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Esse trabalho é resultado de uma dissertação de mestrado a qual estudou o
sadomasoquismo como sintoma de duas mulheres entrevistadas. O caso de uma delas, que
chamaremos de Rose, chamou-nos a atenção pela marca da rejeição materna e a configuração
psíquica que a colaboradora encontrou para lidar com esse fato. Por isso, esse estudo
contempla o fragmento de uma entrevista e tem por objetivo examinar a psicodinâmica de
uma mulher a partir de suas relações afetivas, tendo como referencial teórico a psicanálise
freudiana. O intento é possibilitar a compreensão desse caso com uma escuta que vai além do
discurso de vitimização da entrevistada, ou seja, perceber esse indivíduo afetado pelo
sofrimento como vítima, mas também cúmplice de si mesmo.
A metodologia utilizada foi a pesquisa com o método psicanalítico que, segundo
Figueiredo e Minerbo (2006), requer a presença do psicanalista em atividade analítica e,
independente da pesquisa ter como campo de estudo a clínica ou algum fenômeno social, o
objeto será o inconsciente. Além disso, há mudança tanto para o pesquisador, como para o
pesquisado. Figueiredo e Minerbo (2006) sublinham que “O olhar do psicanalista é um olhar
fora da rotina, que desopacifica o objeto. Ele ressurge diferente, desconstruído, transformado.
O sujeito também se transforma na medida em que se torna capaz de ver coisas que não via
antes” (p. 260).
Rose tem 51 anos de idade e cinco filhos, sendo um menino e quatro meninas. Vive
com o marido e duas enteadas. Quando ela completou quinze dias de vida foi adotada pelos
padrinhos. Estes já tinham um casal de filhos mais velhos que Rose. Seu registro de
nascimento manteve o nome da mãe biológica, já o pai biológico, segundo informações que
ela recebeu, era casado. Todavia, o registro de Rose consta com um nome masculino o qual se
refere ao pai, mas ela desconhece esse homem, pois, aos sete anos de idade, conheceu outra
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pessoa que se apresentou a ela como pai. Ela diz: “você viu que confusão? Então é coisa
assim, muito confusa pra sua cabeça, é coisa que eu nunca nem tentei entender”.
A entrevistada repete a história de ter sido adotada e o impacto que sentiu ao ser
abandonada. Relata: “minha mãe não me quis” e que tal abandono ficou gravado em sua
memória. Conta que tem três irmãs mais velhas as quais foram cuidadas pela avó materna.
Em suas palavras: “as três mais velhas, acima de mim, foi a minha vó que criou”.
Sublinhamos a expressão “acima de mim” por revelar o seguinte raciocínio: quem está acima
assume, geralmente, uma posição superior, isto é, uma situação mais elevada. Portanto, Rosa
se sente “a baixo”, sentindo-se inferior quando comparada às irmãs, já que estas puderam ser
criadas por um parente próximo, a avó, enquanto a entrevistada foi doada para um casal de
vizinhos.
Quando Rose foi doada, sua mãe ficou apenas com o filho mais velho naquela época.
Este momento é essencial para compreendermos o sentimento de inferioridade o qual é um
traço da psicodinâmica da entrevistada. Freud (1933/1996) afirma que quando a menina
constata que não foi concebida com um pênis, ressente-se com a mãe, responsabilizando-a por
tal deficiência a qual a coloca como “inferior” comparada ao menino. Não se trata de
restringir tal inveja à genitália masculina, mas de perceber o que o órgão representa, quer
dizer, o seu valor fálico. Advertimos que o pênis pode significar o falo, mas não o é, isso
porque a palavra “falo”, em psicanálise, denota a representação da completude, ou seja, um
símbolo que obstrui a falta. Todavia, por se tratar da condição humana, é impossível sermos
completos, já que não existe um objeto o qual satisfaça totalmente o vazio da falta, elemento
constituinte da existência humana. A partir da teoria, podemos supor, no caso em questão,
uma possível fantasia infantil, advinda do período fálico: a de ser preterida pela mãe em
detrimento do irmão, já que este é portador do pênis, contribuindo para o sentimento de
menos valia. Destacam-se, então, duas situações as quais convergem para o sentimento de
inferioridade: as irmãs estarem “acima” de Rose por terem sido cuidadas pela avó e a mãe
biológica ter ficado com o filho mais velho.
