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Resumo
Na teoria, na prática clínica ou ética psicanalítica, o tema do
dinheiro sempre se mostrou relevante para a Psicanálise, que
associa o “complexo monetário” dos sujeitos à fase anal. Este
trabalho trata de um estudo, baseado na teoria freudiana, tomando
os trabalhos de 1908 e 1917 como referências para abordar a
proposta teórica oferecida por Sigmund Freud para a compreensão
dos “intercâmbios” que relacionam sujeito, dinheiro e analidade,
através da visão psicanalítica.
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analidade.

Introdução
No decorrer da obra freudiana, o tema do dinheiro foi ganhando
relevância na medida em que se construía, através da Psicanálise e
seu “corpo teórico” uma compreensão de seus diversos significados
nos “intercâmbios relacionais” e na clínica psicanalítica. Em 1913,
Freud deu relevo à importância dos acordos relativos aos
honorários em uma Psicanálise, no artigo Sobre o início do
tratamento (novas recomendações sobre a técnica da Psicanálise
I), afirmando que poderosos fatores sexuais econtram-se envolvidos
no valor que lhe é atribuído. Alguns anos antes, em Caráter e
Erotismo Anal (1908), “seguindo a trilha” da neurose obsessiva,
Freud pôde proporcionar uma visão teórica sobre os “poderosos
fatores sexuais” mencionados acima, apontando para a relação
entre o dinheiro e a analidade. Em 1917, no trabalho As
transformações do instinto exemplificadas no erotismo anal, Freud
coloca o dinheiro na equivalência simbólica – fezes, dinheiro, pênis
e bebê, promovendo uma atualização teórica que atenta para outra
importante questão de forte significado na relação entre o analista e

o paciente e, recomendando aos estudantes de Psicanálise para
que observem e estudem melhor as dádivas. As dádivas e o
dinheiro são elementos constantemente abordados em uma
Psicanálise e encontram-se relacionados no desenvolvimento
psicossexual de cada indivíduo, referindo-se mais particularmente
ao período que Freud chamou de “fase anal”, exercendo um
significado no tratamento e reafirmando a importância deste estudo
para situá-los em um trabalho clínico. Proponho, entretanto, através
deste trabalho, apresentar uma “ordenação teórica” de modo a
clarificar brevemente como a teoria psicanalítica compreende estes
“intercâmbios” e suas relações com a analidade, tomando os
trabalhos de Freud, de 1908 e 1917, como as principais
contribuições teóricas para esta construção/compreensão.

