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O menino, meu amor1

Daniel Delouya2

Resumo: O trabalho abre com duas descrições de insights em dois homens, acerca do amor 
ao menino dos respectivos mãe e pai da infância. Esses servem de plano de referência para 
o exame de um longo trabalho junto a uma paciente. O valor fálico do amor ao menino e 
sua configuração singular na paciente encontram, em certo momento, pontos de ligação com 
o trabalho do luto no analista, acrescentando alguns clarões sobre a cura e seus elos com o 
complexo de castração do desejo feminino. 
Palavras-chave: trauma; amor; menino; luto; valor fálico.

El chico, mi amor
Resumen: El trabajo se abre con la descripción del insights en dos hombres sobre los respectivos 
amores de su madre y su padre en la infancia. Estos sirven como un plano de referencia para 
el examen de un largo trabajo con una paciente. El valor fálico del niño para la madre y la 
singular configuración de este amor en la paciente encuentro, en un momento dado, los puntos 
de conexión con el trabajo de duelo en el analista, agregando algunos destellos en la cura y sus 
vínculos con el complejo de castración del deseo femenino.
Palabras claves: trauma; amor; el chico; duelo; el valor fálico.

My boy, my love
Abstract: This work starts with separate insights in two men about love experienced in infancy 
with their respective mother and father. These insights serve us as a reference context for 
examining a long term analysis with a woman patient. The phallic value of a boy for his mother, 
its peculiar configuration in our patient encounter, in a certain moment, some connection 
points with a long mourning work in the analyst, shedding light on the cure process and its 
relation to the castration complex implicit to the feminine desire. 
Keywords: trauma; love; boy; mourning; phallic value.
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1 O trabalho foi apresentado e discutido em reunião científica da Sociedade Brasileira de Psicanálise 
de São Paulo sbpsp, maio de 2010, tendo como comentadores os colegas Osmar Luvison e a Raya 
Zonana.  Minha gratidão aos mesmos. 

2 Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo sbpsp. Autor, entre outros, do 
livro Torções na razão freudiana. Especificidades e afinidades, Unimarco, São Paulo, 2005.


