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O presente trabalho é fruto de uma dissertação de mestrado a qual estudou o
sadomasoquismo como sintoma de duas mulheres entrevistadas. Essa pesquisa aborda o
recorte da história de vida de uma das entrevistadas, que chamaremos de Angelina. Temos por
finalidade analisar a psicodinâmica que a colaboradora encontrou para lidar com o sentimento
inconsciente de culpa derivado de uma fantasia incestuosa com o pai.
O referencial teórico é a Psicanálise, especificamente as contribuições de Freud com o
tema abordado. A metodologia em psicanálise vem ao encontro das especificidades do objeto
de pesquisa, o inconsciente. No caso em questão, questionamos as escolhas amorosas
realizadas pela entrevistada, que demonstram similaridades entre o pai e o marido. Freud
(19071996) assevera que a vida mental é responsável por escolhas arbitrárias, percorrendo o
caminho do inconsciente. Freud (2006/1920) explica: “Sabemos que os processos psíquicos
inconscientes são „atemporais‟. Isto significa, em primeiro lugar, que eles não podem ser
dispostos em ordem temporal, que o tempo não os submete a nenhuma modificação [...].” (p.
152)
Sobre Angelina, conta que seus pais se separaram quando ela tinha quinze anos. O
motivo do divórcio foi a traição do pai o qual, logo após o rompimento do vínculo com a
esposa, assume como mulher a pessoa que estava se envolvendo. Angelina é casada há doze
anos e tem três filhas com seu esposo. Nas palavras da entrevistada: “meu pai tava com outra
mulher. Ele saiu de casa e foi viver com essa mulher (...) ele sempre traia a minha mãe”. É
possível pensarmos que a entrevistada tenha se sentido culpada, já que, por vezes, ocupava o
lugar da mãe na relação com o pai, como veremos adiante.
A entrevistada diz que os pais se separaram na mesma época que ela conheceu o
marido. Narra: “meu pai saiu de casa no dia doze de junho e eu comecei a namorar ele no dia
dezenove”. Na frase, o pronome de tratamento “ele” não fica claro a quem se refere – pai ou
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marido. O fato é que ela começa a namorar logo depois que o pai vai embora, ocorrendo uma
substituição da figura paterna, hipótese confirmada, como quando ela associa as duas figuras
nesse fragmento: “do mesmo jeito que eu fazia com ele (marido), eu fazia com meu pai, eu
obedecia tudo”, ou seja, houve a manutenção do padrão de comportamento tanto com o pai o
qual ordenava certas coisas, como horário para chegar em casa, como com o marido que
estabelecia as roupas com as quais ela deveria sair.
Conta que era muito ligada ao pai: “eu fazia tudo que meu pai gostava, eu saia com
meu pai em tudo que é lugar. Era uma ligação muito forte que eu tinha com ele”. Ao
questionar como era seu relacionamento com a mãe, diz: “não me lembro nem da minha mãe.
Minha mãe parece que só fui ver minha mãe depois que meu pai foi embora. Era sempre meu
pai”. A forma como a entrevistada detalha o vínculo paterno chega, por vezes, ser erotizada,
como nesse fragmento: “minha relação era com meu pai. Meu pai sentava no sofá e eu
sentava nas pernas. Até o último momento. Ele acabava de comer era café e água na mão,
palito de dente... se fazia um pinhão era ele que abria pra mim. Fazia alguma coisa diferente
era com ele. Ele tinha muito passarinho de criação, então ele ia tratar e tava eu atrás
ajudando... era os cachorros, era eu e ele também. Pra ir no sítio era eu, ele e meu irmão...
sempre. Daí só comecei a enxerga minha mãe depois que ele foi embora.” Ela tinha uma
relação tão intensa com o pai, acompanhando-o em diversas tarefas, que não se lembra nem
de perceber a mãe naquele momento, como ficou claro ao relatar que só enxergou a genitora
quando o pai saiu de cena, quer dizer, até então ela “não existia”, pois a díade pai-filha se
bastava e, provavelmente, a mãe era apenas um obstáculo para essa relação.
