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Os primeiros relatos do pequeno Hans, informam que ele esta nos três anos de idade, ele 

estava na época, sentindo à vontade e maravilhado com seu pequeno “pipi” (Freud Vol.X), 

maravilhado com seu órgão, ele pergunta para a mãe dele se ela também tem, ela 

responde que sim, e Hans fica pensativo sobre o assunto. Incutido com o fato de nunca ter 

visto ‘os pipis’ de seu pai e mãe, pois ele reparava nos animais que ele avistava, em todos 

os animais ele via o pipi, mas nunca havia visto os de seus pais. 

Acredito que esse mistério, o levou a essa indagação. Aproximadamente aos três anos e 

meio sua mãe o vê tocando o próprio pênis e o repreende e o ameaça cortar fora caso ele 

faça de novo. Percebe-se nesse ponto o momento da castração, em que a mãe ao 

repreende-lo e ameaçando literalmente castra-lo se for pego fazendo a mesma coisa, Cria 

nele o complexo da castração. 

Mesmo assim, sua curiosidade é ainda mais atiçada, ele procura ver o pênis dos outros e 

ainda faz questão de exibir o próprio pênis. 

Estando na fase fálica dos 3 -6 anos, o fato de que as mulheres na verdade não possuem 

pipi, está fadada a ter apenas um efeito destruidor sobre sua autoconfiança e a ter 

originado seu complexo de castração. 

Acarretado a este evento está o nascimento de sua irmãzinha: Hanna, o qual seu pai 

sempre faz anotações do comportamento do pequeno Hans. Por ser naturalmente 

colocado um pouco de lado, devido aos cuidados com a recém nascida, Hans apresenta 

ciúmes e rejeita a bebê. 

Num passeio, onde Hans já com três anos e nove meses, vê um trem, e percebe água 

saindo dele, ele faz uma analogia ao cachorro e ao cavalo, que tem pipi e fazem xixi, ele 

também toma como exemplo a mesa e a cadeira que não tem pipi. Neste momento ele 

entende a diferença entre objetos vivos e objetos inanimados.  Hans começa a ter medo 

de sair de casa e sempre que saia, mesmo num parque próximo de casa, o qual sua mãe 

sempre o levara, ele chora bastante. Hans começa a ter muito medo de cavalos, o que 

piora um tempo depois, onde ele tem medo do cavalo e medo que eles caiam também. 

Ocasionalmente Hans dormia na cama com os pais, devido o seu terror noturno, fato este 

que facilitou a intensificação do amor edipiano pela mãe e aumentar a hostilidade para 

com o pai. 

‘De noite havia uma girafa grande no quarto, e uma outra, toda amarrotada: e a grande 

gritou porque eu levei a amarrotada para longe dela. Ai, ela parou de gritar; então eu me 

sentei em cima da amarrotada’ 
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É interpretado que a girafa grande se trata de seu pai, e a girafa amarrotada sua mãe, a 

qual Hans no sonho senta em cima, é o prazer de estar com sua mãe, já que se afastou da 

girafa grande que fazia barulho. 

É relatado também um medo exacerbado que Hans tinha de que algum cavalo o 

mordesse. Sempre questionado pelo pai, Hans admite que a noite durante um tempo, 

escondidinho debaixo das cobertas em sua cama ele acaricia seu pênis, 

Certo dia seu pai o leva para conhecer Freud, Hans apresentava um medo irracional de 

cavalos, o qual mesmo com a ajuda em cartas de Freud não dera resultado, principalmente 

com os sonhos de Hans que sempre mostrava algo preto na frente da boca dos cavalos, 

que a princípio pensaram ser os arreios do animal. Freud então explica sobre os desenhos 

de cavalos do pequeno Hans, que aquilo na frente dos olhos são os óculos e na boca 

preto, é um bigode, e que Hans projetava no cavalo o medo do pai, que ele acha que seu 

pai está bravo com ele sendo que não está, esta conversa acarreta em uma melhora 

significativa em Hans. 

