado, o sonho também se inseria no momento em que a relação 

de Hans com a mãe se encontrava em crise diante da chegada do terceiro, o pai da criança, e 

por isso, Hans teria transferido para o sonho que teve com Mariedl a necessidade de estar a 

sós com a mãe.  

Além do sonho, outra elaboração correspondente ao período foi a fantasia de estar 

brincando com as outras crianças de Gmunden, Berta, Olga e Fritzl, em que Hans falava com 

eles como se realmente estivessem presentes. Hans tinha particular afeição por Fritzl – 

comportamento associado por Freud ao traço de homossexualidade que acompanhava o 

desenvolvimento da criança. Hans vivia a abraçar Fritzl e a declarar seu amor:  
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Certa vez, quando lhe perguntaram: ‘Das meninas, de quem você gosta mais?’, ele 

respondeu: ‘Fritzl!’. Ao mesmo tempo tratava as meninas de forma muitíssimo 

agressiva, masculina e arrogante, abraçando-as e beijando-as com sinceridade 

(FREUD, 1909/1970, p.26). 

 

Mais tarde, aos quatro anos e nove meses, após sua mãe dar-lhe banho e lhe passar o 

talco, tomando cuidado para não tocar no pênis da criança, Hans lhe questionava sobre o fato 

de tocá-lo. Frente a isso, a mãe lhe teria dito que era porcaria, sendo porcaria algo incorreto, 

ao que Hans advertiu que mesmo assim era algo divertido de se fazer. Correlato dessa época, 

havia o desejo de Hans de que alguém o obrigasse a fazer “pipi”, o que apareceu de modo 

distorcido em um sonho em que brincava com as crianças de Gmunden e nessa brincadeira 

havia um jogo de cobrar prendas, tendo destaque as figuras de Berta (cinco anos) e de Olga 

(sete anos), em que uma das duas o obrigaria a fazer “pipi”, ou seja, ajudá-lo-ia a urinar, algo 

agradável para Hans. O fato apontava para o prazer que Hans sentia em ser observado 

enquanto urinava, e que de alguma forma o exibicionismo havia sucumbido à repressão, uma 

vez que o desejo de que Berta e Olga lhe vissem fazendo “pipi”, ou o obrigasse a tal, se 

encontrava nesse segundo momento reprimido na vida real e por isso havia aparecido no 

sonho, com a clara distorção pelo jogo de cobrar prendas. 

Foi com essa idade, quase cinco anos, que apareceu a fobia. “‘Ele receia que um 

cavalo vá mordê-lo na rua, e esse medo parece estar de alguma forma relacionado com o fato 

de ele vir-se assustando com um grande pênis” (FREUD, 1909/1970, p.33; grifo no original). 

Como paralelo à fobia, Hans apresentava o medo de sair à rua, desânimo à noite e receio de 

que o cavalo entrasse em seu quarto. Concomitantemente, Hans teve um sonho de ansiedade, 

no qual sua mãe ia embora e assim, o pequeno ficava sem ela para “mimar” (acariciar) junto. 

Instalava-se, portanto, o início da ansiedade de Hans, bem como o início de sua fobia, 

partindo ambos de pensamentos tanto apreensivos quanto ternos, sendo seguidos pelo sonho 

de ansiedade que se tratava do receio de perder a mãe e não mais poder “mimar” junto com 

ela. 

Como consequência, houve um aumento da afeição do pequeno Hans pela figura 

materna, afeição essa que se transformou em ansiedade, que veio a submeter-se à repressão. 

A ansiedade de Hans, que assim correspondia a uma ânsia erótica reprimida, como 

toda ansiedade infantil, não tinha um objeto com que dar saída: ainda era ansiedade, 

e não medo. A criança não pode dizer [no princípio] de que ela tem medo; e quando 

Hans, no primeiro passeio com a babá, não ia dizer de que tinha medo, isso foi 

simplesmente porque ele mesmo ainda não sabia (FREUD, 1909/1970, p.36). 

 

Há a ressalva feita por Freud de que a ansiedade teria se iniciado sem a presença da 

fobia, tanto em relação às ruas ou passear, como aos cavalos, configurando-se em ataque de 

ansiedade. A barganha estava representada nesse ataque, pois com ele podia retornar para casa 



31 

 

 

e, assim, voltar para o lado de sua mãe; o que em seguida não mais se sustentaria, pois a 

ansiedade não era mais reconversível em anseio, logo que Hans apresentava o medo mesmo 

quando a mãe o acompanhava nos passeios. Quanto ao fato de ficar assustado à noite, foi 

suposto que na hora de dormir intensificava-se a libido, logo o objeto desta era sua mãe e seu 

objetivo provavelmente era dormir com ela. Nesse sentido, a ansiedade de Hans 

corresponderia ao anseio reprimido, pois mesmo estando com sua mãe nos passeios diários, 

ainda sofria de ansiedade, por haver um anseio insatisfeito com relação à figura materna.  

É importante ressaltar que antes de classificar o caso como fobia, Freud pontuou que 

a sua condição não se referia à locomoção, mas ao medo de cavalos e, dessa forma a fobia de 

Hans seria do tipo histeria de angústia. “Na histeria de angústia, a libido, que tinha sido 

libertada do material patogênico pela repressão, não é convertida (isto é, desviada da esfera 

mental para uma inervação somática), mas é posta em liberdade na forma de ansiedade” 

(FREUD, 1909/1970, p.123). Sobre essa questão, Freud colocou que, no caso de Hans, sua 

histeria de angústia apresentava tanto sentimentos de ansiedade quanto de fobia, sem 

apresentar mistura de conversão. Estas histerias seriam consideradas os distúrbios 

psiconeuróticos mais comuns, sendo mais comum na infância e tendendo se desenvolver mais 

para uma fobia. Já em relação à origem dos elementos fóbicos, Freud apontou advir dos 

complexos – naquele momento ainda desconhecidos – que teriam contribuído para a repressão 

e ainda mantinha sob esta os sentimentos libidinais de Hans para com sua mãe. 

Quando aparece o receio de Hans de não poder mais “mimar” junto à mãe, há a 

possibilidade de refletir sobre a relação mãe-criança existente no caso. Hans desejava, a todo 

custo, garantir seu lugar na cama da mãe, apresentando um grande estado de excitação sexual, 

cujo objeto era a figura materna. “A intensidade dessa excitação foi mostrada por suas duas 

tentativas de seduzir sua mãe (...) e ele achou um canal de descarga incidental para isso, 

masturbando-se toda noite e, dessa forma, obtendo gratificação” (FREUD, 1909/1970, p. 

125). 

Em termos tanto simbólicos quanto imaginários, a fantasia da girafa amarrotada 

exemplificou bem a posição de Hans diante da mãe. Nessa fantasia, Hans imaginava duas 

girafas em seu quarto, a grande que gritava porque a própria criança teria levado a girafa 

pequena, amarrotada, para longe da primeira, e ao cessar dos gritos, Hans teria se sentado 

sobre a amarrotada. Para o pai, a girafa grande seria ele próprio, logo seu pênis estaria 

associado ao pescoço comprido da girafa e a amarrotada seria a mãe de Hans. Ainda de 

acordo com a interpretação do pai de Hans, essa fantasia teria relação com o medo de cavalos, 
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pois Hans teria transposto seu hábito de ir para cama dos pais, autorizado pela mãe, para a 

vida da girafa. 

Além disso, Freud acrescentou que o ato de sentar-se em cima da girafa amarrotada 

apontava para a imagem construída pela criança de tomar posse, além de ser uma fantasia de 

desafio, posto sua satisfação de ser aceito na cama dos pais, com o aval da mãe frente à 

resistência do pai. Segundo essa interpretação, Hans entendia que se apossar da mãe era algo 

proibido, o que lhe levava a se deparar com a barreira do incesto. 

Ele, contudo, encarava esse aspecto como proibido em si mesmo. (...) Ele pensava 

que seu pai também fazia aquela coisa proibida e enigmática com sua mãe, que ele 

substituía por um ato de violência tal como quebrar uma vidraça ou forçar a entrada 

num espaço fechado (FREUD, 1909/1970, p.51; grifo no original). 

 

No mesmo período em que a relação entre Hans e sua mãe se constituía enquanto 

engodo – Hans apresentava o movimento de oferecer à mãe o falo faltante, ao tempo em que 

esta representava um objeto de amor, mas também capaz de proporcionar uma realidade 

angustiante – ocorreu a primeira e única consulta da criança com Freud. Uma consulta breve, 

em que o pai de Hans expôs que mesmo com todos os esclarecimentos que já havia dado ao 

filho, ainda não tinha diminuído seu medo por cavalos. Por conseguinte, Freud esclareceu 

Hans quanto a seus sentimentos para com os pais, concluindo que a criança vinha 

apresentando comportamentos hostis em relação ao pai e, possivelmente, teria manifestado a 

necessidade de ser punido por conta deste sentimento. Após tal consulta, considerando as 

pontuações feitas por Freud, este foi sendo informado das melhoras gradativas em Hans, ao 

passo que o material inconsciente vinha à tona e a fobia podia ser identificada. 

Com cerca de cinco anos, o medo de Hans pelos cavalos transformava-se 

gradualmente na compulsão em olhá-los, ao que ele dizia “Tenho que olhar para os cavalos, e 

aí fico com medo” (FREUD, 1909/1970, p.39). Nesse contexto, em um diálogo entre Hans e 

seu pai, este lhe teria dito que se a criança não pusesse mais a mão em seu “pipi”, sua 

bobagem acabaria, ao que Hans respondeu não mais fazê-lo. Contudo, em sua sagacidade, 

Hans ao ser interpelado se ainda teria vontade de masturbar-se afirmou que sim, mas querer 

não era fazer e fazer não era querer! 

Apesar da resistência do pai, porém sob insistência de Freud, os esclarecimentos 

chegavam a Hans, e se notoriamente o medo de cavalos vinha diminuindo, por outro lado sua 

elaboração sintomática o conduzia a fantasias masturbatórias, como a que imaginou a mãe 

desnuda e mostrando seu “pipi”. Segundo Freud, a partir desta fantasia, compreendeu-se que a 

advertência materna teria lhe causado um resultado intenso e o esclarecimento sobre as 

mulheres não terem “pipi” não teria sido, a priori, aceito por Hans. 
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Se por um lado o medo de cavalos diminuía, tudo indicava haver um deslocamento 

do sintoma, pois a criança começava a demonstrar medo de todos os animais de grande porte, 

ao tempo que se divertia com os animais pequenos. A associação realizada pelo pai de Hans 

era a de que o medo devia-se ao fato dos animais maiores terem o “pipi” grande e o medo da 

criança seria do “pipi”. Diante dessa pontuação, Hans desenvolveu uma postura 

autoconsoladora, pontuando que todos têm um “pipi” e que o seu ficaria grande quando 

crescesse, pois estava preso no mesmo lugar. Somado ao caráter consolador, o 

posicionamento da criança soava como resposta à antiga ameaça da mãe de que cortaria seu 

“pipi”, caso viesse a tocá-lo novamente, demonstrando o efeito adiado da ameaça de 

castração. 

Durante esse período, notava-se uma considerável melhora em Hans. A ambivalência 

de sentimentos para com o pai começava a se tornar mais clara, uma vez que a própria criança 

chegou a mencionar que gostava do pai e não da mãe, como o pai lhe havia dito.  

Ele chamava atenção para o fato de que seu amor por seu pai entrava em conflito 

com sua hostilidade para com ele, considerando-o como um rival junto de sua mãe; 

e censurava seu pai por não haver ainda chamado sua atenção para esse jogo de 

forças, fadado a culminar em ansiedade (FREUD, 1909/1970, p.54). 

 

Considerando o Édipo em Hans, este demonstrava seu amor pela mãe, desejando 

afastar o pai, para assim assumir seu lugar. Segundo o próprio pai, o desejo hostil suprimido 

(de afastá-lo) teria se transformado em ansiedade pela sua figura, o que justificaria o fato de 

Hans, toda manhã, procurar o pai para se assegurar de que ele não foi embora. Para Freud, 

essa ansiedade do pequeno apresentava o fator do medo do pai, assim como o medo pelo pai; 

o primeiro teria origem na hostilidade para com ele, enquanto o segundo se derivava do 

conflito entre a afeição e a hostilidade. 

Constatava-se uma atualização do medo de Hans, que se deslocava para o anseio ao 

ver carroças entrando e saindo do pátio do armazém que ficava em frente à sua casa e, mais 

especificamente, no medo de que os cavalos caíssem quando a carroça fizesse a curva, 

considerando que se assustava mais com os cavalos grandes do que com os pequenos. No 

diálogo com seu pai, Hans esmiuçava seu medo por cavalos, detalhando-o; assim, lhe 

assustavam mais, além dos cavalos grandes, aqueles com a “coisa preta” ao redor da boca e as 

carroças de mudança, que por transportarem material pesado poderia facilitar que os cavalos 

caíssem, pelo fato de ter visto, uma vez, um cavalo de ônibus cair. 

Esse episódio, em que viu o cavalo cair, foi associado ao início da “bobagem” de 

Hans e, segundo Freud, “A corrente de pensamento, conforme veremos, consistia no fato de 

que o cavalo (seu pai) o morderia por causa de seu desejo de que ele (seu pai) caísse” 
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(FREUD, 1909/1970, p. 59). Além disso, havia a possibilidade de Hans ter relacionado o 

cavalo grande e pesado que viu cair, ao desejo de que seu próprio pai caísse e morresse, 

deixando livre o lugar ao lado de sua mãe. Depois disso, Hans passou a brincar de cavalo, 

trotando, caindo, esperneando com os pés, relinchando, correndo atrás do pai e o mordendo – 

o que apontava para representação dele ser o cavalo, mordendo seu pai e identificando-se ao 

mesmo. 

 Segundo Hans, esse barulho que fazia com os pés (esperneando) acontecia quando 

estava zangado ou quando, mesmo querendo brincar, precisava fazer “lumf” (o termo “lumf” 

era usado para evacuar, e possivelmente teve sua origem na associação que Hans fizera entre 

suas fezes e uma meia, devido a semelhança de forma e cor, considerando-se ainda que em 

alemão “lumf” soa parecido com “strumpf”, que é meia). Dias depois, o pai de Hans 

ponderou que um cavalo de ônibus que cai e faz barulho com suas patas assemelha-se a um 

“lumf” caindo e fazendo barulho. Nessa perspectiva, estaria o medo de Hans da defecação e o 

medo de carroças muito carregadas – medo do estômago muito cheio. Ainda em relação aos 

cavalos, o pai de Hans, ao vê-lo assustar-se com uma carroça saindo do portão do pátio da 

frente da casa deles, considerou a semelhança entre os portões e “um traseiro”, ao que Hans 

assentiu e confirmando essa hipótese acrescentou que os cavalos seriam os “lumfs”. 

No contexto do “lumf”, Hans apresentou nojo ao ver as calças amarelas e as pretas 

de sua mãe, o que segundo Freud se processava porque o prazer que anteriormente sentia ao 

ver as calças da mãe, com a repressão, tinha se transformado em nojo, logo se envergonhava. 

“Na realidade, vestir e tirar as calças eram parte do contexto do ‘lumf’. Seu pai estava 

inteiramente ciente de tudo, e também daquilo que Hans tentava ocultar” (FREUD, 

1909/1970, p. 66). Posteriormente, Hans falou de seu nojo ao ver, especificamente, as calças 

pretas da mãe, o que lhe levava a cuspir,  

“Mas eu não cuspo quando ela põe suas calças ou as tira. Eu cuspo porque as calças 

pretas são pretas com um ‘lumf’ e as amarelas são como pipi, e então eu acho que 

tenho que fazer pipi. Quando mamãe está usando suas calças, eu não as vejo; ela usa 

suas roupas por cima delas” (FREUD, 1909/1970, p. 71; grifo no original). 

 

Aproximando-se do fim do relato do caso clínico, Freud trouxe algumas outras 

fantasias elaboradas por Hans, como a fantasia da banheira, na qual a criança se direcionava 

ao pai e lhe relatava: “Papai, eu pensei uma coisa: eu estava no banho, e então veio o 

bombeiro e desaparafusou a banheira. Depois ele pegou uma grande broca e bateu no meu 

estômago” (FREUD, 1909/1970, p. 74; grifo no original). De acordo com o pai, a fantasia 

devia ser entendida como uma cena em que Hans estivesse na cama com a mãe, chegando 
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depois o pai para tirá-lo de lá e com seu pênis grande (a grande broca) teria o empurrado do 

seu devido lugar, ao lado da mãe. 

As três últimas fantasias que marcaram o relato do caso foram a da boneca de 

borracha, a fantasia em que Hans tinha suas filhas imaginárias e a do bombeiro. Na primeira, 

brincando com uma boneca de borracha em que Hans chamou de Grete (uma das crianças de 

Gmunden e com quem Hans tinha uma afeição particular), ele inseriu um pequeno canivete na 

boneca, por meio da abertura em que antes existia um pequeno guincho. Depois de enfiar o 

canivete, Hans separou as pernas da boneca, de modo a deixar que apontasse a pequena faca. 

“Ele tinha dito à empregada, apontando para entre as pernas da boneca: ‘Olha, lá está o pipi 

dela! ’” (FREUD, 1909/1970, p.92).  

Tal episódio pareceu uma boa solução para a ausência de pênis nas mulheres, assim 

como demonstrou a sagacidade da criança diante do complexo de castração e do nascimento 

dos bebês. Segundo Freud,  

Como seus pais ainda hesitavam em dar-lhe a informação que já estava, a essa 

altura, muito atrasada, o pequeno Hans, com um golpe audaz, tomou em suas 

próprias mãos a direção da análise. Por meio de um brilhante ato sintomático, 

“Olhem!” ele tinha lhes dito, “é assim que eu imagino que aconteça um nascimento” 

(FREUD, 1909/1970, p. 94). 

 

Certamente foi a escassez e parcialidade dos esclarecimentos vindos do pai que 

viabilizou a Hans elaborar a penúltima fantasia – suas filhas imaginárias. Nesse contexto, 

Hans continuava envolvido com o enigma da participação do pai no advento do bebê e teria 

então lhe questionado sobre o funcionamento de “ser pai”, já que um pai não poderia ter 

bebês, fazendo a seguinte pergunta: “‘[...] então, como é que funciona a minha vontade de ser 

papai? ’” (FREUD, 1909/1970, p. 100). Frente a isso, o pai de Hans lhe disse que ele desejava 

ser pai e ser casado com a própria mãe, gostaria de ter o tamanho do pai e seu bigode, além de 

que a mãe tivesse um bebê. Contudo, o retorno de Hans quanto a isso era o de que ele só teria 

filhos quando fosse casado e se assim o quisesse, sendo casado com a mãe, e caso não fosse 

sua vontade, Deus também não desejaria.  

Ao que tudo indicava, Hans estava mesmo envolvido com a questão de ter filhos e 

diante disso ele elaborou a penúltima fantasia para dar conta desse enigma, as filhas de Hans, 

que eram filhas de sua fantasia, e por sua vez, filhas da masturbação. Em nota de rodapé 

Freud esclareceu: 

Não há necessidade, por causa disso, de presumir que haja em Hans a presença de 

uma corrente feminina de desejo de ter criança. Era com sua mãe que Hans tinha 

tido sua mais feliz experiência como criança; ele estava então repetindo as 

experiências e desempenhando o papel ativo, que desse modo era necessariamente o 

da mãe (FREUD, 1909/1970, p.100). 
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Após essa questão sobre ter filhos, o pai de Hans registrou um desaparecimento 

quase que completo da ansiedade da criança, à exceção de que o filho gostava de permanecer 

próximo a casa, caso fosse necessário retornar às pressas, embora isso não tenha ocorrido, 

uma vez que a criança ficava na rua o tempo todo. Em uma intervenção paterna, Hans 

demonstrou como resolveu o Édipo – na ocasião, ao ver Hans brincando com as filhas 

imaginárias, o pai perguntou pelas mesmas e pontuou que um menino não podia ter filhos, ao 

que Hans contornou a questão lhe dizendo que se antes ele era mãe deles, agora não era mais 

e sim seria o pai. Na sequência, ao ser interpelado sobre quem seria a mãe, Hans respondeu 

que seria sua própria mãe, seu pai seria o avô das crianças e sua avó paterna a avó dos seus 

filhos. 

As coisas estavam caminhando para uma conclusão satisfatória. O pequeno Édipo 

encontrou uma solução mais feliz do que a prescrita pelo destino. Em vez de colocar 

seu pai fora do caminho, concedeu-lhe a mesma felicidade que ele mesmo desejava: 

fez dele um avô e casou-o com sua própria mãe também (FREUD, 1909/1970, 

p.104). 

 

A última fantasia de Hans relatada no caso foi a do bombeiro, na qual este retirava o 

traseiro de Hans com um par de pinças, e depois lhe dava outro, fazendo o mesmo com seu 

pipi. A essa fantasia, seguiu a interpretação do pai de Hans de que o bombeiro teria dado 

traseiro e pipi maiores para o filho, pontuando o desejo de este ser o pai, bem como a 

equivalência entre essa fantasia e a fantasia da banheira, uma vez que a banheira grande seria 

um traseiro e a broca ou chave de parafuso um pipi. Para Freud, com essa última fantasia, 

Hans teria superado a ansiedade proveniente do complexo de castração, pois o bombeiro teria 

vindo e levado seu pênis, mas lhe teria dado em troca um maior.  

 

2.2. Hans em Lacan 

Quando se iniciou esse capítulo optou-se por abordar os acontecimentos do caso do 

pequeno Hans e a cronologia dos fatos a partir do relato proporcionado por Freud, deixando 

para essa segunda seção a perspectiva lacaniana do mesmo. A princípio, acerca do interesse 

de Hans pelo seu “pipi” que se encontrava presente no começo do caso clínico, Lacan (1956-

57/1995) pontuava que tais questões remontavam não apenas ao “pipi” da própria criança, 

mas também aos dos seres animados, em especial o de pessoas maiores do que ele. Nesse 

sentido, destacava a curiosidade sexual do pequeno Hans, a qual teria despertado nele o 

espírito de indagação, levando-o ao autêntico conhecimento abstrato. 

Quanto aos questionamentos que Hans fazia aos pais sobre seus “pipis”, acredita-se 

que os mesmos apontavam para a confabulação que a criança construía consigo a partir das 
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respostas, muitas vezes parciais, que recebia do pai. Desta forma, ver o “pipi” de animais 

grandes, fez-lhe imaginar que a mãe também o tinha, e assim passou a vigiá-la enquanto se 

despia, esperando ver seu “pipi” que deveria ser tão grande quanto o de um cavalo. A 

proibição que recebera da mãe – a de brincar com seu órgão sexual – cedeu lugar ao desejo de 

olhar os órgãos sexuais dos outros, bem como ao comportamento que seria caracterizado 

como exibicionista. 

Para Lacan, quando Hans se exibia, não se tratava de pura e simples mostração, mas 

se tratava de mostração de si mesmo, por si mesmo, à mãe, que estava como um terceiro. 

Após ter discorrido sobre o Édipo para a menina, Lacan abordou particularidades deste no 

caso do menino e, assim, em seu ponto de vista, embora a função do Édipo parecesse mais 

claramente voltada a permitir a identificação do sujeito com seu próprio sexo, o que se 

produziria na relação ideal, imaginária, com seu pai, o verdadeiro objetivo do Édipo seria a 

situação do sujeito em relação à função do pai, “[...] isto é, que ele próprio aceda um dia a 

essa posição tão problemática e paradoxal de ser um pai” (LACAN, 1956-57/1995, p. 208). 

A partir do interesse pelo “pipi” e do caráter exibicionista que acompanhava Hans 

naquele momento em que se via inundado pelo autoerotismo, a relação com a mãe se 

formalizava. Nessa relação, Hans assumiu a posição de oferecer à mãe o objeto imaginário do 

falo, a fim de lhe proporcionar satisfação completa. Contudo, “[...] o exibicionismo do menino 

diante da mãe só pode ter sentido fazendo intervir junto à mãe o grande Outro, que é, de certa 

forma, sua testemunha, aquele que vê o conjunto da situação” (LACAN, 1956-57/1995, 

p.212).  

Considerando que este comportamento parte do complexo de Édipo, há o momento 

em que a situação oscila e a dimensão da relação simbólica se apresenta; ressaltando-se a 

inexistência de um momento certo para passagem do jogo imaginário. Se antes, o objeto ao 

mesmo tempo estava e não estava lá (o pênis da mãe), objeto presente e ausente, a partir do 

momento da virada, o objeto não é mais o objeto imaginário com o qual o sujeito tapeava, 

mas o objeto sobre o qual o grande Outro é sempre capaz de mostrar que o sujeito não o tem, 

ou o tem de forma insuficiente. Por isso, a castração exerceria a função necessária à assunção 

do falo materno como um objeto simbólico. 

Concernindo à elaboração edípica de Hans, este declarava seu desejo de ter a mãe à 

custa do pai, constituindo uma rivalidade com o mesmo. Para Lacan (1956-57/1995), essa 

rivalidade se referia àquelas que entram em jogo na relação especular, onde “o eu ou o outro” 

seria questão fundamental, enquanto a fixação na figura materna, que se tornou objeto real 

após as primeiras frustrações, não mudaria em nada. Por conta do apego a este objeto real – a 
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mãe – se caracterizar como frustrante, todo objeto feminino se constituiria enquanto 

desvalorizado, um substituto, sempre parcial em referência ao objeto primeiro materno. 

Enfim, o complexo de Édipo sinalizaria para o momento em que a mãe é considerada 

e vivida em função do pai, sendo este um pai no sentido absoluto do termo, um pai simbólico 

que traz uma nova dimensão à relação da criança com a mãe. Quanto a esse pai, Lacan trouxe 

que “É ele quem possui a mãe, que dela goza legitimamente” (1956-57/1995, p. 408) e que 

permite a instauração da ordem simbólica, dado que o questionamento desta ordem surge na 

criança pelo viés da pergunta O que é um pai?. O pai seria o pivô da ordem genealógica, 

entendida como aquela que organiza as possibilidades de como a criança pode se relacionar 

com um pai e com uma mãe e o que isso significa, pois é o mundo organizado por essa ordem 

que a criança terá que enfrentar. 

Dada as identificações com a mãe numa relação fantasística com o pai, qualquer que 

fosse a forma como se apresentava o impasse da situação de Hans com sua mãe, fez-se 

preciso introduzir nesta outro elemento: o pai chegava como terceiro na relação entre a 

criança e a mãe, porém, muitas vezes chegava em quarto frente à presença do falo inexistente. 

O pai era entendido como aquele que possuía a mãe, enquanto esta o tinha como pai, com seu 

verdadeiro pênis, um pênis suficiente, em contraponto da criança, vítima de um instrumento 

rejeitado e desdenhado. 

 Seguindo essa perspectiva, o complexo de Édipo teria seu fim correlativo à 

instauração da lei, que mesmo recalcada no inconsciente, torna-se permanente. “É nessa 

medida que existe algo que responde no simbólico (...). Ela também está baseada no real, sob 

a forma desse núcleo deixado atrás de si pelo Complexo de Édipo” (LACAN, 1956-57/1995, 

p. 216). A referência que Lacan fez a esse “núcleo” dizia respeito ao que ele nomeou como 

núcleo permanente da consciência moral, o supereu. Do fim do Complexo de Édipo à 

instauração da lei, há nesse contexto um significante que marca, que fará existir no homem 

um significante que pontua sua relação com o significante, haverá o supereu. Somente a partir 

deste raciocínio seria possível entender o que estava envolvido na formação da fobia de Hans 

e assim, para Lacan, mesmo com todo o amor paterno, toda sua gentileza e inteligência, o pai 

real se apresentava via carência. 

Paralelamente à constituição edípica em Hans, quando ele estava com três anos e 

meio, nasceu sua irmã, Hanna. É exposto no relato do caso que este acontecimento provocou 

na criança diversos sentimentos, desde hostilidade até afeição pela irmã que acabava de 

chegar. Em relação ao comportamento de Hans após o nascimento de Hanna, Lacan lembrou 

o trabalho que seu imaginário realizava para dar conta de alguns enigmas que lhe faziam 
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questão e uma das saídas foi a de adotar algumas meninas imaginárias, com as quais poderia 

fazer tudo que se faz com crianças – a última fantasia relatada.  

O rico imaginário de Hans deu-lhe a elaboração que responderia ao enigma do 

nascimento da irmã, a partir da construção que envolvia a irmã numa caixa, no carro, em cima 

de cavalos. A elaboração fantasística de Hans colocava a irmã na posição de criança 

imaginária que lhe cabia, estando desde sempre no convívio com o pequeno Hans, esboçando 

para ele uma relação, também imaginária, por meio da qual se estabilizaria sua relação com 

referência ao objeto materno. Assim, “O pequeno Hans se serve, literalmente, de sua 

irmãzinha como de uma espécie de ideal do eu. Ela se torna senhora do significante, a senhora 

do cavalo, ela o domina” (LACAN, 1956-57/1995, p. 418-419). 

Hans também não queria ter Hanna como intrusa entre ele e sua mãe, para que 

pudesse desfrutar sozinho dela. Contudo, Lacan (1956-57/1995) salientou que a criança nunca 

está sozinha com a mãe, só intervindo como substituta, compensação, “[...] numa referência, 

qualquer que seja ela, ao que falta essencialmente à mulher” (p. 247). Por isso, a mãe seria 

apreendida pouco a pouco pela criança, buscando complementar a falta que lhe marca e que 

paulatinamente a criança satisfaz, mas apenas enquanto satisfação substitutiva. Na conduta 

desta mãe com o pequeno Hans, observou-se que ele funcionava como um apêndice, logo a 

mãe o carregava para todo e qualquer lugar, até mesmo o banheiro, vindo a trocar-se em sua 

frente. 

Como parte da relação mãe-criança, além desse desejo de afastar a irmã para gozar 

sozinho da figura materna, o que também acontecia quando Hans hostilizava o pai, o menino 

apresentava um aumento da afeição pela mãe, afeição transformada em ansiedade e 

posteriormente reprimida. Era fato que Hans ansiava estar com sua mãe, “mimar” com ela, 

situação que se formalizava em suas fantasias, como a da girafa amarrotada – havia duas 

girafas, a grande que gritava porque Hans teria levado a pequena, amarrotada, para longe da 

primeira e ao término dos gritos, Hans sentava-se sobre a girafa amarrotada.   

Segundo Lacan (1956-57/1995), nesta fantasia, Hans buscava restituir à mãe o falo 

que lhe faltava, pois a criança em sua totalidade seria o falo: ele falicizava a mãe por inteiro 

sob a forma de um duplo, fabricando uma metonímia dela. Da imagem ao símbolo, existiu a 

girafa pequena que não passava de um desenho na folha de papel que poderia ser amassada, 

representando o duplo materno sobre o qual se poderia sentar ou mesmo amassá-lo. “Trata-se 

da transformação de uma imagem desenhada numa bola de papel, que é inteiramente símbolo, 

elemento mobilizável como tal. E ele se senta em cima de sua mãe enfim reduzida ao 

símbolo, a este trapo de papel” (LACAN, 1956-57/1995, p. 280). Por via dessa produção, 
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Hans sinalizava o desejo de recuperar a mãe – dividida com a irmã – mesmo frente à irritação 

do pai, o qual por ventura nunca se produzia no real, uma vez que o pai nunca a assumia, 

escutando da criança que deveria ficar com raiva, ter ciúmes e assim, coube à Hans convocar 

o pai ao seu lugar no Édipo. 

No que diz respeito à lógica da relação entre excitação sexual e ansiedade na 

perspectiva da relação mãe-criança, o comportamento de Hans no início de sua ansiedade – o 

qual se referia ao medo de que um cavalo lhe mordesse – era visto como resultado da 

masturbação e, portanto, deveria cessar. Hans, então, oscilava entre o ato masturbatório e 

desejo de ver o “pipi” da mãe, o que segundo Lacan (1956-57/1995), apontaria para o desejo 

de apreensão no real da ausência de pênis na mulher, sobre o qual se apoia a noção de 

castração. Assim, considerando o falo na relação pré-edipiana da criança com a mãe, esta é 

objeto de amor, desejado por sua presença, por isso “A reação, a sensibilidade da criança à 

presença da mãe é muito precocemente manifesta em seu comportamento” (LACAN, 1956-

57/1995, p. 228). 