Sobre o relacionamento entre os pais, a entrevistada explica que eles brigavam muito,
geralmente por ciúmes. Descreve o genitor como possessivo e ao falar das particularidades do
marido, conta que ele é “ciumento, possessivo, controlador”, características muito parecidas
com a do pai. A mãe era muito dependente do pai: “ele não acreditava que minha mãe ia
largar dele, porque minha mãe não sabia comprar um arroz no mercado, que era tudo ele
que fazia”. Na concepção de Angelina, sua mãe era passiva, aceitava estar em uma condição
de sujeitada e construiu uma ideia, ainda que permaneça latente, de que a mãe foi responsável
por ter permitido que o pai partisse, quer dizer, considera-a incapaz por não ter impedido a
separação. Ao falar da separação dos pais, diz: “nós perdemos bastante daquela ligação tão
forte, de repente foi... rompida. Foi quando eu conheci ele, comecei a namorar com ele e logo
depois ele foi embora também”. Há ambigüidade quanto ao pronome “ele” o qual pode se
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referir tanto ao pai como ao marido. Além disso, a conjunção “também” torna evidente que
tanto o pai como o marido, na época namorado, abandonaram-na.
O vínculo com o pai, por vezes, é idealizado, pois o considera compreensivo em todas
as situações. Em suas palavras: “parece que ele me entende (...) não é aquela cobrança que
minha mãe e minhas irmãs conversam comigo (...) elas querem que eu tenha ódio dele
(marido). Meu pai é totalmente diferente, ele não me culpa, não me olha estranho, ele não me
cobra, ele num... tenta mudar minha ideia, ele me ouve (...) como se eu tivesse com ele e ele
me dando apoio”. Torna-se claro também que a relação com o pai continua idealizada, já que
somente ele a apóia e a mãe, por não aprovar o vínculo da filha com o marido, é o oposto,
julgando-a sobre suas escolhas. Sobre seu marido, Angelina conta: “acho assim, quando você
gosta realmente, você conta com a pessoa, você ouve a pessoa. Ele não fazia isso.
Simplesmente era o que ele achava que era e pronto e acabou”. Angelina busca uma relação
semelhante à que vive e viveu com o pai, exigindo alguém que a escute e considere suas
opiniões, como ocorre com o genitor.
O marido é usuário de droga e, ao dizer que tenta ficar ao lado do esposo, Angelina, na
verdade, demonstra a aprovação do comportamento adicto dele e isso se torna claro na frase:
“é quinem eu falo, enquanto não for problema com mulher, eu consigo superar”, ou seja,
consegue superar o problema das drogas, desde que ela seja a única mulher. Caso ocorra o
temido, isto é, ser trocada por outra mulher, ela narra: “ser trocada, ter sido incapaz de fazer
ele, sabe, ele achar que outra pessoa vai fazer ele feliz e eu não (...) eu sofreria pela
incapacidade”. O medo de Angelina é falhar como sua mãe, ser incapaz de impedir que o
marido fosse embora e, pior, encontrasse outra pessoa que o faça feliz. A entrevistada deixa
claro que sofreria não pelo amor, mas pela incapacidade, ou, se ousarmos um pouco, sofreria
em ver o quanto se assemelha à mãe.
Sobre o marido usar drogas, comenta: “eu não julgo... não tenho sentimento” e quando
fala: “antes eu acreditava em tudo que ele me falava. Se ele me mostrasse uma pedra e me
falasse ‘ó, essa pedra é uma borracha’, eu acreditava. Então hoje se ele me falar que uma
borracha é uma borracha eu vou questionar ele até o fim. Mas eu não questiono diretamente.
No meu íntimo eu não confio”, quer dizer, ela não defronta o marido, pois precisa continuar
sendo boa e, dessa forma, tentar garantir o amor dele. Apóia o vício dele e confessa que o
prefere sob efeito de drogas, uma vez que ele fica mais “carinhoso” (sic). Nessa perspectiva,
o sadomasoquismo pode ser entendido como uma defesa necessária nas suas relações, já que
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ela acredita ser essa a única forma de garantir o amor do objeto, ou, a maneira de se
resguardar ante ao medo de se sentir só, sensação intolerável diante da exigência narcísica a
qual vive.
