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O HOMEM DOS LOBOS... NEM ÊXITO, NEM FRACASSO. 
Thereza Queiroz1                 

  

 

 

 

 

 

 

O Homem dos Lobos, Serguei Constantinovitch Pankejeff, jovem aristocrata 

russo, foi analisado pela primeira vez por Freud de 1910 a 1914 - período que não foi 

curto, se considerarmos os parâmetros da época. O eixo central da análise empreendida 

por Freud foi um sonho da infância remota de Serguei - sonho de angústia no qual lobos 

brancos sentados numa nogueira olhavam-no fixamente.  

Diante de uma análise onde nada acontecia, Freud corajosamente, a meu ver, 

manobrando uma transferência na qual apostava, estabeleceu uma data-limite para o 

término do tratamento. Visava manejar as resistências de um paciente que se encontrava 

ferrenhamente aprisionado à doença. Os efeitos de tal intervenção suscitam até os 

nossos dias debates profícuos e alimentam o fundamental questionamento sobre o real 

da clínica.  

Êxito ou fracasso? Este é um ponto aberto a discussões. 

 Muitos analistas expressaram suas análises sobre o caso trazendo à cena 

psicanalítica as mais diversas e divergentes posições - desde a idéia de um fracasso 

absoluto do tratamento, à defesa de que seus efeitos permitiram ao Homem dos Lobos 

uma vida de trabalho e inserção social que provavelmente não teria sido possível sem a 

análise. Tantas análises sobre a análise freudiana sugerem que a clínica psicanalítica é 

como o próprio significante, algo que escapa, confunde e equivoca.   

 O segundo encontro de Freud com o Homem dos Lobos só aconteceu em 1919 

em condições absolutamente diferentes da anterior. Sem recursos financeiros, foi 

atendido gratuitamente por um período de quatro meses. A partir daí passa a morar em 

Viena e, ao que parece, levando uma vida tranquila. 

                                                             
1 Psicanalista, membro de Intersecção Psicanalítica do Brasil/PE. E-Mail: mtaq1956@gmail.com. 
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O terceiro e último encontro foi provocado pelo próprio Freud que dirigiu carta 

ao ex-paciente, pedindo a confirmação sobre a veracidade do sonho que fora, tão 

exaustivamente, tratado em análise. Nesta ocasião o Homem dos Lobos apresentou 

episódio paranoide e foi encaminhado por Freud para análise com Ruth Mack 

Brunswick, permanecendo com ela em tratamento por alguns meses.  Retoma a análise 

com Brunswick dois anos depois, desta feita de forma não sistemática. Novamente, em 

1938, após o suicídio de sua mulher, tem sessões com a mesma analista.  

Aos 86 anos de idade concede entrevistas a Karin Obholzer que são publicadas 

no livro “Conversas com o homem dos lobos”. A transcrição dessas conversas dá-nos a 

possibilidade de escutar o paciente mais célebre da psicanálise - como ele 

costumeiramente se designava - numa relação de intimidade e confiança com alguém 

que não fazia parte do meio psicanalítico e se posicionava por vezes, como crítica 

mordaz. 

Em “Freud: uma vida para o nosso tempo” Peter Gay escreve: 

 
 [...] O homem dos Lobos pareceu a Freud um paciente idealmente adequado 
para expor suas teorias [...]. Se tivesse publicado imediatamente o caso, ele o 
teria utilizado em sua campanha para esclarecer o que o distinguia de Jung e 
Adler. Foi por isso que Freud preferiu se concentrar na neurose infantil do 
Homem dos Lobos ao invés de optar pela condição praticamente psicótica do 
russo de 23 anos, que veio consultá-lo em fevereiro de 1910 [...] Mas o curso 
dos acontecimentos frustrou seus planos; o relatório sobre o caso tornou-se 
uma vítima da Primeira Guerra Mundial, que praticamente reduziu as 
publicações psicanalíticas ao silêncio. Quando o artigo finalmente foi 
editado em 1918, a necessidade de confirmação clínica já não era mais tão 
urgente. Mas Freud nunca deixou de ter grande apreço pelo caso, e é fácil 
ver o motivo. O turbilhão psicológico que agitava seu paciente parecia 
potencialmente tão esclarecedor que Freud publicou intrigantes fragmentos 
enquanto a análise ainda se encontrava em andamento [...] A análise se 
iniciou de modo bastante dramático. Freud informou confidencialmente a 
Ferenczi, após a primeira sessão, que seu novo paciente “me confessou as 
seguintes transferências: vigarista judeu, ele gostaria de me usar por trás e 
cagar na minha cabeça. Um caso claramente promissor, mas provavelmente 
difícil.” De fato a história emocional que Freud extraiu dolorosamente do 
Homem dos Lobos era uma dilacerante narrativa de estímulos sexuais 
precoces, angústias devastadoras, preferências eróticas especializadas e uma 
neurose obsessiva que havia toldado sua infância. [...]  

 

As controvérsias sobre o diagnóstico do Homem dos Lobos podemos supor que 

tenham sido sugeridas pelo próprio Freud - observara no seu paciente, diferentes 



www.interseccaopsicanalitica.com.br 

3 

 

montagens psíquicas diante da castração. Esse é um ponto absolutamente crucial para se 

repensar o modelo estrutural vigente e a possibilidade de sua relativização.    