Como objeto inicialmente simbólico, a mãe representa um objeto de amor e, 

posteriormente, é na “crise da frustração” que ela se realiza, e assim, a mãe objeto de amor 

pode ser a mãe real, na medida em que ela frustra esse amor. Dado isso, a relação da criança 

com a mãe, enquanto relação de amor possibilita o que foi denominado como relação 

indiferenciada primeira. Nesta, a criança se inclui na relação como objeto de amor da mãe 

pelo viés de que ela traz prazer à mãe e, portanto, ser amado tem um peso significativo para a 

criança, na sua relação com a figura materna. 

Seguindo essa lógica, Lacan problematizou a questão do Penis-neid, ponderando se a 

criança o preencheria ou não e colocando-o como termo fundamental da relação da mãe com a 

criança, logo: 

É na relação com a mãe que a criança experimenta o falo como centro do desejo 

dela. E ela própria se situa ali em diferentes posições pelas quais é levada a manter, 

isto é, muito exatamente, a tapear este desejo da mãe (LACAN, 1956-57/1995, 

p.230).  

 

Constitui-se, portanto uma relação da ordem da tapeação, onde a criança apareceria 

oferecendo nela mesma o falo à mãe, numa relação imaginária, na qual a criança mostraria à 

mãe que pode satisfazê-la, não só na posição de criança, mas também quanto ao desejo. 

No caso do pequeno Hans, o falo se apresentava diversas vezes, desde sua 

curiosidade pelo “pipi” de seus pais, até seu interesse pelo próprio “pipi”. Segundo Lacan, só 

se falava de falo, pois Hans estava o tempo todo fantasiando o falo, perguntando a mãe sobre 

o falo dela, depois quanto ao do pai, depois dos animais. “Se nos ativermos às afirmações que 
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nos são feitas, o falo é realmente o objeto pivô, o objeto central, da organização de seu 

mundo” (LACAN, 1956-57/1995, p. 231). Nesse sentido, quando o próprio pênis tornou-se 

algo real e Hans começou a se masturbar, veio a intervenção da mãe, que não se fez tão 

importante quanto ao fato do pênis ter se tornado real, o que levou Lacan a questionar se não 

seria tal acontecimento que incidiu sobre a angústia. 

Hans podia, então, ser colocado entre a pulsão real e o jogo imaginário do engodo 

fálico, isso em relação à sua mãe. Havia a ideia de que não bastava mais oferecer a Hans o 

que a ele deveria ser dado, logo ele se via no desamparo, e com isso, formava-se um curto-

circuito, que o conduzia a apoderar-se do seio materno para resolver todas suas questões, na 

tentativa de apoderar-se da lacuna que se abria diante dele, a qual correspondia ao movimento 

de ser devorado pela mãe. É esse raciocínio que sustenta a perspectiva de que o objeto da 

fobia de Hans não era qualquer cavalo, mas um cavalo que mordia e assim Lacan pontuava 

que na estrutura da fobia o tema da devoração sempre estaria presente. 

Em que repousaria a ligação entre a devoração presente na estrutura fóbica e a 

relação de Hans com sua mãe? Entre ambos observava-se uma “realidade sufocante e única da 

mãe” a que Hans se sentia ligado, com produção máxima de angústia, uma relação de 

devoração. “A partir do momento em que se sente, ao mesmo tempo, entregue à mãe, 

ameaçado e anulado por ela, esta representa a situação de perigo, perigo além disso 

inominável em si, angústia, falando propriamente” (LACAN, 1956-57/1995, p. 367). O 

desenvolvimento dessa situação com a mãe residiria no fato de que Hans teve de descobrir 

como o que, para além da mãe, era amado por ela. Tal situação se complicou quando Hanna 

nasceu e apresentou-se como uma criança real, vindo Hans a se encontrar frente ao não saber 

quanto ao que lhe pertencia de fato – seu pênis real. Dada a circunstância, dois polos da fobia 

refletiram este embaraço: o cavalo que mordia e o cavalo que caía. 

Enquanto Hans não podia satisfazer sua mãe em nada, e ela se bastava na medida em 

que ele se contentava quando ela não o satisfazia em nada, ou seja, o morderia como ele a 

morde, portanto, sucedia a fobia do cavalo que morde. “A função da mordida, bem como a da 

queda, são dadas nas estruturas mais aparentes da fobia” (LACAN, 1956-57/1995, p. 369) e, 

assim, existia uma relação entre a mordida do cavalo e a “devoração” materna. No que diz 

respeito ao cavalo que cai, este caía exatamente como Hans foi deixado cair a partir do 

nascimento de Hanna, o que não nega a necessidade de que o pequeno Hans seja comido e 

mordido, e a mordida, entendida como a captação pela mãe, seria tão desejada quanto temida. 

Da mesma forma, a queda do cavalo não era somente temida por Hans, mas também desejada, 

bem como ele desejava ver cair sua irmãzinha. 
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Após a única consulta de Hans com Freud, adveio o que se tornou conhecido como 

complexo do lumf que se fazia presente relacionado à reação da criança diante das calças da 

mãe. Ver ou não ver as calças falava do que se passava diante dos véus, estando as calças para 

Hans ligadas a uma reação de repulsa e não fetichista, logo a criança não as teria reconhecido 

como seu objeto, ficando satisfeito com elas. No caso, quando a mãe usava as calças, elas não 

tinham o caráter repugnante, logo cumpriam sua função, pois permitiam a Hans continuar a 

sustentar o engodo do falo. “Cada vez que ela põe e tira as calças, o pequeno Hans está 

pendurado nela, importunando-a, e a mãe se desculpa com o pai – que aliás não ignora 

grandes coisas a esse respeito, mas que refaz então seu questionariozinho” (LACAN, 1956-

57/1995, p. 365).  

Nesse jogo de ver e não ver, como também o de ver o que não podia ser visto porque 

não existia, sabendo o pequeno Hans muito bem disso, era preciso ver o que não podia ser 

visto por trás de um véu, logo um véu deveria ser posto diante da inexistência do que se devia 

ver. Através da ideia do véu, das calças da mãe, se dissimulava a fantasia essencial às relações 

entre a mãe a criança: a fantasia da mãe fálica; em torno do qual o lumf seria introduzido. O 

paralelo traçado entre o lumf e as calças é o de que ambos podem cair e é à medida que o véu 

cai que se constituía o problema para Hans. O lumf, enquanto os excrementos da criança, 

intervinha sempre na função da articulação significante em relação ao tema da roupa, do véu, 

por trás da qual se esconderia a ausência negada do pênis da mãe. 

Nesse contexto, o qual ocorria já na iminência da conclusão do relato do caso, Hans 

trouxe uma de suas últimas fantasias, a fantasia da banheira – enquanto estava no banho, um 

bombeiro vinha e desaparafusava a banheira de Hans, para depois bater-lhe no estômago com 

uma grande broca. Para Lacan (1956-57/1995), nesta fantasia Hans abandonou o objeto olhar 

e assumiu o furo, ou seja, a posição materna, buscando entender sua função para a mãe: ele 

teria ou não peso para esta? Consideramos aqui o fato de que Hans só se sentia à vontade na 

banheira da casa de Viena, logo que seu traseiro pequeno a preenchia, fazendo peso, porém, 

em lugares em que a banheira estivesse longe de lhe apresentar essa garantia, voltavam as 

fantasias de devoramento e de angústia, o que fazia com o que ele recusasse tomar banho em 

outro lugar, como em Gmunden. 

Na fantasia das filhas imaginárias, tidas por Hans como meio de solucionar alguns 

enigmas, como a participação do pai no seu nascimento e no de Hanna, bem como a questão 

de ter filhos. Na visão de Lacan, essa fantasia demonstrava um paralelo com a possibilidade 

futura da relação entre o pequeno Hans e as mulheres. Hans já apresentava em seu discurso as 

filhas como sendo muito mais imaginárias do que antes, incorporando a função fantasística, 
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resultante da solução da crise, da relação entre Hans com as mulheres, “[...] podemos dizer 

que, do ponto de vista da superfície, o resultado da heterossexualidade do pequeno Hans foi 

suficientemente alcançado, mas essas meninas vão permanecer marcadas pelo estigma de seu 

modo de entrada em sua estrutura libidinal” (LACAN, 1956-57/1995, p.346). A partir disso, 

se colocou que Hans teria uma relação de amor com as mulheres, estando elas ligadas nele por 

meio de uma experimentação de seu poder, nunca deixando ele de temê-las, sendo elas 

senhoras dele, arrebatadas à mãe. 

Toda produção fantasística de Hans apontava para presença do imaginário, logo que 

seus relatos não se tratavam de sonhos, mas de elucubrações com as quais o analista estaria a 

trabalhar, a matéria imaginária, rica em ressonâncias (LACAN, 1956-57/1995). Para Hans, se 

fazia necessário ampliar o horizonte, passar para um círculo mais vasto, cujo impasse estaria 

na relação sintomática com a mãe, logo a inserção de Hans no mundo dependia da mãe, vindo 

a criança a angustiar-se toda vez que desejava ultrapassar certo círculo de visão de sua casa. 

Voltar para casa ansiosamente diria, nesse caso, respeito ao temor que toda a casa se fosse, o 

que nos faz pensar que era da casa que se tratava e não da mãe que possivelmente não se 

encontrasse lá, como se imaginava. “É a casa que está em causa, desde o momento em que ele 

compreende que esta mãe lhe pode faltar, e ao mesmo tempo que ele permaneceu totalmente 

solidário a ela” (LACAN, 1956-57/1995, p. 336). 

Destarte, o que as fantasias teriam possibilitado a Hans foi que ele pudesse elaborar 

acerca da diferença entre os sexos, da gravidez de sua mãe, de seu nascimento e do de Hanna, 

do seu desejo pela mãe e sentimentos hostis pelo pai. Quanto à gravidez da mãe, Hans teria 

sim notado esse episódio e teria juntado os fatos do caso para entender de onde vinha o bebê e 

onde ele tinha estado anteriormente. Sustentado nisso, teria sido hostil com seu pai ao contar-

lhe a história da cegonha, o que aparecia nas brincadeiras de Hans em que montava e batia 

nos cavalos. 

Nesse caso, a história da cegonha não lhe era mais suficiente. Hans construía sua 

própria lógica para explicar o advento e o nascimento dos bebês. Da mesma forma, outra 

situação em que uma brincadeira sua tentava mostrar ao pai não estar acreditando em nada 

que este lhe contava, foi a que aconteceu com a boneca de borracha. Enfiar um canivete, 

fazendo-o sair entre as pernas, além de remeter ao nascimento de um bebê, também pareceu 

se referir à possibilidade de um pênis na ausência deste. Com tudo isso, pode-se perceber a 

riqueza presente não só nas fantasias, mas também no discurso de Hans, o que fez dessa 

criança o caso ímpar para análise infantil. 
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2.3. Hans entre Freud e Lacan: algumas considerações 

Quando se iniciou esse capítulo foi proposto dispor o caso do pequeno Hans a partir 

de dois olhares: o de Freud e o de Lacan. Em relação ao primeiro foi utilizado o texto base, o 

próprio relato do caso de 1909, quanto ao segundo, o material de referência foi o seminário 

em que Lacan articula as relações objetais com o caso clínico em questão. Dado isso, o que 

pode ser apreendido ou encontrado como pontos incomuns entre as duas perspectivas? 

Os dois teóricos concordam quanto a alguns comportamentos de Hans, como seu 

instinto de inquérito, sua curiosidade pelas questões sexuais, a riqueza de informações e de 

articulações no discurso da criança, além do interesse pelo seu órgão sexual e dos outros ter 

figurado em caráter de valor no início do caso. Pertinente à formação sexual de Hans, 

observou-se a proibição da mãe diante das atividades masturbatórias, que se expressavam não 

apenas pelo ato de tocar o pênis, mas também eram acompanhadas do exibicionismo 

característico de Hans. 

Nesse ponto, Freud tratou a questão como uma exibição do órgão associado ao 

prazer de olhar as genitálias dos outros, ao tempo em que Lacan destacou que o exibicionismo 

tinha uma direção: a mãe. Dessa forma, o autoerotismo de Hans passou a bordear a relação 

dele com a mãe, que foi se definindo pela afeição do menino pela figura materna, pelo desejo 

de afastar terceiros (o pai e Hanna) a fim de ter a mãe só para si, bem como pela tentativa de 

Hans de ocupar o lugar do objeto causa de desejo da mãe. Dentro desse panorama, elabora-se 

o Édipo em Hans, que segundo Freud denotava querer ver o pai longe para desfrutar da mãe, 

desejo que sofrera um deslocamento, logo Hans passou a temer a mordida do cavalo. 

Quanto a Lacan, o complexo de Édipo foi abordado a partir do questionamento sobre 

a função paterna, uma vez que caberia ao pai organizar a ordem simbólica da criança na 

medida em que caberia à mãe ser função do pai e este enquanto interditor agiria para que 

houvesse a instauração da lei, apropriada ao final deste complexo. Mas, no caso de Hans o 

percurso não foi bem esse, uma vez que não existia um pai real – sobre essa questão 

abordaremos melhor no capítulo seguinte. 

Seguindo a sequência dos fatos, houve o nascimento de Hanna, que proporcionou a 

Hans perder seu posto de majestade entre os pais e a ter que dividir a mãe, que então passou a 

direcionar os cuidados também à criança que chegara. Nesse sentido, Hans transitou do desejo 

de que a irmã caísse na banheira até a afeição pela mesma, embora sempre estivesse às voltas 

com as dúvidas quanto à concepção e nascimento de Hanna – o que se estendia aos bebês de 

modo geral. A tais dúvidas somavam-se outros questionamentos, como por exemplo, onde 

entraria o pai na questão sobre ter filhos, o que Hans esmerava-se em explicar pela via da 
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fantasia, a qual, segundo Lacan, apontava para o trabalho que o imaginário da criança 

realizava.  

Com aproximadamente cinco anos surgiu a fobia em Hans, caracterizada pelo medo 

de que um cavalo o mordesse na rua. Anterior a esse receio, para Freud teria se iniciado uma 

ansiedade diante da mãe, após o aumento da afeição pela mesma; por outro lado, a fobia 

desenvolveu-se em estreita relação com a posição de Hans frente à figura materna. Tal 

perspectiva pôde ser observada na fantasia da girafa amarrotada, a qual para Freud apontou 

para a ideia de tomar posse, bem como de desafio, enquanto para Lacan, direcionava para a 

tentativa de Hans de restituir à mãe o falo faltante, na medida em que a criança falicizava a 

mãe. Diante disso, foi trazida a ideia da mãe como objeto de amor, mas também como aquela 

capaz de frustrar esse amor. Coube também a Lacan circunscrever essa relação entre Hans e 

sua mãe como sendo da ordem da tapeação, ao tempo que se realizava de acordo com a 

estrutura de devoração materna – o que fora associado à inscrição da angústia em Hans e à 

temida mordida do cavalo.  

Correlato a esse período, ocorreu a primeira e única consulta de Hans com Freud, o 

que foi marcada pela presença de esclarecimentos quanto aos sentimentos que a criança nutria 

pelos pais. Tornou-se sabido que após tal momento, o medo de cavalos foi atenuando-se, 

mesmo que esse movimento tenha sido caracterizado pela via do deslocamento, logo Hans 

passou a desejar olhar exatamente aqueles que tanto temiam – nesse ponto, nota-se a 

relevância do objeto olhar para essa criança.  

Foi então que emergiu o contexto do lumf – lembrando aqui a diversidade de sentidos 

para esse significante. Segundo a lógica freudiana, o lumf se relacionaria ao nojo que Hans 

sentia ao ver as calças da mãe, o que se fazia acompanhado do sentimento de vergonha. Por 

outro lado, o ponto de vista lacaniano trouxe a questão dos véus e com eles a noção de que as 

calças quando usadas pela mãe não tinham o valor de repugnância, logo cumpriam sua função 

de velar o engodo fálico em que se sustentava a relação mãe-criança. 

Por último, o relato do caso apresentou algumas fantasias de Hans, dentre as quais 

estava a da banheira, cuja interpretação foi dada, pelo pai de Hans, pela via da disputa entre a 

criança e seu pai diante do lugar na cama com a mãe. No caso de Lacan, este destacou a 

mudança de posição de Hans: ao que tudo indicava ele saía do objeto olhar e passava a 

assumir o furo, no caso, a posição materna, ao tentar entender a função que cumpria para a 

mesma. Nas demais fantasias ainda relatadas e que perfizeram o encaminhamento do final do 

caso é acordo entre os dois teóricos a função que elas apresentavam para o menino: solucionar 
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questionamentos pouco esclarecidos pelo pai e possibilitar a construção do saber pela própria 

criança. 
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3. O SINTOMA FÓBICO COMO “JANELA PARA O MUNDO”. 

 

Na maioria das vezes essa fobia é resolvida quando a 

criança percebe a ordem que rege não apenas sua 

sexualidade, mas também sua transmissão e filiação 

(CHEMAMA, 1995, p.77). 

 

Esta seção do texto dedica-se a trabalhar a fobia no pequeno Hans a partir do viés 

sintomático, considerando o modo dele – a criança – se dispor no mundo, construir relações, 

criar laços, movimentar-se e responder ao seu sintoma. É nesse sentido, que essa parte do 

trabalho foi nomeada O sintoma fóbico como “janela para o mundo”, entendendo que foi 

diante da fobia que Hans pôde exercer sua função de sujeito, olhar para o mundo com o 

recorte que lhe cabia, considerando seus questionamentos, relações familiares, estrutura de 

devoração materna, presença-ausência paterna e sua própria capacidade fantasística como 

estratégia de resposta ao que era colocado como enigma. 

Para Freud (1894-95/1976a), seria possível distinguir dois tipos de fobias de acordo 

com a natureza do objeto temido: as fobias comuns, que se percebem no medo exagerado de 

coisas que todos detestam ou temem em alguma extensão, incluindo o medo da noite, da 

solidão, da morte, entre outros; e as fobias contingentes, que refletem o medo de condições 

especiais que normalmente não inspirariam medo, como no caso das fobias de locomoção. Em 

ambos os casos, no mecanismo fóbico, se encontra um estado emocional de ansiedade, o qual 

por meio de um processo seletivo promove as ideias adaptadas ao nível do sujeito de uma 

fobia. 

 No caso de Hans, Freud o dispôs na categoria de histeria de angústia, enquanto tipo 

particular de fobia cujo mecanismo se parecia com o da histeria. Com isso, Freud pretendeu 

expor a ideia de que as fobias deveriam ser consideradas como síndromes que podiam fazer 

parte de várias neuroses, o que mais a frente foi designado por Lacan sob a ideia da fobia 

como placa giratória, logo não seria uma entidade clínica isolada, mas estaria a serviço de 

mais de uma estrutura. 

A fobia não deve ser vista, de modo algum, como uma entidade clínica, mas sim 

como uma placa giratória (...) Ela gira mais do que comumente para as duas grandes 

ordens da neurose, a histeria e a neurose obsessiva, e também realiza a junção com a 

estrutura da perversão (LACAN, 2008b, p.298).  

 

Partindo-se do princípio que toda produção sintomática tem sua função, acredita-se 

que a fobia de Hans foi elaborada para seu benefício, uma vez que ela dirigiu a atenção dos 

pais para as dificuldades com as quais qualquer criança se depara no curso da sua constituição 
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subjetiva, tendo de superar os componentes instintuais que lhe são inatos, mas reprimidos e 

lidar com o desconhecido que diariamente se dispõe. O des-conhecido para Hans lhe suscitava 

dúvidas, mas também o fazia produzir curtos-circuitos ideacionais capazes de promover 

respostas que lhe pareciam ser coerentes. Quanto a essa questão, faz-se necessário pontuar o 

quanto foi efetivo os esclarecimentos dados por Freud, quando da única consulta que Hans 

teve com o mesmo, e assim, observou-se certo progresso na análise da criança. 

Esta reflexão se procede de tal maneira, que, naquele momento da análise, Hans foi 

capaz de lembrar-se do acontecimento, que em si mesmo, não trazia muita importância, 

porém teria sido causa precipitadora da doença. Tudo teria se iniciado no passeio que ele fez 

com sua mãe e viu um cavalo de ônibus cair e escoicear com as patas. A corrente dos 

acontecimentos então caminhou de tal forma, que Freud chegou a fazer um resumo sobre os 

resultados já alcançados: 

Por trás do medo que Hans exprimiu primeiro, o medo de que um cavalo o 

mordesse, descobrimos um medo mais profundamente assentado, o medo de cavalos 

caindo; e os dois tipos de cavalos, o cavalo que morde e o cavalo que cai, foram 

mostrados para representar seu pai, que ia puni-lo pelos maus desejos que ele estava 

nutrindo contra ele. Nesse ínterim a análise tinha se afastado do tema da sua mãe 

(FREUD, 1909/1970, p.132). 

 

Foi esclarecido, então, que o acidente com o cavalo, que a criança presenciou, só 

ganharia status de traumático quando foi associado a outro evento ocorrido em Gmunden, a 

queda de Fritzl enquanto eles brincavam de cavalo. A partir disto, deu-se o retorno do 

reprimido, sendo remodelado o material patogênico e transposto para o complexo do cavalo, 

na medida em que os afetos eram transformados em ansiedade. Portanto, destacava-se o fato 

de que o conteúdo da fobia de Hans atravessava um processo de distorção e de substituição 

para que sua consciência tomasse conhecimento dele. Assim, a fobia, enquanto saída 

sintomática e modo de se posicionar no mundo, apareceria como sinal e substituta das 

satisfações instintuais que permaneciam em estado latente (FREUD, 1925-26/1976).  

Nessa perspectiva, a libido de Hans se transformava em ansiedade, sendo projetada 

de seu principal objeto de fobia para os cavalos, e então, estes que anteriormente eram objetos 

de intenso prazer, eram transformados em objetos de medo. Por trás dessa ansiedade, havia o 

medo de ser mordido por um cavalo, que por sua vez substituía, por distorção, a ideia de ser 

castrado pelo pai, uma ideia reprimida. Diante do perigo da castração, apareceria o sinal de 

ansiedade, ao tempo em que se formava a fobia, 

E agora a ansiedade de castração é dirigida para um objeto diferente e expressa de 

forma distorcida, de modo que o paciente teme, não ser castrado pelo pai, mas ser 

mordido por um cavalo (FREUD, 1925-26/1976, p.148). 
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A ansiedade pertencente à fobia seria da ordem do condicional, pois só surgiria 

quando o objeto dela fosse percebido, não sendo preciso pois, ter medo da castração de um 

pai que não se encontrava presente. No caso, como não era possível livrar-se do pai, substitui-

lo por um animal facilitava as coisas, pois o que se tinha a fazer era evitar o encontro com o 

animal, ficando livre do perigo e da ansiedade. Hans impunha uma restrição ao seu Eu, 

produzindo a inibição de não sair de casa como meio de não encontrar qualquer cavalo que 

fosse. Assim, se a ansiedade é uma reação a uma situação de perigo, tudo o que se tinha a 

fazer era evitar tal situação e com isso “[...] se criam sintomas a fim de evitar uma situação de 

perigo cuja presença foi assinalada pela geração de ansiedade” (FREUD, 1925-26/1976, 

p.152, grifo no original). 

Vale ressaltar, que toda a questão também começou quando o pequeno Hans se 

deparou com o seu “faz-pipi”, vindo este a se tornar objeto de satisfação, o que 

posteriormente terminaria por envolver o que se chamou de angústia. A angústia no caso 

estaria atrelada ao que Hans avaliava como sendo capaz de dar e o que o fazia ser amado, 

demonstrando ser da ordem da separação, logo Hans evidenciava em mais de uma situação o 

receio de que seu pai ou mãe fosse embora. Com tudo isso, a angústia não deve ser em 

nenhum momento confundida com a fobia, mesmo que a diferença entre as mesmas seja de 

grande sensibilidade, porém a fobia inclui elementos irredutíveis, muito pouco 

representativos.  

 

3.1. Um tempo para a angústia 

Diante desta introdução a respeito do sintoma fóbico, optou-se por abrir um 

parêntese e adentrar um pouco no campo da angústia. No artigo em que Freud (1894-

95/1976b) se propôs a diferenciar a neurose de angústia da neurastenia, mais especificamente 

em seu apêndice, foi problematizado o termo angst (em alemão) e suas possíveis traduções
11

. 

A tradução para o inglês refere-se a vocábulos como medo, pavor, sobressalto e no caso da 

palavra aparecer como termo psiquiátrico, como é o caso de neurose de angústia, utiliza-se de 

um equivalente técnico na língua inglesa, que na maioria das vezes é anxiety, traduzida na 

edição utilizada por ansiedade.  

Na verdade, o uso psiquiátrico das duas palavras traz à luz suas origens paralelas. 

‘Angst’ é aparentado a ‘eng’, palavra alemã para ‘estreito’, ‘restrito’; ‘anxiety’ 

deriva do latim ‘angere’, ‘sufocar’, ‘estrangular’ ou ‘comprimir’; em ambos os 

casos a referência é aos asfixiantes sentimentos que caracterizam as formas graves 

                                                 
11

 Nesse caso fez-se uso da Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud, 

volume III, o que pode vir elucidar possíveis questionamentos quanto ao emprego dos termos ansiedade e 

angústia. 
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do estado psicológico em questão (FREUD, 1894-95/1976b, p.137-138, grifos no 

original). 

 

Nesse contexto, nota-se um imbricamento entre os termos ansiedade e angústia, 

considerando que o primeiro remonta à ideia de vivência do sofrimento psíquico decorrente 

da presença de um conflito interno, enquanto o segundo – angústia – refere-se a um aspecto 

mais global, abrangendo o componente psíquico ansiedade, além das manifestações 

somáticas. No caso da neurose de angústia, Freud a dispõe como uma síndrome em que todos 

seus componentes podem ser reunidos em torno do sintoma principal da ansiedade, uma vez 

que cada um de seus componentes mantém com a ansiedade uma relação definida (FREUD, 

1894-95/1976b). 

Os sintomas dessa síndrome estariam em torno da irritabilidade geral, da expectativa 

ansiosa, do ataque de ansiedade, do pavor noturno, da vertigem, de tipos de fobias, dos 

distúrbios das atividades digestivas e das parestesias. No caso da expectativa ansiosa ou 

ansiedade crônica, considerada o sintoma nuclear da neurose, a mesma ocorre 

invariavelmente na ansiedade normal incluindo tudo o que se qualifica enquanto ansiedade, 

vindo a qualquer momento ultrapassar a ansiedade que seja considerada plausível, o que 

possibilitaria ao sujeito reconhecê-la como um tipo de compulsão. 

No que diz respeito aos ataques de ansiedade figurar enquanto sintoma da neurose de 

angústia, Freud (1894-95/1976b) pontuou que os mesmos decorrem da irrupção da ansiedade 

na consciência sem que haja encadeamento de ideias. Destarte, o ataque de ansiedade pode 

constituir-se em sentimento de ansiedade, sem ideia associada, ou pode aparecer 

acompanhado de interpretação desde que esta esteja facilmente disponível e assim, teríamos a 

associação às ideias como a extinção da vida, a ameaça de loucura e até mesmo ao distúrbio 

de uma ou mais funções corporais. 

Os ataques de ansiedade teriam seu variante no sintoma do pavor noturno – acordar 

com medo à noite no caso dos adultos, o que normalmente se apresenta combinado com 

ansiedade, dispneia, suores, entre outros mal-estares. No caso deste sintoma, há a ressalva de 

que o pavor noturno infantil também mostraria uma categoria pertencente à neurose de 

angústia. Baseando-se na expectativa ansiosa e na tendência a ataques de ansiedade, somados 

à vertigem, seriam desenvolvidos dois tipos de fobias: a fobia relacionada a riscos fisiológicos 

gerais, e o segundo tipo relacionado à locomoção. Quanto ao primeiro tipo, Freud nos trouxe 

que “Pertencem ao primeiro grupo o medo de cobras, tempestades, escuridão, vermes, e assim 

por diante, tanto quanto o superescrúpulo moral típico e muitas formas da mania de duvidar” 

(FREUD, 1894-95/1976b, p.113). 
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De toda forma, é salutar destacar que os sintomas trazidos como sendo da neurose de 

angústia, que acompanham ou substituem um ataque de ansiedade, podem apresentar-se de 

forma crônica, o que dificultaria o processo de reconhecimento dos mesmos. Em relação às 

causas deste tipo de neurose, tem-se que normalmente a etiologia deve-se à hereditariedade, 

tendo, portanto seu quinhão de disposição inata à síndrome, mas também pode ter suas causas 

creditadas à vida sexual e, nesse caso, haveria perturbações e influências da vida sexual como 

fatores etiológicos operativos (como exemplo, o coito interrompido). Em outras palavras, 

existiria um vínculo entre a neurose de angústia e a economia libidinal na vida sexual, sendo 

mais comum a causa da excitação frustrada: 

Uma excitação libidinal é despertada, mas não satisfeita, não aplicada; no lugar 

dessa libido desviada de sua aplicação surge então a angústia. Até me pareceu 

justificado dizer que essa libido insatisfeita transforma-se diretamente em angústia. 

Tal concepção encontrou apoio em determinadas fobias bastante regulares das 

crianças pequenas (FREUD, 1933/2010a, p. 162). 

 

Seguindo essa lógica, a neurose de angústia se faz acompanhada por uma diminuição 

da libido sexual, o que conduz à expectativa de que “[...] o mecanismo da neurose de angústia 

deva ser procurado em uma deflexão da excitação sexual somática da esfera psíquica, com um 

consequente emprego anormal dessa excitação” (FREUD, 1894-95/1976b, p.126). Com 

frequência, seus sintomas ocorrem combinados com os sintomas da histeria, da neurastenia e 

mesmo da melancolia, porém por outro lado, a neurose de angústia costuma apresentar tanto 

concordâncias quanto diferenças em relação às outras neuroses, como no caso da neurastenia 

e da histeria. Em relação à histeria, por exemplo, divide a causa precipitadora do distúrbio, a 

qual se encontra no âmbito do somático e não no psíquico; ao tempo em que quando se refere 

a outros aspectos, em vez de concordância encontra-se divergência, como na relação entre os 

sintomas da neurose de angústia e da neurastenia, o que não impede das duas neuroses de se 

misturarem. Para Lacan, a diferença entre as duas estaria na relação entre o sentimento de 

medo e o de angústia que Hans apresentou quando se viu “fora do jogo” a partir do 

nascimento de Hanna, logo não lhe seria mais possível preencher a função que lhe cabia, não 

sendo nada mais. 

Anos após esse artigo, em que se tratou da distinção entre neurose de angústia e 

neurastenia, Freud apresentou uma conferência dedicada à ansiedade (FREUD, 1916-17, 

1996a), texto que ainda trouxe das peculiaridades da tradução do termo anxiety, e com isso 

certo conflito entre ansiedade e angústia, considerando que esta última já aparecia como 

estado de sofrimento que não considera a presença de objeto. Neste artigo, Freud optou pelo 

termo ansiedade, a qual foi distinguida em dois tipos: a ansiedade realística e a ansiedade 
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neurótica. A primeira é entendida como uma reação à percepção de um perigo externo, o qual 

é esperado e, portanto previsto. Nessa situação, a ansiedade se relaciona ao reflexo de fuga, 

podendo ser interpretada como um instinto de autopreservação do sujeito.  

Na ansiedade realística, faz-se preciso dosar o grau de ansiedade, pois se for 

excessivo em vez de promover a ação de fuga, por exemplo, termina por paralisar o sujeito. 

