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                           “Um tipo”: dois problemas, duas soluções      

                                                                                                  Cristiana Pittella de Mattos 

                 Um dos eixos temáticos do 3°Encontro Americano - A variedade da 

prática: do tipo clínico ao caso único em psicanálise - propõe que tomemos os 

“tipos clínicos” consagrados em nossa contemporaneidade (1) e possamos 

demonstrar como a psicanálise de orientação lacaniana privilegia o que há de único 

em cada sujeito. A psicanálise destaca-se assim de outros tratamentos que,  pela via 

da catalogação, prescrição e re-educação, reduzem o sintoma a um universal, 

retirando deste qualquer traço de subjetividade o que acaba tendo por 

conseqüência, o fato do sujeito não ter que se responsabilizar por ele. 

 

    A psicanálise aposta em uma amarração particular, na invenção de cada 

sujeito. Como nos diz Freud:  “A felicidade no reduzido sentido em que a 

reconhecemos como possível, constitui um problema da economia da libido do 

indivíduo. Não existe uma regra de ouro que se aplique a todos: todo homem tem 

de descobrir por si mesmo de que modo específico ele pode ser salvo”(2)  

Escolhi apresentar-lhes duas vinhetas clínicas, do tratamento de duas jovens 

meninas que, confrontadas com o real do sexo, vão responder “tipicamente” com a 

anorexia, considerada por nós um sintoma trans-estrutural. Isso me levou a 

interrogar como, a partir de uma determinada conjuntura, cada uma destas jovens 

mudou sua disposição com relação à alimentação. Veremos como cada uma, a seu 

modo, apresenta-nos o seu problema; como um mesmo “tipo” de sintoma cumpre 

uma função diferente em cada caso e, como o tratamento possibilita a cada uma 

delas encontrar uma solução ímpar.  

 

Pollyana Moça  

Pollyana, 13 anos,  fica dias sem comer e, quando come, produz vômitos. Em 

algumas ocasiões fica aérea, canta, diz que não é Pollyana mas uma outra. Nesses 

momentos, que são seguidos de uma amnésia, Pollyana chega a comer muito bem. 

Por vezes ela se empaturra e vomita, em seguida, retorna à anorexia apresentando 

sempre uma grande preocupação em emagrecer. Acrescenta-se a esse quadro 

clínico anemia, diarréia, tontura e amenorréia. 
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Quando ela chega ao CRIA (3), Pollyana apresenta-se extremamente 

abatida, triste e desanimada. Diz que se acha gorda e por isso resolveu fazer um 

regime. Sempre, ao olhar-se no espelho, encontrava um excesso que justificava sua 

preocupação em perdê-lo. Passa assim, a vestir-se com roupas largas para que seu 

corpo fique disfarçado. Ela sentia-se muito incomodada face às transformações 

corporais: o aparecimento dos seios, os quadris que se alargaram e a chegada da 

menstruação, o que ela não aceitava; tudo isso lhe causava muita raiva. Diz que 

preferia ser criança, recusando desta forma, o lugar de moça indicado pelas 

palavras da tia, no momento de sua primeira menstruação há um ano. Podemos 

dizer que este é um momento em que se coloca para ela a verificação de como ela 

acedeu à sua identidade sexual, instante em que o real irrompe na imagem.  

Pollyana escutava algumas vozes que lhe falavam para não comer. No 

entanto, ela não se  apresentava como estando submetida a uma imposição. Ela 

precisa que a sua decisão de parar de comer coincide com o aparecimento das 

vozes. Em um primeiro momento, interroguei-me se não estaríamos diante de um 

índice da forclusão do Nome-do-Pai. Essa interrogação sustentava-se também na 

grande desvitalização que ela apresentava. Ao longo de nossos encontros as vozes 

vão desaparecendo e outra coisa se revela, fazendo-nos apostar em outra direção.  

