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A mãe morta
e O canibal melancólico,  

Apresentação do caso

A hora da estrela

Você precisa dizer ao juiz que eu não sou aquilo que ele está pensando

A sombra da mãe: psicanálise 
e vara de família

CNP

Sedes 
Sapientiae
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Abrir mão da 
guarda
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Primeiras hipóteses: a dor da perda 

Como é que alguém tira um filho de uma mãe? 

Luto e melancolia

real

restituído
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Do que ele gosta de 
brincar? Como é quando estão juntos? 

Normal, como?

quem o que

ganhar

ganhar na Justiça 
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 A guarda do filho

Luto e melancolia

ela vive 
uma perda cujo sentido se lhe escapa

. Restituir

 

Pedaço de 



JORNAL de PSICANÁLISE 45 (82), 175-189. 2012

  

mim

Luto e melancolia, 

Margarida e a mãe

self

self.

o self 
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na realidade?
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A mãe morta.
O canibal melancólico

Green e Fédida: O amor hipotecado à mãe morta e o canibal melancólico
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vira
 

como vira 

O canibal melancólico
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Ganhar o que se perdeu

mãe-de-sua-filha-Juliana

Desapareció Margarita: notas sobre un caso de clínica ampliada
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Daisy disappeared: notes on a case of extended practice

Referências 

Teoria psicanalítica da libido: sobre o caráter e o desenvolvimento 
da libido.

A sombra do objeto
Depressão

Edição brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund 
Freud

Edição brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud

Narcisismo de vida, narcisismo de morte

A sombra da mãe: psicanálise e vara de família  