Vamos a Lacan: 

Há como sabemos um seminário inédito proferido sobre o Homem dos Lobos – 

o Seminário (-1) no qual a tese de Lacan é que Serguei Pankejeff apresentou 

comportamento psicótico após a análise com Freud. 

Já no início do texto somos alertados para a importância do que se passou na 

história desse sujeito - sua separação precoce de tudo o que poderia lhe servir de 

referência.  A história que se assume, define a constituição mesma do sujeito. Ele passa 

a depender, literalmente dela. Os limites da capacidade de rememoração apontados por 

Freud indicam a importância das construções em análise. Estas teriam o mesmo valor de 

verdade que qualquer outra lembrança. A cena primária construída entre analisante e 

analista, a partir do sonho de angústia, leva à reconstrução de uma cena que é assumida 

pelo sujeito como sua verdade. 

O medo da castração domina toda a vida do paciente, mas o que se passa aí não 

se enquadra no esquema clássico do recalcamento. Neste, a rivalidade com um pai 

onipotente é seguida e sancionada por uma ameaça de castração. O pai do Homem dos 

Lobos é descrito como excessivamente terno. Cedo adoece. É por ele que Serguei tem 

uma preferência afetiva. Situa-se mais como castrado do que castrador. “Não é castrador 

nem em seus atos e nem em seu ser” enfatiza Lacan. Mas, mesmo assim, o Homem dos 

Lobos está sob o domínio do medo da castração.  

Lacan nos fala de um sujeito que está lutando para 

 
“[...] conquistar uma relação de ordem simbólica. Após o episódio de 
sedução pela irmã, a procura por um pai castrador torna-se ainda mais 
premente. A introdução da religião traz segundo Freud, um apaziguamento 
por certo tempo porque permite testemunhar o amor pelo pai sem o 
sentimento de culpabilidade inseparável das aspirações amorosas. Isso não 
se sustentou por muito tempo porque faltava uma voz plenamente 
autorizada. Dessa forma não pode realizar o complexo de Édipo 
normativizante. Suas relações mostram-no identificado à mãe. O objeto de 
seus desejos é o pai”.  

 

 

Deste, esperava e insistia “por um dom de amor real”.  É daí que se origina o 

famoso sonho de angústia. 
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 No inconsciente a ligação ao pai era, para o Homem dos lobos, de caráter 

homossexual passivo. O recalque dessa ideia se deu por uma exigência narcísica. 

 
 “Feminizado no inconsciente, escolhe como última energia, a posição 
justamente oposta. A identificação com a mãe é narcisicamente insuportável. 
Denegada pelo seu terror diante da homossexualidade, da imagem 
despedaçada o sujeito faz uma torção para um objetivo heterossexual como 
forma de escapar da angústia. A identificação narcísica é sempre frágil. 
Acrescenta Lacan: “A identificação com a irmã é certa. Morta, ela é como 
reabsorvida por ele mesmo”. 

 

A forclusão é a negação de uma afirmação primeira que, por sua vez, é condição 

para que qualquer coisa tenha existência para um sujeito. O que está excluído do 

simbólico volta no real, lemos muitas vezes ao longo ensino lacaniano. Para explicitar o 

mecanismo da forclusão Lacan recorre ao episódio alucinatório do dedo cortado no 

Homem dos lobos, relatado por Freud. 

A esse respeito Safouan, comentando Lacan, afirma:  

 
“[...] Não é verdade que o sentido chegue ao sujeito por intermédio do eu. 
Quem dirá que o ego é o dono do que as palavras escondem? [...] se não 
entendemos bem a função simbólica na realização humana, é impossível 
apreciar os fatos sem cometer os mais pesados erros de compreensão [...]”.  

 

Antes de mais nada, a referência à castração nesse contexto pode suscitar o 

espanto do leitor não prevenido: não é evidente que o nível de realização da função 

simbólica no sujeito seja sinônimo do ponto onde ocorre a castração. 

 
“[...] a evocação da forclusão da castração a respeito do Homem dos lobos é 
no mínimo espantosa. Pois, se há uma observação que leva fortemente em 
conta a ameaça de castração é bem a do Homem dos lobos. Lacan, aliás, faz 
questão de precisar que se trata de um fenômeno de psicose num sujeito que 
de jeito nenhum é psicótico. Mas, então, a questão a ser colocada é qual a 
razão da irrupção desse fenômeno naquele momento da infância de um 
sujeito que nada permite considerar como esquizofrênico. O fato é que 
Lacan segue aqui sem discutir, Freud, que descreve a posição do Homem 
dos lobos em relação à castração como forclusão, embora não negue a 
existência de um recalque! Mas o mesmo Freud precisa que a alucinação em 
questão aconteceu depois de o menino ouvir a história de uma menina 
nascida com um dedo a mais... Trata-se, portanto, de uma forclusão, de um 
nada querer saber desse relato em que a castração é evocada como uma 
operação real suscetível de ser efetivamente exercida sobre o corpo próprio... 
[...] o Homem dos lobos põe em cena justamente a mutilação de seu dedo 
[...]”. 
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Lacan finaliza o seminário com considerações sobre a análise de alguns outros 

sonhos de Serguei ao longo do tratamento com Ruth Mack Brunswick. Insiste em nos 

dizer que não são apenas resíduos mórbidos da transferência a Freud o que está em jogo. 