 Em um de nossos encontros, Pollyana vai revelar-me estar ali por ser 

considerada uma anoréxica. Ela descreve sua prática, minuciosamente, justificando 

este procedimento pelo fato de achar-se gorda. Comunica-me também que não 

gosta de falar dessas coisas de meninas. Sai da sala e busca sua mãe. Fica colada à 

mãe, de mãos dadas com ela e diz que as perguntas deveriam ser dirigidas à mãe, já 

que esta sabia tudo. Diante de meu silêncio Pollyana diz sentir-se insegura na vida 

e não saber o que falar. Digo-lhe então que ela poderia voltar para falar do que não 

sabe. 

É então que, nos encontros seguintes, Pollyana vai  delimitar que o momento 

em que decidiu parar de comer foi precedido por um acontecimento onde ela é mal 

tratada pelo pai.  O pai estava bêbado, ela servia-se de uma banana, quando ele 

golpeia fortemente seu corpo e arrebata-lhe a fruta que, em seguida, é dada por ele 

a uma prima grávida.  
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O pai sempre fora muito agressivo, suspeitava de traição da esposa, agredia e 

xingava os filhos mostrando-se carinhoso apenas com as sobrinhas, o que gerava 

um grande ciúme em Pollyana. Foi após esse acontecimento junto ao pai que ela 

toma a decisão de parar de comer.  

Os pais de Pollyana separam-se alguns meses depois, separação já ameaçada 

no contexto das brigas que envolviam as bebedeiras e violência entre o casal.  

Ela então vai lembrar-se do medo que tinha, desde muito pequena, quando 

eles brigavam. Ora ficava paralizada olhando, ora tentava separá-los sendo 

rechaçada por eles, ora corria com o irmão para a casa do padrinho. Ela não 

entendia porque a mãe acabava ficando com o pai. 

Após esta separação, Pollyana passa a queixar-se muito de sua mãe.  

Dizendo-se abandonada, faz birras para que ela não saia de casa, seja para 

trabalhar ou para namorar.  

Pollyana fará ameaças de se matar dirigidas à mãe, tendo inclusive, ingerido 

medicação desreguladamente colocando-se em risco. Queixa-se que só tem os 

cuidados da mãe quando está doente. 

A propósito destas ameaças e vontade de morrer, chegou a formular, em um 

desses momentos em que se queixava da mãe, que queria morrer para ver se fazia 

falta:“queria jogar-se na frente de um carro, morreria, voltaria em espírito para ver 

se a mãe sente falta dela e para perturbá-la”. O que nos faz evocar Lacan, no Sem. 

XI, quando diz que na operação de separação a criança imagina sua própria morte 

para se certificar do valor que tem para o Outro.   

Pollyana torna-se também autoritária, exigindo e impondo condições nas 

escolhas dos parceiros da mãe e no modo como esta deve comportar-se com eles, já 

que, segundo Pollyana, os homens só usam as mulheres. Ela vai lembrar-se em 

seguida, dos conselhos de seu pai sobre os homens: “eles só usam as mulheres, se 

divertem e depois jogam fora”. 

A mãe por vezes atende aos caprichos da filha, por vezes esconde seus 

encontros. Num primeiro momento, Pollyana não aceita que a mãe possa 

interessar-se pelos homens uma vez que esta tem os filhos para cuidar. Passa então 

a provocar brigas e intrigas com os homens que se aproximam da mãe, causando 

grande tumulto. Diz sentir um grande ciúme dela. Em um desses episódios ela me 
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telefona dizendo que quer ir para um orfanato ou morar na casa do padrinho, 

argumentando que sua mãe não gosta dela, pois a abandona. Peço-lhe que venha 

encontrar-se comigo e pergunto se uma mulher não poderia divertir-se; ao que ela 

reage rindo ao telefone.  

O que aconteceu com Pollyana que antes, mesmo sendo meio tímida, era 

alegre, vaidosa, boa aluna e participava com entusiasmo de um coral? 