Podemos dizer que o modo particular como acontece essa relação é narcisista, como
elucida essa frase: “minha vida é batalhar, tentar ser o que ele quer que eu seja sabe. Suprir a
necessidade dele pra vê se supri a minha também”. Quando ela afirma que tenta suprir as
necessidades dele, para ver se ele supre as dela, deparamo-nos com o vínculo descrito por
Freud (1915/2004) onde aborda o par opoente amar e ser amado. Este par de opostos remete
ao estágio narcísico e caracteriza o comportamento sadomasoquista, afinal, anular sua
individualidade, para agradar ao outro, como Angelina faz, tem como tributo certa cota de
sofrimento, mesmo que ele seja negado: “eu tentava fazer de tudo pra não brigar sabe.
Tentava fazer de tudo pra ele gostar de mim. Sabe, assim... pra mim ter valor pra ele”. Esse
tipo de vínculo tem como adjetivo a sujeição de um indivíduo à outra pessoa. Freud
(1915/2004) assevera que “[...] a transformação do amar em ser amado [...] responde aos
mesmos critérios que utilizamos nos casos [...] do sadomasoquismo” (p. 162). Nessa ligação
afetiva a qual caracteriza o amar-ser amado, os sentimentos hostis são excluídos, ao menos
conscientemente. Angelina diz: “o dia que ele fizer (trocá-la por outra pessoa)... seria a
única coisa capaz de fazer eu desligar, de pegar ódio dele, é isso”. Quer dizer, o ódio só é
possível quando ocorrer um evento que a frustre em sua demanda de amor, pois “estando
junto”, ou seja, enquanto estiver se relacionando com o marido, tal sentimento não é admitido,
bem como não o foi quando o pai a abandona e se casa com outra mulher.
Angelina segue um ideal infantil que se fundamenta na completude, ao dizer que tenta
suprir as necessidades do marido e espera que ele faça o mesmo com ela, manifesta certa
desconsideração da singularidade do outro e de si própria, pois ela não se importa, ainda que
isso lhe traga sofrimento, em anular sua individualidade, desde que isso lhe traga o olhar
amoroso do marido. Esse fato nos leva a pensar que há um ideal de perfeição, no qual ambos
os integrantes da relação permanecerão em uma mítica unidade e renunciar a esse objeto – o
marido – é assumir sua incompletude, ou seja, ao mesmo tempo em que Angelina tenta
afirmar sua castração, pois precisa do outro, ela a nega, pois acredita em um objeto ilusional
de completude.
Destarte, por sentir que se apossou do lugar da mãe, revelou-se um conflito entre o
desejo edipiano, por isso, incestuoso, e sua proibição e culpa por tê-lo sentido e, nesse caso,
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imaginado que o “concretizou”, não em relações genitais, mas ao ser considera a companheira
do pai em todas as atividades dele já basta para que, ainda por algum momento, tenha
acreditado que viveu, de fato, uma relação incestuosa. Tal culpa inconsciente encontra um
canal para ser manifestada no masoquismo moral, quer dizer, clarifica-se a relação entre culpa
e sofrimento. Há uma necessidade de punição a qual foi desenvolvida por Freud (1919/2010)
que afirma: “[...] a consciência de culpa é o fator que transforma o sadismo em masoquismo”
(p. 307), dito de outra forma, a consciência de culpa é a condição para o masoquismo moral.
O importante, nessa psicodinâmica, é escolher pessoas e situações que lhe garantam certo
grau de sofrimento, pois há um desejo de insatisfação o qual nutre o sentimento inconsciente
de culpa, pois satisfazer o desejo é imaginado como algo proibido.
Angelina evidencia a culpa edípica, ou seja, pode ser que se responsabilize pela
separação dos pais, haja vista ter ocupado o lugar da mãe por um longo tempo, ao ponto de
fazer a genitora “sumir” ou “desaparecer”, garantindo uma relação incestuosa com o pai. Só
depois do afastamento deste é que ela volta a enxergar sua mãe, conforme relatou. Angelina,
então, parece querer saldar uma dívida com sua mãe, ao demonstrar a oscilação entre dois
pontos: o primeiro é amar o marido, mas, como ele representa o pai, portanto, adjetivando a
relação como incestuosa, sucumbi ao sentimento de culpa inconsciente. O segundo é o
momento em que ela orquestra situações que afastam o marido de si, como quando confessa
gostar do fato dele estar preso devido às drogas.
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