O carinho, amor e a afeição erótica pela mãe fez com que ele desejasse inconscientemente 

que seu pai caísse e morresse, tal qual um cavalo que ele viu cair, em contrapartida se 

sentia culpado pela agressividade para com o pai, que de vez em quando batia na mão 

dele e depois a beijava apresentando hostilidade e afeição para com o mesmo 

O que sucederam ao pequeno Hans foi que uma afeição erótica, reprimida pela mãe e que 

tornou-se uma ansiedade, da qual ele deslocava para medo de cavalos e a hostilidade 

para com o pai, posteriormente se transformou em medo do cavalo mordê-lo. 

Sobre o autoerotismo -  De início toda criança é auto erótica se satisfaz consigo mesma, o 

prazer é nas zonas erógenas do corpo. O de Hans era no pênis e na excreção anal. 

Dos instintos componentes – Hans vivenciou os instintos de exibicionismo e escopofilia 

que é o prazer de ser visto realizando funções excretoras e o de olhar. Outro instinto 

componente que apareceu no caso Hans foi o agressivo, o sadismo que mais tarde foi 

substituído pelo instinto de compadecimento, bater e em seguida beijar a mão do pai. 

As manifestações sexuais masturbatórias – instintos que surgem das zonas erógenas, o de 

Hans era o pipi e o anal, o primeiro levou a um temor de castração. 

As pesquisas sexuais infantis – Investigava Hans sobre toda a sexualidade, fazia 

comparação, indagava a origem de sua irmã e isso o levou a desacreditar e a desconfiar 

que seu pai mentia quando lhe disse que sua irmã fora trazida pela cegonha, pois ele 

percebeu a alteração na sua mãe grávida. 

A descoberta das diferenças anatômicas – primeiro Hans negou a ausência de um pênis na 

mãe, pois se a mãe não tinha pênis é porque perdeu e ele também poderia perder o seu, o 
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que intensificava a ameaça de castração, só mais tarde ele pode elaborar e aceitar essa 

diferença. 

O Complexo de Édipo – Hans se apaixonou pela mãe e desejava inconscientemente que 

seu pai morresse, mas esses sentimentos aumentou o seu temor de castração o que levou 

a reprimir a corrente erótica para com a mãe e ao mesmo tempo a corrente hostil para 

com o pai. Hans deu uma saída mais saudável para o conflito edipiano quando fantasiou 

que ele se casaria com a mãe e teria filhos com ela e o pai se casaria com sua avó paterna. 

Freud contou esse caso clínico para comprovar suas hipóteses sobre a gênese e a 

evolução da sexualidade infantil, Aparece nesse caso o que acontece com todas as 

crianças umas mais cedo outras mais tarde e o que diferencia dos neuróticos é que para 

superar seus complexos fazem uso de substituições excessivas. 

A fobia de Hans era produto de uma deformação, um deslocamento do medo de ser 

castrado. Na fobia a angústia vai fazendo deslocamentos e quando encontra um objeto 

que tenha uma representação psíquica, ele foca o medo para esse objeto, fantasiando 

assim que controla o medo. O medo de cavalos impunha uma restrição da liberdade, 

impediu de sair à rua mas obtinha com isso o lucro secundário da doença ficava mais 

perto da mãe. 

A angustia de perder o penis com a mordida do cavalo, aparece em Hans como um medo 

fóbico. 

Todo tratamento de Hans foi realizado por seu pai, onde eles se relacionavam através de 

cartas,Freud o viu apenas uma vez, Hans foi um caso de tratamento psíquico bem 

sucedido. 

Quando Freud encontrou Hans já com dezenove anos de idade, é relatado que Hans não 

teve o futuro que esperavam que ele teria, mas Hans declara que está perfeitamente bem, 

e não se queixa de problema algum, exceto o divórcio dos pais, Hans não reconhecera as 

atitudes que lhe foram mostradas no artigo que Freud escreveu sobre ele. Freud observa 

que a análise não havia preservado  os acontecimentos da amnésia, mas tinha sido 

superada pela própria amnésia.  
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