O erotismo e o caráter anal
Freud foi levado a escrever Caráter e Erotismo Anal após a análise
do caso Homem dos Ratos1, realizada pouco tempo antes e
publicada em 1909. Neste artigo, Freud (1908) apontou para alguns
indivíduos que se distinguem de outros por determinados traços de
caráter, relacionando-os ao comportamento de um órgão em uma
fase primitiva da vida. Tal distinção se refere à combinação de três
características: ordem, parcimônia e obstinação. Cada um destes
vocábulos abrange uma série de traços de caráter interligados. A
ordem se refere à noção de esmero individual como o escrúpulo no
cumprimento de pequenos deveres e a fidedignidade. A parcimônia
se refere, de uma forma exagerada, à avareza, à economia e a
obstinação pode transformar-se em rebeldia e associar-se à cólera
e aos ímpetos vingativos. Segundo Freud (1908), há um
dispendimento de tempo relativamente longo para a superação da
incontinência fecal na história da primeira infância e falhas isoladas
nessa função na infância posterior desses indivíduos.
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“Quando bebês, parecem ter pertencido ao grupo que se recusa a
esvaziar os intestinos ao ser colocado no urinol, porque obtém um
prazer suplementar do ato de defecar, pois nos revelam que em
anos posteriores gostavam de reter as fezes, e se lembram embora atribuam o fato mais facilmente em relação a irmãos e
irmãs do que a si mesmos - de ter feito toda uma série de coisas
indecorosas com suas fezes. Deduzimos de tais indicações que
essas pessoas nasceram com uma constituição sexual na qual o
caráter erógeno da zona anal é excepcionalmente forte. Mas como
não há resquícios dessas fraquezas e idiossincrasias após o
término de suas infâncias, devemos concluir que no decurso do seu
desenvolvimento a zona anal perdeu sua significação erógena. É de
se suspeitar que a regularidade com que essa tríade de
propriedades apresenta-se no caráter dessas pessoas possa ser
relacionada com o desaparecimento do erotismo anal. [...] A
‘excitação sexual’ recebe importantes contribuições das excitações
periféricas de determinadas partes do corpo (os genitais, a boca, o
ânus, a uretra), que assim merecem a designação especial de
‘zonas erógenas’. Mas as quantidades de excitação que provêm
dessas partes do corpo não sofrem as mesmas vicissitudes, nem
têm destino igual em todos os períodos da vida. De modo geral, só
uma parcela dela é utilizada na vida sexual; outra parte é defletida
dos fins sexuais e dirigida para outros - um processo que
denominamos de ‘sublimação’. ” (Id., Ibid., p.159-160)
De acordo com Freud (1908), durante o período de latência sexual
(entre o final do quinto ano e, por volta dos onze anos de idade),
criam-se na mente formações reativas ou contraforças como a
vergonha, a repugnância e a moralidade, erguendo-se como
“diques” em oposição às atividades posteriores dos instintos
sexuais, para as quais, o erotismo anal torna-se inútil no decurso do
desenvolvimento, de acordo com a educação que nossa atual
civilização exige. Supõe-se que os traços de caráter acima
mencionados (ordem, parcimônia e obstinação) são os primeiros,
mais constantes e relevantes resultados da sublimação do erotismo
anal em indivíduos que anteriormente eram anal-eróticos. Deste
modo, pode-se conjecturar que características como limpeza,

ordem e fidedignidade nesses indivíduos apareçam como
formações reativas contra um “interesse” pela imundície
perturbadora
que
não
deveria
pertencer
ao
corpo.
A combinação desses traços de caráter foi, por Freud, denominada
caráter anal.

Fezes = Dinheiro
Para Freud (1908), a relação entre o demasiado apego ao dinheiro
e a defecação se afigura das mais extensas. O contraste que existe
entre a substância mais preciosa e a mais desprezível levou a essa
identificação específica do ouro com as fezes. Isto significa que o
“complexo monetário” traz à tona uma justa oposição na neurose
que qualifica através da linguagem a relação dinheiro/sujeira.
“[...] onde quer que tenham predominado ou ainda persistam as
formas arcaicas do pensamento - nas antigas civilizações, nos
mitos, nos contos de fadas e superstições, no pensamento
inconsciente, nos sonhos e nas neuroses - o dinheiro é intimamente
relacionado com a sujeira. Sabemos que o ouro entregue pelo diabo
a seus bem-amados converte-se em excremento após sua partida,
e o diabo nada mais é do que a personificação da vida instintual
inconsciente reprimida. Também conhecemos a superstição que
liga a descoberta de um tesouro com a defecação, e todos estão
familiarizados com a figura do ‘cagador de ducados’
[Dukatenscheisser]’. Na verdade, segundo as antigas doutrinas da
Babilônia, o ouro são ‘as fezes do Inferno’ (Mammon = ilu manman).
Assim, aqui como em outras ocasiões, a neurose, acompanhando
os usos da linguagem, toma as palavras no seu sentido original e
significativo; parecendo utilizá-las em seu sentido figurado, está na
realidade simplesmente devolvendo a elas seu sentido primitivo. [...]
Ainda uma outra circunstância facilita essa equação no pensamento
neurótico. Sabemos que o interesse erótico original na defecação
está destinado a extinguir-se em anos posteriores. Nessa ocasião
aparece o interesse pelo dinheiro, que não existia na infância. Isso
facilita a transferência da impulsão primitiva, que estava em

processo de perder seu objetivo, para o nosso objetivo emergente.
[...] De qualquer modo, podemos estabelecer uma fórmula para o
modo como o caráter, em sua configuração final, se forma a partir
dos instintos constituintes: os traços de caráter permanentes são ou
prolongamentos inalterados dos instintos originais, ou sublimação
desses instintos, ou formações reativas contra os mesmos.” (Id.,
Ibid., p. 162-164)