Nesse sentido, a reação ao perigo se constitui a partir da soma da ansiedade mais a ação 

defensiva que seja necessária, ao tempo em que há um estado de preparação para o perigo, o 

que envolve desde a atenção sensória até a tensão motora. Já a ansiedade neurótica 

caracteriza-se por representar uma apreensão generalizada, “uma espécie de ansiedade 

livremente flutuante”, estando apta a se ligar a alguma ideia apropriada a esse fim, o que viria 

a compor o estado da expectativa ansiosa mencionada anteriormente. Vale destacar, que em 

relação à quantidade desmedida de ansiedade, nesse caso, Freud colocou que o desequilíbrio 

comporia um aspecto constante da neurose de angústia. 

Ademais, a ansiedade pode estar “[...] psiquicamente ligada e vinculada a 

determinados objetos e situações. Esta é a ansiedade das ‘fobias’, extremamente multiforme e 

frequentemente muito estranha” (FREUD, 1916-17/1996a, p.399). Considerando a presença 

de objeto articulado à ansiedade, Freud dispôs alguns objetos, assim como conteúdos que 

podem ser causadores de uma fobia: escuridão, ar livre, espaços abertos ou fechados, alguns 

animais, aglomeração de pessoas, solidão, viagens marítimas e de trem, entre outros. Diante 

disso, ele dividiu a fobia em três grupos, estando o primeiro relacionado ao temor de alguns 

objetos que carregam em si algo de perigoso também para pessoas consideradas normais, 

representando assim alguma relação de perigo. O segundo grupo de fobia se encontra quando 

ainda existe uma relação a uma situação de perigo, mesmo que já haja uma diminuição da 

ameaça, que nem mesmo é prevista.  

Nesse segundo grupo, foram posicionadas as fobias de situação, que envolve o 

deslocamento e a locomoção. Apreendida como a fobia dos neuróticos, “[...] o que nos parece 

estranho não é tanto o seu conteúdo, é mais sua intensidade. A ansiedade das fobias é 

efetivamente avassaladora” (FREUD, 1916-17/1996a, p.400). Esses dois primeiros grupos – o 

que envolve a ansiedade expectante e o tipo que se liga à fobia do neurótico – são percebidos 

como independentes um do outro, mesmo que sejam classificados sob a insígnia da histeria de 

angústia, ao serem considerados um distúrbio com características próximas à histeria de 

conversão. Quanto ao terceiro grupo, temos uma limitação, logo este tipo de fobia “está além 

de nossa compreensão”, pois a relação entre a ansiedade e o perigo ameaçador foge à 

percepção. 
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Sobre a ansiedade neurótica vinculada às fobias, Freud a abordou juntamente com a 

origem da ansiedade em crianças:  

O estado de apreensão em crianças constitui-se em algo muito frequente, e parece 

muito difícil distinguir se se trata de ansiedade neurótica ou realística. Na verdade, o 

valor de tal distinção é posto em dúvida pela conduta das crianças. Pois, de um lado, 

não nos surpreendemos se uma criança se assusta com todos os estranhos ou com 

situações e coisas novas; e muito facilmente justificamos essa reação como sendo 

devido à sua fragilidade e ignorância (FREUD, 1916-17/1996a, p.406).  

 

Frente a tal posição, termina-se por atribuir às crianças uma tendência à ansiedade 

realística, acreditando-se que elas estariam no movimento de repetição quanto ao 

comportamento dos homens pré-históricos e de povos primitivos diante do desconhecido. 

Todavia, a ansiedade infantil não se processa em igual intensidade, embora haja uma 

inclinação nas crianças que apresentam determinado temor frente a alguns objetos e situações 

à possibilidade de se tornarem neuróticas, o que culminaria na relação entre propensão à 

neurose e a ansiedade realística. Tal relação não pode ser tomada como determinada, pois 

existe a parcela de crianças que tem pouca ansiedade realística, logo diante de situações que 

no futuro tornar-se-iam fatores causadores de fobias, elas não apresentam ansiedade. 

Ao se falar da ansiedade infantil, faz-se relevante trazer o primeiro estado de 

ansiedade que se considera acometer o sujeito: aquele decorrente da separação da mãe, 

quando no momento do nascimento da criança. Parte-se da ideia de que o protótipo da 

ansiedade em crianças envolve uma repetição do fator determinante deste primeiro estado de 

ansiedade, e por isso poderia ser traçada uma articulação entre o medo que elas apresentam de 

pessoas estranhas, que simbolizariam o desconhecido, e sua relação com a figura materna. Se 

no início as crianças temem tais pessoas, o mesmo não ocorre porque elas atribuem aos 

estranhos más intenções, os considerando um perigo, porém temer o desconhecido deve-se ao 

fato da criança estar acostumada a uma figura que lhe seja familiar e amada, lugar geralmente 

ocupado pela mãe, mas que não exclui outras figuras de sua rede simbólica. “É seu 

desapontamento e seu anelo pela mãe que se transformam em ansiedade – sua libido, de fato, 

que se tornou inaplicável, não podendo, assim, ser mantida em estado de suspensão, sendo 

descarregada sob forma de ansiedade” (FREUD, 1916-17/1996a, p. 407). 

No caso das crianças, normalmente as primeiras fobias se apresentam relacionadas a 

situações que envolvem a escuridão e a solidão; o temor pela escuridão tenderia a persistir por 

todo o desenvolvimento do sujeito, além do que juntamente com a solidão estaria envolvida 

na situação em que a criança sente a ausência da pessoa amada responsável por seus cuidados, 

que pode ser a mãe. Segundo Freud (1916-17/1996a), seria um equívoco generalizar as fobias 
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infantis à ideia de protótipo das fobias ditas ulteriores, devendo ser apreendidas como sua 

precondição. 

Em 1933, Freud tornou a discorrer sobre o tema da angústia/ansiedade, trazendo 

novas contribuições, mas também retomando posicionamentos anteriores. Na oportunidade, 

reforçou a definição de ansiedade enquanto estado afetivo ou união de determinadas 

sensações do conjunto prazer-desprazer junto com a resultante de descargas correlatas a esse 

conjunto e sua percepção – ressalta-se que na edição utilizada como referência para esse 

momento, a tradução do termo angst equivaleu à angústia. Além disso, a angústia também 

seria interpretada como o “precipitado de certo evento significativo”, assimilado via 

hereditariedade, “Sugerimos que o evento que deixa um traço afetivo desses é o nascimento, 

no qual as alterações da atividade cardíaca e da respiração, próprias da angústia, são 

adequadas aos fins” (FREUD, 1933/2010a, p.161). 

Após breve retomada do tema, Freud creditou ao processo de repressão a 

responsabilidade pela angústia na histeria e em outras neuroses. Segundo o mesmo, um 

impulso instintual poderia encontrar resistências e tornar-se inoperante, chegando ao estado 

de repressão; caso o impulso fosse efeito de um estímulo externo, a fuga lhe serviria como 

saída, porém no caso de um instinto o mesmo não procede. Nessa perspectiva, a satisfação de 

um instinto submetido à repressão seria possível e, até mesmo, prazerosa em si, mas por não 

entrar em acordo com outras exigências, causaria prazer por um lado e por outro desprazer. 

Portanto, faz-se condição para repressão que o desprazer adquira maior status do que o prazer 

da satisfação (FREUD, 1915/2010). 

A repressão foi colocada a partir de dois tempos, sendo o primeiro remetido à ideia 

de repressão primordial. Nesse tempo, seria negado à representante psíquica do instinto, ou 

representante da representação, o acesso ao inconsciente, o que viria a produzir uma fixação, 

na qual a representante permaneceria inalterável e o instinto ainda ligado a ela. No segundo 

momento, haveria a repressão propriamente dita, logo seriam afetados os derivados da 

representante psíquica reprimida ou as ideias que se associaram a ela, de modo que tais 

representações sofrem o mesmo destino daquele que foi reprimido primordialmente. 

Além dessa distinção em tempos, a repressão não impede que a representante do 

instinto possa prosseguir no inconsciente, continuando a se organizar, formando novos 

derivados e estabelecendo relações. “Na realidade, a repressão perturba apenas a relação com 

um sistema psíquico, o do consciente” (FREUD, 1915/2010, p.65). Outra característica desse 

movimento é que a repressão atua individualmente, uma vez que “cada derivado do 

inconsciente pode ter seu destino particular”, ao mesmo tempo em que ela é móvel, não 
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acontecendo uma única vez nem apresentando resultados que sejam permanentes. Nesse caso, 

a repressão implica gasto de energia constante, cuja interrupção atrapalharia seu 

desenvolvimento o que poderia acarretar a necessidade de outro processo repressor. 

Dadas essas circunstâncias, pode-se considerar que o reprimido exerce uma pressão 

contínua sobre o consciente, que por sua vez demanda uma contrapressão, coadunando na 

ideia de que a repressão exige um gasto de energia e sua eliminação pressupõe a economia. 

Além do que já foi dito sobre a representante do instinto enquanto ideia a ser reprimida, pode 

também sofrer esse processo outro elemento da representante psíquica, no caso o montante 

afetivo: “Ele corresponde ao instinto, na medida em que este se desligou da ideia e acha 

expressão, proporcional à sua quantidade, em processos que são percebidos como afeto” 

(FREUD, 1915/2010, p.68). 

Os efeitos da repressão estariam em torno da formação substitutiva e dos sintomas, 

destacando que ambos não coincidem, não sendo a mesma repressão que produz a formação 

substitutiva e a que produz os sintomas, logo estes surgiriam de um retorno do reprimido, 

decorrente de outros processos. No caso da formação substitutiva, o mecanismo da repressão 

terminaria por não coincidir com os seus mecanismos, embora a retração do investimento da 

libido apareça como algo em comum. 

Buscando demonstrar como a repressão pode ser encontrada na clínica, Freud trouxe 

por meio da histeria de angústia a fobia animal. Mesmo que sua referência seja ao caso do 

Homem dos Lobos (FREUD, 1914-18/2010), pode-se pensar na articulação com o caso do 

pequeno Hans em que se tem a fobia de cavalos, pois Freud parte do princípio de que o 

impulso instintual que no caso é repelido à repressão é uma atitude libidinal frente ao pai, o 

que se faz acompanhado de uma angústia em relação a essa figura. Depois da repressão, esse 

impulso desapareceria na consciência e o pai já não constaria como objeto da libido e então,  

Como substituto, em lugar correspondente, encontra-se um animal, que se presta 

relativamente bem para objeto de angústia. A formação substitutiva da parte ideativa 

[da representante instintual] realizou-se pela via do deslocamento ao longo de uma 

cadeia de relações determinada de certa maneira. A parte quantitativa não 

despareceu, mas sim converteu-se em angústia (FREUD, 1915/2010, p.70, grifo no 

original). 

 

Frente a tais considerações, Freud terminou por concluir que devemos considerar as 

repressões, como no caso da fobia animal, sendo fadadas ao fracasso, logo o mecanismo da 

repressão apenas elimina e substitui a ideia, deixando de evitar o desprazer. Com isso a 

neurose continuaria seu trabalho, caminhando para próxima fase, em que se forma uma 

tentativa de fuga, a “autêntica” fobia, que consiste numa série de escapatórias a evitar o 

desenvolvimento da angústia. 
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Defende-se, portanto a concepção de que é a ideia que sofre repressão, que costuma 

ser distorcida até tornar-se irreconhecível, ao tempo em que o montante afetivo é 

transformado em angústia. No tocante ao que é temido na angústia, tem-se a própria libido, 

sendo o perigo interno em vez de externo – o que seria do âmbito da ansiedade realística – 

além da ameaça não ser reconhecida de forma consciente. No caso das fobias, há a 

possibilidade de reconhecer como esse perigo interno é transformado em externo e assim a 

ansiedade neurótica seria convertida em aparente ansiedade realística. 

Enquanto estado afetivo, a angústia deve ser entendida com a reprodução de um 

antigo acontecimento ameaçador, estando a serviço da autoconservação e sinalizando para um 

novo perigo, “[...] ela surge da libido que de algum modo se tornou inutilizável, também no 

processo de repressão” (FREUD, 1933/2010a, p.164). A angústia teria por sede a instância do 

Eu, conceito trazido por Freud como centro da consciência, pois somente este poderia 

produzir e sentir angústia.  

A ideia do Eu como centro da consciência se aplica ao momento no qual se 

articulava os processos pré-consciente, consciente e inconsciente, o que se configura no 

âmbito da primeira tópica freudiana. Em um segundo momento, o Eu foi abordado como 

instância psíquica, tornando-se majoritariamente inconsciente e juntamente com o Super-eu e 

o Id constituiria as províncias do aparelho psíquico – segunda tópica. O Eu enquanto 

divisível, logo se decompõe em torno de suas várias funções e a partir disto possibilita 

distinguir outra instância em que a consciência aparece como uma de suas funções, além da 

função da auto-observação, instância que Freud nomeou como Super-eu, "indispensável como 

pressuposto para a atividade judicativa da consciência" (FREUD, 1933/2010b, p.142). Como 

"consciência moral", o Super-eu representa as exigências da moralidade e encontra-se na 

origem do sentimento de culpa, uma vez que este se faz expressão da tensão entre o Eu e o 

Super-eu, considerando que temos este último como portador do Ideal do eu. 

Ainda sobre o Eu e o Super-eu, Freud trouxe que grandes porções destes podem 

permanecer inconscientes. Segundo essa lógica, ao terceiro âmbito em que o aparelho 

psíquico foi decomposto deu-se o nome de Id, cuja principal característica é o fato de ser 

alheio ao Eu, sendo, portanto o que Freud distinguiu como "a parte obscura e inacessível de 

nossa personalidade" (FREUD, 1933/2010b, p.154), além de não conhecer juízos de valor 

nem a moral e suas exigências serem responsáveis pelos investimentos objetais do sujeito. 

Com toda essa disposição de instâncias – Eu, Id e Super-eu – não se pode imaginá-las a partir 

de fronteiras definidas, além do que essas divisões podem variar de pessoa a pessoa, bem 

como se transformar ou involuir temporariamente tão logo ocorram. 
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Ao longo do desenvolvimento do sujeito, antigos determinantes da angústia tendem a 

ser abandonados, pois as situações de perigo que lhe correspondem perdem o valor com o 

fortalecimento do Eu. Contudo, esse processo ocorre de maneira incompleta, pois muitos 

sujeitos não conseguem superar a angústia diante da perda do amor, não se tornando 

independentes do amor dos outros e retornando ao comportamento infantil. Além disso, na 

medida em que o desenvolvimento da angústia se limita a um mero sinal, “[...] mais o Eu 

despenderá em ações defensivas que equivalem a uma vinculação psíquica do reprimido, tanto 

mais o processo também se avizinhará de uma elaboração normal, certamente sem atingi-la” 

(FREUD, 1933/2010a, p.169). Já em relação ao posicionamento do sujeito frente ao Super-eu, 

o temor diante do mesmo não termina, pois é peça indispensável nas relações sociais e 

constitui um terceiro tipo de angústia, além da angústia realística e da neurótica – ou 

ansiedade realística e ansiedade neurótica, como exposto anteriormente – que seria a angústia 

de consciência, também conhecida como consciência de culpa. 

Essa concepção freudiana da angústia como sinal e como originária no nascimento 

da criança foi problematizada por Lacan, ao propor um contraponto à ideia de que a angústia 

deveria ser entendida como uma reação-sinal frente à perda de um objeto
12

. Quando Freud 

falava sobre essa perda como uma perda sofrida em bloco, seja a que ocorre no momento do 

nascimento da criança que deixa o conforto do útero materno, seja a perda eventual da mãe, 

considerada como objeto, Lacan trouxe, por exemplo, que não se trata da nostalgia do seio 

materno a gerar a angústia, mas ao contrário a iminência dele. "O que provoca a angústia é 

tudo aquilo que nos anuncia, que nos permite entrever que voltaremos ao colo. Não é, ao 

contrário do que se diz, o ritmo nem a alternância da presença-ausência da mãe" (LACAN, 

1962-63/2005, p.64).  

Nesse sentido, o que haveria de mais angustiante para a criança ocorreria quando a 

relação baseada na possibilidade da ausência, que traz a segurança da presença, se institui 

através da falta que a transforma em desejo e acaba por ser perturbada, ao ponto de não haver 

mais possibilidade de falta. Somado a isso, em vez da angústia estar relacionada à separação 

da criança da mãe, o corte de que se trata é a cisão dos envoltórios embrionários, logo estes 

envoltórios seriam elementos do corpo da criança. 

 Na primeira aula de seu seminário sobre a angústia, Lacan propôs a releitura do 

texto freudiano Inibição, sintoma e angústia, vindo a relacionar a angústia ao desejo do 

                                                 
12

 Diante do imbricamento dos termos angústia e ansiedade, o qual se deve às edições textuais utilizadas no 

trabalho, opta-se, nesse ponto de transição entre os posicionamentos de Freud e os de Lacan, pelo termo 

angústia. 
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Outro, formalizado na pergunta fundamental Que quer ele de mim?. A capa deste seminário 

traz algo curioso: a fita ou banda de Moebius
13

, na qual caminham formigas. O que Lacan 

quer nos mostrar com isso? Tudo indica que seu alvo principal é denotar a característica do 

dentro-fora que fica em suspenso, assim como a relevância do sistema de bordas, como 

aquelas que separam uma região interna da externa, pois a linha limítrofe entre as duas 

regiões se extingue na medida em que: 

Uma formiga que caminhe por ela passa de uma das faces aparentes para a outra sem 

ter necessidade de passar pela borda. Em outras palavras, a banda de Moebius é uma 

superfície de uma única face e uma superfície de uma única face não pode ser 

virada. Se vocês a virarem sobre si mesma, ela será sempre idêntica a si mesma. É a 

isso que chamo não ter imagem especular (Lacan, 1962-63/2005, p.109).  

 

Nesse ponto, Lacan se refere à imagem formada a partir da referência do Outro, e 

com isso quer nos trazer a concepção de que a imagem especular torna-se estranha e invasiva. 

A aposta desta perspectiva gira em torno do par sujeito-Outro, o que coloca a angústia situada 

entre três pontos, os quais são atravessados pela dimensão do Outro presente na experiência 

do sujeito. Os pontos que margeiam a angústia são: 1. o gozo do Outro; 2. a demanda do 

Outro; e 3. o desejo do Outro. No caso do terceiro ponto, tem-se que o desejo corresponde ao 

analista, logo este não deve ser elidido da situação, pois:  

A angústia da qual temos que fornecer uma formulação aqui é uma angústia que 

responde a nós, uma angústia que provocamos, uma angústia com a qual, de vez em 

quando, temos uma relação determinante. Essa dimensão do Outro, nela 

encontramos nosso lugar, nosso lugar eficaz, na medida em que saibamos não 

reduzi-la (Lacan, 1962-63/2005, p.68). 

 

Sobre a releitura do texto Inibição, sintoma e angústia, Lacan colocou como estando 

relacionada à inibição a paralisação do movimento, ao sintoma dispôs o impedimento e à 

angústia, enquanto uma forma leve da mesma, colocou o embaraço. Além disso, acerca da 

inibição, trouxe o contraponto entre emoção e efusão: em relação à primeira, Lacan a 

posicionou na dimensão do movimento, enquanto aquele que desagrega e possibilita a emoção 

estar ligada à reação catastrófica. No que diz respeito à segunda, a efusão, esta continuaria na 

dimensão do movimento, contudo deveria ser entendida como perturbação, desassossego, 

desnorteamento e, assim, efusão e emoção seriam termos diferentes.  

Questionando-se sobre o que seria de fato a angústia, Lacan (1962-63/2005) a 

afastou da ideia de que ela fosse uma emoção e a aproximou da ideia dela ser um afeto. O 

afeto não deve ser entendido como recalcado, mas como algo que se desprende, podendo ficar 

                                                 
13

 O nome da fita deve-se a seu criador, o matemático alemão August Ferdinand Möbius e refere-se a um espaço 

topológico constituído pela junção das duas pontas de uma fita, depois que uma dessas pontas dá uma meia 

volta, sendo torcida, fechando a fita em círculo e se apresentando assim sem começo nem fim, sem lado externo, 

nem interno, sem dentro-fora.  
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à deriva, o que nos permitiria encontrar o afeto deslocado, uma vez que aqueles que sofrem o 

processo de recalque são os significantes que o amarram. Assim na ocasião, Lacan construiu o 

quadro da angústia
14

, que na primeira oportunidade teve duas lacunas vazias, mas que aulas à 

frente no seminário foram ocupadas pela passagem ao ato e pelo acting out respectivamente
15

.  

Recorda-se que a passagem ao ato é associada ao embaraço do sujeito, que 

considerando o lugar da cena em que ele se encontra e que o permite manter-se enquanto 

sujeito, é palco da precipitação e da queda fora de cena do mesmo, tal como um ator evade-se 

para posteriormente retornar. Por outro lado, O acting out é designado como mostração, 

mostragem e desse lugar exige que seja interpretado, “Convém dizer, aliás, que o acting out 

clama pela interpretação, mas a questão é saber se esta é possível. Eu lhes mostrarei que sim” 

(LACAN, 1962-63/2005, p. 140, grifo no original). Além disso, o acting out é o começo da 

transferência, “é a transferência selvagem”, por isso transferência sem análise é o acting out. 

Outra proposta lacaniana remete à problematização da angústia enquanto sinal, que 

converge para a ideia de que a angústia pode aparecer no lugar de –φ
16

 (menos-phi). Essa 

suposição sustenta-se no fenômeno da Unheimlichkeit, palavra que traduzida para o inglês 

significa eeriness, a qual em português pode ser traduzida por mal-assombramento, pavor. 

Ressaltando a relação que Lacan tinha com a linguagem e o significado das palavras, ele 

definiu unheimlich como heimlich – o que há de assustador, secreto, escondido – e concluiu 

que a Unheimlichkeit se trata do que está no lugar do Heim (casa), assumindo o caráter de 

Unheim (misterioso), lugar anteriormente designado como menos-phi. 

No que tange as particularidades da angústia, Lacan defendeu a ideia de que o 

unheimlich, traduzido por horrível e inquietante, só se apresenta através de claraboias: "É 

enquadrado que se situa o campo da angústia. (...) 'Súbito', 'de repente' – vocês sempre 

                                                 

14   
Figura 2: Quadro da Angústia (Lacan, 1962-63/2005, p.22). 

 
15

  

Inibição Impedimento Embaraço 

Emoção Sintoma  Passagem ao ato 

Efusão Acting out Angústia 

Figura 3: Quadro da Angústia.1 (Lacan, 1962-63/2005, p.89). 
16

 Significante retirado de a relação especular, que resulta do encontro do sujeito com o Outro, na qual o falo 

aparece sob a forma de uma falta; lugar da falta onde algo pode surgir. 
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encontrarão essas expressões no momento da entrada do fenômeno do unheimlich" (Lacan, 

1962-63/2005, p.86, grifo no original). O encontro com o inesperado ocorre no nível do que 

"não pode ser dito" e desta forma não converge para a noção de "expectativa", de que se 

espera algo, logo a angústia é de outra ordem. A angústia é quando surge no enquadramento 

algo que já existe, que "[...] já estava ali, muito mais perto, em casa, Heim" (Lacan, 1962-

63/2005, p.87). Nesse sentido, Lacan comparou o "que já estava ali" com um hóspede 

desconhecido que aparece inesperadamente e não sendo o habitante da casa, se porta como o 

"hostil lisonjeado, apaziguado, aceito". Enfim, é a partir do surgimento do heimlich na 

situação que se configura o fenômeno da angústia, o que sustenta a noção de erro para a 

angústia enquanto fenômeno sem objeto. 

Considerando uma articulação entre a ideia da angústia como sinal e esta agora 

apresentada, a da angústia sem objeto, Lacan veio propor que o sinal ao qual a ideia freudiana 

se refere só pode dizer respeito ao que se passa no nível da relação do sujeito com o objeto a. 

Ao mesmo tempo o sujeito só entra nessa relação a partir da vacilação de um fading 

(desaparecimento), sendo entendida a vacilação como um S barrado e, nesse sentido, "A 

angústia é o sinal de certos momentos dessa relação" (Lacan, 1962-63/2005, p.98).  

Por sua vez, no que diz respeito ao objeto a, Lacan o trouxe salientando que a 

designação do mesmo por uma letra refere-se à ideia de notação algébrica, que enquanto tal 

viabiliza reconhecer a identidade do objeto nas diversas situações em que aparece. Permitindo 

a notação algébrica o posicionamento da identidade, ao designar o pequeno a pelo termo 

"objeto" não se deixou de fazer uso simbólico dessa palavra, logo ela originou-se da interface 

sujeito-objeto frente a qual se constitui o sujeito como "objeto". Desta forma, ao que Freud 

dispôs como a angústia sendo sem objeto, Lacan (1962-63/2005) retomou retificando, 

dizendo que ela não é sem objeto, logo "ela não é sem tê-lo", formulação também utilizada ao 

abordar a relação do sujeito com o falo. 

Em relação à questão do objeto da angústia, este objeto é de um tipo diferente cuja 

apreensão ocorre pelo que Lacan chamou de grade do corte, do sulco, "(...) do é isso que 

sempre funciona, fechando o lábio ou os lábios do corte dos significantes, que então se 

transformam em cartas/letras fechadas, enviadas em envelopes selados a outros traços" 

(Lacan, 1962-63/2005, p.87). Lembrou Lacan então, que os significantes fazem do mundo 

uma rede de traços, gerando um mundo, "o mundo do sujeito falante", em que ele destacou 

como característica principal a possibilidade de enganar. 

Seguindo essa lógica, a angústia é entendida enquanto o corte, esse corte sem o qual 

a presença do significante torna-se impensável, bem como seu funcionamento; e desta forma, 
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é exatamente esse corte que abre e fecha, bem como o movimento de báscula, que deixa 

aparecer o "[...] o inesperado, a vista, a notícia, aquilo que é tão bem exprimido pelo termo 

'pressentimento', que não deve ser simplesmente entendido como pressentimento de algo, mas 

também como o pré-sentimento, o que existe antes do nascimento de um sentimento" (Lacan, 

1962-63/2005, p.88). 

Com isso, Lacan quis dizer que a verdadeira essência da angústia é aquilo que não 

engana, o que se encontra fora de dúvida. Sobre esse aspecto, ele fez uma ressalva: embora 

pareça haver uma relação entre angústia e dúvida, não se trata da mesma coisa, pois a angústia 

não é a dúvida, mas sim a causa desta. "A dúvida, o que ela despende de esforços, serve 

apenas para combater a angústia, e justamente através de engodos. Porque o que se trata de 

evitar é aquilo que, na angústia, assemelha-se à certeza assustadora" (LACAN, 1962-63/2005, 

p.88). Destarte, quando se trata da angústia torna-se possível ver o significante como 

possibilidade de tapeação, de modo que abordar a angústia é mostrar que ela é da ordem do 

engodo, "um imenso engodo". 

Nessa lógica, a angústia surge quando um mecanismo faz aparecer alguma coisa no 

lugar de "menos phi", o que faz pensar na angústia de castração em sua relação com o Outro. 

Em relação à angústia advinda da perda do pênis, ameaçado pela castração, Lacan interrogou 

"O que vemos no começo da fobia do Pequeno Hans?" e destacou que a angústia estava ligada 

à proibição, pela mãe, das práticas masturbatórias, experienciadas pela criança como presença 

do desejo materno atuando em relação a ele. Toda essa questão seria da ordem do engano, 

pois a angústia em sua relação com o objeto do desejo mostraria que a proibição não passava 

de uma tentação, e assim não se tratava nesse caso de perda do objeto, mas da presença de que 

os objetos não faltassem. 

Nessa perspectiva, "Aquilo diante do que o neurótico recua não é a castração, é fazer 

de sua castração o que falta ao Outro" (LACAN, 1962-63/2005, p.56). A fim de se defender 

da angústia, o neurótico serve-se da fantasia, lembrando que a fantasia do neurótico está 

inteiramente no lugar do Outro e funciona como um pequeno a postiço. Desta forma, o objeto 

a que funciona em sua fantasia e que lhe serve de defesa contra a angústia é ao mesmo tempo 

"a isca" com que o neurótico apreende o Outro.  

Considerando-se o neurótico como aquele capaz de transportar para o Outro a função 

do pequeno a, o que segundo Lacan tem por nome demanda, "O verdadeiro objeto buscado 

pelo neurótico, é uma demanda que ele quer que lhe seja feita" (LACAN, 1962-63/2005, 

p.62). A posição do neurótico é a de desejar que lhe façam súplicas, muito embora nem 

sempre esteja disposto a pagar o preço que lhe cabe, logo ele "não quer dar coisa alguma", 



62 

 

 

estando sua dificuldade na ordem do receber. Portanto, seria preciso ensinar o neurótico a dar, 

a dispor "[...] essa coisa que ele não imagina, (...) justamente sua angústia. (...) O neurótico se 

recusa a dar sua angústia" (LACAN, 1962-63/2005, p.62). Isso possibilita acreditar na ideia 

de que todo o processo, toda a análise consiste em que ele dê ao menos o equivalente, 

começando a dar um pouco de seu sintoma. 

Diante dessa exposição da ideia de angústia, primeiramente na perspectiva freudiana 

para só então alcançar a teoria lacaniana, retoma-se a relação entre a angústia e a fobia no 

caso específico do pequeno Hans. Se por um lado Freud as aproximou, por outro Lacan 

sugeriu a distinção, o que não anularia uma relação entre ambas. Para Lacan, a diferença entre 

as duas estaria na relação entre o sentimento de medo e o de angústia que Hans apresentou 

quando se viu “fora do jogo” a partir do nascimento de Hanna, logo não lhe seria mais 

possível preencher a função que lhe cabia, não sendo nada mais. “Se existem aí duas coisas 

que se sucedem, não é sem razão: uma vem em socorro da outra, o objeto fóbico vem 

preencher sua função sobre o fundo da angústia” (LACAN, 1956-57/1995, p.211). Soma-se a 

isso, a consideração de que o objeto fóbico vinha a desempenhar o papel que, por conta de 

alguma carência – carência real no caso de Hans – não era preenchido pelo pai.  

O cavalo assumiu essa função, sendo o componente em torno do qual giravam todos 

os tipos de significações que formavam um elemento de suplência ao que faltou a Hans, sendo 

escolhido dentre as figuras que pairavam num livro da criança e que faziam parte de seu 

cotidiano, correspondendo a sua ordem simbólica. Por isso, pode-se afirmar sobre a função de 

ancoragem que representava o cavalo, logo “O sujeito escolhe uma delas para preencher uma 

função bem precisa, a de assegurar a estabilização momentânea de certos estados: no caso 

presente, do estado de angústia” (LACAN, 1956-57/1995, p.412). 

Segundo Lacan, considerando a fobia em andamento, a mesma estava representada 

pelo pavor que Hans sentia de cavalo – antes objeto de admiração, “O fato de que a imagem 

do cavalo desponte no horizonte já indica que a criança se prepara para entrar na fobia” 

(LACAN, 1956-57/1995, p.245). A partir do momento em que a fobia despontou na vida da 

criança, frente aos cavalos, não era angústia que Hans experimentava, mas medo. 

 A criança tem medo de que aconteça alguma coisa de real, duas coisas, nos diz ela: 

que os cavalos mordam, que os cavalos caiam. A fobia não é de modo algum a 

angústia (...) Os cavalos saem da angústia, mas o que eles portam é o medo. O medo 

concerne sempre a alguma coisa articulável, nomeável, real: estes cavalos podem 

morder, eles podem cair, eles têm ainda muitas outras propriedades (LACAN, 1956-

57/1995, p.252).  

 

O medo de Hans não era do cavalo, mas dos cavalos, de modo que diante da 

emergência da fobia o mundo lhe aparecia como repleto de pontos perigosos à sua vivência. 
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Se antes a criança se percebia no interior da mãe e posteriormente sentiu-se rejeitada deste 

lugar, ou imaginou ser rejeitada, com o advento da fobia, instaurou-se uma nova ordem que se 

colocou a estruturar seu mundo – a ordem simbólica. 

