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RESUMO 

A escolha do caso clínico do Pequeno Hans, que se passa no início do século XX, supõe, à 

primeira vista, não ser favorável à elucubração do que se passaria na clínica dos dias de 

hoje, em pleno século XXI. Ao mesmo tempo, poderíamos nos questionar que utilidade teria 

a análise de um garotinho para esclarecer algo acerca da sexualidade masculina nos 

moldes como ela muitas vezes se apresenta em nossos tempos. Esse trabalho pretende 

alcançar justamente o oposto dessas duas afirmações, isto é, que há no referido caso algo 

de precursor e que pode, certamente, nos orientar na clínica com esses homens 

desbussolados que, atualmente, não raras vezes, tem sofrido questionamentos acerca de 

sua consistência viril no imaginário social. 

 

INTRODUÇÃO 

Hoje, mais do que em qualquer época precedente, temos acesso a uma série de 

questionamentos em relação ao estandarte viril do homem contemporâneo. Podemos notar 

isso por diversas formas, inclusive pelos crescentes relatos das mulheres, que, de um modo 

bastante irônico, não se tem furtado em dizer que a estes tem faltado atitude. Que 

consequências teriam essa nova posição com a qual o homem tem ocupado nas relações 

amorosas? Quais suas razões? 

Tendo em vista este congresso em que se pretende abordar a sexualidade: da era vitoriana 

aos dias atuais, tomaremos como ponto de partida para o entendimento do homem de hoje 

o caso clínico do Pequeno Hans e as contribuições psicanalíticas deixadas por Freud e por 

Lacan. 

No caso clínico do Pequeno Hans podemos localizar como o posicionamento sexual no 

sujeito masculino não é tão simples como algumas vezes poderíamos supor, ao nos 

depararmos com alguns empreendimentos psicanalíticos delineados, seja por Freud ou por 

Lacan. 
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Essa simplicidade poderia ser aludida, por exemplo, em alguns pontos da obra de Freud, 

onde podemos notar a presença da equação pênis = falo (1969a, 1969b, 1969c). Da mesma 

maneira, em Lacan também podemos apontar equações que poderiam nos conduzir a uma 

noção superficial do problema, tal quando ele nos afirma sobre a futura “posse da virilidade” 

no momento em que o “próprio pênis é momentaneamente aniquilado” (LACAN, 2009: 373). 

Nesse caminho podemos observar tanto em Freud como em Lacan uma dada importância 

referida ao pai. Com Freud, ao dizer sobre “colocar-se no lugar de seu pai, à maneira 

masculina” (1969c: 195-196). Com Lacan, quando diz que “é por intervir como aquele que 

tem o falo que o pai é internalizado no sujeito como Ideal do eu, e que a partir daí (...) o 

complexo de Édipo declina” (1995: 201). 

Nos tempos atuais, no entanto, sobre o pai não podemos dizer que ele ocupa o mesmo 

lugar que antes. Em seu texto de 1938, “Os complexos Familiares”, Lacan vai nos oferecer 

um termo precioso e que certamente pode ser encontrado em nossos dias. Trata-se do que 

ele chamou de declínio social da imago paterna. Devido às suas consequências no âmbito 

familiar, não sem razão esse termo reserva em si sua importância, visto que, hoje, com o 

advento da ciência, o pai pode até ser reduzido a um simples espermatozoide. Lacan, 

contudo, não se esmorece frente a essa realidade, muito embora também não deixe de 

extrair daí algumas consequências. Assim ele nos diz: 

Não somos daqueles que se afligem com um pretenso afrouxamento do liame 

familiar. Não será significativo que a família tenha se reduzido a seu 

agrupamento biológico à medida que integrava os mais elevados progressos 

culturais? Mas um grande número de efeitos psicológicos nos parecem 

depender de um declínio da imago paterna. Declínio condicionado pelo 

retorno de efeitos extremos do progresso social no indivíduo, declínio que se 

marca, sobretudo, em nossos dias, nas coletividades que mais sofreram 

esses efeitos: concentração econômica, catástrofes políticas. (...) Declínio 

mais intimamente ligado à dialética da família conjugal, já que se opera pelo 

crescimento relativo, muito sensível, por exemplo, na vida americana, das 

exigências matrimoniais (LACAN, 2008: 59). 

Podemos, naturalmente, encontrar os homens de hoje como resultado desse ínterim, visto 

que, se a imagem do pai não se faz mais presente tal qual a tradição ditava, de que 

corolário vão se munir os meninos? 