A transferência a Freud está em primeiro plano e ocupa toda a fala do paciente. Como 

Lacan, Ruth Mack Brunswick também considera que a antecipação do fim da análise 

manteve o Homem dos Lobos numa transferência a Freud que não ficou resolvida. 

Segundo ela, os analisantes sempre retêm algo até o último instante e a antecipação do 

fim da análise do Homem dos Lobos também deixou esse resto. Algo da atitude de 

passividade primordial se manteve.  

  A polêmica intervenção freudiana de estabelecer a data-limite para o término 

do tratamento traz à cena questões que dizem respeito ao manejo da transferência e aos 

tempos lógicos da análise propostos por Lacan. Sobre isso, lembro as pontuações de 

Laberge: a precipitação do momento de concluir teria limitado excessivamente o tempo 

de elaboração e contribuído para que o Homem dos Lobos quedasse fixado, dependente 

até o final da vida, dos psicanalistas e da produção de quadros com pinturas da mesma e 

eterna cena do sonho com os lobos. 

 Lacan convoca-nos a pensar sobre as diferentes relações paternais do Homem 

dos Lobos “todas aquelas de que ele é capaz”. A busca infrutífera por um pai simbólico 

punidor foi tudo o que norteou a história desse sujeito. Seu pai real como já vimos era 

excessivamente gentil e fisicamente muito frágil e isso não facilitava em nada a sua 

vida. Para Lacan Freud era mestre em demasia, pai supremo demais para ser eficaz. Isso 

deixa o sujeito em seu circuito infernal. Um círculo vicioso no qual a busca do pai 

simbólico evoca o medo da castração. E o medo da castração, por sua vez, remete ao pai 

imaginário da cena primitiva.  

Freud estaria do lado do inimigo mortal. Do pai referido à cena primária. Ruth 

Mack Brunswick interpreta: Se Freud está morto, o paciente revela, por trás do sintoma 

hipocondríaco que já não poderá mais matá-lo. Está aí o fantasma que surge 

inicialmente e que é seguido pelo conteúdo persecutório curtido por muito tempo: 

delírio de perseguição. A analista segue a direção de romper as defesas e desalojar o 

homem dos lobos da posição de filho favorito. “Ele reage como louco e produz um 

sonho espetacular” que traz à cena o questionamento do que foi toda a sua relação com 
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Freud. Está no auge da desordem e a série de sonhos que sonha parece que reabrem o 

caminho de retorno à realidade. 

Num desses sonhos, ele se encontra separado dos lobos por uma muralha e sua 

analista está no limite dos dois. Os lobos de um lado trazem à cena a origem instintual 

das dificuldades do sonhador, o qual, situado do outro lado, aponta para o desejo de 

reconhecimento do desejo.  “É a simbolização do papel, na determinação de sua psicose, 

de seu desejo; que seus desejos sejam reconhecidos pelo outro e encontrem assim o seu 

sentido.” Aí, tem lugar privilegiado a função da palavra na relação analista-analisante. 

Pela palavra tem lugar tudo o que possível nas relações humanas. Função de 

desconhecimento, de mentira, do que nega para ser reconhecido. 

A transferência tem lugar aí, no dom da palavra – do sujeito ao analista. 

Para o Homem dos lobos a riqueza tinha caráter alienante, afirma Lacan, que 

assim definia sua “posição de rico”. É preciosa a observação de Lacan sobre o que se 

estabelece entre Serguei e Freud. Já tendo situado o que pensava sobre a posição 

alienada de rico, faz um giro e fala da miséria. Miserável era a condição do jovem 

milionário russo de 23 anos que vem pedir ajuda ao professor Freud. Clama por um pai.  

Aí as coisas se inverteram. Freud se encontra segundo Lacan, tomado de 

culpabilidade e, por essa razão, é o homem dos Lobos agora, quem recebe o pagamento, 

passa à condição de “múmia psicanalítica” - posição infinitamente mais complicada do 

que a anterior. 

A ação de Freud alimentou o delírio narcísico do Homem dos Lobos - a atenção 

dos psicanalistas reforçava a ideia paranoica de ser o centro de todos os olhares. 

Os efeitos da análise com Brunswick - foram benéficos pelo descolamento que a 

analista fez, ela própria, do mestre Freud. Não tão forte como Freud, não tão próxima do 

Homem dos Lobos quanto o eram a irmã e o pai, isso permitiu [...] “que o sujeito se 

descolasse da imagem do pai onipotente e visse que esse pai não o amava tanto assim“. 

Caem os ícones, caem os lobos, caem os olhares que o fitavam, caem os analistas... Esse 

é o destino. Restam as paisagens que por si já são o suficiente para dar algum sentido à 

existência do sujeito. 
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