A cena do arrebatamento e da agressão - evocada por Pollyana em relação ao 

pai, a prima, e a banana -, não deixa de nos lembrar o que Freud articula no texto 

“Bate-se em uma criança” uma vez que nessa cena ela ocuparia uma posição 

masoquista frente ao pai. A pulsão faria seu circuito buscando no Outro uma 

resposta e, ao “fazer-se bater”, a pulsão se  articularia à fantasia ($<>a). 

No entanto, esse ato do pai a priva na ordem do amor, o dom que se espera 

do pai, é dado para a prima grávida. O pai, ao ter arrebatado o objeto alimentar, 

parece ter levado consigo o signo do amor, signo da falta do Outro, que sancionaria 

um vazio que causa o desejo.  

A falta desse signo de amor reduziu o objeto alimento ao estatuto da 

necessidade. Ou seja, parece haver uma disfunção do falo enquanto um significante 

que permitiria a simbolização da falta do objeto, o que provocou um curto-circuito 

do gozo (4). Pollyana em seu rechaço do alimento tenta introduzir a dimensão da 

falta do objeto, a dimensão do desejo. E quando ela se empaturra, procura na 

comida o vazio, pois em seguida recorre ao vômito. 

             Pollyana, em um de nossos encontros, no qual retoma, mais uma vez, esta 

cena com o pai, diz que ele “não quer que ela coma, que ele não gosta dela, que 

ninguém gosta dela e que ela tem que morrer”. Diante desta queixa persistente, 

digo-lhe: “esse é o pai que você tem”. Ao que ela responderá: “é, mas eu tenho um 

padrinho, que o considero como pai, um pai que me considera como uma filha, me 

dá...me olha...”. 

              Enfatizo essa vertente dizendo-lhe que isto tinha a ver com a vida, uma vez 

que para Pollyana a evocação da cena do arrebatamento sempre a precipitava num 

circuito mortífero.   

  Ela vai encontrar a partir daí, um outro circuito, no qual é colocada em jogo 

a função fálica do significante, abrindo-lhe a via do desejo.    
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Pollyana chegará dizendo que a ex-esposa de seu padrinho, sua tia, tem 

namorado e filhos. Traz seu ‘book’ com fotos de quando fez seus 11 anos e lembra-

se que nesta idade gostou de um menino. No entanto, sentiu muita vergonha em 

procurar saber se o menino interessou-se por ela ou não. Teve medo dele não 

gostar dela, mas teve mais medo ainda dele gostar dela.  

            Pollyana nos conta, em outro momento, que tem feito muito “fuxico” com 

suas colegas, em uma oficina de artes manuais. Digo a ela com ênfase: “você gosta 

de ‘fuxico’”(5). Ela então formula a hipótese de que, talvez, seja por isso que ela 

implique tanto com sua mãe em relação aos homens, porque ela mesma tem 

dificuldade quando os meninos se interessam por ela.  

Chega em seguida contando dois sonhos que se repetem em sua vida. Em 

um deles seu pai e sua mãe estão mortos. No outro, ela está de mãos dadas com 

esse rapaz que diz ter gostado e quando vão se beijar... acorda. O encontro com o 

real – a hora do beijo, faz acordar!. Ela evoca em seguida, a repulsa e o nojo que às 

vezes sente quando pensa nisso.  

Pollyana começa a dizer como “ela se faz ver” pelos meninos e do seu 

interesse sobre o que suas colegas falam deles. Mas ela ressalta que só fica 

escutando e olhando. Chega a dizer que gosta de quando um deles olha para ela. 

Mas, tem muita vergonha, sente-se dividida, quer e não quer. Se algum menino 

toma a iniciativa em sua direção, o afasta dizendo que vai ser freira. Sente-se 

despreparada, “não quer ficar por ficar”. 