Diante da passagem do imaginário ao simbólico, Lacan alertou para o risco de 

reduzir aos termos seus equivalentes – algo como o representante do pai, outro da mãe, outro 

do pênis e assim por diante. Ao contrário, cada um dos elementos só seria concebível na 

relação com outros elementos igualmente significativos, pois seria impossível fazer conceber, 

por exemplo, o cavalo a uma significação unívoca. O cavalo que inicialmente é a mãe, 

posteriormente é o pai, vindo também a ser o pequeno Hans, quando este brincava de sê-lo, ou 

até mesmo o pênis. Quando o pai esclareceu a criança sobre a relação entre o cavalo e o que 

havia de interdito – pôr a mão no seu pênis –, sinalizando para algo que não seria tão 

importante na tentativa de reduzir a culpa em Hans, ele que até então tinha medo de cavalos, 

passou a se sentir na obrigação de olhá-los. “Em outras palavras, o que é preciso agora olhar é 

justamente o que antes não se devia olhar” (LACAN, 1956-57/1995, p. 287).  

Seguindo essa lógica, o cavalo assumia o papel de defender alguma coisa, logo a 

fobia devia ser considerada uma proteção contra a angústia e o cavalo como aquele que 

marcou um limiar sendo secundário a essa. Dado isso, a angústia não seria o medo de um 

objeto, mas o confronto do sujeito com a ausência de objeto onde ele é apanhado, onde se 

perde, e onde seria preferível forjar o menos objetal dos objetos, uma fobia. O medo de Hans 

poder-se-ia ser entendido como medo da ausência do pai, por exemplo, ausência que se 

manifesta e que a criança começava a simbolizar. Nesse caso, existiriam duas ordens de 

angústia, a angústia diante do pai e aquela em torno do pai; problematizando essa segunda, 

uma vez que se referia à angústia em torno de um lugar vazio, furado, “representado pelo pai 

na configuração do pequeno Hans”, o qual buscaria suporte na fobia, na angústia diante do 

cavalo. 

Ainda sobre o cavalo e seus significados, tem-se que o cavalo de modo algum seria o 

que poderia, com efeito, ser no final: o cavalo de aspecto orgulhoso que Hans viu passar na 

rua, e que foi associado a algo referente ao orgulho viril do pai, pois antes de ocupar essa 

posição desempenhou outros papéis. “Desde que aparece, o cavalo é, pois, carregado de uma 

profunda ambiguidade. Ele já é um signo próprio para tudo, exatamente como o é um 

significante típico” (LACAN, 1956-57/1995, p.295). Por isso, a consideração de que na 

neurose nenhum elemento significante, objeto ou ato sintomático, pode ser tomado como 

tendo importância unívoca. 
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Todas as questões referentes aos significantes e seu espectro de significados que 

assumiam no desenvolvimento fóbico de Hans, poderiam estar sob a compreensão de uma 

fomentação mítica – esta entendida como os diferentes elementos significantes, os quais em 

sua ambiguidade seriam produzidos para recobrir aproximadamente qualquer significado, mas 

não todos os significados ao mesmo tempo. Por isso, pode ser considerada a presença do 

significante cavalo em seu papel polarizador, de modo patologizante. “O cavalo começa a 

partir daí a pontuar o mundo exterior por signos. (...) Esses sinais reestruturam para Hans o 

mundo, marcando-o profundamente com todos os tipos de limites” (LACAN, 1956-57/1995, 

p. 313). Freud trazia o cavalo como um objeto que substituía todas as imagens e significações 

confusas em torno das quais a angústia de Hans não se decantava. Do cavalo foi feito um 

objeto quase arbitrário, sendo por isso chamado de sinal, pois no campo de confusões 

definiam-se limites, que tornavam possível a instauração da ordem, primeiro ponto da 

cristalização organizada entre o simbólico e o real. 

Por outro lado, nos atentemos que antes mesmo de ser um cavalo, o cavalo era um 

elemento que ligava e coordenava, desempenhando a função de mediação, de coordenação 

gramatical do significante. Dado isso, Hans associava sua fobia ao cavalo, e assim no 

nascimento da fobia – quando enunciava que “por causa do cavalo, apanhei a bobagem” – 

encontrava-se diante do processo típico da metonímia, da passagem do peso do sentido, “de 

um ponto da linha textual ao ponto que se segue”, o que explicaria o porquê do movimento de 

passar do circuito do cavalo para o circuito da estrada de ferro (LACAN, 1956-57/1995). 

 

3.2. O sintoma e sua implicação no caso Hans 

Mas então, qual seria o sintoma de Hans? Segundo Chemama (1995), o sintoma pode 

ser compreendido como o retorno de uma satisfação sexual que fora recalcada, ao mesmo 

tempo em que é uma solução de compromisso, logo no sintoma se exprime o recalcamento. 

Para Freud (1916-17/1996b), os sintomas neuróticos são resultados de um conflito, o qual tem 

como um dos seus componentes a libido insatisfeita, afastada da realidade e, por isso, à 

procura de outros meios para satisfazer-se.  

Este conflito surge pela via da frustração, pois a insatisfação da libido impele o 

sujeito a buscar outros objetos e caminhos, “A precondição necessária do conflito é que esses 

outros caminhos e objetos suscitem desaprovação em uma parte da personalidade, de forma 

que se impõe um veto que impossibilita o novo método de satisfação, tal como se apresenta” 

(FREUD, 1916-17/1996c). Mesmo que as tendências libidinais sejam repelidas, elas 

encontram outros caminhos, considerando as objeções, sendo, portanto submetidas a algumas 
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deformações e atenuações, o que virá a caracterizar a formação do sintoma, os quais se 

constituem a partir de uma satisfação nova ou substituta.  

Nesse sentido, não ocorrendo mudanças nas exigências da realidade, mesmo que a 

libido possa assumir outro objeto no lugar daquele que lhe fora recusado, a libido segue o 

caminho da regressão em busca de satisfação. Desta forma, o sintoma surge como “um 

derivado múltiplas-vezes-distorcido” da realização do desejo libidinal inconsciente, além de 

ter um sentido, apresentando conexão com a vida de quem os produz, ao se relacionar com as 

experiências do sujeito (FREUD, 1916-17/1996b). 

Freud alertou quanto à equivocada perspectiva de que os sintomas seriam atos 

prejudiciais em si, sendo inúteis à vida do sujeito, uma vez que deles se queixam como sendo 

indesejados e causadores de desprazer ou sofrimento. O que de fato se constata e que se 

pretende elucidar aqui é que essa carga negativa creditada ao sintoma seja pela perspectiva 

médico-psiquiátrica ou mesmo pelo senso comum, deve ser questionada; logo se perceberá 

que à medida que os sintomas neuróticos resultam de um conflito, surgem de uma nova 

estratégia para satisfazer a libido, e o desprazer que se apresenta o faz de maneira mascarada. 

A libido insatisfeita e à procura de outros caminhos, na condição de conflito, só 

localiza a possibilidade de escape através da presença de fixações, as quais são encontradas 

nas atividades e experiências da sexualidade infantil, nas tendências parciais abandonadas e 

nos objetos de infância também abandonados.  

É a estes, por conseguinte, que a libido retorna. A significação desse período da 

infância é dupla: por um lado, durante esse período, pela primeira vez se tornam 

manifestas as tendências instintuais que a criança herdou com sua disposição inata; 

e, em segundo lugar, outros instintos seus são, pela primeira vez, despertados e 

postos em atividade pelas expressões externas e experiências casuais (FREUD, 

1916-17/1996b, p.363). 

 

A partir de tal consideração, faz-se a ressalva da importância das experiências infantis, 

pois as mesmas seriam responsáveis pela determinação de consideráveis consequências, logo 

ocorrem no período de desenvolvimento incompleto, o que as tornam aptas a produzir efeitos 

traumáticos, além de se relacionarem à libido dos neuróticos. Sobre essa questão, Freud 

apontou que “Também as crianças têm suas neuroses, nas quais o fator de deslocamento para 

trás, no tempo, é necessariamente muitíssimo reduzido ou até mesmo está completamente 

ausente, pois nelas o início da doença advém imediatamente após as experiências traumáticas” 

(FREUD, 1916-17/1996b, p.365-366). 

Freud continuou trazendo que as neuroses infantis não são da ordem do extraordinário, 

“são muito mais comuns do que se supõe”. O que por vezes ocorre é que tais neuroses deixam 

de ser notadas, além de serem consideradas sinais de uma criança desordeira, porém sempre é 
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possível seu reconhecimento. Além disso, é comum o revestimento destas neuroses sob a 

insígnia de histeria de angústia, não por acaso, o significante atribuído ao caso do pequeno 

Hans. 

Diante do substituto da satisfação frustrada e da regressão da libido a estágios 

primitivos da organização desta no sujeito, o que caracterizam produções dos sintomas, estes 

se constituem em algo irreconhecível para o próprio sujeito, que acaba por sentir a suposta 

satisfação como sofrimento, vindo a se queixar deste. Assim, “Aquilo que para o indivíduo, 

em determinada época, constituía uma satisfação, na realidade passa, hoje, necessariamente a 

originar resistência e repugnância” (FREUD, 1916-17/1996b, p.368). 

Como já exposto, o retorno da libido a estágios anteriores revela as experiências 

infantis, o que ainda não foi colocado é que essas experiências nem sempre são verdadeiras. 

Muitas vezes são um misto de verdade e falsificação, vindo os sintomas a representar eventos 

que de fato ocorreram, mas também fantasias do sujeito, o que no caso de Hans é constatado 

nos seus inúmeros relatos fantasísticos.  

[...] o paciente criou essas fantasias por si mesmo, e essa circunstância dificilmente 

terá, para a sua neurose, importância menor do que teria se tivesse realmente 

experimentado o que contêm suas fantasias. As fantasias possuem realidade 

psíquica, em contraste com a realidade material, e gradualmente apreendemos a 

entender que, no mundo das neuroses, a realidade psíquica é a realidade decisiva 

(FREUD, 1916-17/1996b, p.370, grifo no original). 

 

Segundo Dias (2006), ao se perceber o sintoma como expressão do recalcado, sendo o 

trauma o alicerce do sintoma, pode-se problematizar a autenticidade desse trauma, logo este 

pode ser suposto, convergindo assim para ideia de fantasia. Nesse sentido, a fantasia aponta 

para o trauma enquanto parte da realidade psíquica do sujeito e a relevância dos fatos não se 

encontra no que aconteceu com o sujeito, mas no que ele acredita ter acontecido, sendo o 

sintoma definido como a realização de uma fantasia de conteúdo sexual. 

Enquanto produção fantasística, tem-se os devaneios considerados na perspectiva 

freudiana como satisfações imaginárias de desejos. Os mesmos podem ser tanto ambiciosos 

quanto eróticos, mas ambos surgem com maior força à medida que a realidade lhe censura, de 

modo que a essência da realização da fantasia apareceria indubitavelmente nesses desejos. 

Partindo-se do princípio de que o devaneio não deve ser necessariamente consciente, pode 

sim haver devaneios inconscientes, estes últimos configuram-se não só na fonte dos sonhos, 

mas também dos sintomas neuróticos. 

Todo o processo de formação dos sintomas origina-se numa frustração, vindo a libido 

revestir de catexias, regressivamente, as posições abandonadas, mas às quais ainda se 

encontram aderidas parcelas da mesma libido, “Todos os objetos e tendências que a libido 
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abandonou, ainda não foram abandonados em todos os sentidos” (FREUD, 1916-17/1996b, 

p.375). A fim de chegar a esses pontos de fixação, a libido se retira às fantasias, e com isso 

estas imprimem sua importância à formação dos sintomas. Em Hans, também é observado a 

busca pela satisfação da libido reprimida, a qual teve suas fixações frustradas. 

Pode-se distinguir toda essa perspectiva trabalhada até agora como um primeiro tempo 

para a questão do sintoma, na qual ele é entendido a partir do viés do sentido. Enquanto 

expressão dos conflitos, formação de compromisso, satisfação sexual substitutiva e deformada 

para desejos sexuais não realizados, portanto expressão do recalcado, o sintoma não escaparia 

à censura, submetendo-se a modificações e deslocamentos, bem como revelaria sua faceta de 

carregar um sentido a ser decifrado. Esse sentido seria um sentido inconsciente, pois caberia 

ao sintoma dizer algo que o próprio sujeito desconhece, “E não somente diz, mas também 

serve a um fim de satisfação, uma ‘satisfação real’, reconhecida pelo sujeito como um 

sofrimento. O sintoma é o lugar paradoxal onde o sujeito, sem que ele o saiba, tem a sua 

satisfação sexual e, também, o seu sofrimento” (DIAS, 2006, p.400). 

Ainda dentro dessa lógica, pode-se trazer a ideia de sintoma como sinal e 

consequência do processo de repressão, que ocorreria quando o Eu, ou mesmo por ordem do 

Super-eu, se recusa a associar-se a uma catexia instintual, o que como já mencionado decorre 

na formação de um conflito. No caso da fobia de Hans, frente à posição materna de devoração 

e a atuação do pai, seu sintoma apareceu como sinal e substituto às satisfações instintuais que 

permaneceram em estado latente. 

É possível ver esse processo de formação sintomática também em outro caso relatado 

por Freud (1911/2010), o caso Schreber, caracterizado pela fantasia de emasculação como 

cerne do sistema delirante do sujeito (a ideia de ser transformado em mulher), sintoma que se 

somava à missão de redimir o mundo, restituindo-lhe o estado perdido de beatitude que 

Schreber acreditava lhe caber. Enquanto em seu delírio assumia uma atitude feminina para 

com Deus, sentia-se como esposa Deste, e assim, se definiam os outros dois aspectos 

delirantes: sua transformação em mulher e sua relação favorecida com Deus. 

No discurso de Schreber aflorava sua fantasia de assédio sexual por parte do médico 

que lhe tratava, a qual seria a causa ativadora de sua doença – uma manifestação da libido 

homossexual. “[...] o objeto da mesma (da libido homossexual) foi provavelmente, desde o 

início, Flechsig; e a revolta contra esse impulso libidinal produziu o conflito de que se 

originaram as manifestações patológicas” (FREUD, 1911/2010, p.38). Aqui se constata o 

embate contra os impulsos libidinais que ocorriam ao sujeito, mas que eram indesejáveis, 

resultando no conflito. Nesse caso, Freud remontou ao complexo paterno e à fantasia de 
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desejo que circundou a doença – do deslocamento do médico Flechsig a Deus, haveria o pai 

como significante a interligar os demais, logo o conflito com Flechsig e com Deus atualizava 

o conflito infantil com o pai que tanto amava. 

Posteriormente, Freud caracterizando a neurose como resultado de um conflito entre o 

Eu e o Id discorreu sobre o processo que levaria à formação do sintoma. Por não aceitar um 

impulso instintual do Id, o Eu recuaria, ao tempo em que poderia auxiliar o Id a encontrar um 

escoador ou mesmo proibir ao impulso instintual o objeto visado, o que de toda forma resulta 

no movimento de defesa do Eu contra o impulso instintual por meio da repressão. Deste 

processo, resultaria o material reprimido a lutar contra a própria repressão, criando para si 

uma representação substitutiva – o sintoma (FREUD, 1924/2011).    

Segundo essa perspectiva, os sintomas neuróticos se aproximariam dos sonhos, seja 

pelo viés da presença de sentido, seja pelos processos pertencentes ao inconsciente ou mesmo 

pela função do conflito (FREUD, 1916-17/1996d). Enquanto dotado de sentido, o sonho seria 

passível de inserir-se na cadeia de experiências psíquicas do sujeito, apontando para a 

realização de desejo inconsciente, além de agregar restos diurnos. A formação do sonho seria 

viabilizada pelo “[...] relaxamento da censura e pelo reforço inconsciente, ao tempo que a 

recordação do sonho aponta para sua distorção e para ausência de arbitrariedade”. (FREUD, 

1923/2011, p.277). 

Se por um lado há a censura onírica que resulta no deslocamento de uma associação 

dita normal para outra de caráter absurdo, por outro lado há o mecanismo da repressão a atuar 

na formação do sonho, bem como na constituição do sintoma. O impulso para formação dos 

sonhos situar-se-ia no inconsciente, embora tal condição fosse ponderada por Freud: 

É verdade que, no decorrer de nossas discussões posteriores, veremos que isso não é 

inteiramente exato e que o processo de formação dos sonhos é obrigado a ligar-se a 

pensamentos oníricos pertencentes ao sistema pré-consciente. Entretanto, quando 

consideramos o desejo onírico, descobrimos que a força propulsora da formação dos 

sonhos é fornecida pelo inconsciente e, devido a este último fator, tomaremos o 

sistema inconsciente como ponto de partida da formação do sonho. Como todas as 

outras estruturas de pensamento, esse instigador do sonho se esforçará para avançar 

para o pré-consciente e, a partir daí, ganhar acesso à consciência (FREUD, 1900-

01/2006, p.134). 

 

Considerando a perspectiva do sonho como realização de desejo, ter-se-iam três 

origens para tal: 1. Um desejo diurno, mas não satisfeito devido a motivos externos, ficando 

pendente para a noite; 2. Um desejo diurno, mas repudiado; 3. Ou um desejo que não tem 

nenhuma relação com a vida diurna, só emergindo à noite do que fora reprimido e tornando-se 

ativo. A ideia de que um desejo não realizado durante o dia pode vir instigar a formação de 

um sonho só se sustenta a partir da perspectiva de que “O sonho não se materializa se o desejo 
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pré-consciente não tivesse êxito em encontrar reforço em outro lugar (o inconsciente)” 

(FREUD, 1900-01/2006, p.141). 

Lembram-se aqui as definições dadas por Freud sobre as esferas psíquicas que 

circundam não apenas a constituição dos sonhos, mas também as demais produções do 

sujeito. Por inconsciente foi denominada a esfera mais ampla, a incluir a menor, a do 

consciente, sendo tomado o inconsciente como a verdadeira realidade psíquica, além do que 

aquilo que é consciente atravessou um estágio preliminar inconsciente, ao tempo em que o 

substrato inconsciente pode permanecer nessa esfera. A esfera intermediária seria o pré-

consciente, que recebeu essa nomeação por suas excitações, após submeterem-se a certas 

regras e censura, embora sem consideração pelo inconsciente, conseguirem alcançar a 

consciência, “O sistema pré-consciente situa-se como uma tela entre o sistema inconsciente e 

a consciência” (FREUD, 1900-01/2006, p.181). 

De volta aos sonhos, se os mesmos são invariavelmente realizações de desejos tal 

ocorre porque eles são produtos do sistema inconsciente, cuja atividade só tem como objetivo 

a realização de desejos tendo sob seu comando as moções de desejo. Considerando o sistema 

inconsciente, se o mesmo existe, não se pode delegar aos sonhos suas únicas manifestações, 

logo a realização de um desejo pode ser constituída por um processo psíquico que seja 

também gerador de angústia. “E é fato que a teoria que rege todos os sintomas 

psiconeuróticos culmina numa única proposição, que assevera que também eles devem ser 

encarados como realizações de desejos inconscientes. Nossa explicação faz do sonho apenas 

o primeiro membro de uma classe” (FREUD, 1900-01/2006, p.152, grifo no original). 

Nesse sentido, outra classe seriam os sintomas neuróticos, que mostram que o pré-

consciente e o inconsciente se encontram em conflito entre si e assim, tornam-se produtos de 

um compromisso que cessa tal conflito por algum tempo. De um lado, os sintomas dão ao 

inconsciente um escoadouro para a descarga de sua excitação, o que constitui em válvula de 

escape, por outro lado, viabilizam ao pré-consciente certo controle sobre o inconsciente. 

Diante dessa questão, Freud alertou para a relevância do sintoma, que ao ser eliminado pode 

desencadear consequências indesejáveis, como a irrupção da angústia. Sobre isso, nota-se no 

caso de Hans, a fobia como um muro a separar a criança da angústia e no caso Schreber a 

função que assume seu delírio como tentativa de cura “O que consideramos produto da 

doença, a formação delirante, é na realidade tentativa de cura, reconstrução” (FREUD, 

1911/2010, p.61, grifo no original). 

Continuando a aproximação entre as características da formação dos sonhos e as 

peculiares aos sintomas, devem-se considerar dois tipos diferentes de processos psíquicos a 
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participar da formação dos primeiros: um processo capaz de produzir pensamentos oníricos 

racionais, o outro a tratar tais pensamentos de modo irracional. Caberia ao segundo tipo de 

processo psíquico a carga do trabalho do sonho propriamente dito, sendo os mesmos 

processos a reger a formação dos sintomas histéricos, uma vez que a análise do sintoma na 

histeria aponta para a formação do mesmo ocorrendo pela via da condensação, da formação 

de compromisso e da regressão. 

Quanto ao processo de interpretação dos sonhos, o mesmo consistiria em transformar 

o sonho manifesto em sonho latente, para posteriormente esclarecer o processo suposto do 

trabalho onírico, por meio do qual se indicaria como, para o sujeito, o sonho latente tornou-se 

manifesto; assim teríamos a técnica da interpretação dos sonhos e a teoria do trabalho onírico. 

Ao se fazer o paciente abordar as partes do sonho para obter as associações necessárias ao 

percurso de chegada aos pensamentos oníricos latentes, podem-se seguir três caminhos: 1. A 

ordem cronológica – a que se apresentou no relato do sonho; 2. A busca primeira pelos restos 

diurnos; ou 3. O relato dos elementos do conteúdo do sonho que mais impressionaram ao 

sujeito. 

Ressalva-se que o trabalho de interpretação dos sonhos precisa lidar com o mecanismo 

da resistência que tende a suprimir as associações, tanto quanto contribuir para o 

esquecimento do sonho ou parte deles, de modo que esse mecanismo não só se faz notar no 

trabalho de interpretação como também na formação do sonho. A ideia de resistência nos 

conduz mais uma vez aos sintomas, logo consiste no indício de conflito, pois existe por um 

lado uma força que quer expressar algo e outra que busca impedir sua expressão, vindo o 

sonho manifesto a se produzir a partir da reunião dos resultados da luta entre essas duas 

tendências (FREUD, 1933/2010c). 

O que se apresentou até o momento diz respeito à perspectiva freudiana de que os 

sintomas tem um sentido, que podem ser decifrados como as demais formações do 

inconsciente, o que foi abordado por Lacan enquanto dimensão do sintoma estruturado como 

uma linguagem, uma vez que ele “[...] mantém a latência significante que sustenta seu sentido 

e significação” (DIAS, 2006, p.402). Assim, o sintoma se resolveria numa análise que Lacan 

nomeou como linguageira, pelo fato do sintoma, ao ser estruturado como uma linguagem, ser 

uma linguagem cuja fala deve ser libertada – característica que já fora atribuída também ao 

inconsciente (LACAN, 1953/1998). Estruturado como uma linguagem, presença no discurso 

do sujeito como aquele que fala, o sintoma não diz da doença em si do sujeito, mas de sua 

verdade, da verdade do sujeito do inconsciente. 
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Para Lacan (1957-58/1999b), o que Freud apreendeu nos sintomas – fossem estes 

patológicos ou se tratassem do que fora interpretado “no que até então se apresentava como 

mais ou menos redutível à vida normal, como o sonho” – foi sempre o desejo. Destarte, 

haveria no sintoma alguma coisa que se aproximaria da satisfação do desejo presente no 

sonho, mas que estaria dotada de um caráter problemático, “[...] uma vez que é também uma 

satisfação às avessas” (LACAN, 1957-58/1999b, p.331), e assim o desejo estaria ligado a 

alguma coisa que é sua aparência, sua máscara, fazendo o sintoma aparecer de forma 

paradoxal, sob esse postiço.  

Sobre a máscara, Lacan diz que a sua ideia significa que o desejo se apresenta de 

modo ambíguo, que por essa razão não nos é permitido orientar o sujeito em relação a esse ou 

aquele objeto da situação. “Há um interesse do sujeito na situação como tal, isto é, na relação 

desejante” (LACAN, 1957-58/1999b, p.337), e isso é expresso pelo sintoma que aparece, 

sendo o elemento de máscara do sintoma. O sintoma de alguma forma fala, mesmo que haja 

essa máscara, ele se articula como produção do inconsciente, “O sintoma, portanto, vai no 

sentido do reconhecimento do sujeito (...) Esse reconhecimento tendia a se manifestar, 

procurava seu caminho, mas só se manifestava pela criação do que chamamos máscara, que é 

uma coisa fechada” (LACAN, 1957-58/1999b, p.338). 

A partir da inserção da dimensão do simbólico proposta pelo ensino de Lacan, a noção 

de sentido presente nos sintomas – os quais poderiam ser decifrados assim como as outras 

formações do inconsciente – passou por uma releitura, o que caracteriza um segundo tempo 

para os sintomas. Nessa nova colocação Lacan introduziu o gozo na relação com o sintoma, 

além deste não estar a “pedir a interpretação”, pois “[...] o que a análise descobre no sintoma é 

que ele não é um apelo ao Outro, não é aquilo que mostra ao Outro. O sintoma, por natureza, 

é gozo, não se esqueçam disso, gozo encoberto, sem dúvida” (LACAN, 1962-63/2005, 

p.140). Por essa razão, caberia ao sintoma viabilizar que o sujeito organizasse seu gozo, o que 

justificaria o fato de que mesmo após a decifração do sintoma pela interpretação, o sujeito não 

renuncia a ele. 

Mais a frente em seu ensino, Lacan propôs a distinção entre sintoma e sinthome – 

termo da língua francesa que ele utilizou para diferenciar do uso coloquial do termo sintoma. 

De acordo com Sauret (2008), a queixa que o sujeito faz diz respeito ao sintoma “patológico”, 

o que ocorre devido ao fato dele perceber o fracasso de sua teoria mais íntima, a fantasia, que 

não dá conta da resposta do que é o sujeito, o qual ao se queixar demandaria ao Outro todas as 

respostas. Já o sinthome seria da ordem da solução, porque ao incluir o radical da 

singularidade, permitiria não apenas amarrar as dimensões responsáveis por fabricar o sujeito 
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(a linguagem, o corpo, o gozo), mas também as articularia ao laço social. Essa perspectiva é 

introduzida por Lacan relacionada à ideia dos três registros, o real, o simbólico e o 

imaginário, aparecendo o sinthome como um quarto registro a se apresentar articulado numa 

relação privilegiada com o inconsciente (LACAN, 1975-76/2007). Na opinião de Miller 

(1996-97/2010) existiriam, pois, duas vertentes da teoria do sintoma, a primeira que o 

relaciona ao registro do simbólico, sendo o sintoma equivalente a uma mensagem, e a 

segunda que o articula ao registro do real, retornando sempre ao mesmo lugar e não se 

deslocando como o sentido. 

Baseando-se nessa exposição sobre o sintoma, na breve passagem pela visão lacaniana 

do mesmo e na aproximação com os sonhos, retoma-se a questão que introduziu essa seção 

Mas então, qual seria o sintoma de Hans? Anos após a publicação do caso, Freud (1925-

26/1976) retornou a essa problemática questionando se o sintoma seria o medo, a escolha de 

um objeto para seu temor, se seria o fato de Hans ter abandonado sua liberdade de 

movimento, ou mesmo se seria mais de um desses fatores combinados. Freud atentou ao fato 

de que à primeira vista, o medo por cavalos poderia ser interpretado como sintoma e a sua 

incapacidade de sair à rua como uma inibição, uma restrição que o Eu do menino impusera a 

si mesmo a fim de não despertar o sintoma da angústia. Por outro lado, uma investigação mais 

apurada indicaria que a criança não sofria de um medo vago de cavalos, “mas uma apreensão 

bem definida de que um cavalo ia mordê-lo”, e que essa ideia esforçava-se por sair da 

consciência e ser substituída por uma fobia indefinida, onde a ansiedade e seu objeto 

aparecessem.  

A aposta freudiana era a de que o medo que fazia parte da fobia não deveria ser 

tomado como sintoma, mas o deslocamento que representou a substituição do pai por um 

cavalo, e que, “[...] incidentalmente, constitui um mecanismo alternativo que permite um 

conflito devido à ambivalência ser solucionado sem o auxílio da formação reativa” (FREUD, 

1925-26/1976, p.125). Portanto, a fobia em Hans viria eliminar o conflito devido à 

ambivalência que acometia a criança – amor e ódio dirigidos a seu pai e seu excesso de 

afeição pela mãe. 

No que se refere à relação com a figura materna, essa foi exposta no capítulo 

anterior, lembrando aqui que se caracterizava por ser uma relação baseada na estrutura de 

devoração materna, que se fazia valer das brechas deixadas por um pai ausente. Nesse ponto, 

mostra-se importante dedicar-se um pouco mais à relação de Hans com seu pai, que teve sua 

implicação na fobia, delineando sobre esta figura que deveria, por sua função, realizar a 

interdição materna. 
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Segundo Lacan (1956-57/1995), pode-se estruturar o pai a partir dos três registros – 

simbólico, imaginário e real. Primeiramente, diferenciou-se o pai simbólico, aquele que só 

seria alcançado por uma construção mítica, mas no final das contas não está representado em 

parte alguma, do pai imaginário, aquele com o qual lidamos o tempo todo e ao qual se refere à 

dialética da agressividade, da identificação, da idealização pela qual o sujeito chega à 

identificação. No segundo momento, foi diferenciado o pai real, diante do qual a criança tem 

uma apreensão difícil por conta das fantasias e da necessidade da relação simbólica, sendo em 

relação ao pai real que se refere todo o complexo de castração. Assim,  

Se a castração merece ser efetivamente isolada por um nome na história do sujeito, 

ela está sempre ligada à incidência, à intervenção, do pai real. Ela pode igualmente 

ser marcada de uma maneira profunda, e profundamente desequilibrada, pela 

ausência do pai real. Essa atipia, quando ocorre, exige então a substituição do pai 

real por alguma outra coisa, o que é profundamente neurotizante. (LACAN, 1956-

57/1995, p. 226). 

 

Nessa perspectiva, o pai simbólico se apresenta como elemento mediador do mundo 

simbólico e de sua estruturação e, no caso de Hans, este pai é Freud, enquanto o pai real deve 

se colocar na assunção da função sexual viril, posição que deveria ser ocupada pelo próprio 

pai de Hans. No mecanismo do complexo de castração, é preciso que o pai real jogue de fato 

o jogo, assuma sua função de pai castrador, a função de pai sob sua forma concreta. A questão 

estava na necessidade de Hans de encontrar uma suplência para este pai, que se dedicava a 

não castrá-lo, o que implicava no fato de Hans ter que lidar com seu pênis real, justamente por 

este não ser ameaçado. “Aí está o fundamento da angústia. O que há de intolerável em sua 

situação é essa carência do lado do castrador” (LACAN, 1956-57/1995, p.375). 

Acontece que, se por um lado o pai não desempenhava seu papel de castrador, outras 

personagens o desempenhavam, como o bombeiro e o instalador. O que as fantasias dessas 

respectivas personagens apontavam era a seguinte ordem dos acontecimentos: primeiro há o 

desmonte, para depois vir a instalação, o que sintetizaria a simbolização do complexo de 

castração. “Algo se esboça na fantasia da banheira e da furadeira. Como todas as fantasias do 

pequeno Hans, este é o começo de articulação da situação” (LACAN, 1956-57/1995, p.377). 

A resolução do próprio complexo apontava para uma identificação de Hans ao falo materno, o 

que não significava que, de seu pênis, ele pudesse assumir a função. Esse pênis ficava à 

margem, reprovado pela mãe, e o que decorria dessa situação não lhe possibilitava integrar 

sua masculinidade a não ser através da formação da identificação ao falo materno.  

Quanto a outras peculiaridades desse complexo, percebia-se que se por um lado Hans 

demonstrava certa hostilidade pelo pai, por outro tinha por ele bons sentimentos, o que o 

levava a dificilmente temer, por parte do pai, um tratamento que fosse caracterizado pela 
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castração. Além disso, a criança não era frustrada em muitas coisas, e no início “como filho 

único, nada em felicidade”, sendo objeto de atenção para o pai e de cuidados ternos para a 

mãe. Nesse ponto, Lacan (1956-57/1995) pontuou que foi preciso a intervenção de Freud, 

para restringir os cuidados maternos, que tudo permitia ao filho, inclusive que este fosse o 

terceiro na cama do casal, por várias vezes, até mesmo excluindo o pai de seu lugar. 