Transferências de interesses
À equação “fezes = dinheiro”, Freud adiciona o “bebê”, o “pênis” e
as “dádivas” anos mais tarde, em As transformações do instinto
exemplificadas no erotismo anal, de 1917. Os conceitos de fezes
(dinheiro, dádiva), bebê e pênis são facilmente intercambiáveis e
mal se distinguem uns dos outros enquanto produtos do
inconsciente, ou seja, nas idéias, fantasias e sintomas. Com relação
a estes dois trabalhos de Freud apresentados aqui, Belo e
Marzagao (2006, p.111) afirmam: “Freud diz que a relação entre
bebê, fezes e pênis é resultado da pesquisa infantil. [...] É uma
teoria sexual infantil e não uma teoria metapsicológica o que se
pode depreender desses dois artigos.” Freud (1917) toma a
mudança de zona erógena na menina como ponto de partida para
clarificar como sua transição do amor narcísico ao amor objetal
confere ao bebê a representação de pênis (como seu substituto). A
descoberta do pênis pelas meninas dá origem a uma inveja deste
órgão, que depois se transforma em desejo por um homem,
portador de um pênis. Outra parte do vínculo de relações pode ser
observada mais claramente no menino, quando suas pesquisas
sexuais o levam à descoberta da ausência de pênis nas mulheres,
concluindo, deste modo, que o pênis deve ser uma parte destacável
do corpo, algo análogo às fezes. Desta forma, a analidade entra na
composição do complexo de castração. Neste ponto, podemos
perceber a importância da observação das teorias sexuais infantis
que antecedem a primazia genital para a presente articulação, pois,
nesta etapa do desenvolvimento psicossexual é possível notar com
maior clareza que estas ficções apontam para mecanismos de

emergência do desejo, como a condensação e o deslocamento. De
acordo com Freud (1917), o bebê é considerado fezes (lumf – O
pequeno Hans2) por ser algo que se separa da mãe, passando
pelos intestinos. As fezes também são a primeira dádiva das
crianças, pois, se trata de uma parte de seu corpo que será dada a
alguém que ama como sinal de afeição. A catexia libidinal ligada
aos intestinos se estende ao bebê (que nasce através deles). De
acordo com a identidade “bebê-fezes”, há uma evidência lingüística
quando o “bebê é algo dado a alguém que ama”. As fezes também
são dadas a alguém que ama, “as crianças não sujam os estranhos
(há reações similares, embora menos intensas, com a urina)”
(Freud, 1917, p.139).
“A defecação proporciona a primeira oportunidade em que a criança
deve decidir entre uma atitude narcísica e uma atitude de amor
objetal. Ou reparte obedientemente as suas fezes, ‘sacrifica-as’ ao
seu amor, ou as retém com a finalidade de satisfação auto-erótica
e, depois, como meio de afirmar sua própria vontade. Se faz essa
última escolha, estamos na presença de um desafio (obstinação)
que, por conseguinte, nasce de um apego narcísico ao erotismo
anal.” (Id., Ibid., p.139)
De acordo com Belo e Marzagao (2006), as fezes são, portanto,
metonímia do corpo do bebê. Essa parte do corpo será, por sua
vez, metaforizada em outros elementos: dádiva ou presente, o
dinheiro, o bebê e o pênis.
“O primeiro significado do interesse de uma criança pelas fezes
baseia-se, portanto, na idéia de dádiva, de presente. É justamente
por isto – essa associação estava ausente no artigo de 1908 – que
a criança dá valor a essa outra dádiva que é o dinheiro.” (Id.,Ibid.,
2006, p.110)
Para Freud (1917), o interesse das crianças pelas fezes ocorre
desta forma, pois, a criança desconhece o dinheiro, a não ser
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aquele que lhe é dado. O dinheiro não é adquirido por si, nem
herdado. Uma vez que as fezes são a primeira dádiva, a criança
transfere o interesse dessa substância (fezes) por uma nova, com
que se depara, como a mais valiosa dádiva da vida. Deste modo,
para o adulto, o interesse pelas fezes continua, em parte, como
interesse pelo dinheiro, em parte como desejo por um bebê.