Há uma presentificação da dimensão do amor, mas por enquanto ela diz que 

só arruma amores “para sonhar”. Quando ela se interessa por algum menino, sonha 

acordada ou brinca com suas bonecas sempre em torno do tema das relações 

amorosas. Ela sonha para um dia se ocupar disso. 

Há uma abertura ao desejo do Outro, o que possibilitou a Pollyana uma via 

na qual sua questão histérica relativa à feminilidade pudesse ser colocada, e a 

anorexia/bulimia passou a não ocupar a cena. Ela ainda precisou de um tempo, 

mas não muito, enquanto ensaiava alguns encontros em sua imaginação. Até que 

um dia, depois de 11 meses de tratamento, ela nos deixa; havia arrumado um 

namorado e se lança em direção aos desencontros.  
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                       Já Gabriela 17 anos, chega-nos para tratamento, algum tempo após ter 

cortado os pulsos por causa de uma briga com o namorado. Extremamente triste 

ela passa a isolar-se em seu quarto e entra em um quadro anoréxico. Essa prática, 

em que para de comer, vamos verificar, não era estranha para essa jovem.  

 Ela nos chega queixando-se que é incompreendida, que ninguém a entende. 

Na ocasião de seu ato de cortar os pulsos não havia encontrado ninguém para falar, 

queria morrer. Digo-lhe, então: “você pode vir falar comigo”. 

Ela descreve seu namoro como tendo sido muito tumultuado e que seu 

namorado é um rapaz muito ciumento, a limita muito, não gosta que ela saia, não 

gosta que ela faça nada sem ele.  

Ela vai precisar, no entanto, que seu ato fora precedido pelo falecimento de 

sua amiga “inseparável”. Interesso-me assim, por essa amiga. 

Elas eram “unha e carne, ela era a única que a entendia, queria ter ido com 

ela, pois, tinham um pacto de morrerem juntas”. Foi com essa amiga que Gabriela 

conseguiu estar com os jovens de sua idade, pois desde então não tinha amigos. Era 

com ela que Gabriela saía à noite, aprontavam-se juntas, se vestiam como par de 

jarras e saíam para as baladas. A amiga era sua cúmplice e muitas vezes, sublinha 

Gabriela, nem era preciso se falar, pois, sua amiga já sabia o que se passava com 

ela. Gostavam sempre das mesmas coisas. Foi através dessa amiga que Gabriela 

conseguiu conhecer seu namorado.  

No discurso materno Gabriela é apresentada como uma filha temporona, “a 

rapa do tacho”, “o docinho de coco”; era uma menina dócil e embora “roliça” 

passara uma parte da infância fazendo ballet. Era o que lhe interessava. Repetia 

diversas vezes os exercícios aprendidos na aula até o corpo entrar em fadiga, era 

preciso que sua mãe lhe dissesse a hora de parar.  

A jovem conheceu essa amiga havia uns três anos e meio, momento em que 

mudou sensivelmente seu comportamento, seu modo de vestir-se, tornando-se 

agressiva e rebelde com os familiares. Passou a exigir de seu pai roupas de marcas - 

o que trazia diversas brigas entre o casal, pois sua mãe não concordava com esta 

despesa. Gabriela transformou seu quarto num lugar, segundo sua família, fúnebre, 

pintara-o de roxo onde fazia desenhos com algumas marcas de sangue. Essa prática 

era banalizada pelos familiares que a interpretavam como uma rebeldia da jovem. 
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Ela estaria querendo horrorizá-los, sua mãe fazia a hipótese de que ela utilizava o 

sangue da menstruação. 

            Em nossos encontros Gabriela revela que sempre se sentiu desenquadrada, 

diferente junto aos colegas, não sabendo precisar seu desajuste. Foi após a vinda de 

sua menstruação aos 13 anos, revelada pela professora de ginástica a seus colegas, 

que Gabriela passou a sentir que ninguém gostava dela. Passou a sentir que as 

pessoas olhavam esquisito para ela, riam e gozavam dela. Nessa ocasião ela faz uma 

primeira tentativa de suicídio, cortando os pulsos. 