Destarte, o pai se apresentava como tolerante, porém ele estava completamente sem 

controle da situação, pois mesmo fazendo suas observações, as considerações maternas eram 

as últimas, ignorando completamente as sugeridas pelo pai. Contudo, houve em um momento 

uma fala marcante da mãe de Hans que lhe proibia de masturbar-se, enunciação que sinalizou 

para a ameaça de castração, mas cujo efeito foi duvidoso, logo a criança continuou a 

masturbar-se “só um pouquinho”, às escondidas. Se a masturbação não trazia naquele 

momento nenhuma angústia e a criança continuava a se masturbar, ela seria integrada, 

posteriormente, ao próprio conflito, a se manifestar no momento da fobia, muito embora não 

tenha tido o caráter traumatizante que permita compreender o surgimento da fobia. 

Ainda no que diz respeito ao complexo de castração, observava-se que no período 

anterior à fobia ainda se fazia presente, uma vez que Hans brincava com seu “faz-pipi”, 

utilizando deste como objeto de brincadeira de esconde-esconde. Nessa perspectiva, o “faz-

pipi” não está só no próprio Hans, mas também é o de sua mãe, o de seu pai, ou mesmo do 

cavalo grande, de modo que a criança se vê na opinião dos pais, apresentando de saída uma 

problemática do falo imaginário, que à medida que está em todo lugar, não está em lugar 

algum. Na relação com o “faz-pipi”, Hans demonstrou o caráter exibicionista, característica 

simbólica percebida em suas brincadeiras, em que ele mostra o pênis, mas estando no escuro, 

o esconde.  

Diante do exposto, considera-se a constituição de uma “orgia imaginária” presente 

no desenvolvimento da fobia (LACAN, 1956-57/1995), entendendo-se orgia imaginária como 

a representante das diversas fantasias elaboradas pelo pequeno Hans e cuja análise estava sob 

a intervenção do pai real, o próprio pai de Hans. A fobia apenas teria alcançado uma cura 

satisfatória devido à intervenção justamente deste pai, que intervinha muito pouco, e que só o 

tinha feito porque era orientado pelo pai simbólico, Freud. Segundo Lacan, por cura 

satisfatória era entendida a situação proveniente da revelação da castração, que teria dado fim 

à fobia. A cura teria chegado no momento em que a castração se exprimiu de modo mais 

claro, através da fantasia do bombeiro, que lhe desaparafusa e lhe dá um novo “pipi”. Então, 

“[...] a solução da fobia está ligada à constelação dessa tríade: orgia imaginária, intervenção 

do pai real, castração simbólica” (LACAN, 1956-57/1995, p.235).  
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Nesse sentido, anos mais tarde, Lacan (1968-69/2008b) trouxe como verdadeiro pivô 

do caso o que entrava em jogo a todo instante, o que estaria na fronteira entre o imaginário e o 

simbólico. Para Miller (2008/2009), a lógica do tratamento do pequeno Hans se formalizaria 

através do processo de simbolização, quando houve a passagem do imaginário ao simbólico. 

A simbolização ocorrida seria a do falo, portanto, o tratamento de Hans partiu do falo 

imaginário ao falo simbólico, podendo ser articulada a doença da criança aos momentos em 

que sua posição era desestabilizada, seja quando do aparecimento do falo como elemento real 

ou do nascimento de Hanna. 

Seguindo essa lógica, o tratamento se confundiria com a elaboração da metáfora 

paterna, “[...] é dizer que nesse caso, no caso de uma análise infantil, a lógica do tratamento é 

idêntica à metáfora paterna” (MILLER, 2008/2009, p.75). No caso de Hans, a fim de cuidar 

do sintoma fóbico, o poder simbólico do significante pai substituiria o poder imaginário do 

significante materno, vindo a metáfora paterna não se constituir de forma plena, “mas de 

forma oblíqua, desviada”, e assim, o sintoma fóbico assumiria o papel do Nome-do-Pai, na 

medida em que um poderia substituir o outro, apontando para a carência do pai real, ao que se 

notava que Hans convocava constantemente seu pai, um chamado permanente a um pai que 

lhe fosse terrível. Dada essa situação, pode-se afirmar que coube a Hans elaborar um pequeno 

Nome-do-Pai através de seu sintoma. 

Se por um lado, o tratamento realizado com Hans foi considerado privilegiado por 

constituir-se em uma cura por excelência, “Há um sintoma manifesto e este sintoma 

desaparece. Há cura. O sintoma fóbico desaparece. Há resolução curativa” (MILLER, 

2008/2009, p.74), por outro essa afirmativa tem sua limitação. O tratamento de Hans 

esbarrava em um obstáculo, pois, como já dito, a lógica do tratamento se confundia com a 

elaboração da metáfora paterna.  

Quanto ao final da análise do caso e à realização do complexo de Édipo, em Hans 

essa resolução pode ser entendida como atípica, pois ele não teria promovido uma mudança 

na sua relação com o pai, no sentido de não ter rompido os laços que estavam “fortemente 

amarrados por toda essa experiência analítica”. Ao término do relato do caso, foi exposto 

como o pai veio ocupar o lugar de avô, pois Hans casava seu pai com a avó paterna, para 

poder a criança assumir o lugar do pai, casando-se com a própria mãe. Ao final, o pequeno 

Hans, concebendo-se como o pai, tornou-se função da mãe e da avó, logo a mãe ao final foi 

desdobrada, duplicada, o que tange a relação objetal.  

Nesse circuito, na medida em que por trás da mãe posicionou-se uma segunda, Hans 

instaurou a si mesmo numa paternidade, sendo essa da ordem do imaginário. “A partir 
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daquele momento, o que diz o pequeno Hans? Quem vai ter os filhos? É ele, ele o diz muito 

claramente (...) só que vão ser crianças imaginárias” (LACAN, 1956-57/1995, p.395). 

Enquanto assumia a função paterna imaginária, Hans substituía a mãe e tinha filhos como ela 

tinha, além de imaginarizar a própria irmã, fantasiando sobre sua gestação e nascimento. 

Como fruto dessa lógica, a mulher para ele nunca passaria da fantasia das pequenas irmãs-

filhas que ele teve, e assim seu parceiro feminino não se engendraria a partir da mãe, mas a 

partir dos filhos imaginários que ele pôde fazer na mãe. “Ele terá, com certeza, todas as 

aparências de um heterossexual normal. Todavia, o caminho que terá percorrido no Édipo 

para chegar até aí é um caminho atípico, ligado à carência do pai” (LACAN, 1956-57/1995, 

p.396). 

Todo esse engendramento repercutiria na resolução da fobia de Hans, na qual, 

mesmo frente a presença-ausência da ação paterna, ele se inscreveu “numa espécie de 

linhagem matriarcal, ou de reduplicação materna”, apontando para a necessidade da terceira 

personagem, a qual na falta do pai, fora a avó. Além disso, ao final da fobia, teria restado a 

Hans o lugar de cordeirinho, com o qual se entregou às brincadeiras com Hanna, tentando 

montar-lhe, mostrando a posição em que a irmã se encontrava na fantasia da caixa grande. Foi 

preciso que Hanna primeiro o dominasse, para só então Hans tratar o cavalo como ele 

merecia, batendo-lhe nas costas, e a irmã montada no cordeiro representou a configuração do 

caso no final. 

Ainda no que diz respeito à relação com o pai, em 1972, Hans já adulto, cujo nome 

verdadeiro era Herbert Graf, falou sobre a figura paterna, ao conceder uma entrevista a uma 

famosa revista sobre ópera (Anexo A), pois se destacava como diretor de cena na época. 

Nesta entrevista, Hans falava com admiração de seu pai, referindo-se a ele como um homem 

extraordinário, “[...] o mais extraordinário que conheci”, cujos interesses se dirigiam a 

diversos campos, posicionamento que sugere certa mudança na perspectiva do olhar de Hans 

ao seu pai. Em mais de uma resposta ao entrevistador, o pai foi descrito como uma pessoa 

inteligente, sendo erudito em literatura e estética, além de um sagaz analista político: 

Foi um homem universal, mas ao mesmo tempo um autêntico vienense em todos os 

sentidos: sabia como desfrutar de um copo (ou mais) de vinho, e da companhia de 

mulheres bonitas. Uma das minhas memórias infantis mais vívidas é a de vê-lo no 

estribo do trem lotado de gente, indo à partida de futebol de domingo no Hohe 

Warte, com uma mão na bandeira e com a outra segurando seu livro mais precioso, 

uma cópia muito usada, cheia de anotações, da Crítica da Razão Pura de Kant. 

(GRAF, 1972). 

 

A partir disto, nota-se que a ambivalência amor-ódio que Hans manifestava pelo pai 

e o acompanhou durante a infância, fazendo parte desta, não perdurou até sua idade adulta, e 
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que a ausência-presença paterna havia sido elaborada de modo a dar lugar ao sentimento de 

admiração que sentia pelo pai. Os traços mnêmicos pertencentes a esse sentimento ambíguo 

teriam sucumbido ao esquecimento e não teriam influenciado de forma negativa o 

desenvolvimento de Hans e, assim, mesmo via resolução atípica, o Édipo teria obtido uma 

resolução considerada satisfatória. 

 

3.3. Entre a formação sintomática e a clínica infantil contemporânea: perspectivas 

para um trabalho futuro 

 

Durante todo este capítulo esmerou-se em trabalhar a fobia enquanto resolução 

sintomática para os conflitos e a angústia que circundaram o caso do pequeno Hans. 

Entendendo que esse movimento aponta para a operatividade da clínica com crianças, o que 

tangencia o campo do que hoje é conhecido como o da saúde mental infantil, almeja-se nesse 

último tópico dispor uma possível relação entre o sintoma e a clínica infantil contemporânea. 

Para tanto, vale colocar que, como base ter-se-á a publicação do Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2005) acerca dos Caminhos para uma Política de Saúde Mental Infanto-Juvenil, 

com a ressalva de que não se pretende aprofundar em críticas ou elogios a tal documento, mas 

sim em problematizar o modo da clínica infantil atual lidar com os sintomas, o que será 

realizado por meio de um ensaio.  

A função do sintoma na saúde mental foi abordada por Sauret (2008) a partir do 

diálogo entre este âmbito da saúde com o discurso capitalista, trazido por Lacan. Lembrando 

que este discurso caracteriza-se como um pseudodiscurso, no qual o sujeito na relação com 

seu gozo procura soluções que não necessitem saber de si, nota-se a busca por objetos de 

gozo, que o próprio sujeito demanda e que a ciência produz – estes objetos ocupariam o lugar 

de comando, implicando gozo. Nessa perspectiva, cada um desses objetos colocados no 

mercado poderia satisfazer o sujeito, de modo que “[...] a saúde física e mental se torna um 

valor de mercado, prometido pelo discurso capitalista” (SAURET, 2008, p.32). 

Quando foram trabalhadas as funções e lugares assumidos pela criança no romance 

familiar, apresentou-se a concepção de criança objetalizada – aquela que estaria a se 

relacionar com a realidade que lhe oferece objetos a para serem consumidos, os mesmos 

produtos do discurso capitalista. Sustentando-se na máxima de que tal discurso implica a 

relação do sujeito com seu gozo, pode-se estender essa perspectiva à clínica psicanalítica com 

crianças, logo esta prática deve ser orientada pela relação que a criança estabelece com o 

gozo, uma vez que o que determina a categoria criança para psicanálise, mais do que uma 



78 

 

 

faixa etária, diz respeito à relação do sujeito com o gozo, “[...] a criança é o sujeito que ainda 

não tem responsabilidade pelo seu gozo” (GERBASE, 2013); por essa questão, a definição de 

criança na psicanálise é uma definição estrutural. Diante disso, a psicanálise percebe a criança 

como um analisando por inteiro e especificidades que existam não são decorrentes 

propriamente da idade, “[...] do fato de ser um ‘sujeito pequeno’, categoria que não podemos 

levar em consideração, mas da relação do sujeito com o gozo” (GERBASE, 2013). 

Considera-se então, a relação existente entre o sujeito e o gozo pertinente ao discurso 

capitalista, a função desempenhada pelo objeto a com o qual a criança precisa se haver e que 

é produzido por esse pseudodiscurso, e o imperativo do gozo na perspectiva lacaniana de 

sintoma. Como exposto na seção anterior, entre o sintoma e o gozo há uma relação singular, 

de modo que os sintomas que chegam à clínica – seja infantil, seja adulta – além de falar do 

gozo de cada um, traz como demanda o alívio ou supressão dos mesmos – aqui nota-se 

reverberar a ideia do sintoma como sofrimento. Segundo essa solicitação por alívio dos 

sintomas, no caso da clínica infantil implicaria: 

[...] compreender todos os atos da criança, a realizar um diagnóstico preciso e 

inequívoco, a planejar formas de intervenção eficazes e de rápido efeito, tudo em 

prol da saúde e perfeição, vigentes no discurso social contemporâneo como índices 

de normatização. Para isto, muitas vezes, os pais realizam tratamentos alternativos 

paralelos, em que os medicamentos vêm cobrir a angústia que o não-saber sobre seu 

filho provoca (MEIRA, 2003).  
 

Nesse caso, observa-se a importância que se deve destinar à escuta dos pais, ou de 

seus representantes. A angústia atribuída ao não-saber suscitado pelo filho aponta para a 

formação de uma demanda que chega à clínica como sendo dos pais e não da criança, de 

modo que atender, acompanhar, tratar uma criança, exige necessariamente fazer um trabalho 

conjunto com os pais, seja porque a criança representa o sintoma do par parental, seja por ela 

ser objeto de desejo dos pais ou mesmo por saturar a falta materna. 

A perspectiva de perfeição trazida por Meira (2003), juntamente com os índices de 

normatização vão ao encontro do discurso da medicalização e da saúde enquanto ideal, e com 

isso o profissional teria que se relacionar com as demandas desse discurso que retornam nas 

queixas dos pais. Segundo Henriques (2014), a medicalização inclui a medicamentação – 

prescrição de medicamentos – embora seja mais abrangente, devendo ser percebida enquanto 

um significante compartilhado na atualidade, um “dispositivo de controle social” que reflete a 

preocupação do contemporâneo com a norma e com os processos de normalização. 

O discurso da medicalização seria favorecido pela secularização do poder médico, 

segundo a qual o lugar ocupado pela medicina nos diversos âmbitos estaria cada vez mais 

próximo da posição ocupada pela religião e assim, a medicina figura como novo ideal. 
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Somado a esse movimento, a criação de novas ofertas de serviços, pela própria medicina, 

configura-se em aspecto que favorece a medicalização (CONRAD apud HENRIQUES, 

2014). Desta forma, novas práticas representam maior abrangência do complexo saúde-

doença, que vê a medicina sair da perspectiva curativa à preditiva, tendo sempre à disposição 

um diagnóstico novo, uma ação e um medicamento desenvolvidos recentemente para dar 

conta das singularidades que surgem no cenário contemporâneo, cuja urgência é a de fazer o 

sujeito pertencer a alguma norma. 

Há um ideal de saúde que retorna no discurso dos pais, que com seus filhos chegam 

aos consultórios e instituições, em busca de algum procedimento que seja capaz de adaptação 

e ação educativa, e nesse processo muitas vezes os pais tentam silenciar o particular da falta 

dos filhos. Já na análise do pequeno Hans, Freud (1909/1970) relatava a demanda paterna 

através das muitas interpelações e participações que o pai de Hans teve em seu tratamento, 

trazendo suas próprias questões para a análise do filho. Se referindo a isso, Freud comentou 

“O pai de Hans estava fazendo perguntas demais, e estava pressionando o inquérito através de 

suas próprias linhas, em vez de permitir ao garotinho que expressasse seus pensamentos” 

(FREUD, 1909/1970, p.39). 

Sobre esta relação entre pais-crianças-profissionais e o que representa a demanda que 

chega às instituições/consultórios há uma abordagem peculiar proposta pelos Princípios para 

uma Política Nacional de Saúde Mental Infanto-Juvenil (BRASIL, 2005). Segundo esta 

Política, um de seus princípios define-se por “Antes e primeiro que tudo, é preciso adotar 

como princípio a ideia de que a criança ou o adolescente a cuidar é um sujeito” (BRASIL, 

2005, p.11). Existe a perspectiva de tornar a criança protagonista de sua história, o que 

implica a noção de responsabilidade que o princípio inclui como sendo a criança responsável 

por sua demanda, seu sofrimento, seu sintoma. Esta ideia coaduna no conceito de criança 

como sujeito de direitos, dentre os quais estaria o direito de cuidado, que deve ser ministrado 

de modo particular em vez de homogêneo e indiferenciado. 

Este princípio atenta para a escuta à demanda que chega através dos pais ou 

responsáveis, e aquela oriunda da própria criança. Faz também a ressalva de que não se deve 

tomar o que se diz da criança como substituto de sua própria palavra, de modo que as 

demandas formuladas por outros sobre a criança deve ser recebida como sendo dos sujeitos 

que as formularam. No intuito de “[...] dar voz e escuta às crianças e jovens dos quais se trata” 

(BRASIL, 2005, p.12), essa característica problematiza acerca da responsabilidade do sintoma 

da criança. Se por um lado é imperativo escutar o sujeito que chega, por outro se faz relevante 

escutar seu familiar ou representante do mesmo, contudo outorgar à criança a 
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responsabilidade total por seu sintoma, seu sofrimento e demanda parece de extrema 

delicadeza. Tal perspectiva poderia também ir de encontro com a noção do sintoma da criança 

dizer do sintoma do par parental e nesse sentido poderíamos pensar em uma co-

responsabilização pelo sintoma, pela demanda. 

O princípio que aborda a ideia da criança como sujeito de direito continua trazendo 

sobre a necessidade de respeitar a subjetividade desse sujeito, localizando-o em seu 

sofrimento e incluindo-o no centro das montagens institucionais. Na tentativa de não 

reproduzir na assistência à criança o ato de discurso sobre ela, mas de escutá-la, consideram-

se as peculiaridades e responsabilidades da criança em sua existência. A fim de possibilitar 

esse mecanismo de escuta, parte-se do princípio do acolhimento universal, por meio do qual 

todos os serviços públicos de saúde mental infanto-juvenil devem estar abertos àquele que 

chega, devendo toda e qualquer demanda ser atendida. Diante da particularidade de 

acolhimento a toda e qualquer demanda, a própria política parece se resguardar quando 

coloca que na ideia de acolher, ouvir e reconhecer a legitimidade da procura já formalizaria 

uma forma de cuidado, que pode vir dar lugar a diferentes encaminhamentos. 

Segundo essa lógica, receber e ouvir a demanda implica dar uma resposta, de modo 

que as dificuldades burocráticas sejam superadas e haja a prática do encaminhamento 

responsável quando se faz necessário outro serviço. Nesse ponto, questiona-se sobre a 

efetividade da rede de acolhimento ao sujeito em sofrimento psíquico, embora exista o 

princípio de construção permanente da rede. No que diz respeito ao encaminhamento, a 

proposta é de que este se realize de forma implicada, segundo a qual aquele que encaminha 

deve se incluir no processo, se responsabilizando e acompanhando o caso. Quanto à 

construção da rede, acredita-se que o serviço não deve limitar suas ações e intervenções ao 

plano técnico, mas deve incluir o trabalho com outros serviços e equipamentos do território, 

de modo que a construção deve se sustentar “[...] mesmo na ausência concreta de serviços 

tecnicamente ‘adequados’ ao caso” (BRASIL, 2005, p.13). 

Outro princípio trazido por esta política nacional diz respeito à territorialidade, onde 

se encontra a noção de território como uma área que ultrapassa as fronteiras regionais e 

geográficas, mas que também se implica nas mesmas. “O território é tecido pelos fios que são 

as instâncias pessoais e institucionais que atravessam a experiência do sujeito (...) O território 

é o lugar psicossocial do sujeito” (BRASIL, 2005, p.13, grifo no original). As noções de rede 

e de territorialidade podem ser percebidas de modo a convergir para o princípio da 

intersetorialidade, logo a prática clínica deve ampliar-se também dentro do próprio serviço, 
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para outras instâncias e mesmo agências de natureza não clínica que perpassem a vida dos 

sujeitos. 

O trabalho dos serviços de saúde mental infanto-juvenil deve incluir, no conjunto 

das ações a serem consideradas na perspectiva de uma clínica no território, as 

intervenções junto a todos os equipamentos – de natureza clínica ou não – que, de 

uma forma ou de outra, estejam envolvidos na vida das crianças e dos adolescentes 

dos quais se trata de cuidar (BRASIL, 2005, p.14). 

 

Faz-se objetivo destes serviços assumir uma função social que para se traduzir em 

ações não deve ficar limitada à prática técnica, vindo, portanto a escutar, acolher, cuidar, 

promover ações emancipatórias, bem como melhorar a qualidade de vida da pessoa em 

sofrimento psíquico. Tais premissas apontam como deve ser a abordagem ao sujeito, e no 

caso específico, à criança, o que se considera na escuta ao sofrimento e em como se recebe o 

sintoma da criança – mesmo que tais considerações estejam no plano teórico, não podemos 

deixar de ponderar a possibilidade que existam profissionais que se empenham em pô-las em 

prática. 

Diante de tais princípios – criança como sujeito de direito, acolhimento universal, 

encaminhamento implicado, construção permanente da rede, territorialidade e 

intersetorialidade – o que tal Política revela, assim como as demais Políticas Nacionais de 

Saúde Mental é a prática pautada na destituição das instituições sustentadas na ideologia de 

reparo, com suas características de exclusão e de isolamento. Constata-se o direcionamento 

para os direitos do cidadão, para ações protetivas e de cuidados éticos, para o princípio de que 

os sujeitos em sofrimento psíquico juntamente com sua família sejam protagonistas do 

processo de tratamento, além de que “Tal direção impõe mudanças que se traduzem na 

articulação de novos dispositivos de cuidado vinculados ao processo de 

desinstitucionalização” (BRASIL, 2005, p.14). 

Os dispositivos de cuidado mencionados referem-se aos Centros de Atenção 

Psicossociais, os CAPS, que serão abordados a partir do CAPS i II – que se direciona ao 

público infanto-juvenil. Contudo, antes de adentrar nessa seara, far-se-á um breve percurso 

sobre os antecedentes da atenção em saúde mental infanto-juvenil no Brasil, tomando como 

referência dois períodos de grande relevância na história da psiquiatria: o século XIX e o 

início do século XX. O século XIX teve como característica, no que tange à saúde mental 

infanto-juvenil, a institucionalização das crianças e jovens em instituições asilares, as quais 

eram norteadas por iniciativas educacionais imbricadas com a assistência e o controle social 

(RIZZINI, 2005, p.31). Nesse sentido, o período foi marcado pela intervenção 

formadora/reformadora tanto do Estado, quanto de outros setores da sociedade, como 
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instituições religiosas e filantrópicas. A tradição de institucionalização de crianças 

permaneceu por esse século e tinha como representação o modelo de internato, onde o sujeito 

era gerido no tempo e no espaço por meio das normas institucionais, estando sob relações de 

poder desiguais. 

A institucionalização, embora ainda existam seus resquícios, começou a perder força 

no início do século XX. Já nas primeiras décadas deste século sobressaiu-se um notório 

interesse pela situação da infância não só a nível nacional, mas também pelo mundo, ao tempo 

em que a criança passava a ser questão do Estado. Nos anos 20 as instituições psiquiátricas 

começaram a expandir-se, representando meios de regular o espaço social, indo além dos 

limites dos asilos clássicos ao construir um saber psiquiátrico preventivo ao qual se vinculava 

a psiquiatria infantil. Naquela época, a psiquiatria era caracterizada pela postura higienista, 

portanto moralista, pelo trabalho educativo no intuito de adequar os sujeitos a uma moral que 

fosse digna e no caso específico da criança, este trabalho apontava para possibilidade de 

moldá-la para assumir o representante do homem higienizado (SCHECHTMAN, 2005, p.26). 

O cuidado do sofrimento psíquico se definia, então, pelo viés higienista, educativo e 

normalizador. Considerando a potência da questão educacional à época, a intervenção 

psiquiátrica sobre a criança se fazia por meio da atuação dos médicos na assistência escolar e 

pelos serviços de higiene e saúde escolar. O objetivo deste movimento “[...] além de detectar 

possíveis distúrbios degenerativos, serviria também para classificar e separar as crianças 

conforme sua evolução psicológica individual” (SCHECHTMAN, 2005, p.26). Desta forma, 

percebe-se uma categorização dos sintomas, que naquele período não era questionada, mas 

sim praticada como o meio mais adequado para receber o sofrimento do sujeito – nessa época 

também o sintoma era apreendido como sofrimento. 

Dentro deste contexto, destacou-se a instituição psiquiátrica Liga Brasileira de Saúde 

Mental, que aqui é citada devido sua importância e influência no período (SCHECHTMAN, 

2005). Durante a década de 30 acreditava-se que era possível trabalhar sobre a formação da 

mente infantil, crença cercada da tradição de higiene mental que ainda se fazia norteadora 

para as práticas psiquiátricas. Foi de autoria desta Liga uma publicação na qual se criava um 

novo mercado à medida que se produziam sintomas, o que incita a pensar se esta perspectiva 

teria permanecido na década de 30 ou ainda haveria seus resíduos presentes no discurso 

contemporâneo da clínica infantil e sua relação com o sintoma. 

A publicação caracterizava-se por trazer alertas e recomendações às mães, dentre os 

quais, considera-se interessante citar um por acreditar na atualidade do apontamento. 
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Estás certa de que teu filho não possui nenhuma predisposição nervosa? A criança 

normal é geralmente alegre, sorridente, ativa, chora pouco e gosta de brincar. Se teu 

filho é tristonho e apático, ou excessivamente excitado e brigão, se chora muito e 

tem ataques de raiva, cuidado com a predisposição nervosa que o pode transformar, 

no futuro em uma criança doente e infeliz (SCHECHTMAN, 2005, p.27). 

 

De acordo com este panorama a clínica infantil constituía-se pelo esquadrinhamento 

do sofrimento psíquico, de modo que fosse possível a prevenção do mesmo, o que seria de 

responsabilidade do médico, representante máximo do poder científico. Delineava-se um 

movimento de cientificização dos cuidados e da educação à criança, onde o poder secular do 

médico apontava como imperativo de saber. Deste ideário de proteção, somado ao modelo 

assistencial pertinente à institucionalização definia-se uma concepção segmentada e não 

integradora da população infanto-juvenil. Tal panorama começou a mudar a partir do final da 

década de 70, com a redemocratização do país, e na década de 80 a promulgação da Carta 

Constitucional de 1988 possibilitou a condição de cidadão às crianças e adolescentes – ideia 

de sujeito de direitos que resultou na promulgação da Lei 8.069/90, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (BRASIL, 2005).  

Reconhece-se que a mudança estava além da promulgação de um texto com bases 

legais e que sustentado nesse novo ideário se elaborava a gestão em saúde mental no SUS, 

“[...] cuja responsabilidade principal é promover a efetiva substituição do antigo modelo asilar 

por uma rede de cuidados de base territorial e comunitária” (BRASIL, 2005, p.9). 

Formalizava-se, portanto o movimento de desinstitucionalização do cuidado ao sujeito em 

sofrimento psíquico, o que aponta para um modelo ampliado de olhar para o sintoma, logo ao 

mesmo não cabe ser esquadrinhado como antes. Como dispositivo substitutivo para efetivar o 

redirecionamento do modelo assistencial em saúde mental tem-se os CAPS, estabelecidos 

pela Portaria/GM de número 336 (BRASIL, 2002). 

Tais Centros devem estar capacitados a realizar prioritariamente o atendimento a 

pacientes em grave sofrimento psíquico, desde que pertencentes à área territorial da unidade, 

em regimes de modalidades de tratamento – a noção de território caracteriza-se por ser mais 

abrangente que a noção de espaço físico/geográfico, incluindo uma população adstrita e suas 

peculiaridades sociais, históricas, culturais, sua realidade sanitária e suas relações de poder, 

bem como as relações de sentidos implicadas em sua população.  

Dentre as modalidades de serviço incluídas nestes centros encontra-se o CAPS i II, 

que figura como serviço de atenção psicossocial para atendimentos a crianças e adolescentes, 

considerando-se como referência para implantação do mesmo uma população de 

aproximadamente 200.000 habitantes ou outro parâmetro desde que definido pelo gestor local. 
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Podem ser elencadas algumas características do CAPS i II: trata-se de um serviço 

ambulatorial de atenção diária; estar habilitado a desempenhar o papel regulador da porta de 

entrada da rede assistencial a nível territorial; é responsável, sob coordenação do gestor local, 

pela organização da demanda e da rede de cuidados em saúde mental de crianças e 

adolescentes; realiza e mantem atualizado o cadastramento dos pacientes que utilizam 

medicamentos pertinentes ao cuidado em saúde mental; funciona em dois turnos, de modo 

diurno, podendo funcionar à noite desde que até as 21:00 horas, durante os cinco dias úteis da 

semana. 

As atividades fornecidas ao paciente do CAPS i II contemplam desde o atendimento 

individual, até o atendimento em grupos e oficinas terapêuticas. A equipe técnica que compõe 

seu corpo de profissionais é marcadamente interdisciplinar, incluindo um médico psiquiatra, 

neurologista ou pediatra com formação em saúde mental, um profissional da enfermagem, 

quatro profissionais de nível superior – que podem ser psicólogo, assistente social, terapeuta 

ocupacional, enfermeiro, fonoaudiólogo ou pedagogo e cinco profissionais de nível médio – 

técnico e/ou auxiliar de enfermagem, técnico administrativo, técnico educacional ou artesão. 

Cabe a esta equipe proporcionar a assistência ao público do Centro, realizando visitas 

e atendimentos domiciliares, atendimento à família e atividades comunitárias, buscando 

integrar a criança e o adolescente na família, na escola ou mesmo na comunidade. Também é 

de responsabilidade destes profissionais desenvolver ações interssetoriais com áreas como a 

assistência social e a educação, além de possibilitar aos pacientes uma refeição diária, quando 

assistidos em um turno de quatro horas, e duas refeições diárias, no caso daqueles que 

frequentam o Centro por dois turnos. 

Não apenas o CAPS i II, mas as demais categorias de serviço no cuidado à saúde 

mental, deve acompanhar os pacientes de modo intensivo, semi-intensivo e não-intensivo, 

considerando a existência de limites quantitativos mensais. A modalidade de tratamento 

intensiva abrange os pacientes que necessitam de acompanhamento diário; a semi-intensiva 

destina-se ao tratamento de paciente que demanda acompanhamento frequente, mas não 

diário; e o modo não-intensivo compreende os pacientes cuja frequência ao serviço pode ser 

bem menor; a definição da modalidade de tratamento tem como parâmetro o quadro clínico 

do sujeito. 

Destarte, as diretrizes do CAPS i II incluem uma perspectiva de atuação profissional 

sustentada na particularidade do sujeito, mas ao mesmo tempo situada em uma zona limítrofe, 

por precisar responder ao mecanismo do para-todos característico do Sistema Único de Saúde. 
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Segundo a clínica do para-todos se alienaria a diferença, o singular
17

 de cada um estaria sob o 

universal, pois os sujeitos que demandam atendimento seriam identificados por seus sintomas, 

que encarnam a função de significantes a nomeá-los. Sinaliza-se ou para o sujeito da 

medicalização, identificado à sua própria doença, ou para o sujeito do direito, identificado aos 

ideais democráticos na lógica do todos iguais. Ambas as formas de se conceber o sujeito 

destituem-no de sua singularidade, justamente o que se enfatiza na clínica psicanalítica, ao 

caminhar no sentido oposto à perspectiva de sujeito do desejo. Nota-se também a tentativa de 

organizar a demanda a fim de viabilizar o desenvolvimento do serviço – presença de horários 

estabelecidos e rotina das oficinas – o que aponta para a busca de um ideal que pode deixar 

como resíduo as demandas espontâneas que não se adequem a determinado formato.  

