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A árvore que queria ter as folhas diferentes: considerações 
sobre inibição, sintoma e ansiedade em psicanálise
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RESUMO: As páginas que se seguem fazem parte de um artigo, baseado na experiência de estágio do curso de Psicologia do Centro Univer-
sitário Newton Paiva. A proposta deste trabalho é descrever e analisar os relatos de um caso clínico relacionado com temas da abordagem 
psicanalítica, tais como inibição, sintoma e ansiedade. 
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1 - INTRODUÇÃO
Começaremos a construção do artigo com uma metáfora, 

conto muito antigo dos irmãos Grimm, que descreve a história 
de uma pequena árvore, que insatisfeita de não produzir folhas 
bonitas e vistosas, decide não produzir mais nenhuma. E assim 
permanece até cair em declínio. O estágio de Psicologia do Cen-
tro Universitário Newton Paiva proporcionou a experiência de 
caso clínico que muito se assemelha a história dessa árvore, tão 
insatisfeita consigo mesma. A cliente K. chegou ao atendimento 
de psicologia da Newton Paiva no ano de 2011. Resolveu pro-
curar o atendimento por conta própria, pois se sentia paralisada, 
inerte, incapaz de fazer qualquer coisa para melhorar a sua quali-
dade de vida. No decorrer dos atendimentos, os relatos transita-
vam por outros temas, mas sempre retornavam a sua condição 
paralisia diante da vida. Além da própria impressão sobre sua di-
ficuldade de lidar com as demandas da vida, a cliente trouxe ao 
atendimento, também, a impressão que seus familiares tinham 
sobre seus medos e fraquezas. 

Um relato descrito em um dos atendimentos deixa clara 
a queixa do cliente, “tenho medo de tudo e não se explicar o 
porquê, e, por causa disto não consigo fazer planos, me sinto 
paralisada”. Os relatos se seguem, abordam sempre o mesmo 
tema, isto é, o sofrimento por não conseguir sair do lugar. As 
queixas de paralisia e inércia estavam em torno de tudo o que 
ela pretendia fazer. Quando tentava agir ou fazer algo para mu-
dar, os resultados não lhe agradavam, como as folhas da árvore 
da história dos irmãos Grimm. Em outro atendimento, a cliente 
relata um episódio, no qual não se permitiu ao menos tentar 
uma oportunidade de trabalho, mesmo estando necessitando de 
um para arcar com suas despesas básicas. Ela relata que mes-

mo se tentasse, não conseguiria agradar o contratante, porque 
não sabia fazer nada de bom. Com as queixas recorrentes sobre 
esta inércia diante da vida, surge um questionamento: esses re-
latos descrevem um processo de inibição da libido ou de uma 
construção patológica? Podemos fazer um ensaio que responda 
a esse questionamento, a partir de uma distinção entre a inibição, 
a ansiedade e o sintoma. 

INIBIÇÃO OU SINTOMA: CONSIDERAÇÕES 
SOBRE O CASO CLÍNICO

Freud (1976), em Um estudo autobiográfico, inibições, sin-
tomas e ansiedade, faz uma distinção entre a inibição e o sinto-
ma. De acordo com o autor (1976, p.107), “Os dois conceitos 
não se encontram no mesmo plano. A inibição tem uma relação 
especial com a função, não tendo necessariamente uma implica-
ção patológica [...]. O sintoma por outro lado, realmente denota 
a presença de algum processo patológico.” A esse respeito, po-
demos perceber que a inibição está intimamente ligada á função 
a qual está relacionada. Ou seja, a inibição não está relacionada a 
uma patologia, mas sim à restrição normal do desenvolvimento. 

A inibição está relacionada às funções do ego, e essas fun-
ções podem sofrer perturbações que têm características bem 
específicas ou mais gerais, como, por exemplo, na passagem se-
guinte quando Freud descreve a inibição no trabalho.  