Ainda sobre a mãe biológica, conta que: “ela sempre frisou, assim, que ela não
gostava de mim porque eu sou preta, porque as minhas irmãs são tudo branquinha que nem
você... minha mãe biológica sempre frisou isso, ‘eu não gosto daquela nega’. E ela é da
minha cor... das filhas todas a que se parece com ela sou eu”. Salientamos a comparação
feita por Rose entre ela e sua mãe, já que, de todas as filhas, é ela quem se parece com a
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genitora. Os irmãos biológicos reconhecem a semelhança e comentam com a mãe: “a única
filha que se parece com você é ela, acho que é porque você não gosta dela”. Atentemos que a
semelhança anunciada pela entrevistada não se reduz à aparência física ou à cor da pele. Se
invertermos a ordem da frase proferida por Rose, ainda que ela remeta ao discurso dos
irmãos, o que não exclui seu próprio raciocínio, observamos o seguinte: por você (mãe
biológica) não gostar dela (Rose) é que ela se parece com você. Logo, a entrevistada se
identifica com a genitora pela característica do “não gostar”. Essa hipótese é confirmada
quando Rose diz: “eu sinto um vazio, um vazio tão grande dentro de mim, que eu não consigo
preencher esse vazio... é um sentimento, assim, que parece que você não consegue amar
ninguém... tem dias, assim, que eu começo a imaginar, assim, que parece que nem pelos meus
filhos eu sinto aquele amor de mãe pelos meus filhos...”.
Questiono quando ela começou a sentir isso: “desde sempre... por mais que uma
pessoa goste de mim, eu acho que ela não gosta. Família, homem, qualquer pessoa...”. Desde
sempre nos remete a uma carência quase que original, isto é, uma carência experimentada
desde quando foi doada e passou a questionar a razão para tal ato. Rose continua: “parece
assim que você não tem coração, você não tem sentimento, nem de amor, nem ódio, nem de
raiva, é um vazio. Parece que falta alguma coisa, é como se eu não tivesse um coração (...) e
parece que cada ano que passa vai ficando pior, porque antes ainda parecia que eu podia
amar alguém, agora não”.
Rose conta: “eu nunca me senti amada (...) se seu pai e sua mãe não quis você, por
que que os outros ia te amar, se quem deveria te amar, não te amou?” Mesmo quando recebe
carinho das pessoas, “você acha que não é um carinho sincero, não é um amor sincero...
mesmo que o amor seja sincero, a gente não sente isso... isso aí você leva pro resto da vida”.
Percebemos que, inicialmente, Rosa se sente rejeitada e indesejada, e, depois, compreende tais
sentimentos como sinônimos de não ser amada. Ao constatar isso, questiona o que esperar das
pessoas, pois acredita que o fato de não ter sido amada por quem deveria amá-la – os pais
biológicos – estabelece a condição de não ser amada por mais ninguém, como expressa na
frase “por que que os outros ia te amar?”. Identificamos a mesma ideia quando ela se refere
aos pais adotivos. Fala: “eu não tenho o que dizer, eu acho que fui amada, eu acho que fui
amada...”, isto é, ela supõe que foi amada, mas permanece a incerteza. A fantasia a qual
sustenta esse pensamento é: não fui amada porque não tenho valor. Em outras palavras,
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agregando os argumentos anteriores, pode ser que Rose encontre a justificação do abandono e
desamor em seu sentimento de inferioridade.
Aos dezessete anos, Rose conta que engravidou e tentou abortar a filha, mas: “depois
veio aquela culpa né”. “Aquela” é um pronome demonstrativo, isto é, refere-se a uma culpa
específica. Como fica claro ao longo das entrevistas, sua culpa é existencial. Ela remonta, por
meio de situações atuais, o desamparo precoce que vivenciou com a mãe. Tenta encontrar o
amor o qual acredita não ter recebido de sua mãe e tal posição a mantém em extremo
sofrimento, pois o amor do outro nunca será o suficiente. Por isso, diz que não consegue amar
o outro, quem quer que seja, bem como não consegue amar a si mesma.