A delicadeza de sair deste movimento e dirigir-se a uma clínica do singular depende 

da sensibilidade da prática de cada profissional, que deve desconfiar das identificações ditadas 

pelas normas e regras que atravessam o serviço público, opondo-se à universalidade do para-

todos ao buscar o que faz lei para cada um e colocando em prática a escuta à singularidade. 

Por outro lado, existe a possibilidade da lógica do tratamento/cuidado esbarrar na tentativa de 

cura, pois as demandas que chegam aos CAPS i II parecem ser orientadas pelo princípio de 

sofrimento atrelado ao sintoma, o que torna este condição a ser excluída. 

A partir da exposição do percurso histórico acerca da saúde mental infantil, acredita-

se que algumas características não se limitam ao século passado, como a busca e reprodução 

de um ideal de saúde, e a secularização do poder médico. A citação que trazia recomendações 

às mães remete ao quanto ainda é atual a perspectiva de assistência e prática educacional 

ofertada, mas também demandada, pelos pais, ou representantes. Se em uma época o sintoma 

foi passível de esquadrinhamento – o que pode ser observado não apenas na clínica infantil – 

a relação entre esta clínica e a formação sintomática aponta para a valorização do diagnóstico, 

que vem como significante a nomear o sujeito e para o imperativo de eliminar por completo o 

sintoma causador do sofrimento – negligenciando singularidades do caso a caso e a função 

sintomática como tentativa de cura para o sujeito. 

 

 

 

 

                                                 
17

 Entende-se aqui que o singular diz respeito ao que é de cada um, enquanto o particular ao que faz grupo, ao 

que é de uma classe. Segundo Barros (2003), deve-se considerar a singularidade enquanto a invenção cotidiana 

de cada sujeito, no sentido de que a singularidade buscada pela psicanálise remete ao sujeito em seu modo ímpar 

de gozar, o que de alguma forma distancia-se do particular previsto pelas diretrizes do CAPS. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Sublinhar a importância das primeiras vivências não 

implica subestimar o peso das vivências posteriores; mas 

essas posteriores impressões da vida falam com clareza 

pela boca do paciente, enquanto o médico tem de erguer a 

voz em favor da infância (FREUD, 1914-18/2010, p.225). 

 

O caminho percorrido por este trabalho caracterizou-se por se deslocar do geral, do 

mais abrangente, ao específico, e desta forma, sair da temática sobre a criança para a 

psicanálise e alcançar a singularidade de um caso clínico, o do pequeno Hans. A escolha por 

esse meio deveu-se ao fato de acreditar que ao abordar o geral subsidiam-se os elementos a 

serem tratados no específico, que quando fundamentado inicialmente torna-se mais claro e 

melhor amparado. 

A questão da criança para psicanálise foi abordada diante das posições assumidas 

pelo infante, o qual saiu do lugar de não-saber para tornar-se sujeito de direito, desejante e 

apto à análise. Quando ao longo do trabalho tratou-se da sexualidade infantil, o objetivo era o 

de mostrar que a criança assume um novo lugar no que tange a tais questões, e em vez de 

estar na posição de pureza em relação ao sexual, ela suporta as origens da sexualidade do 

adulto, merecendo, pois a devida atenção. 

Portanto, dotada de vida sexual, a criança seria disposta no lugar de perversa 

polimorfa, devido às suas manifestações sexuais submeterem-se a pouca resistência, pois 

aqueles que deviam fazer frente aos excessos sexuais – a vergonha, o asco e a moral – ainda 

não estão totalmente desenvolvidos na criança. É correlato ao momento, o interesse 

investigativo da criança, que passa a construir suas fantasias acerca da concepção e 

nascimento dos bebês – no caso Hans tal movimento é percebido quando do nascimento da 

irmã Hanna – mesmo que tal elaboração ocorra pela via do mal-entendido. 

Como sujeito desejante e apropriado de seu desejo, a criança, no que se refere à 

esfera social, não se encontra só, havendo todo um simbolismo que a circunda. Na dinâmica 

familiar, ela pode desempenhar o papel de sua majestade, o bebê, sendo o centro da criação, 

como também apontar para o sintoma do par parental, representando a verdade do casal. 

Nesse ponto, conclui-se como foi importante fundamentar tal perspectiva no primeiro 

capítulo, logo a fobia de Hans dizia desse lugar, alardeando para a relação de devoração 

materna e a de claudicância paterna que lhe circundava, e assim, acredita-se que o sintoma de 

Hans respondia ao que existia de sintomático na dinâmica familiar. 
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Ainda neste capítulo, trabalhou-se a questão da criança na posição de objeto a, 

posição tomada na tentativa de saturar a falta implicada no desejo materno, podendo a criança 

assumir o lugar do falo. Nesse aspecto, foi dada ênfase à relação da criança com a mãe, o que 

no caso de Hans se processava de modo saturado por não haver uma interdição paterna que 

lhe fizesse divisão. Desta assertiva, deduz-se que a função paterna se constituía em declínio, 

não pondo limite ao gozo materno, o que viabilizaria que Hans assumisse o lugar de objeto de 

gozo da mãe. Por isso, tanto a relação materna quanto a paterna, trabalhadas inicialmente, se 

fazem necessárias, uma vez que no caso Hans são elas que dão o tom ao seu sintoma, ao 

tratamento e a cura.  

Por fim, no que tange à criança como um todo, outras posições lhe cabem, como a de 

inserir a divisão necessária ao par parental, para que cada um desempenhe também seus 

papeis de homem e de mulher, além dos de pai e de mãe; a posição da criança objetalizada, 

aquela a lidar com a realidade que lhe oferece objetos a para serem consumidos; e a criança 

no lugar de objeto-fetiche da mãe, que em vez de suturar as faltas maternas, deixa espaços 

para que outras satisfações lhe ocorram além do advento de um filho. 

Após essa descrição de posições e funções assumidas pela criança diante da 

perspectiva psicanalítica, o passo seguinte foi o de trabalhar o caso Hans, realizando um 

diálogo entre Freud e Lacan. A relação entre estes dois capítulos estaria no fato de que a 

psicanálise com crianças foi viabilizada a partir do caso Hans, e provavelmente, se não tivesse 

existido um Hans que demandou o pai, o qual por sua vez se dirigiu a Freud, não existiria a 

clínica psicanalítica com crianças, bem como a teoria trazida no primeiro capítulo. 

A sequência dos acontecimentos que antecederam o aparecimento da fobia em Hans, 

seu desenvolvimento entre os três e cinco anos de idade, personagens como o pai, a mãe, a 

irmã Hanna e os amigos Mariedl e Fritzl surgem no horizonte do caso, constituindo os pontos 

da rede de relações e de fatos que deram subsídios à análise da criança. Ressaltou-se, do início 

ao fim do caso, a sua autoria, pois em diferentes momentos Freud trouxe a mesma como 

sendo de responsabilidade do pai de Hans, que era orientado pelo próprio Freud a conduzir as 

situações e impasses que lhe eram relatados. 

A recordação de alguns fatos é imprescindível, como o interesse de Hans pelo 

próprio “pipi” e os dos outros, incluindo pessoas mais velhas e animais, e sua curiosidade 

transfigurada em um instinto de inquérito, sinalizando para seu interesse pela vida sexual, 

concepção e nascimento dos bebês. Quanto a essa questão e o posicionamento de Hans diante 

do desconhecido, pode-se remeter a Lacan (1962-63/2005) quando ele dispõe sobre a 

dimensão do estranho, dimensão que ele qualifica como totalmente diversa, a ocorrer na 
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experiência, devendo ser destacada enquanto primitiva, além de estar relacionada a momentos 

de aparecimento do objeto que lança o sujeito na situação frente ao inesperado. Assim, 

“Diante desse novo, o sujeito literalmente vacila, e tudo é questionado na chamada relação 

primordial do sujeito com qualquer efeito de conhecimento" (LACAN, 1962-63/2005, p.71), 

de modo que certamente Hans se encontrava nesse tipo de situação, seja por que a vida sexual 

lhe fazia questão, seja devido ao fato do encontro com seu pênis ter sido da ordem do gozo. 

Somado a isto, houve o caráter exibicionista de Hans que levava em conta a presença 

de um terceiro, colocando-lhe num autoerotismo que daria a forma para a relação com sua 

mãe. Neste ponto, a relação mãe-criança se definia como relação de devoração materna, 

marcada pelo excesso de afetos que fez surgir a angústia em Hans, logo se considera a 

importância de haver a relação presença-ausência, que foi exposta por Lacan através da 

brincadeira do Fort-Da – jogo em que o aparecimento/desaparecimento de um carretel 

simboliza a presença-ausência materna. Nesse sentido,  

O que a criança pede à mãe destina-se a estruturar para ela a relação presença-

ausência demonstrada pela brincadeira original do Fort-Da, que é um primeiro 

exercício de dominação. Há sempre um certo vazio a preservar, que nada tem a ver 

com o conteúdo, nem positivo nem negativo, da demanda. É de sua saturação total 

que surge a perturbação em que se manifesta a angústia (LACAN, 1962-63/2005, 

p.76). 

 

No caso de Hans, ele assumia a posição de oferecer à mãe o objeto imaginário do 

falo, e seu Édipo caracterizava-se pelo desejo de livrar-se do pai para desfrutar da mãe. 

Conclui-se que este complexo teria chegado ao seu fim via instauração da lei, a partir da 

inserção de outro elemento na relação de Hans com a mãe, que no caso teve um caráter 

atípico: no lugar do pai que claudicava, adveio a avó paterna, convocada pela própria criança 

(LACAN, 1956-57/1995). 

Mas ainda houve o nascimento de Hanna, o evento que lhe traria dúvidas quanto ao 

surgimento dos bebês e despertaria sentimentos ambíguos, pois não estava mais sozinho com 

os pais. Nesse momento, já se observava o quanto o imaginário de Hans trabalhava, pois suas 

fantasias pululavam na tentativa de dar conta do desconhecido e dos esclarecimentos parciais 

dados pelo pai – a contragosto de Freud, que sustentava a ideia de respostas mais completas 

aos questionamentos da criança. Um pouco mais tarde, surgia a fobia, permeada pela 

produção imaginária de Hans e atrelada ao encontro da criança com seu próprio pênis. 

A fobia surgiu quando Hans já contava com quase cinco anos e caracterizava-se pelo 

medo de que cavalos o mordessem e/ou caíssem na rua. Como estratégia de evitar o conflito, 

veio a limitação do movimento, logo Hans apresentava medo de sair à rua e barganhava o 

direito de retornar ao lado da mãe. Dado isto, infere-se que havia uma ligação entre o medo de 
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ser mordido, presente na estrutura fóbica, e a relação de Hans com sua mãe, o que ocorria 

através da relação de devoração que atravessava ambos e produzia angústia. Entre a fobia e a 

angústia foi percebido um limiar de proximidade, contudo de diferenciação, pois não se 

tratava da mesma coisa.  

Traduzida também por ansiedade, em um primeiro tempo a angústia foi relacionada à 

economia libidinal do sujeito em sua vida sexual, sendo distinta em dois tipos: a realística e a 

neurótica – esta última estaria vinculada à fobia. Também seria peculiar à angústia a 

concepção da reprodução de algum evento ameaçador que teria ocorrido anteriormente, 

podendo ser apreendida como reação-sinal e desprovida de objeto. Mais adiante, em um 

segundo tempo, a abordagem da angústia foi realizada por meio da dimensão do Outro 

presente na experiência do sujeito, havendo a inclusão do objeto diante da angústia, pois “ela 

não é sem tê-lo”, o que embasaria a perspectiva de engodo. 

Advém, portanto, o tema do último capítulo do trabalho, a fobia. Como aposta inicial 

tinha-se que a fobia de Hans deveria ser reconhecida como seu sintoma, a possibilitar que a 

criança se posicionasse na rede de relações simbólicas e constituísse seu modo de olhar para o 

mundo a sua volta. Neste tópico, a fobia foi abordada como placa giratória, servindo a mais de 

uma estrutura, e no caso de Hans apresentava o poder de barganha, logo teria atentado os pais 

às dificuldades da criança, incluindo entre estas o não saber diante do desconhecido. 

A formação do sintoma teria ocorrido de modo a posteriori, atravessando um 

processo de distorção e de substituição, pois os eventos traumáticos não tiveram essa 

característica logo que sucederam, porém só depois. Sobre a questão do sintoma, foram 

trabalhadas suas concepções e perspectivas tanto para Freud, quanto para Lacan, de modo que 

se pretendeu trazer a formação sintomática atravessada de sentido, e assim como demais 

formações do inconsciente, passível de interpretação. Além das noções de sintoma como 

sinônimo de sofrimento e sinal da angústia, o que demandaria sua extinção a fim de 

proporcionar alívio ao sujeito, trabalhou-se também com sua perspectiva enquanto formação 

de compromisso e resolução de um conflito. Por fim, nessa temática, o sintoma apareceu 

relacionado à noção de gozo e desta forma mais do que estruturado como uma linguagem, o 

sintoma seria da ordem da solução por proporcionar a articulação às dimensões estruturantes 

do sujeito – linguagem, corpo e gozo – além de atrelar tais dimensões ao laço social. 

O medo de ser mordido por um cavalo, bem como o de que um cavalo caísse – 

características do sintoma em Hans – apontava, ao mesmo tempo, para o medo e para a 

demanda de ser castrado, o que sustentava a ansiedade na qual a libido de Hans havia sido 

transformada. Sobre essa questão, conclui-se que por substituição ou deslizamento 
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metonímico de significantes, o tão temido cavalo na verdade desempenhava o papel que 

deveria ser do pai, lembrando que o significante cavalo representava um elemento de 

suplência, atuando como âncora para o estado de angústia em que se encontrava Hans. 

Segundo Melman (1994), é a angústia que o sujeito tenta evitar fazendo uso dos 

objetos a fim de ordenar o Real, organizando o espaço. O cavalo, dentre tantos significantes 

que substituiu, ao ocupar o lugar do pai, o fazia, pois o pai real não era ativo como deveria 

ser, deixava lacunas para que a criança lhe suplicasse a presença e a ação efetiva que lhe 

cabia. Desta forma, o objeto fóbico não representava unicamente o pai, mas tinha o valor do 

falo, ao buscar suprir a falta do Outro, de modo a ser instituído um objeto com valor fálico 

universal. Assim:  

O cavalo que se aproxima é a mãe que o aperta. Ele dispara: é a angústia de ser pego 

no movimento; ele desaparece, é a angústia de ser abandonado; ele morde, é a 

angústia ligada ao surgimento daquilo que se produz a cada vez que o amor da mãe 

vem a faltar. Ele cai: questionamento sobre aquilo que neste momento constitui os 

alicerces de seu mundo. O cavalo imobilizado seria tranquilizador. Pois é ele que 

reúne o pai e a mãe. Na falta de que Hans não poderia ser, ele é este traço de união, 

este espaço intermediário que os mantém, e que torna desde então suportável aquilo 

que é excessivamente desejado e excessivamente temido e que é de um lado o 

espaço materno e de outro aquele que o pai seria susceptível de abrir-lhe 

(MELMAN, 1994, p.93). 

 

Neste sentido, a fobia aparecia na tentativa de instaurar a ordem simbólica, que se 

constituía de modo claudicante, e o cavalo se colocava como objeto sinal a estabelecer os 

limites faltantes e fundar a lei. Portanto, este deslocamento da substituição do pai pelo cavalo 

foi o que de fato caracterizou o sintoma, e não, como se pensava a princípio, o medo que fazia 

parte da fobia. 

Se por um lado o medo de ser mordido presente no sintoma fóbico trazia da relação 

de Hans com sua mãe – relação de devoração – por outro também falava da relação da criança 

com o pai, logo a angústia produzida advinha da carência do lado do castrador. Deduz-se com 

isso que Hans estava a todo instante a convocar o pai, para que ele instaurasse a lei, exercesse 

a função de castrá-lo e viabilizasse a realização da metáfora paterna. Haveria nas fobias, tanto 

infantis, quanto nas adultas,  

[...] um agarramento exasperado a figura do pai; mais exatamente a presença do pai 

(...) Este agarramento assemelha-se a um salto cuja natureza seria preciso 

caracterizar, um salto em direção ao simbólico que elide uma articulação ordinária 

do peso simbólico do pai na palavra da mãe, para se agarrar a presença e a 

enunciação do pai, após aquilo que parece ser uma renúncia a palavra da mãe 

(MELMAN, 1994, p.137-138). 

 

Frente à carência do pai real, o sintoma aparecia como substituto ao Nome-do-Pai, 

um substituto carregado de desvios e deslocamentos como lhe era possível. Por fim, seguindo 

essa lógica, o tratamento da fobia atravessava o obstáculo da elaboração da metáfora paterna e 
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se dirigia ao processo de simbolização de Hans – o caminho percorrido foi, pois, do 

imaginário ao simbólico. Como consequência, o que se viu ao final da análise do caso foi uma 

resolução atípica do complexo de Édipo, com Hans colocando o pai como avô, duplicando a 

mãe e trazendo a avó (paterna) ao lugar e função que deveriam ter sido assumidos pelo pai. 

Somou-se a isto, a elaboração de uma paternidade imaginária – Hans tinha seus próprios 

filhos, e a inscrição no que fora nomeada como “espécie de linhagem matriarcal” – que 

denotava a presença-ausência paterna. 

Após dezesseis anos do final de seu tratamento, Hans encontrou Freud em seu 

consultório. Segundo o próprio, estava bem e não sofria de nenhum problema ou inibição, 

embora tivesse atravessado a separação dos pais – cada um tinha constituído nova família – e 

estivesse morando sozinho na ocasião da visita. Fazia objeção pelo fato de ter se afastado de 

Hanna, por conta da separação dos pais, tendo declarado que ao ler o caso clínico da análise 

de uma fobia de um menino de cinco anos, o mesmo teria vindo a ele como desconhecido, não 

se reconhecendo e não se lembrando de nada. Contudo, quando leu sobre a viagem de 

Gmunden (Freud não havia preservado o verdadeiro nome da cidade), passou-lhe de relance 

uma possível lembrança, e que talvez o caso se referisse a ele. Diante disto, Freud afirmou 

“[...] a análise não tinha preservado os acontecimentos da amnésia, mas tinha sido superada 

pela própria amnésia” (FREUD, 1909/1970, p.153).  

Na entrevista que concedeu quando adulto, Hans trouxe a relação de seu pai com 

Freud, sua presença no círculo psicanalítico do teórico e a atuação dele como um dos 

primeiros a aplicar o método criado por Freud. Nas palavras de Hans, pode-se ver como foi 

elaborada a fobia, permitindo-lhe falar sobre a mesma, e o conhecimento – naquele momento 

– da importância do seu caso. 

Quando eu era muito pequeno, desenvolvi um medo neurótico por cavalos. Freud 

fez um exame preliminar e dirigiu o tratamento com o meu pai como intermediário, 

utilizando um jogo de perguntas e respostas que logo se tornou numa prática 

standard da psiquiatria infantil (GRAF, 1972). 

 

Logo cedo, com aproximadamente dezesseis anos, Hans se interessou pelo teatro, 

pela música e pela ópera. Havia o convívio com o meio cultural de seu pai, mas também seu 

próprio fascínio pela arte, o que despertava a curiosidade pela forma de conduzir as cenas do 

teatro, em especial das óperas, fazendo com que Hans inventasse a própria profissão, 

desconhecida para época, a de diretor de cena de ópera. Segundo ele, quando da decisão pela 

profissão, seu pai não teria nem o incentivado, nem o impedido, e dentro das condições 

financeiras, teria lhe possibilitado os meios para se preparar para a profissão escolhida. Com 

passagem pelos Estados Unidos, Europa – em especial Itália – Hans tornaria a Suíça uma de 
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suas últimas residências, tendo se instalado por um tempo em Zurique e posteriormente em 

Genebra. 

Sobre sua profissão de diretor de cena, Hans colocou que o diretor deveria ser o 

homem invisível da ópera, sendo a natureza do trabalho permanecer atrás do palco e deixar 

que a luz incidisse sobre a ópera em si. Tal perspectiva faz pensar na possibilidade do seu 

encontro com a profissão trazer algo do cenário fantasístico da infância, da orgia imaginária 

que se fez presente durante a análise de seu caso, mas que também marcou a resolução do 

mesmo, bem como apontaria para a formação do sinthome de Hans – neste ponto se lança 

uma hipótese. Hans teria se casado duas vezes, uma com 24 anos, e a outra aos 63; do 

primeiro casamento nasceu seu primeiro filho, e do segundo, a filha que teria seguido os 

passos do pai no que diz respeito ao campo da arte. A entrevista utilizada aqui foi realizada 

em 1972, um ano antes de sua morte, aos setenta anos, após uma queda – nesta época Hans já 

sofria de um câncer nos rins. 

Após as ponderações sobre o encerramento do caso clínico, foi abordada no último 

capítulo a relação entre a clínica infantil atual e o sintoma, com o objetivo de apontar o modo 

de esta clínica lidar com a formação sintomática. Considera-se esta clínica como aquela 

atravessada pelo discurso da medicalização e de um ideal de saúde, cuja prática fala dos 

cuidados à saúde mental infantil na atualidade, podendo ser orientada pelas diretrizes do 

Ministério da Saúde ao ser representada pelo dispositivo do CAPS i II. Nesse intuito, foram 

retomados alguns conceitos, como o de sintoma enquanto sofrimento a ser eliminado por 

completo, logo esta seria uma das perspectivas presentes na clínica infantil não só durante seu 

percurso histórico, mas também na atualidade. Abordou-se a questão do CAPS i II, suas 

peculiaridades e relação com as demandas que lhe chegam, vendo o viés do diagnóstico se 

fazer presente e autoridade ao lado do saber médico. 

Diante das possíveis articulações delineadas, o que foi observado leva a acreditar que 

embora haja mudanças nessa relação – entre a clínica infantil atual e o sintoma – ainda 

existem indícios de um discurso institucionalizante disfarçado por meio de uma cultura de 

educação e normalização das singularidades. Com isso, nota-se a presença do movimento de 

silenciar o que faz questão a cada um, os seus sintomas, sem ao menos a escuta ao 

enodamento que ele (o sintoma) viabiliza ao sujeito além da possibilidade de tentativa de cura 

que o mesmo representa.  

Finaliza-se este trabalho pontuando que a articulação proposta entre a clínica infantil 

atual e o sintoma, ao tangenciar o posicionamento psicanalítico diante das políticas de Saúde 

Mental, foi trazida como um esboço, considerando a complexidade do tema e no intuito de 
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localizar tal discussão para estudos futuros. Nesse sentido, o caminho a ser percorrido 

trabalharia as questões pertinentes à atuação do profissional frente à particularidade do sujeito 

– proposta do CAPS i II e da clínica do para-todos – característica do campo da saúde pública, 

em contraponto à concepção de singularidade abordada na clínica psicanalítica. 
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ANEXO A  

 

 

  

Número 10 Noviembre 2008 

"Memorias de un hombre invisible" 
Herbert Graf recuerda medio siglo de vida en el 

teatro 
Un diálogo con Francis Rizzo  

 

"Opera News" - Febrero de 1972. 

 

 

I 

A lo largo de una carrera que abarca cincuenta años, usted ha escrito tres libros y muchos 

artículos sobre producción de ópera. Estos contienen referencias de paso a su propia 

experiencia como director, pero a la vez parece reacio a volcar sus recuerdos profesionales 

al papel. 

Siempre pensé que el director de escena es el "hombre invisible" de la ópera, o debía serlo. La 

naturaleza misma de esta labor es permanecer entre bambalinas y dejar que la luz se proyecte 

sobre la obra en sí. 

Esa luz se proyecta con menos frecuencia, reconozcamos, en el genio creativo del compositor 

que en los artistas estrellas, directores de orquesta así como cantantes. 
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Y más en estos días también en los directores estrellas. Pero cuando yo empecé mi carrera, el 

director no era una estrella. De hecho, casi no existía. El director de orquesta manejaba el 

espectáculo y, a pesar de que había hombres muy capaces en la supervisión del aspecto visual 

de la puesta, eran mas parecidos a maestros de actuación y directores de escena que a los 

zares de producción de hoy en día. Por azar, mi vida profesional corre paralela a la aparición 

del director de escena como el principal promotor de la producción. De modo que podría ser 

que al contar mi propia historia pueda a la vez trazar el curso cambiaste de la práctica 

operística moderna. 

Por cierto, pretexto suficiente para nuestra conversación. Empecemos con la aproximación 

histórica y veamos adónde nos lleva. En 1903, el año en que usted nació, Viena era a la vez 

baluarte del archiconservadurismo y terreno fértil de ideas que pronto habrían de 

revolucionar las artes y las ciencias. Y, en el centro del círculo progresista, se encontraba su 

padre, Max Graf. 

Fue, por supuesto, un hombre extraordinario, el más extraordinario que he conocido. Se le 

recuerda principalmente como musicólogo y crítico, pero sus intereses y logros abarcaron 

muchos campos diferentes.  

Fue discípulo de Romain Rolland, cuyos trabajos tradujo al alemán, y sus mentores y 

maestros incluyeron a Hans Richter, Eduard Hanslick y Anton Bruckner. 

¿Consideró él en algún momento convertirse en compositor? 

No por mucho tiempo. Una vez llevó una de sus obras a Brahms para su crítica. Era una 

partitura ambiciosa, para muchas voces. Brahms colocó una enorme mano sobre el 

manuscrito, bloqueando todo excepto los pentagramas superiores e inferiores. "Sólo estoy 

interesado en como trata las partes de soprano y bajo – le dijo – Y lo ha hecho mal" . Mi padre 

luego obtuvo su doctorado en leyes, pero fue un formidable erudito en literatura y estética, y 

enseñó ambas cosas, primero en la Academia de Viena y luego en este país. También fue un 

sagaz analista político, y durante años escribió artículos de fondo sobre el tema para la Neue 

Freie Presse. 

Se sentía igualmente cómodo en la filosofía y en la ciencia y estaba perfectamente capacitado 

para hablar de matemáticas con Einstein, lo cual hizo cuando se encontraron en los Estados 

Unidos. Fue un hombre universal, pero al mismo tiempo un auténtico vienés en todo sentido: 

sabía como disfrutar de un vaso (o más) de vino y de la compañía de mujeres bonitas. Una de 

mis memorias infantiles más vívidas es la de verlo en el estribo atestado de gente del tranvía, 

yendo al partido de fútbol del domingo al Hohe Warte, con una mano en la banderilla y con la 

otra empuñando su libro mas preciado, una copia muy usada, llena de anotaciones, de la 

Crítica de la razón pura de Kant. 

Fue también miembro del círculo íntimo de Freud y un temprano defensor de sus teorías. 

Fue de hecho el primero en aplicar el método psicoanalítico al estudio del proceso creativo en 

su artículo "Wagner im Fliegenden Hollander". Y fue también uno de los primeros terapeutas 

freudianos. Cuando yo era todavía muy pequeño, desarrollé un miedo neurótico hacia los 

caballos. Freud me hizo un examen preliminar y dirigió el tratamiento con mi padre como 

intermediario, utilizando una especie de juego de preguntas y respuestas que luego se 

convirtió en una práctica standard de la psiquiatría infantil. Freud documentó mi cura en su 
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artículo de 1909 "Análisis de la fobia de un niño de cinco años", y como primera aplicación 

de la técnica psicoanalítica a la neurosis infantil, el caso del "pequeño Hans" – como se 

conoce popularmente – es aún un estudio clásico en este campo. 

No recordé nada de esto hasta años mas tarde, cuando me encontré de casualidad con un 

artículo en el estudio de mi padre y reconocí algunos de los nombres y lugares que Freud 

había conservado sin modificación. En un estado altamente emotivo, visité al gran doctor en 

su consultorio de Berggasse y me presenté como el "pequeño Hans". Detrás del escrito Freud 

se asemejaba a los bustos de los filósofos griegos con barba que había visto en la escuela. Se 

levantó y me abrazó afectuosamente diciendo que no podía desear mayor vindicación de sus 

teorías que el ver al alegre y saludable joven de diecinueve años en que me había convertido. 

Debe tener recuerdos de otros hombres famosos, amigos de sus padres. 

Gustav Mahler, mi padrino, fue un huésped frecuente de nuestra casa de Hietzing. Recuerdo a 

Oscar Kokoschka y también al arquitecto Adolf Loos. Luego estaban Richard Strauss y 

Amold Schoemberg, cuya importancia mi padre fue uno de los primeros en reconocer. Uno de 

mis compañeros de escuela fue Raimund von Hofmannsthal. Otra figura familiar aunque 

remota fue un vecino a quien veía casi a diario camino a la escuela, un hombre alto y 

aristocráticamente bien parecido a quien llamábamos "Oscar Wilde". Sólo después supimos 

que su verdadero nombre era Alban Berg. 

¿Qué recuerda de la vida musical? 

Conciertos sinfónicos dirigidos por hombres tales como Nikisch, Weingartner, Mengelberg y 

los dos Brucknerianos, Franz Schalk y Ferdinand Loewe. Escuché el debut vienés del joven 

Furtwängler. Había también una buena cantidad de música de cámara: el Rosé Quartet, Fritz 

Kreisler y Adolf Busch, Rudolf Serkin al comienzo de su carrera, los recitales de lieders 

enteramente de Strauss de Franz Steiner acompañado por el compositor. Pero mi amor 

principal era la ópera. Como crítico del Die Zeit, mi padre tuvo siempre una única entrada 

para todas las funciones de la Ópera Real. A veces, para el último intermedio, había ya 

escuchado lo suficiente como para hacer su reseña, de modo que yo heredaba su asiento por el 

resto de la noche. Pero mi hábitat natural era de pie con todos los otros estudiantes y amantes 

de la música de pocos medios. Obtener un lugar en la galería más alta, conocida por los 

asiduos de pie como "la cuarta", significaba hacer cola afuera del teatro por medio día o más. 

¿Quiénes fueron los artistas que más lo impresionaron? 

Ante todo, Strauss. La ciudad de Viena le había otorgado el uso de por vida de una espléndida 

villa con vista a los jardines del Belvedere, pero con la estricta estipulación de que dirigiera 

un buen número de funciones por temporada. Strauss no era en lo mas mínimo adverso a las 

cosas que confortan el cuerpo y, para asegurarse esa casa, aparecía en el podio con puntual 

regularidad, para suerte de todos nosotros. Además de sus propias óperas – Ariadne constituía 

un punto culminante – lo escuché dirigir Tristán, Lohengrin, Fledermaus (en una función de 

gala las vísperas de Año nuevo) y sobre todo Mozart, en quien era supremo. Luego había 

tantos cantantes inolvidables y muchos de ellos traídos a Viena por Mahler. Incluso hoy 

puedo recordar detalles de la interpretación de Slezak como Otelo y Lohengrin, Erik 

Schmedes como el joven Siegfried tiernamente cantando su añoranza por su madre, la forma 

inimitable de Mayr del lamento del Rey Marke, Bahr-Mildenburg y Guyheil-Schoder en la 

confrontación Electra-Clitemnestra. Gradualmente, a los cantantes de la vieja guardia se les 



102 

 

 

unieron los jóvenes artistas en ascenso que se convirtieron en estrellas por propio derecho: 

Jeritza, Lehmann y Piccaver, para nombrar tan solo a unos pocos. Cuando la Ópera de 

Dresden intentó tomar prestado a "nuestro" Ochs, Richard Mayr, como sustituto de su bajo 

indispuesto, el teatro (y la mayor parte de Viena) se sintió sacudido por la gran pregunta de si 

debería otorgársele el permiso a Mayr. Tempi passati! 

¿Cómo eran las producciones? 

Bueno, a pesar de las famosas reformas Mahler-Roller y de los mejores esfuerzos de sus 

sucesores, quedaba todavía una considerable brecha entre el ideal de la ópera como teatro y lo 

que realmente ocurría en el escenario, un triste hecho que anoté mas de una vez en mi diario. 

No es que pudiera ver mucho desde mi lugar de pie; la mayor parte del tiempo, nos 

contentábamos con cerrar los ojos e imaginar una producción ideal. O sino, nos sentábamos 

en las gradas y seguíamos la función en nuestras partituras. 

¿Qué puede decir de la Volksoper? 