 Desde então passa a achar-se feia e gorda. A partir daí impõe-se uma prática 

em que para de comer durante algum tempo; trata-se, ela vai destacar, de “uma 

prática para ter um corpo”. Ela vai até o limite marcado pela sensação de queda, às 

vezes desfalece, e então volta a comer; ela precisa-nos que é sua maneira de 

“controlar” seu corpo.  

 Gabriela fará também um uso temporário de drogas junto com esta amiga. 

Ela explica seu uso: a maconha acalmava, a cocaína ligava-a: “sentia-se bonita”; 

assim alternava-as. No entanto, este uso foi abandonado, pois ela foi verificando 

que ficava ainda mais cismada que os outros zombavam dela.   

 Gabriela em nossos encontros volta a falar diversas vezes de sua amiga. 

Queixa-se de seus familiares nunca terem gostado dela andar com a amiga, e que 

eles insistiam para ela superar essa perda. Essa insistência só a fazia sentir-se 

incompreendida e não querer viver. Passou a isolar-se cada vez mais em seu 

quarto.  

 Digo-lhe num destes momentos, que ela tinha conseguido realmente 

mostrar-me o quanto essa amiga havia sido importante para ela. 

 Ela retorna dizendo que não parou de pensar que tem que arrumar seu 

quarto, fazer uma reforma.  Essa é uma idéia que persistirá.  

Em outra ocasião diz que é filha de “uma viúva de um marido vivo”, e 

explica-me que sua mãe nunca se separou dele, porque esta sempre lhe dissera de 

seu pai que:  “se ele comeu a carne, agora terá que roer o osso”.  

 Em seguida, revela-nos que desde a infância faz pequenas incisões, 

pequenos cortes em seu corpo, sempre que se encontrava nervosa e que isto lhe 

produzia um certo alívio. Chega mesmo a dizer ter passado a sentir um certo prazer 
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de ver, ela ressalta, o sangue sair de seu corpo. Tem uma atração pelo sangue e 

revela que já pensou como seria ser um vampiro.  

 Em seu quarto, onde muitas vezes isolava-se nos últimos tempos, a cada vez, 

fazia uma marca na parede com o sangue que saía de cada corte. Ela, no entanto, 

não confere sentido algum a elas; só nos diz, que são marcas do sangue que sai. 

 Digo então a Gabriela que ela tinha toda razão de querer vestir-se com 

roupas de marcas. 

           Na ocasião seguinte, ela conta-nos que começou a arrumar seu quarto, 

pintou-o de verde. Ela também nos diz que fez uma tatuagem e procura meu olhar 

mostrando-a. Ela fará outras..., e a cada marca, ela procurará o olhar do outro.  

Isso estancará para Gabriela as incisões, os cortes que fazia em seu corpo. Ela 

esburacava esse corpo já que o significante não o fez. Para essa jovem, a função do 

significante fálico de localizar o gozo tornando possível a sua extração, não opera. 

Conseqüência da forclusão do Nome-do-Pai.  

 Ela ganhará um mais de vida e começa a circular entre os rapazes e as moças 

de sua idade. Volta a interessar-se por uma prática corporal, inicia a capoeira em 

uma academia. 

 No entanto, depois de um certo tempo, Gabriela começa a ficar 

extremamente erotizada, o que acarretará para ela mesma um certo descontrole, 

sente-se “olhada por todos os homens, devassada e devorada”.  

 Acha que deve continuar a reforma do quarto e que deve cobrir todas as 

paredes e tetos com espelhos. Como no “Big Brother”, ela diz, mas numa lógica 

particular: ela assim poderia ver-se toda, de todos os lados e controlar seu corpo. 

Diante da dificuldade de realizar esse projeto, pergunto se não haveria um outro 

modo dela se ver. Ela então decide comprar “um só espelho de corpo inteiro”, o que 

de alguma forma parece aparelhar o gozo.  