Considerações Finais
Concluindo, através desta breve exposição teórica, foi possível
“examinar” como a teoria freudiana, em especial, nos trabalhos de
1908 e 1917 relacionou a analidade ao elemento-dinheiro,
denunciando e conferindo a este o valor de metáfora das fezes,
assim como as dádivas também o são. As transferências de
interesses (das fezes às dádivas, dinheiro, bebê e pênis) reafirmam
a importância da observação das pesquisas e teorias sexuais
infantis, pois, este estudo revela uma “passagem” no
desenvolvimento psicossexual infantil em que é possível tão
fertilmente observar as “operações” de mecanismos como os de
condensação e deslocamento em detrimento de “outros períodos
posteriores” em que o erotismo anal perdeu sua utilidade, nos
quais, a neurose indica a relação “dinheiro-analidade” apenas
através dos traços de caráter, formações reativas ou, em um
sentido mais amplo, na configuração destes elementos enquanto
sintomas, fantasias ou idéias. Contudo, devemos ressaltar que a
pesquisa sexual e as “operações” destes mecanismos entram na
composição do Complexo de Castração, portanto, as teorias
sexuais ocorrem de diferentes maneiras nas meninas e nos
meninos, mas, se assemelham na identidade “bebê-fezes”, na qual,
as fezes são metonímia do corpo do bebê, possibilitando o
surgimento do primeiro significado das fezes na infância, com o
valor de dádivas, por ser algo análogo ao corpo e por ser “dado a
alguém que ama”, assim como o bebê, que, para as meninas é um
substituto do pênis. A defecação neste “período” da infância
disponibiliza para a fase da primazia genital uma parte do erotismo
pré-genital, trazendo a “primeira oportunidade” de a criança decidir

entre uma atitude narcísica e uma atitude de amor objetal. Ela pode
repartir as fezes (sacrificando-as ao seu amor) ou retê-las
(indicando uma satisfação auto-erótica).
A Psicanálise sempre associou o “complexo monetário” dos sujeitos
à fase anal. O interesse pelo dinheiro aponta para um primitivo
interesse pelas fezes. A relação entre o dinheiro e a sujeira sempre
esteve presente nas antigas civilizações, nos mitos, nas formas
arcaicas de pensamento, nas superstições, nos sonhos, no
inconsciente e na neurose, entretanto, é a justa oposição entre a
substância mais desprezível e a mais valiosa que “desvela” a
representação, no inconsciente, do dinheiro pelo seu contrário,
qualificando através da linguagem a relação dinheiro/sujeira (fezes).
O interesse pelo dinheiro e a extinção do interesse pelas fezes
também indica este deslocamento de interesses. Estas “equações”
nos são úteis para compreender como certos traços de caráter
podem estar relacionados à analidade. No caráter anal, a ordem,
limpeza e fidedignidade como formações reativas contra um
interesse pela imundície perturbadora que não deveria pertencer ao
corpo. A obstinação que nasce de um apego narcísico ao erotismo
anal, quando há retenção das fezes com a finalidade de satisfação
auto-erótica, como meio de afirmar sua própria vontade e, por fim, a
avareza, atitude narcísica de retenção/economia de uma forma
exagerada, mais claramente relacionada ao interesse pelo dinheiro,
propriamente dito.
Por fim, devemos “fomentar” a articulação e a compreensão das
complexas relações entre o dinheiro e a Psicanálise, com a
proposta de uma série de novos estudos, de cunho teórico ou mais
relacionados à experiência na clínica psicanalítica e/ou à ética do
psicanalista quanto a estas relações, pois, fiando-me em um
trocadilho com o tema, “trata-se de um tema de valor” tanto para os
psicanalistas, por ofício, quanto para a Psicanálise.
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