Era una olla hirviente de actividad. Y como terreno de prueba para las jóvenes promesas en 

canto fue un suplemento inapreciable de la Ópera Real, tanto para los artistas como para el 

público. El director de la Volksoper le daba a mi padre todas las entradas de cortesía que 

quisiera, de modo que puede ver la amplia gama del repertorio, desde las más frívolas 

operetas hasta Götterdämmerung. A puesta de todas estas obras le era recomendada a un solo 

hombre. August Markowsky, cuyo método era, digamos, extremadamente pragmático. Al 

montar la escena triunfal de Aída, hacía un trabajo rápido con el coro: "ustedes entran por la 

derecha; ustedes por la izquierda; y los que están en el medio arrastran la estatua del toro 

sagrado hacia el proscenio." 

Sus técnicas de escenificación han sido conservadas con amor hasta hoy. 

Sí, la ópera instantánea no es nada nuevo, y las razones para ellos son las que siempre fueron: 

la falta de tiempo y de dinero. Pero hasta las producciones mas improvisadas eran suficiente 

incentivo para encender mi imaginación, y pronto intenté duplicar las maravillas que había 

visto en la ópera, primero con un teatro de juguete que construí en casa con la ayuda de mi 

hermana, y luego, en producciones en la escuela. 

¿Fue entonces cuando decidió convertirse en director? 

No, la idea se me ocurrió un poco mas tarde. Cuando se declaró la primera Guerra Mundial, 

las condiciones de vida en Viena eran bastante malas y empezaron a empeorar. Como escape 

a esto, mis padres me enviaron a Berlin a pasar el verano con mi tía, quien tenía una linda 

casa en los suburbios de la ciudad. Durante ese período, Max Reinhardt era director de nada 

menos que de tres teatros en Berlin, los cuales llenaba con una producción brillante tras otra. 

Mi padre era un viejo amigo de Arthur Kahane, el Dramaturg de Reinhardt, y me dio una 

tarjeta de presentación en la que, debajo del impreso "Max Graf" había escrito: "apreciaré le 

dé a su hijo Herbert un pase para una de sus funciones". Pero luego de saborear por primera 

vez la magia de Reinhardt, quise ver mucho mas que una sola función, de modo que, armado 

con un montón de tarjetas, repetí mi pedido con mi mejor imitación de la letra de mi padre. 

Como Kahane nunca dijo que no, llegué a ver casi tres meses de producciones de Reinhardt. 
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Los actores eran sobresalientes, pero lo que mas me impresionó fue el manejo realísticamente 

detallado de las escenas de multitud en obras épicas tales como Julio César y Danton de 

Rolland. Cuando llegó el momento de regresar a Viena, visité a Kahane para agradecerle por 

su gentileza. "Por favor dele mis saludos a su padre – dijo el anciano, y luego con una sonrisa 

maliciosa - : Dicho sea de paso, no tenía necesidad de copiar su tarjeta; le habría dado las 

entradas de todos modos." 

A pesar de lo avergonzado que estaba por mi subterfugio, ese verano de Reinhardt fue el 

momento decisivo de mi vida. Sentí que era mi misión hacer por la ópera lo que Reinhardt 

había hecho por el teatro. Tenía entonces dieciséis años y estaba preparándome para 

graduarme en la escuela, lo cual casi no logro; tan embebido estaba en mi sueño de 

convertirme en director de escena que no podía concentrarme en los estudios. En cuanto volví 

a Viena, pedí permiso para montar en el gimnasio de la escuela la escena del foro de Julio 

César, pero como le presté mucha menos atención a los matices de los grandes discursos que 

a los abucheos y silbidos de la turba romana, el director pronto puso fin a toda la empresa: el 

ruido estaba empezando a interferir con las clases. De un modo u otro, pasé mi Matura y me 

gradué, pero no sin comentarios sarcásticos por parte de los profesores y compañeros de clase. 

En el libro anual de 1921, bajo el título: "Estupideces del Año"; puede leerse: "Herbert Graf 

quiere llegar a ser director de escena de ópera." 

¿Por qué su ambición parecía una estupidez? 

Bueno, como dije, la profesión de director de escena de ópera, tal como la conocemos, 

simplemente no existía en ese entonces. Es mas, no había escuela, ni indicaciones para su 

estudio. Tuve que inventarla. 

¿Lo alentó su padre? 

Como era típico de él, ni me empujó ni me lo impidió. Aunque sus fianzas no eran del todo 

seguras, me proporcionó los medios para prepararme para mi carrera elegida. Esto no fue de 

ningún modo fácil, ya que significaba matricularse en tres escuelas diferentes a la vez. Mi 

primera meta fue obtener mi doctorado, que preparé en la Universidad de Viena bajo la 

dirección de Guido Adler, director del departamento de música. Era un gran erudito y un 

maestro de rara sensibilidad, convencido en dejar que sus alumnos se desarrollasen de 

acuerdo con sus propias capacidades y aspiraciones. Puesto que yo quería dirigir ópera surgió 

que hiciese mi tesis sobre Wagner, y , sorprendentemente, me encontré con que, entre los 

cientos y cientos de libros y artículos dedicados al compositor, no había ninguno que tratara 

su técnica de aproximación a los problemas de escenificación. 

¿Quiénes fueron sus otros maestros en la Universidad? 

Robert Lach fue uno. Otro, a cuya clase sobre natación bizantina acudí con escrupulosa 

regularidad, fue Egon Wellesz. Solo había otro estudiante inscripto en el curso, de modo que 

el profesor Wellesz nos pidió que lo telefoneáramos con anticipación si no podíamos ir a 

clase. Como ninguno de los dos se atrevía a hacerse responsable de la cancelación de una 

clase, los dos nos presentábamos en cada sesión. 

¿Qué otras materias estudió? 
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El curso de Alfred Roller sobre diseño escénico en la escuela de Artes y Oficios. Contratado 

por la Ópera estatal durante el régimen de Mahler, Roller se desdoblaba como principal artista 

escénico en el teatro y como director de la escuela. Era un maestro preciso y exigente, y nunca 

dejó de explicar las razones prácticas que reforzaban sus propios diseños. Insistía en que sus 

alumnos fuesen capaces de dominar las bases de su oficio antes de lanzarse a temerarios 

vuelos de experimentación. 

Recuerdo el primer diseño que sometí a su crítica: el montaje para el primer acto de Der 

Fliegende Holländer. Consistía en una sólida y empinada escalera coronada con la enorme 

vela roja del buque fantasma. Roller le hecho una sola mirada y luego me pidió con severidad 

que me sacara el saco, tomase un metro, me arrodillase y que cuidadosamente midiese la 

altura de la escalera que yo tan noblemente había concebido. Con toda seguridad, en mi 

desafortunado descuido de las líneas de visión, no me había dado cuenta de que los cantantes 

permanecían invisibles hasta no haber recorrido dos tercios de la escalera. 

Mi tercera escuela fue la Academia de Música, donde, además de las clases dictadas por mi 

padre, estudié armonía con Joseph Marx. Llegué a escribir algunas piezas del tipo de Kleine 

Phantasie für Grosses Orchester, pero me temo que no estaba mejor dotado para la 

composición que mi padre. También estudié canto con Joseph Geiringer: usaba el pedal con 

abundancia y realizaba ornamentaciones elaboradas en los acordes con el fin de acallarme 

mientras me abría camino a través de un vocalise. Rainer Simons, el director de la Volksoper, 

formaba parte también del profesorado de la Academia, enseñando actuación a los cantantes. 

Empezábamos en el coro y de ahí tratábamos de alcanzar las partes para solistas, progresión 

que casi no logro. Recuerdo especialmente una producción de la Academia de Der Freischutz. 

En la primera escena actuaba el papel del cazador que avanza para arrestar a Max. Me tomé la 

parte con tanto entusiasmo que, al poner la mano sobre el hombro del tenor, la parte superior 

de mi rifle tropezó con su nariz de masilla dejándola torcida por el resto de la escena. En la 

cañada del lobo, yo regresaba como uno de los espectros. En la última campanada de las doce 

debíamos desaparecer todos mágicamente. Por desgracia, la calavera que usaba como parte de 

mi vestuario me impidió escuchar la campanada de medianoche, de modo que el público, en 

lugar de ver una cañada desierta, disfrutó de la visión iluminada por la luna de un solitario 

fantasma paseando rápidamente con desesperación entre los árboles, buscando una salida 

entre los bastidores. Cuando finalmente lo logré, allí estaba Simons, quien me saludó con una 

andada de juramentos e insultos dignos del mismo Samiel. 

A pesar de los comienzos poco propicios, gradualmente empecé a hacer pequeños roles de 

solista, y fue entonces cuando tuve la buena fortuna de estudiar técnica escénica con Josef 

Turnau, el hombre que mas que ningún otro me dio las bases prácticas del oficio de director. 

Me tomó como su asistente para la producción de la Academia de Fígaro, en la que también 

canté la parte de Antonio. Trabajamos con la ópera durante un año escolar completo, 

alternando cuatro elencos diferentes. Como puede imaginarse, "pronto llegué a conocer a 

Fígaro de atrás para adelante." 

¿Pudo completar su doctorado? 

Para 1925 ya había escrito mi disertación, Richard Wagner als Reggiseur, y como Adler 

creyó que él solo no tenía competencia para juzgarla, invitó a Roller y a Joseph Gregor, 

director del archivo teatral de la Biblioteca Nacional, para leerla en conjunto. Con su 

aprobación obtuve mi doctorado. Pero la recompensa mas emocionante que recibí por mis 

esfuerzos fue una invitación de Siegfried Wagner – a quien le había dedicado la tesis – para 
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asistir al festival de Bayreuth como su invitado. Las primeras producciones de post guerra se 

venían realizando en Bayreuth bajo su dirección, y tuve la oportunidad de ver El Anillo 

completo desde el palco de la familia Wagner. Me recibió también en villa Wahnfried, que 

estaba por supuesto todavía decorada con el mas bien dudoso gusto del que hacía gala el 

mismo compositor. 

Fue una experiencia enormemente emotiva para mi, ferviente Wagneriano que era, y recuerdo 

a Siegfried enseñándome el manuscrito de Die Meistersinger, que yacía abierto en el piano. 

Siegfried tenía un parecido notable con su padre y, cuando conversaba ("Papá solía decir...," 

"Papá hizo esto y lo otro" ), usaba el mismo áspero dialecto sajón que dicen que Wagner 

hablaba. Como es una especie de alemán mas bien remoto del hochdeutsc, escucharlo, por 

mas impresionante que fuera su apariencia, me ayudaba a volver a las realidades de la vida. 

Habiendo aprobado su tesis y completado su plan triple de estudios, ¿cómo hizo para obtener 

un trabajo? 

Encontrar un trabajo, como cantante por lo menos, no fue problema. Había bastante mas de 

cien teatros a lo largo de los países de habla alemana – Austria, Bohemia, Alemania y Suiza – 

y los productores venían con regularidad a Viena en busca de talento joven. A comienzos de 

1925, el director de la Ópera Municipal de Münster me vio en el papel de Spalanzani en la 

producción de la Academia de los Cuentos de Hoffmann y habló con Turnau para contratarme 

como cantante. Turnau lo convenció para que me tomara, en lugar de ello, como director, y se 

convino en que me darían una producción a prueba antes de hacer el contrato habitual. 

La ópera en cuestión resultó ser Der Vampyr de Marschner, un trabajo tan dejado de lado 

entonces como ahora. Acepté en el acto, y sólo después de haber comenzado a estudiar la 

partitura desconocida para mi, me di cuenta, con creciente pánico, de que el desafío era 

demasiado grande. Pocas semanas antes de mi partida (y lo que parecía mi perdición), un 

telegrama de Münster informaba a Turnau que la producción de Vampyr había sido cancelada. 

¿Podría yo, querría yo, llevar a cabo la puesta de otra ópera? Fígaro, ni mas ni menos! 

Turnau, siempre astuto como un zorro, dio una respuesta gruñona acerca del "poco tiempo de 

aviso" pero finalmente dijo que sí, que yo estaría de acuerdo, en cambio, en abordar Fígaro. 

Puede imaginarse la impresión que causé montando la producción entera sin siquiera echar 

una mirada a la partitura! Con el incontestable éxito de mi debut detrás, obtuve un contrato de 

tiempo completo y, a la edad de veintidós años, me vi lanzado a una carrera profesional. 

  

II 

¿Cuál era el estado de la producción de la ópera cuando usted empezó su ejercicio como 

director residente? 

Como la mayoría de los teatros de ópera en la mitad de la década del veinte. Münster tenía 

una clara política de vanguardia. Después de la atmósfera conservadora de Viena, esta fue mi 

primera oportunidad para experimentar, y pronto adquirí la reputación de ser un enfant 

terrible. El comentario de la prensa no fue siempre favorable, pero mi trabajo en Münster me 

valió el contrato como Dramaturg y como director principal en la ópera de Breslau y luego en 

la ópera de Frankfurt, donde William Steinberg fuera director musical general. 
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¿Qué tipo de producción hizo usted? 

Hubo una Lohengrin sin cisne. Don Giovanni en smokig. Un Freischutz en el que Samiel era 

una voz incorpórea a través de un parlante, montajes de semiballet de los oratorios de Händel, 

la Belle Hélène en la que las bailarinas se convertían en Rockettes. 

A la par que usted modernizaba el repertorio standard, ¿incluyó trabajos contemporáneos? 

Sí, sin duda, recuerdo la premiére mundial de Von Heute auf Morgen de Schoenberg, cuando 

la orquesta casi se amotina ante la insistencia del compositor de ensayos suplementarios. Vino 

también Berg para supervisar la premiére local de Wozzeck. Era tan modesto y bondadoso 

como severo y exigente había sido su maestro y tenía un encantador e irónico sentido del 

humor. Durante los ensayos, le enviaron el programa de la premiére en los Estados Unidos, en 

Filadelfia. Había una enorme fotografía de Stokowski, fotos del elenco, varias reproducciones 

de los diseños del escenario y, finalmente, una pequeña foto de Berg mismo. "Pero "qué bien! 

– dijo – No se olvidaron de mi después de todo." 

Por esta época usted hizo su primera visita a los Estados Unidos. 

Eso ocurrió gracias a George Antheil. Yo había hecho una producción bastante exitosa de su 

Transatlantic, y, en agradecimiento, Antheil obtuvo para mí una beca de John Erskine, 

entonces presidente de la Juilliard School. Realicé el viaje en 1930, durante mis vacaciones de 

verano de Frankfurt. 

¿Qué pensó de las producciones de ópera de los Estados Unidos? 

No ví ninguna. El Met estaba cerrado. Pero recuerdo haber estado impresionado por la 

encantadora producción de Green Pastures en Broadway, en especial, el decorado de Robert 

Edmond Jones. Regresé a Europa imaginando todavía que la ópera en los Estados Unidos 

debía ser tan moderna y actual como los rascacielos de la ciudad de Nueva York. 

Para entonces, ¿el clima político de Europa no se había vuelto inquietante? 

Aun no del todo. Pero ya había nubarrones, y cuando la inauguración de Steinberg para dirigir 

Mahagonny fue saludada con bombas apestosas, me pareció que había llegado el momento de 

dejar Alemania. 

Como ciudadano austríaco, ¿encontró esto especialmente difícil? 

Todavía no. Pero a pesar de que Furtwängler había obtenido generosamente para mí el ser 

"certificado" como aceptable en los círculos artísticos alemanes, me fui de todos modos. Mi 

primera parada al cruzar la frontera fue Basel, donde el director de la ópera municipal, Egon 

Neudegg, rápidamente me ofreció un contrato. 

¿La vanguardia había llegado a Suiza? 

No del todo. Weingartner, el director principal, era mas bien conservador. A Neudegg mismo 

le gustaba hacer montajes de tiempo en tiempo y, aunque tenía cierta aptitud para lo teatral, 

no estaba del todo familiarizado con el repertorio. Una vez, durante un ensayo de Carmen, se 
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empezó a exasperar con el comportamiento apático del coro: "Brío! Brío! Damas y caballeros, 

no olvidemos que ésta ópera ocurre en Italia.!" 

¿Cuáles fueron sus comisiones? 

La más memorable, Arabella, con Strauss como director invitado. Como siempre, libró una 

dura batalla por sus honorarios, y recuerdo que lo primero que hizo cuando llegó fue pedir una 

cuantiosa suma en efectivo por adelantado. Pero una vez que los asuntos de dinero eran 

resueltos a su satisfacción, se lanzaba a ensayar con una energía y un entusiasmo que eran una 

lección de profesionalismo. 

¿Se estableció en Basel? 

No, dividí mi tiempo entre Basel y Praga. Muchos de los músicos de Praga pronto habrían de 

reubicarse en los Estados Unidos: George Szell, Kurt Adler, Franz Aller, Max Rudolf, Jan 

Popper y George Schick. Y fue durante este período cuando regresé a los Estados Unidos para 

mi primer contrato profesional. Arthur Judson, el empresario de la orquesta de Filadelfia, 

tenía un plan audaz para la temporada 1934/35, durante la cual cada tercera semana se harían 

tres funciones de ópera escenificada, en lugar de los conciertos habituales. 

¿No entraba esto en conflicto con las presentaciones en calidad de invitado del Met en 

Filadelfia? 

Exacto. Tenía como fin reemplazar las visitas del Met con producciones locales, las cuales 

tendrían que ser superiores en todo sentido al modo standard del Met. Esto significó técnicas 

de montaje modernas, diseñadores de Broadway, cantantes con la apariencia propia de sus 

papeles y, por supuesto, la orquesta de Filadelfia dirigida por Fritz Reiner y Alexander 

Smallens. Se decidió buscar un director europeo joven para los montajes. Judson se había 

impresionado favorablemente con las fotos de mis producciones de Händel que le mostré 

durante mi visita en 1930, y obtuve el aliento de Hans Heinsheimer, por entonces aún director 

de las actividades operísticas en la Edición Universal de Viena. De modo que cuando la 

invitación llegó, no perdí mucho tiempo en enviar un cablegrama de aceptación. 

¿Cómo se comparan las condiciones del trabajo con las que usted conoció en Europa? 

Bueno, no había condiciones de trabajo cuando llegué en agosto. Me parecía increíble, pero 

nada, nada, había sido arreglado con anticipación. A Judson, Reiner y Smallens no se les 

encontraba por ninguna parte, y cuando fui a Filadelfia para hacer algunos arreglos 

preliminares, me encontré con que ni siquiera podía obtener una justa apreciación del 

escenario hasta una semana antes del comienzo de la temporada de conciertos, en septiembre. 

Por otra parte, no se había contratado a ningún equipo o personal técnico, y Judson esperaba 

que yo, con mi inglés rudimentario, negociase los contratos mientras él estaba aún de 

vacaciones en Canadá! Finalmente, se ocupó él mismo de esto, pero los términos fueron 

financieramente desastrosos. El personal fue contratado por la totalidad de las treinta semanas 

de la temporada de conciertos sobre la base de un horario de 9 a 5. Pero como el coro estaba 

constituido por amateurs que trabajaban durante el día, la mayor parte de los ensayos en el 

escenario se llevaban a cabo por la noche y en los fines de semana, lo cual significaba pagos 

de horas extras a los técnicos. 

¿Cuál era el repertorio? 
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Uno ambicioso: Tristán, Carmen, Rosenkavalier, Hänsel and Gretel, Mavra, Ifigenia en 

Áulide, Boris, Falstaff, Fígaro y Meistersinger. Le recuerdo, cada una obtendría tres semanas 

completas de ensayo, y no se regateaba en los gastos para asegurar las mejores producciones 

posibles. Por ejemplo el gran Archipenko fue contratado para hacer la escenografía de 

Tristán. Sus diseños resultaron fascinantes pero poco prácticos: en el primer acto, en lugar del 

barco con corte transversal, éste estaba colocado longitudinalmente, dejando solo una fracción 

(y casi invisible) de espacio en la cubierta para las habitaciones de Isolda. Finalmente, 

contratamos a Donald Oenslager para llevar a cabo el proyecto para una producción de 

Tristán que había publicado recientemente en forma de libro, y los resultados fueron muy 

bellos. Otra escenografía memorable fue el diseño estilo Appia que Norman Bel Geddes hizo 

para Ifigenia. Y se me permitió instalar en la Academia un escenario giratorio para Carmen y 

Der Rosenkavalier. 

Todas estas innovaciones obtuvieron gran publicidad por adelantado, y Pitts Sanborn tituló su 

artículo en el World Telegram: "Graf planea el New Deal para la Ópera." La reacción del 

público fue favorable desde el comienzo, a pesar de que la versión completa de Tristán de 

Reiner hizo que un aficionado me preguntara después de la función: " ¿Todavía es presidente 

Roosvelt?" La mayoría de los críticos también nos apoyaba. W. J. Henderson del Sun elogió 

nuestros esfuerzos y Lawrence Gilman desde el Tribune saludó la temporada como "el 

comienzo de una nueva era en la ópera." Olin Dowens, sin embargo, la vio como el fin de la 

ópera y, cuando llegamos a Ifigenia – fue la premiére escenificada del trabajo en los Estados 

Unidos – ni siquiera se molestó a viajar a Filadelfia. Nos habíamos "salido del camino" sin 

remedio, explicó. 

La novedad del escenario giratorio se enfrentó con cierta disconformidad. Cuando arrestaban 

a Carmen, la escena giraba hacia adentro de la cárcel, lo cual era un lugar mas aparente para 

su seducción de José que una plaza vacía de manera antinatural. En el último acto de 

Rosenkavalier, los momentos finales se realizaron en un jardín iluminado por la luna, junto a 

la posada. Strauss nos hizo llegar su incondicional aprobación, pero desgraciadamente su 

carta no llegó hasta después de que algunos de los críticos ya nos hubieran acusado de manejo 

irrespetuoso de la ópera. 

Por lo demás, no a todos les gustó escuchar Nozze di Fígaro y Falstaff cantadas en inglés. El 

hecho de que hubiese alentado el proyecto levantó algunas cejas, y fue señalado que mi 

campaña a favor de la ópera en Inglés era mas bien como mandar a George Gershwin a 

Austria a componer una opereta vienesa. Con el tiempo, los fondos se volvieron tan escasos 

que nos vimos obligados a pedir prestada la producción de Meistersinger del Met, y, a pesar 

de nuestros esfuerzos por camuflar el hecho, nuestro "experimento" terminó de una manera 

decididamente tradicional. 

Durante la temporada de Filadelfia usted conoció a Arturo Toscanini y a Bruno Walter. 

Toscanini estaba por ese entonces en Nueva York y, al escuchar buenos comentarios sobre 

Falstaff, pidió ver los modelos y dibujos. Me dijo que lo que lo alejaba de dirigi r ópera era su 

creciente desencanto con los actuales standards de producción, de modo que puede imaginarse 

lo contento que yo estaba cuando dio su entusiasta aprobación a mi proyecto. Mi encuentro 

con Walter llevó directamente a un contrato. Refiriéndose a mi reputación de enfant terrible, 

dijo: "Joven, he escuchado tantas cosas tremendas acerca de usted que pensé que había 

también talento." De modo que me ofreció el montaje del Rapto que él estaba por dirigir en el 

Maggio Musicale de Florencia. 
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Al principio me desesperé con esta efectiva colaboración con el gran maestro. Se sentaba en 

el piano y tocaba la partitura completa, indicando a cada paso la manera precisa en que la 

acción escénica debía ser montada. Pensé que sería imposible conciliar mis propias ideas con 

sus nociones tan fijas, pero cuando finalmente empezamos los ensayos en Florencia, las cosas 

mejoraron. Durante el aria de Osmin, yo quería que el cantante reflejara enormes sombras en 

el escenario. Cuando Walter empezó a oponerse, escuchó la voz de una mujer desde la 

oscuridad del auditorio; "Bruno, no digas que no hasta que no lo hayas ensayado." Era su 

esposa. Por cierto, me dejó experimentar con las sombras y, finalmente, acogió la idea. Supe 

que era siempre muy subjetivo en su aproximación inicial a una partitura, especialmente con 

Mozart. Pero para mí, él era el director teatral y aprendí mucho trabajando con él. 

Esa oportunidad surgió de nuevo justo después de nuestro Rapto . Max Reindhart estaba 

programado para hacer Alcestes en los jardines de Boboli como parte del mismo festival, pero 

como no había terminado todavía con la filmación en Hollywood de Sueño de una noche de 

verano, canceló el compromiso y me dieron a mí la producción. Otro golpe de suerte llevó el 

Rapto a Salzburg ese verano, como substituto de la Ifigenia que Toscanini debiera haber 

hecho con Lotte Lehmann. 

Este segundo encuentro con Toscanini llevó hacia la primera colaboración de ustedes. 

Sí, él vio el Rapto y le agradó. Cuando la administración de Salzburg estaba buscando una 

ópera para que Toscanini la dirigiera el próximo año, me acerqué al maestro con la sugerencia 

de que hiciera Meistersinger. Al principio, estaba poco dispuesto: ¿sería el escenario lo 

suficientemente grande para montar la escena final? Pero yo insistí en que la mayor parte de 

la ópera se beneficiaría con una aproximación mas íntima, y que ya encontraríamos alguna 

manera de hacer que el contrapunto funcionara en un espacio reducido sin disminuir su 

impacto visual. "Si, si, tuto e relativo," dijo finalmente, sugiriéndome que hiciera un proyecto 

de producción para mostrarle cuando viniese a Viena a dirigir algunos conciertos unos meses 

mas adelante. 

Como yo no tenía un contrato fijo para los meses después de Salzburg, dediqué todo mi 

tiempo a ese proyecto, visitando Nuremberg y trabajando en cercana colaboración con un 

diseñador. En diciembre Toscanini me llamó a su hotel y miró lo que había hecho. Por casi 

una hora, me interrogó sobre cada detalle de la producción ("¿Dónde se para Stolzing? 

¿Dónde se sentarán los maestros?"), sin darme en ningún momento ni la mas leve indicación 

de que mis respuestas merecían su aprobación. Finalmente dijo: "Usted quiere lo que el 

compositor quiere. Yo quiero lo que el compositor quiere. Será una buena producción." 

¿Un ejemplo de su reconocida fidelidad a las intenciones propias del compositor? 

Esta es una parte de la leyenda Toscanini que, pienso, no ha sido bien entendida. Mire usted, 

su liberalismo al abordar una obra no era simplemente una postura rígida y autoritaria. Tenía 

una captación directa, hasta diría primitiva, de lo que era artísticamente válido, mas bien 

como la astuta sagacidad de un campesino que sabe lo que funcionará y lo que no funcionará. 

Con hombres como Walter y Furtwaängler se podía discutir en un nivel intelectual, y ya sea 

convencerlos o terminar convencido, pero cuando Toscanini daba su punto de vista, la 

mayoría de las veces uno terminaba pensando: "Tonto, por qué no me di cuenta yo primero!" 

Sus intuiciones estaban mas cerca del sentido común que del genio, y eran irresistibles por esa 

misma razón. Y yo siempre era tan "fiel" a la letra de la partitura. Una vez planeó hacer 

Falstaff conmigo en el pequeño teatro de ópera en Busseto. Cuando vi el foso, expresé en voz 
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alta mi preocupación por encontrar lugar para todos los músicos. "No se preocupe, - dijo – he 

hecho una reducción de la partitura." Luego explicó que Verdi mismo nunca había estado 

contento acerca del tamaño de la orquesta que se utilizó en la premiére en la Scala. 

Usted colaboró con Toscanini en dos festivales de Salzburg sucesivos. 

Sí, luego de Meistersinger vino Die Zauberflöte. Pero incluso antes de Meistersinger hubo 

dos comisiones importantes y una oferta que me trajo inesperadamente de vuelta a los Estados 

Unidos. Cuando salí para Europa, después de la primera temporada en Filadelfia, pensé que 

retornaría en otoño para empezar de nuevo, pero a mitad del verano recibí un telegrama en el 

que se me explicaba que el "experimento" había finalizado, que debido a problemas 

financieros y a la partida de Judson todos los planes para la temporada 1935/36 habían sido 

dejados de lado. Eso me dejó sin contrato estable para el año siguiente: un vacío que puede 

compesar con la invitación de Walter para montar Fidelio en París y mi debut en mi ciudad, 

Viena, para hacer Tannhäuser con Furtwängler. A pesar de que estaba ansioso por volver a 

trabajar en los Estados Unidos, no parecía que hubiese muchas posibilidades de ello, 

especialmente porque me habían hecho entender que mis innovaciones en Filadelfia hacían 

improbables un contrato en el Met. 

Pero había habido un cambio en la administración del Met, con Edward Johnson como 

empresario luego del retiro de Gatti. Por azar, el viaje de primavera de Johnson coincidió con 

mis propios viajes como director. Adonde fuera, ya sea a visitar a una vieja amiga Lotte 

Lehmann durante su participación en Fidelio en París, a contratar a Kerstin Thorborg en 

Viena (donde fue la Venus en mi Tannhäuser) o a ver Meistersinger de Toscanini en 

Salzburg, allí estaba en los afiches del teatro: "Director de escena: Herbert Graf." Pobre 

Johnson, debe de haber pensado que era una conspiración! Finalmente, me ofreció un contrato 

con el Met para la temporada 1936/37. 

Mi debut fue en diciembre con Sansón y Dalila. Empecé con el coro, que en esos días era un 

grupo de damas y caballeros maduros y de apariencia sólida cuya larga experiencia no incluía 

mucho en lo que actuación se refiere. Luego de dos días de trabajo en el primer acto, justo 

cuando creía que había progresado en proporcionarles algunos valores dramáticos, fui 

informado de que mi tiempo de ensayo con el coro había terminado. Los ensayos de orquesta 

debían empezar al día siguiente, y al coro no se le pediría que "actuara" otra vez hasta la 

presentación. Quise renunciar en ese instante, pero voces amigas me persuadieron de que me 

calmara e hiciera lo mejor que pudiera. 

Toscanini, que estaba en Nueva York con la Filarmónica, asumió un tono filosófico. 

"Paciencia – dijo – aprenderá a vivir con ello." Milagrosamente, me pareció a mi, el estreno 

salió sin mayores contratiempos. Todos los implicados, los maravillosos protagonistas, 

Wettergren, Maison, Pinza, como así también el coro, se movieron con facilidad dentro de lo 

que parecía una rutina bien lograda. Hasta las críticas fueron favorables, y todo acerca de la 

producción fue debidamente alabado, ¡con la excepción de mi manejo de la multitud en el 

Acto I! Así empezó mi primera década como director de escena en el Met. 

III 

¿Qiénes eran los otros directores en el Met cuando usted se unió al personal? 
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Désiré Defrère, quien, como ustes dabe, había sido cantante, era bastante activo en la parte 

francesa, y Leopold Sachse, no se me prestaron muchas oportunidades para hacer lo que yo 

consideraba "mi" repertorio. 

¿Quién montaba las producciones italianas? 

Los cantantes, a decir verdad. Pero pronto me vi envuelto en este repertorio, trabajando con 

directores de orquesta tales como Gennaro Papi y Ettore Panizza. A Panizza nunca se le dio el 

reconocimiento que se merecía, creo: los italianos lo llamaban farmacista porque se inclinaba 

mas hacia la precisión que al espectáculo, pero era mucho mas que un director de rutina, y de 

él yo aprendí mucho del estilo italiano. Wilfrid Pelletier me dio una sólida base para el 

repertorio francés; y, como se me encomendaron varias óperas francesas durante los primeros 

años, fue una valiosa experiencia. Hacer producciones idiomáticas de óperas francesas e 

italianas fue un auténtico rumbo para mí. Fausto y Rigoletto en alemán en Frankfurt apenas 

me habían preparado para el verdadero trabajo. 

¿Cómo caracterizaría los standards de producción del Met durante la época de Johnson? 