 Seu ex-namorado a procura e embora a família fosse contra a volta dos dois, 

Gabriela avalia que ele é um rapaz que lhe impõe certos limites, é um ponto fixo 

para ela. Ela se apazigua.  

Não muito tempo depois, a jovem engravida-se. Ela não falará muito desse 

filho que espera, preocupa-se muito em “vestir o corpo dele” e faz compulsivamente 

roupas de tricô, o que lhe apoio, enfatizando seu cuidado em querer vesti-lo. 
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Embora Gabriela não considerasse sua anorexia um problema, ela diz que tem 

conseguido não fazer “seu regime de controle para ter um corpo”, para não fazer 

mal à criança.  

 Ela ainda retornará algumas vezes, chegará a escolher o nome de seu filho, 

se for menino receberá o nome do pai e se uma menina ela escolhe outro nome. 

 Após 07 meses de tratamento Gabriela parte, vai com seu namorado para 

outra cidade onde este arrumou um emprego. 

Cerca de um ano e três meses depois, ao retornar para visitar a família em 

BH, ela vai com sua mãe ao CRIA para me mostrar sua filha. Parece que se tornar 

mãe para Gabriela,  possibilitou uma certa extração do gozo, uma nova versão do 

princípio separador do gozo. 

Ao considerarmos a anorexia “um tipo” não é senão para que possamos 

encontrar nele o problema libidinal de cada sujeito, o que leva-nos a ter que 

considerar o que há de único para cada uma das jovens que nos procura.  

 

(1) 2º Eixo temático – Tratamento do tipo clínico como caso único. 

Ver argumento: “O anoréxico, o bulímico, o toxicômano, o deprimido, o bipolar, o 

que fracassa na escola, o infrator foram consagrados, entre vários  outros, como 

“tipos clínicos” em nossa contemporaneidade. Encontrados em várias faixas 

etárias, eles podem ser detectados, avaliados e tratados por várias práticas 

terapêuticas. Trata-se, portanto, de demonstrar como a Psicanálise de orientação 

lacaniana pode se diferenciar, ao privilegiar o que há de único em cada sujeito 

tomado por um ou mais desses tipos clínicos” in, Folder do 3º Encontro 

Americano, XV Encontro Internacional do Campo Freudiano; Belo Horizonte, 

Brasil, 03 a 05 de Agosto 2007.  

(2) Freud, S. Mal estar na civilização; edição Standard 

(3) CRIA – Centro de Referência à Infância e adolescência em saúde mental,  

                      Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 

(4) Miller, J.-A. O amor sintomático. In: O sintoma charlatão. Rio de  

                        Janeiro: Jorge Zahar, Ed.1998 

 (5) Menard, Augustin. Em novos sintomas da oralidade, afirma que  

                         encontramos na anorexia “um tal curto-circuito do gozo próximo            
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                         daquele da toxicomania, a ponto que se poderia descrevê-lo como    

                          toxicomania do nada”. 

          (6) ‘Fuxico’: trabalho artesanal feito com pequenos retalhos de tecidos  

                  em que são remendados podendo formar colchas, roupas; assim como     

                  intriga, fofoca; namoro; deixar-se à vista. 

           (7) Modo como os jovens se relacionam na atualidade, “ficar”, não  

                  implica em um compromisso amoroso, em um namoro; em uma noite        

                  “fica-se” com vários, pode haver inclusive uma certa contabilização, tanto  

                    as meninas quanto os meninos, de quantos “ficaram” em uma noite, em   

                    uma festa, etc... 

           (8) Programa de televisão, onde o telespectador pode ver tudo o que  

                  acontece dentro de uma casa, onde um grupo se dispõe a conviver e         

                  serem vistos 24 horas durante um período de em torno de três meses –        

                  trata-se de um jogo -, em que o telespectador vota a cada semana em     

                  quem deve sair da casa. 

 
 
 