Quando sua filha completou um ano de idade, a entrevistada diz: “eu achava que
precisava de alguém” para ter uma casa e criar seus filhos, demonstrando que não se sentia
capaz de realizar tal tarefa sozinha, talvez por não se sentir “boa” sozinha, pois Rose pensa
que uma mulher nas condições de mãe solteira era desqualificada. Relata: “como se você fosse
vagabunda que não valesse nada. Mesmo que trabalhasse e cuidasse dos filhos, você não
tinha valor”. A mulher, ainda que cumprisse com os cuidados dos filhos e tivesse um ofício,
era julgada de biscate, prostituta e vagabunda porque não tinha um homem, isto é, para Rose,
a mulher solteira, nessas condições – ser mãe –, era depreciada socialmente independente de
suas qualidades. Foi então que conheceu um homem, o qual disse que a ajudaria a cuidar dos
filhos, mas, como na maioria dos relacionamentos estabelecidos, ela era constantemente
agredida. Em suas palavras: “ele me batia sem motivo, eu apanhava sem sabe o porquê”.
Após diversos rompimentos, eles reatavam o vínculo. Disse: “Uma mulher sozinha não tinha
valor (...) e daí eu tinha medo de ficar sozinha de novo”. Sente medo pela repetição, pois já
experimentou o estar só quando a mãe a abandona. A entrevistada continua: “eu falo pra
você, hoje eu não dependo de ninguém pra viver e eu tenho medo de ficar sozinha”. Rosa
afirma que não depende de ninguém no quesito financeiro, pois consegue viver com seus
esforços, mas o medo da solidão e de não ter valor (uma mulher sozinha não tinha valor)
aponta que ela depende de alguém para sobreviver emocionalmente.
A importância da mãe para a constituição psíquica foi anunciada por Freud
(1905/1996) quando afirma: “[...] a criança aprende a amar outras pessoas que a ajudam em
seu desamparo e satisfazem suas necessidades, e o faz segundo o modelo de sua relação de
lactente com a ama e dando continuidade a ele” (p. 210, grifo do autor). Freud (1915/2004)
afirma que o objeto da pulsão, a qual busca satisfação, não é qualquer um, mas tem
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características peculiares demarcadas pela história infantil. Isto é, o inconsciente é seletivo na
escolha do parceiro amoroso. Sabemos que o marido de Rosa carrega traços semelhantes aos
de seu pai adotivo, como, por exemplo, ambos terem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas.
Todavia, seu companheiro também manifesta características parecidas com a da mãe de Rosa,
notadas como quando ela se refere à mãe adotiva como “pobrezinha” e usa o mesmo adjetivo
para descrever quando conheceu o atual marido. Freud comenta que há muitas mulheres as
quais se fixam na ligação original à mãe e nunca atingem a mudança de objeto para o sexo
masculino. Freud (1931/1996) assevera que, nesses casos, o marido “[...] tornou-se o herdeiro
do relacionamento dela com a mãe”. (p. 239).
O relacionamento de Rose com sua mãe foi marcado por constantes rejeições, sentidas
por ela até os dias de hoje. Em suas palavras: “é muita coisa que ficou armazenado do meu
passado”. Os traços desse vínculo estão inscritos em seu inconsciente que a faz repetir
vivências nas quais ela se sente desvalorizada e desqualificada, como se ela estivesse tentando
(com)provar a si mesma que, se sua mãe não a quis, é porque ela não é boa e, talvez,
merecesse ser abandonada. Rose faz o movimento em que quer ser amada, corroborando com
o que Freud (1933/1996) revela ao dizer que a mulher tem mais necessidade em sentir-se
amada que em amar, porém, por não ter tido essa experiência original – ser amada pela mãe –
acaba fazendo escolhas que repetem esse vínculo primordial. Rose permanece na eterna
demanda de se sentir amada e valorizada, mesmo por meio do sofrimento. Supomos que ela
não consegue afastar-se do marido, que a agride e a ofende, porque, ao se imaginar sozinha
(medo anunciado por ela), deparar-se-ia com o desamparo.
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