Lo primero que hay que reconocer es que había una terrible escasez de dinero. En verdad, 

eran muy raras las nuevas producciones en cuanto a escenografía y vestuario. Y las horas de 

ensayo sobre el escenario eran estrictamente limitadas. La mayor parte del montaje se hacía 

en la sala de ensayos, donde los horarios no eran problema, pero el resultado neto era que los 

cantantes no podían trabajar en el decorado hasta el último momento, y dado el mal estado 

general en que se hallaba la producción desde el punto de vista material, el efecto general era 

mucho menos teatral. También la limitación era un gran problema. No que no hubiera equipo, 

pero éramos derrotados por la modalidad de repertorio. Con siete funciones de igual número 

de óperas en una semana, era imposible cambiar las luces para cada producción, excepto de 

una manera muy general. 

Cuando asumí la vieja producción de Les Contes d´Hoffmann en mi primera temporada, yo 

quería marcar los tres actos de amor de Hoffmann detrás de un bastidor transparente. Pero, sin 

ensayo de luces, terminamos con toda la luz en el bastidor y poca detrás de él, - Venecia 

parecía envuelta en una neblina londinense – de modo que tuve que sacar e l bastidor. Cuando 

hicimos Le coq d´Or en esa misma temporada, no había fondos para comprar el elaborado 

vestuario de la Reina, y recuerdo que Lily Pons lo pagó ella misma. Pero a pesar de todo eso, 

los trabajos internos del Met eran mejores de lo que pudiera creerse. Había maravillosos 

cantantes en la compañía, muchos de ellos capaces de espléndidas actuaciones individuales. 

El sombrío aspecto del entorno, mas la falta de ensayos en el escenario, era lo que le daba a 

nuestras funciones un aire de museo polvoriento. A veces, hasta conseguíamos la 

participación de conjunto como en la reposición de Fígaro a fines de los treinta. Para ello, 

contamos con un magnífico elenco de actores cantantes, y ensayamos juntos varios meses. 

Aun así, los compromisos habituales tenían que ser cumplidos: había dinero suficiente para 

que Jonel Jorgulesco hiciera la nueva escenografía para los primeros tres actos, pero tuvimos 

que arreglárnosla con su escenografía de Matrimonio Secreto para la escena del jardín. 

Lo mas desalentador de la situación era la actitud del público del Met. Curiosamente, le 

importaba poco lo que veía y, mientras el canto fuera excelente – lo que ocurría la mayor 

parte de las veces – no parecía preocuparle lo inadecuado del aspecto visual de la ópera. No 

esperaba de ningún modo que fuera teatro; era solamente ópera. 



112 

 

 

Usted se quedó en los Estados Unidos hasta el final de la guerra y, con frecuencia, trabajó 

fuera del Met durante ese período. ¿Encontró la misma actitud del público en otras partes del 

país? 

La actitud variaba con cada lugar y situación. Incluso, antes de ir al Met, había visto lo 

exitoso que podía ser el acercamiento teatral a la ópera entre el público norteamericano. Le 

recuerdo que "el experimento" de Filadelfia, a pesar de los problemas financieros que llevaron 

a su abandono final, fue un gran paso en la dirección correcta. Fue concebido como un 

antídoto al modo usual del Met, y la mayoría de las veces tuvo precisamente ese efecto. Irving 

Kolodin resaltó la diferencia, respecto del compromiso y la respuesta del público, entre 

nuestro Fígaro vernáculo en Filadelfia y el Don Pasquale cantado en italiano en el Met. 

¿Usted creía que la ópera debía ser cantada en inglés para el público norteamericano? 

Todavía lo creo, aunque admito que el Met es un caso aparte: desde los comienzos del Met, su 

público fue formado para aceptar la ópera en idiomas extranjeros, y el Met no hubiera podido 

presentar a grandes estrellas internacionales si las óperas hubiesen sido cantadas en su 

traducción. Pero Nueva York no es la totalidad de los Estados Unidos, y en otras partes de ese 

país, constaté invariablemente que las funciones vernáculas constituían el primer e inevitable 

paso para ganar un público más amplio para la ópera. Por eso, empezando con la temporada 

de Filadelfia, mi mayor satisfacción profesional en los Estados Unidos está asociada con lo 

que hice fuera del Met, con aquellas producciones realizadas para acercar la ópera a la gente. 

¿Cuáles fueron sus experiencias en esta área? 

Una de las primeras fue el Centro de Música Berkshire. En 1939 ya no eran posibles mis 

viajes de verano a Europa y estaba buscando que hacer. Así que me acerqué a Koussevitzky 

con un plan para iniciar un departamento de ópera como parte estable de las operaciones del 

Centro. Estuvo enteramente a favor, pero, como siempre, el dinero era el problema. 

Empezamos en un garage en los predios del festival, iniciando las funciones con un decorado 

básico realizado por Richard Rychtarik, con Boris Goldvsky como director de orquesta. Con 

el tiempo nos mudamos al aire libre con funciones de tarde; pues no había dinero para el 

equipo de luces. Rychtarik improvisó otro escenario que armonizara con el jardín, con la 

orquesta tocando detrás de un seto. Buscamos a nuestros artistas entre los jóvenes 

norteamericanos (Mario Lanza fue uno de los que hizo una audición exitosa para nosotros) y 

armamos Acis y Galatea. La combinación de la producción, nuestro joven elenco, mas la 

atmósfera bucólica, encantaron a todo el mundo, incluyendo a Mary Curtis Zimbalist, quien le 

dio a Koussevitzky, al día siguiente de la función, un cheque por $ 10.000 "para empezar un 

teatro de ópera". Fue el comienzo de muchas aventuras similares a través de todo el país, y, si 

no me equivoco, fue el primer taller de su clase, aparte de los departamentos de ópera en las 

universidades y conservatorios. 

Estuvo también comprometido con proyectos académicos. 

Sí, en Curtis y después en la Universidad de Colombia. Pero el experimento de Berkshire fue 

significativo en su doble propósito: no solamente en el formar jovenes cantantes para la ópera, 

sino también en el ofrecer su trabajo a un auténtico público a través de funciones continuas. 

Sentó las bases para grupos profesionales tan dignos de admiración como el Central City 

Opera, Santa Fe y, muy recientemente, Caramoor. 
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¿Usted estuvo personalmente comprometido con el primero de éstos? 

Central City fue un sueño, y todavía recuerdo con orgullo y placer el Barbero y el Orfeo, 

ambos en inglés, que hicimos en 1941. Y en 1947, Fidelio con Regina Resnik, todavía una 

soprano. El entusiasmo del público fue una de las recompensas mas significantes de todos los 

años de trabajo en este país. 

La televisión ha hecho mucho "para llevar la ópera a la gente" en los Estados Unidos, y su 

relación con ella data de los primeros días de la industria. 

Sí, mi interés en el potencial operístico de la TV empezó durante la guerra. En algún 

momento de 1943 tuve una discusión con el general Sarnoff, que estaba en ese tiempo en el 

consejo de administración del Met, y me invitó a formar parte del grupo pionero de 

productores de TV de la NBC, como director de las actividades musicales. En 1944 sólo había 

alrededor de 5.000 aparatos de TV en uso, la mayor parte de ellos donado por la MBC a los 

hospitales de veteranos de guerra, de modo que nuestro experimento estaba dirigido a un 

público verdaderamente experimental. Las respuestas del correo fueron arrolladoramente 

favorables, y nuestros espectadores clasi ficaron, en términos de popularidad, en segundo 

lugar a la ópera, después del deporte. Dicho sea de paso, no transcurrió mucho tiempo antes 

de que también obtuviera experiencia de primera mano en la transmisión de deportes. 

¿Cómo ocurrió eso? 

Cuando el señor Peetrillo realizó la famosa huelga del sindicato de músicos, tuvimos que 

suspender las actividades en la ópera por un tiempo. Pero yo todavía estaba en la nómina de la 

NBC, así que decidieron mandarme al estadio del St. Nicholas como director de video para 

los torneos de lucha. ¡Qué lío! Nadie me había dicho que las peleas estaban arregladas, así 

que mis maniobras fueron algo menos que idiomáticas. John F. Royall de la NBC llamó por 

teléfono y quiso saber "¿quién es el idiota que está operando las cámaras esta noche?" 

Mientras seguía la huelga, decidimos reanudar nuestros experimentos operísticos, utilizando 

grabaciones de la RCA con jóvenes cantantes mimando la acción con los labios (" lip-synch"). 

Recuerdo que Variety comentó nuestra transmisión por TV de Pagliacci (con Gigli en la pista 

de sonido), y si bien alababa el lado visual de nuestros esfuerzos, pensaba que era una pena 

que nuestro modesto presupuesto no nos permitiera "mejores voces" (!). 

En medio de sus aventuras en la producción de la ópera en los Estados Unidos, usted 

mantenía el puesto de director en el Met. 

Sí, regresaba todas las temporadas, la mayor parte del tiempo frustrado, pero haciendo lo que 

podía dentro del sistema. En mi lucha por elevar los standards de producción obtuve bastante 

apoyo por parte de Irvong Kolodin. Pero Olin Downes, aunque personalmente encantador, era 

decididamente conservador en sus gustos; no siempre aprobaba mis intentos de innovación, y 

sospecho que nunca me había perdonado del todo por la temporada de Filadelfia. El material 

para el cambio estaba ya allí, particularmente porque la nueva generación de jóvenes 

norteamericanos había adquirido preeminencia durante los años de guerra. Pero ¿qué podía 

hacerse contra las limitaciones de tiempo y dinero? 

Aun así, ya para los fines de los cuarenta del Met empezó a pensar en grande otra vez. El 

nuevo ciclo de El Anillo que usted dirigía en 1948. 
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No fue tan grande como usted cree, por varias razones. Cuando las viejas escenografías de El 

Anillo se cayeron literalmente sobre el escenario, el Guild apareció con fondos para producir 

una versión nueva del ciclo completo y Lee Simonson fue contratado para diseñarla. Es 

doloroso hablar críticamente de un colega a quien quise y respeté, pero pienso que con 

Simonson el proyecto entero estaba condenado al fracaso desde un principio. En nuestra 

primera reunión dijo: "Tengo una idea. Quiero hacer El Anillo íntimo." Y en un sentido lo 

hizo, puesto que había concebido la total y enorme obra en términos de teatro hablado. Este 

era su punto de vista, ve usted, refinado en años de excelente trabajo para el Theatre Guild. 

Pero lo que funcionaba para Ibsen no funcionaba tan bien para Wagner. Hice lo que pude para 

influir en él, pero aunque escrupulosamente cumplió con todas las necesidades de planta que 

le di, la escenografía acabó por tener un aspecto sobrecargado y fastidioso, en algunos casos 

mezclando una estilización a medias con minuciosos detalles realistas. ¡Difícilmente una 

aproximación cósmica a El Anillo! Y le recuerdo que todo el ciclo fue preparado para que las 

primeras funciones fueran dadas en un mes. La mayor parte de os ensayos, como siempre, se 

hicieron en la sala de ensayo, dándole poca práctica a los cantantes para transitar entre los 

escalones y niveles del decorado, y los de Rheingold eran especialmente traicioneros. Pero 

había tantas ganas por parte del público de volver a escuchar El Anillo que las deficiencias 

visuales no fueron criticadas demasiado duramente. 

Y debo admitir que escucharon algunas actuaciones excelentes. Fritz Stiedry había trabajado 

duro y mucho, y su experiencia fríamente analítica era aparente en todas partes. Algunos 

cantantes individuales estuvieron espléndidos, pero no puedo considerarlo un logro de 

dirección. El concepto básico de la producción estaba equivocado, no había nada que yo 

pudiera hacer para superarlo. Dicho sea de paso, ésta era una de las razones por las cuales el 

dinero no solo podía mejorar los standards de producción del Met. A un director se le 

asignaba una nueva producción, pero al mismo tiempo a él se le asignaba un diseñador de la 

puesta, con poca o ninguna capacidad de decisión en el asunto. Este tipo de colaboraciones 

incómodas raras veces producía los resultados esperados. 

Aun así, a usted le deben haber gratificado algunas de las muchas producciones que 

supervisó durante los años de Johnson. 

Muy pocas. Creo que la reposición conjunta de Fígaro y Don Giovanni constituyó una 

notable mejora de los standards previos, a pesar de que las producciones fueran poco 

satisfactorias en términos visuales. Alcestes con Rychtarik y Trovatore con Harry Horner 

fueron otras que recuerdo como razonablemente exitosas. Y estuve complacido con la 

reposición de 1949 de Salomé. 

¿Aquellas puestas legendarias con Ljuba y Fritz Reiner? 

Para las cuales tuvimos la buena fortuna de contar con un excelente, aunque viejo, decorado 

realizado por Oenslager y casi tres meses con la sala de ensayo. Esta fue usada la mayor parte 

por Reiner, la orquesta y los miembros estables del elenco del Met; Welitsch llegó un tanto 

mas tarde munida de sus triunfos europeos recientes, como Salomé, y trajo con ella el 

vestuario que había usado por allá. Ante mi pedido, me mostró lo que pensaba usar para su 

entrada: una espléndida capa verde (le recuerdo que ella tenía una impactante cabellera roja) y 

bajo ella nada, ¡excepto las envolturas transparentes de sus siete velos! "Mi querida niña – le 

dije – cuando Salomé aparece por primera vez es una inocente jovencita. Sólo después que su 

sexualidad haya sido despertada por Jochanaan ella intentará seducir a Herodes con una danza 
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exótica." Welitsch era tan terca como la misma Salomé, y nuestra discusión pronto nos llevó a 

la oficina de Johnson. 

Johnson, debo decirle, no era un luchador y, llegado a ese punto en el Met, yo tampoco lo era. 

La diva se mantenía firme, así que finalmente dije: "Es el debut de Mme. Welistch, después 

de todo, de modo que quizás sea mejor dejarla que se ponga lo que quiera." Victoriosa, 

empezó a salir majestuosa de la habitación cuando repentinamente, se volvió hacia mi y me 

preguntó con una simplicidad irresistible: "Y bien, ¿qué es lo que usted tenía en mente?" 

Cuando le mostré el vestuario de Irene Sharaff, finalmente aceptó un cambio de ropa y 

llegamos a un acuerdo feliz: ella se puso el traje de Sharaff para su entrada, y yo encontré un 

momento en la partitura, antes que de las propias indicaciones de Strauss, para permitirle 

desaparecer entre bambalinas y vestir las seductoras ropas que habían contribuido a hacer de 

ella la diosa de Viena. 

La atmósfera de trabajo de esa producción fue positivamente eléctrica, desde el momento que 

ella llegó hasta el estreno. Había una tensión considerable entre ella y Reiner – ambos estaban 

haciendo su debut en el Met – pero cada cual obtuvo un triunfo personal clamoroso. 

IV 

1949 fue el último año del régimen de Edward Johnson, pero su carrera con el Met continuó 

a través de la administración de Bing. 

Yo ya había decidido dejar el Met para 1950. Después de dieciséis años, pensé que era tiempo 

de partir. Pero Bing me dijo que contaba con mi ya veterana familiaridad con los 

funcionamientos del Met, y me animó a que me quedara durante el período de transición. 

Cuando me ofreció la segunda nueva producción de su temporada de estreno, Der Fliegende 

Holländer, encontré difícil rechazar la oferta, especialmente porque me dio la posibilidad de 

elegir libremente al diseñador de la puesta. ¡Ay, la alegría de poder finalmente trabajar con 

Robert Edmond Jones se interrumpió con la temprana partida del pobre al hospital! 

Ha habido otras producciones notables suyas en el Met desde entonces. 

Rigoletto y Don Giovanni fueron exitosas, y los diseños de Berman para ambas fueron 

admirados con justicia por casi todos. Pero si usted quiere saber cuál de mis producciones 

para el Met me complació mas, tendría que decir que fue Elektra con Rudolf Heinrich durante 

el primer año en el Lincoln Center. Estoy convencido de que esta ópera se encuentra en el 

medio de la corriente principal del expresionismo alemán – la psicología de Hofmannsthal 

aplicó a los personajes es protofreudiana, tan alejada de la antigua Grecia como la música que 

Strauss escribió en respuesta a ello – y se me dio la libertad de producirla exactamente de esa 

manera. Pero no puedo decir que obtuve mucha satisfacción del resto de mi ampliada estadía 

con la compañía. Sin duda, fue mi propia culpa por quedarme mas tiempo del que había 

planeado, y ahora miro hacia atrás a los cincuenta como la década de marcar el paso. Hasta 

1960, pasaba gran parte de cada temporada en Nueva York, pues todavía era costumbre que 

los directores del Met controlaran regularmente las viejas producciones, llamando a ensayos 

correctivos cuando era necesario y trabajando con los nuevos cantantes para el elenco. Esta 

práctica ya no está de moda, y , de hecho, ¡se considera ahora degradante que un director sea 

visto en la ciudad por mas de un día después de la premiére! De modo que mis lazos con el 

Met se han aflojado considerablemente a través de los últimos diez años. 
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Luego del fin de la Segunda Guerra Mundial, usted empezó a permanecer mas y mas tiempo 

en Europa. 

Sí, al principio en Italia, especialmente Florencia, mi primer y favorito "hogar italiano." Ahí 

fue donde empecé a trabajar con Callas, y la Vespri Siciliani que hicimos juntos llevó a debuts 

para ambos en La Scala. Viajé bastante – Roma, Nápoles, Verona, Palermo, Venecia, - y a la 

fecha he hecho mas de sesenta producciones en Italia. 

¿Pero en 1960, Suiza se había convertido en su residencia? 

Mi mudanza a Zurich marcó el final oficial de mi larga estadía en los Estados Unidos. Cuando 

me ofrecieron la administración del Stadtheater, lo tomé como una reacción de veinticuatro 

años de compromiso. No que me gustase el poder administrativo en sí mismo: lo que yo 

quería era absoluta libertad de elección en repertorio, elenco, diseñadores y tiempo de ensayo. 

Desgraciadamente, mi libertad demostró no ser total en Zurich. Pronto me di cuenta de que 

había heredado bastantes cantantes que, a pesar de su demasiada y obvia insuficiencia, no 

podían ser despedidos. Igualmente tenaces fueron las políticas imperantes de repertorio – una 

perturbadora tendencia hacia demasiada opereta – y el idioma, una pesadilla de 

inconsistencias.  

Fue Bruno Walter el que me dijo que Suiza era el lugar ideal para la ópera: con un público 

casi trilingüe, la ópera en el original era una política razonable. Dejando de lado a los 

purismos artísticos, le di la bienvenida a dicha política como parte de mi plan para llevar a 

Zurich a jóvenes cantantes norteamericanos ansiosos por armar un repertorio sin el 

inconveniente de aprender Manon o Bohème en traducciones alemanas. No obstante, fui 

cuidadoso en no insistir demasiado o demasiado pronto en el asunto, y luego de hacer un 

Otelo italiano, decidí hacer Così en alemán. "¿Por qué nos niegan el texto original?" se quejó 

la prensa. ¡Pero cuando a Così le siguió un Don Giovanni en italiano, los mismos diarios 

decidieron que "hubiera sido mucho mejor en alemán!" Hasta la escuela de ópera que yo 

había establecido como taller adscripto al teatro tuvo problemas para funcionar de manera 

significativa. Puesto que los cantantes – alumnos estaban casi excluidos de las 

representaciones estables, propuse una representación de una noche de lunes por mes para 

ellos, con precios reducidos. "¡Imposible!" fue el veredicto oficial: los lunes el teatro debe 

permanecer cerrado. Mi frustración incluía el hecho de que los jóvenes, que tan raramente 

podía usar, constituían talentos tales como Gwyneth Jones, James McCracken, Reri Grist y 

Regina Sarfaty. Así que en mi rechazo a concesiones me encontré hundido en una total 

desilusión. Presenté mi renuncia en 1962. 

¿Y se mudó a Ginebra? 

Inmediatamente, no. Los próximos dos años hice algunas producciones como invitado en el 

Gran Théâtre, por entonces un teatro de ópera nuevo y admirablemente moderno, pero hasta 

1965 no me propusieron hacerme cargo de su administración. Después de la tormenta y 

escándalo de Zurich, nadie estaba mas sorprendido que yo por esta oferta. 

Pero usted aceptó y ha estado allí desde entonces. 

Mi trabajo en Ginebra ciertamente me ha traído muchas satisfacciones, y con la apertura del 

Centre Lyrique en 1967 hice un buen comienzo para construir la clase de escuela de ópera en 

la que había soñado durante tantos años. 
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El tema educativo adquiere fuerte relieve en sus tres libros – la necesidad de educar al 

público tanto como a los artistas. - ¿Piensa usted que el futuro bienestar de la ópera depende 

de sus esfuerzos en esa dirección? 

Su supervivencia depende finalmente de la creatividad, de los dones fundamentales de los que 

escribirán las óperas del mañana. Pero su bienestar se ve afectado sin duda por la calidad de 

sus intérpretes presentes y futuros y el grado de respuesta del público. Ambos pueden mejorar 

por lo que someramente podría ser descrito como "enseñanza". 

Mire, yo no soy un director escénico "brillante" al estilo de Reindhart o de un Zeffirelli, y, 

aunque puedo apreciar esa clase de virtuosismo, no es parte de mi naturaleza o de mi meta. 

Soy el hijo de un profesor, un trabajador dedicado, un hombre que sabe lo que hace, que cree 

que ciertos aspectos de ese saber hacer operístico puede ser transmitido a otros. La gente dice 

que Toscanini era un genio, pero para a mí sus ideas, son intuiciones artísticas, no era material 

del genio; eso aparecía en su sorprendente poder para transmitir sus ideas, sentido común, 

simple y directo, comunicado con el empuje y el impacto de la revelación. En ese sentido, 

enseñaba a todos los que alguna vez trabajaron con él. 

Los talentos jóvenes de hoy en la ópera, no solo cantantes, sino también directores de 

orquesta y directores de escena, tienen constantes y crecientes oportunidades para pulir sus 

habilidades en todos los aspectos de la producción operística ¿no es eso un signo saludable 

para el futuro de la ópera? 

En su mayor parte, sí. Pero puede haber cierto peligro en la producción masiva de artistas 

"bien pulidos." La ópera hoy en día es superior visualmente a lo que solía serCada vez más es 

factible ver cantantes jóvenes y bien parecidos que realmente actúan, dentro del marco de una 

producción bien concebida y hecha con cuidado. Pero cuanto más extendemos las superficies 

y dependemos de la técnica para hacer resaltar algo, más arriesgamos perder el poder real 

expresivo que la ópera puede ofrecer. 

Pienso que tal vez hemos malentendido algo básico de los cantantes de los viejos tiempos, 

cuyas "fallas teatrales" recordamos con sonrisa benigna. Malos actores pueden haber sido, 

pero lo compensaban con el poder afectivo de su canto. Y no me refiero a la diáfana belleza 

de la voz. Cuando escuchamos a Caruso cantar "Se quel guerrier´ io fossi!" deberíamos 

quedar impresionados tanto por su clara, significativa forma de decir las palabras por la 

opulencia del tono. O, por ejemplo, mi recuerdo de infancia de Schmedes en el segundo acto 

de Siegfried. ¿Por qué, después de todos estos años, su tratamiento de una sola frase – "Ach, 

möcht ich Shon meine Mutter sehen!" cantada con una voz que hacía tiempo había pasado a 

ser su mejor momento – permanece tan vívidamente en mi recuerdo? Es porque, como 

Caruso, él sabía como actuar a través de un medio que estaba en el centro de su actividad 

artística: la voz que canta. 

Ensayando con Vinay el último acto de Otello, Toscanini llegaba al puno el que el tenor 

contempla a la asesinada Desdémona, y repentinamente se detenía con un grito: "¡Vinay, no 

cante!" Entonces, con una voz trémula y cascada, cantaba la frase él mismo: "E tu, come sei 

pallida..." La importancia de estas palabras era tan importante, transmitidas con tanto 

sentimiento que Vinay tenía enormes dificultades para igualar el ejemplo del maestro. Los 

mas grandes artistas de la ópera han tenido eso en común – Lehemann, Flagstad, Melchoir, 

Callas, - la habilidad para cantar con sentido, aunque no fuesen del todo convincentes como 

actores en el sentido convencional. 
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Por eso, al preparar hoy en día a cantantes de ópera, la técnica superficial no debe desalentar o 

reemplazar la expresividad que es la única raison d´ etre de la ópera. En la época en que el 

director de orquesta dominaba la producción, había menos peligro de subestimar este factor; 

el punto de partida entonces podía ser resumido en esta frase "Al principio estaba la palabra." 

En estos días, la realización de los contenidos dramáticos de la ópera está en manos del 

director y del diseñador. De modo que el cantante, con todo alrededor de él "viéndose bien", 

es llamado cada vez menos a encontrar sus propios recursos en beneficio de la expresión. 

Otro aspecto de la confianza en sí mismos que tenían los cantantes de esa época que tenían los 

cantantes de esa época era el cuidado con que usaban sus dones. No trataban de cantar 

demasiado o demasiado seguido, y los días previos a una representación eran vividos en 

tranquila preparación para el gran acontecimiento. Estoy de acuerdo con aquellos que dicen 

que los cantantes de hoy tratan de obtener demasiado millaje, literal y figurativamente 

hablando, de sus talentos. Simplemente, no se puede volar de un compromiso a otro la mayor 

parte del año sin alguna pérdida en la profundidad de lo que hace. Por eso, debemos evitar el 

quitarles a los jóvenes cantantes su expresividad personal, reduciéndolos a partes 

intercambiables y eficientes de una máquina bien aceitada. 

Otro de sus intereses de toda la vida es la necesidad de reforma estructural del teatro de 

ópera, la creación de un teatro flexible adecuado a la mas amplia gama de estilos de 

realización. 

Creí alguna vez que los Estados Unidos sería el lugar ideal para la reforma, pero el progreso 

ha sido lento y el resultado inconcluso. Antes de la construcción de un nuevo teatro, hay 

mucha charla idealista y visionaria sobre facilidades para todo tipo de propósitos, y se 

mantienen consultas interminables con directores y diseñadores para asegurar que los espacios 

para la actuación y para el público permitan la máxima fluidez a los diferentes estilos de 

producción. Pero entonces los arquitectos asumen la tarea y producen un esquema de 

compromiso que no sirve completamente a los intereses de nadie. ¡Demasiados cocineros! 

Supongo que Tyrone Guthrie es el que estuvo mas cerca de obtener lo que quería en 

Mineápolis, pero incluso allí su victoria fue solo parcial. 

A pesar de los que dicen lo contrario, la mayor parte de los responsables de la construcción de 

los nuevos teatros dejan de lado el Corpus existente de la literatura sobre la ópera, para no 

hablar de lo que todavía no se ha escrito, a favor de un reducido segmento de ella: estamos 

atados fundamentalmente a la convención romántica del siglo diecinueve del escenario 

enmarcado y del formato realista de los dramas burgueses escritos para él. Pero ¡ésta es 

únicamente una convención entre muchas! Solo tiene que ver el viejo teatro barroco cortesano 

de Bayreuth para darse cuenta de lo contrario a la ilusión que era la ópera antes de que 

Wagner modificara sus formas para sus propósitos y construyera su propio teatro para 

realizarlos. Los compositores de ópera empezaron a reaccionar contra las limitaciones del 

género romántico casi en el mismo momento en que Wagner lo llevó a su apoteosis, y las 

composiciones operísticas de hoy mas interesantes provienen de compositores como Britten, 

Henze y Penderecki, quienes no pueden y no quieren confiar su visión dramática a la 

presentación de mirilla de la pieza teatral bien hecha. 

Los actuales compositores de ópera que se sienten enojados deberían a su vez sentirse 

alentados por los recientes experimentos suyos en producciones de obras fuera del molde del 

siglo diecinueve. 
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¡Mi interés en esta especie de producción está lejos de ser reciente! No olvide que empecé 

montando los oratorios de Händel hace mas de cuarenta años, cuando estaba todavía en 

Breslau y Frankfurt. Cuando me asenté en los Estados Unidos intené continuar con mis 

experimentos en ese sentido, ideando proyectos para acontecimientos músico-dramáticos 

épicos con hombres de teatro que pensaban igual, como Norman Bel Geddes y Robert 

Edmond Jones. Pero era virtualmente imposible encontrar apoyo para estas aventuras, y solo 

tres de ellas llegaron a buen fin: una producción escénica de La pasión según San Mateo de 

Bach en Montreal, una de La Creación de Haydn cerca de Denver, y el oratorio Belshzzar de 

Händel en la Universidad de Indiana. Sin embargo, mi entusiasmo por esta forma de teatro 

musical nunca me ha abandonado, y el éxito de mi montaje de Rappresentazione di Anima e 

di Corpo de Cavalieri en Salzburg, repetido anualmente desde 1968, me ha alentado a planear 

producciones similares para Ginebra. Ahora, por ejemplo, estamos preparando Belshazzar. Y 

son ricas las posibilidades para otras obras similares, desde los tiempos de Cavalieri hasta el 

nuestro. Piense en La Condenación de Fausto o Moses und Aron. 

Trabajos que incómodamente clasificamos como óperas... 

Incómodamente, porque es obvio que no pueden ser presentadas con propiedad dentro de los 

límites del teatro de ópera del siglo diecinueve, límites que además impiden la alianza 

largamente esperada entre la televisión y el teatro musical. 

En los últimos años usted ha estado haciendo videograbaciones de algunas de sus 

producciones de Ginebra. ¿Cómo funciona esto? 

La idea básica es planear el montaje teatral compatible en todas las formas posibles con la 

grabación televisiva. Incluso dentro de la convención del teatro de proscenio mucho puede 

hacerse para acomodar la fluidez cinemática del medio, con tal que sus necesidades hayan 

sido tomadas en cuenta desde el principio. El problema queda ya minimizado con un 

escenario giratorio. Los cuatro decorados básicos para La Traviata , por ejemplo, pueden ser 

extendidos rápidamente a seis o siete lugares diferentes; el boudoir de Violetta en París, 

interior tanto como exterior en el segundo acto, y así sucesivamente. 

Este esquema permite, por supuesto, cambios de escena durante la función real del teatro. Y 

luego, durante las sesiones cerradas hechas especialmente para TV, los cambios sobre escena 

permiten una variedad de ángulos, incluso con pocas cámaras estacionarias. Tuvimos un 

arreglo d esta especie cuando hicimos la versión original de Boris el año pasado, en 

colaboración con la televisión francesa y suiza, y Rappapresentazione fue grabada en una 

producción de Salzburg para Eurovisión. Funciona, pero no es lo ideal. Lo que deberíamos 

tener es una función verdadera con público habitual que pudiera ser grabada simultáneamente. 

Esto requería del mismo teatro "liberado" del cual hablábamos antes. 

Imagínese un área para la actuación que pueda estar rodeada de público en tres lados. La 

platea semicircular surgiría desde el escenario hasta donde están situados los palcos 

usualmente; en lugar de éstos, una profunda abertura circunda los asientos de abajo; y arriba, 

más hileras de asientos, correspondientes a los lugares altos de un teatro normal. La abertura 

semicircular es el punto estratégico de toda la serie de cámaras de video ocultas, dirigidas 

sobre el escenario y libres para buscar ángulos de la misma manera que en la planta de un 

estudio de televisión. Podrían hacerse tanto transmisiones en directo como grabaciones, sin 

incomodar al público o a los artistas. 
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Esperanzadamente, ¿el teatro de ópera futuro? 

Sí, pareciera que hemos andado todo el camino desde los días de la ópera iluminada a gas 

hasta algún lugar de su futuro electrónico. Y como usted me pidió que recordara sólo mi 

propio pasado en la ópera, ¿no cree que deberíamos detenernos aquí mismo? 

Notas 

 Estas entregas (I, II, III, IV) fueron publicadas en la revista Opera News los 

días 5, 12, 19 y 26 de febrero de 1972, respectivamente. 

 Traducción del inglés: Luz Freire 

 Publicado en la revista Seminario Lacaniano Nº 7, Factoría Sur, Bs.  As., 1996, 

págs. 8-22. 

 Se refiere a la obra de Richard Wagner, El Anillo de los Nibelungos, tetralogía 

que incluye El Oro del Rin, La Valquiria, Sigfrido y El Crepúsculo de los 

dioses. (T). 

 Se refiere al Metropolitan Opera House de Nueva York. (T). 

 

 

 

 

 

 

 

 