Na inibição no trabalho, fato com o qual tantas vezes te-
mos que lidar como um sintoma isolado em trabalho tera-
pêutico, o indivíduo sente uma diminuição de seu prazer 
nele, ou se torna menos capaz de realiza-lo bom, ou então 
experimenta certas reações tocantes ao mesmo, como a 
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fadiga, a tonteira, o enjoo, se for obrigada a prosseguir com 
o mesmo (FREUD, 1976, p. 108).

O autor destaca, ainda, a relação que há entre a inibição e o 
sintoma. O sintoma pode se manifestar por meio da inibição, mas 
nem toda inibição se trata, necessariamente, de um sintoma. A ini-
bição pode também ser uma reação a uma situação que estimule 
a ansiedade. Nesse caso, a inibição serviria como um mecanismo 
que precede, e, ao mesmo tempo, prevê a ansiedade (FREUD, 
1976).

A inibição, de acordo com essas descrições supracitadas, não 
tem uma relação direta com uma condição patológica. Pode se 
tratar apenas de restrição libidinal a uma determinada função. Na 
história da arvorezinha, as folhas têm uma determinada função 
para ela, como, por exemplo, nutrir, dar vida e outros. Porém ela 
deixa de produzi-las por uma perturbação funcional, isto é, uma 
falta de inclinação para se nutrir por uma retirada libidinal.

Já quanto ao sintoma, uma das principais características é que 
esse é uma construção substitutiva do inconsciente para que con-
teúdos sexuais, que foram barrados pelo recalque, consigam re-
tornar à consciência, e, assim, encontrar satisfação. Para que esses 
conteúdos consigam driblar o recalque e retornar à consciência, 
eles passam por um processo de transformação tão intenso, que 
a satisfação, que era esperada por via do prazer, pode se transfor-
mar em desprazer (FREUD, 1976).

A pulsão, que é expulsa para o inconsciente, sofre transfor-
mações para voltar à consciência, a fim de buscar satisfação. Essa 
transformação faz com que o sintoma se deforma de tal maneira, 
que não seja reconhecido pelo sujeito como uma construção do 
próprio inconsciente. Mas, ao contrário, passa a representar uma 
manifestação desprazerosa (QUINET, 2000).

A inibição, por vezes, pode ser uma dessas formas de satisfa-
ção da pulsão, que o sujeito não reconhece como tal. Essa inibição 
pode se manifestar de forma exacerbada e acarretar prejuízos ao 
desenvolvimento do sujeito. Essa paralisia generalizada, que não 
diz de um processo normal de inibição da função, tem a caracte-
rística de um processo patológico. A árvore que descrevemos na 
história, bem como a cliente acompanhada na experiência clínica, 
manifesta essa inibição semelhante. A árvore deixa de produzir 
as folhas a ponto de chegar à inexistência. A inércia da cliente a 
acomete a ponto de abstê-la de se responsabilizar por sua própria 
existência (FREUD, 1976).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A inibição é um processo normal de restrição do desenvol-

vimento. Não está diretamente relacionada a um sintoma, mas 

mantém uma conexão com ansiedade, uma vez que é uma forma 
de prevenção ao aparecimento dessa. Além disso, a inibição pode 
também ser uma forma de manifestação sintomática, na qual o su-
jeito deixa de investir integralmente a libido em uma determinada 
função do ego. A metáfora utilizada a partir da ilustração da árvo-
re, que não dá mais folhas, porque considera que elas não cum-
prem sua função, poderia então estar relacionada a uma condição 
de simples inibição, ou também de um sintoma, quando ela opta 
pelo perecimento no lugar de criar alternativas a partir daquilo 
que realmente a ela pertence. O cliente chega ao atendimento de 
psicologia revestido de um sintoma ou de uma inibição. E, muitas 
vezes, busca ajuda por já se encontrar em estado de perecimento 
como acontece no conto de fada. Trata-se apenas de um conto 
de fada, mas o inconsciente muito se assemelha a ele, por ter 
uma escrita e uma linguagem própria, que muito se aproxima da 
ordem da ficção. 
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