 

 

 



DESENVOLVIMENTO 

A escolha do caso do Pequeno Hans é aqui um móbil para essa pergunta, uma vez que, 

nesse caso clínico, o pai é uma figura central de onde Freud e Lacan retiram vários 

apontamentos no que diz respeito à sexualidade. 

Não deixa de ser curiosa, contudo, a menção que Lacan faz da sociedade norte-americana, 

dado que em várias produções televisivas nessa sociedade, podemos encontrar justamente 

a presença de um terceiro na tentativa de solucionar algum problema familiar.2 Trata-se do 

lugar que Freud foi chamado a ocupar na constelação familiar em que Hans estava alojado, 

lugar esse que o pai de Hans não se ocupava da maneira como era necessário. Seja por 

meio da mãe de Hans, que não conferia à palavra desse pai o elemento limitador na relação 

entre ela e o filho, seja por meio do próprio menino que lhe dirigira uma nada sutil coerção: 

“Você deve estar zangado”, esse pai fundamentalmente não se colocava enquanto tal. 

O resultado disso, iremos encontrá-lo em Lacan com todas as letras na página 232 do 

Seminário IV – As relações de objeto (1995). Lacan diz do surgimento de uma “imensa 

hiância entre satisfazer uma imagem e aquilo que ele realmente tem a oferecer: o seu pênis 

real”. Trata-se do jogo de tapeação a que ele se refere, no qual se encontram a mãe e a 

criança, esta última tentando “se moldar, integrar-se naquilo que ela é para o amor da mãe”. 

Os termos que Lacan emprega, contudo, não oferecem engano: armadilha, vítima, fracasso. 

E apregoa: “... é que aquilo que ela tem, afinal de contas, para apresentar aparece – disso 

temos mil experiências na realidade analítica – como algo de miserável”. Ao concluir, 

vaticina: “A criança é colocada diante dessa abertura de ser o cativo, a vítima, o elemento 

apassivado de um jogo onde vira presa das significações do Outro”, “(...) inteiramente sujeita 

aquilo que o parceiro lhe indica.” “Aí existe dilema”. 

Trata-se, não de outra coisa, senão um dilema, um dilema em que se encontram muitos 

homens nos nossos dias. Na clínica atual, encontramos isso de diversas formas. Quando 

chegam até o consultório, mostram-se confusos, perdidos, como sem saber do que 

realmente gostam. Um paciente, certa vez, me disse que não sabia que tipo de música 

realmente gostava de ouvir, dado que, ao passar do tempo, ao lado da namorada, ouvia 

somente o que esta escutava. 
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Surpreendente notar que Freud já havia aludido a isso em 1905, em seus “Três ensaios 

sobre a sexualidade”, ao notar um efeito em melhores condições nos homens que nas 

mulheres. Trata-se do que ele chamou de “supervalorização do objeto sexual”. Esse efeito, 

segundo Freud, seria o responsável por uma “cegueira lógica perante as realizações 

anímicas e as perfeições do objeto sexual, e também como uma submissão crédula aos 

juízos dele provenientes” (1969d:142). 

Escutem as mulheres... Elas sabem o que dizem, nos diz Lacan. E o que elas nos dizem é 

que os homens de hoje não tem atitude. É, digamos assim, o diagnóstico clínico feito pelas 

mulheres do que encontramos na clínica com os homens em nosso tempo. O que Lacan nos 

revela não é outra coisa, ao tratar do caso do Pequeno Hans. Ao conjecturar sobre o futuro 

desse garotinho, embora possa ser dito acerca de sua escolha heterossexual de objeto, o 

mesmo não se pode dizer de sua capacidade de se localizar enquanto ativo nessa condição, 

estando mais próximo de “certo estilo masculino” apassivado “da geração de 1945, o de 

encantadores rapazes que esperam que as iniciativas venham das damas” (LACAN, 1995: 

429). 

Como podemos ver, não somente o caso clínico eleito para abordar esse tema é exemplar, 

mas também a psicanálise está afeita a fazer uma leitura eficaz sobre esse fenômeno. 

Até o momento, dedicamos o enfoque abordado às correlações possíveis entre o caso do 

Pequeno Hans e o que podemos encontrar em alguns homens que nos chegam ao 

consultório nos tempos atuais. Além disso, pudemos localizar o que determinado pai não 

pôde realizar, relegando seu filho às armadilhas do amor materno. 

 

CONCLUSÃO 

Mas existem problemas aos quais os homens tem que enfrentar, digamos assim, quaisquer 

que tenham sido os seus pais. Esses novos problemas, que podemos encontrar no segundo 

ensino de Lacan, trazem em seu bojo especialmente os percalços que o homem enfrenta ao 

se tomar uma mulher. Trata-se não mais da questão do filho de um pai ou de uma mãe, mas 

da questão de um homem. Cito Lacan: 

o que poderia ser chamado de homem, quer dizer, o macho como ser falante, 

desaparece, se desvanece, pelo próprio efeito do discurso, do discurso do 

mestre – escrevam-no como queiram -, por não se inscrever senão em 

castração, que de fato deve ser propriamente definida como privação da 

mulher – da mulher, na medida em que ela se realizaria em um significante 

congruente (LACAN, 1992: 146). 



O discurso do mestre seria uma nova forma de apreender o que foi aludido aqui no princípio, 

quanto à condição apassivada da criança diante das significações do Outro. Nesse 

momento de seu ensino, no entanto, Lacan introduz alguns elementos novos que nos 

possibilitam fazer uma leitura mais sutil do problema do homem. Isso porque encontramos 

algumas ironias que o homem enfrenta naquilo que, a princípio, sugere ser seu simples 

empenho em se tomar uma mulher como objeto. Refiro-me a ironia porque é devido ao 

“afeto que ele experimenta por esse efeito de discurso – ou seja, na medida em que recebe 

seu efeito feminizante que é o a – que ele reconhece o que o constitui, ou seja, a causa de 

seu desejo” (LACAN, 1992: 152). 

A partir desse efeito, do efeito feminizante, podemos encontrar a queixa feminina de nossos 

tempos, ao se tratarem dos homens. Tal como no paciente atendido ou pelo que 

desenvolvemos até aqui a partir do caso clínico do Pequeno Hans, esse efeito pressupõe a 

busca para se moldar àquilo que garantiria o amor do outro. O campo da atitude, aqui, é 

relegado a essa submissão na parceria amorosa. No entanto, sendo também a causa de 

seu desejo outra resultante desse jogo, parece haver, por esse caminho, uma luz no fim do 

túnel. 

Trata-se de um imbróglio particular ao qual o homem não deve recuar. Nesse sentido, 

podemos esclarecer que existe uma diferença entre tomar uma mulher enquanto objeto de 

uma supervalorização, tal como Freud nos diz, e tomá-la enquanto causa de desejo, sendo 

que, nessa segunda perspectiva, o homem terá que se haver com o efeito feminizante que 

irá advir. Esse efeito, contudo, não implica necessariamente numa submissão. 

É preciso que, na escuta desses homens de hoje, possamos aludir de alguma forma àquilo 

que interessa, dar-lhes alguma orientação. Essa orientação é aquela que Lacan vai 

mencionar em R.S.I., no Seminário XXII, quando vai falar da pére-version, versão do pai, 

momento em que está mais interessado no homem que há no pai, no pai que não mais 

realiza seu papel junto à mãe, mas junto à mulher (LAIA, 2006). Em outras palavras, é 

preciso restaurar nos homens “o ato de amor, (que) é a perversão polimorfa do macho” 

(LACAN, 1985:98). 

O mesmo paciente que citei anteriormente, em seu tratamento, traz, tal como Lacan o diz, 

um dilema: ser um homem passional, onde não raras vezes se vê assujeitado à sua 

namorada, buscando tornar-se aquilo que, supostamente, garantiria o amor desta, ou ser 

um homem frio, distante, posição em que demonstra imensa dificuldade em ocupar, muito 

embora seja aí que ele consiga realizar seus projetos pessoais – estudo, trabalho e lazer. 



Um dado dia, após alguma separação que conseguiu produzir desse furor passional ao qual 

se encontrava, esse paciente referiu a si mesmo enquanto “seco”. Disse que estava se 

sentindo assim e que até sua namorada notou essa mudança aparentemente irrelevante. Ao 

que eu lhe disse: “Vamos ver até onde esse termo pode te levar”. 

É claro que o sujeito não se transformará assim de repente. Antes disso, ainda terá que 

repetir uma série de vezes um dado circuito a fim de entender os avatares com os quais 

possa contar para enfim tomar uma atitude, uma atitude frente ao Outro sexo. Muito embora 

já esteja ali algo que me pareça uma solução mais interessante que a que ele normalmente 

tem manejado, isto é, a de ser “meloso”. 

A prática analítica nos permite dizer que, em relação aos problemas com os quais os 

homens de hoje tem enfrentado, temos um instrumento eficaz com o qual possamos escutá-

los. E, ao contrário do que outras teorias se resignam, dizendo que a psicanálise fica 

somente no papai-mamãe, podemos lhes responder com outra resposta, ao dizer-lhes que 

sim, que, sem dúvidas, a relação sexual, mesmo sem existir, nos interessa. 
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