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Prefácio

Thalita Lacerda Nobre concentrou-se neste livro em destacar a força de 
vida, a força de Eros, deus grego do amor, representante maior da vida, da 

vitalidade, das trocas férteis, das pulsões em movimento construtivo.
No decorrer das páginas, Thalita mergulha cada vez mais nas camadas 

profundas	de	suas	reflexões,	tentando	mostrar	ao	leitor	o	nascedouro	de	suas	
ideias sobre a dimensão erótico-fálica da estilista Gabrielle “Coco” Chanel, 
dimensão	esta	que	a	salva	de	seus	piores	conflitos,	conduzindo-a	rumo	a	in-
críveis desenvolvimentos! 

Esta	obra	é	uma	publicação	bastante	fiel	à	sua	tese	de	doutorado	defendi-
da em novembro de 2012 na PUC-SP. Daí seu estilo acadêmico, didático, que 
brinda ao leitor uma revisão teórica da obra freudiana, investigando o que 
se passa na constituição psíquica feminina, sua organização defensiva, seus 
movimentos	 pulsionais,	 alcançando	 ao	 final	 do	 capítulo	 1	 as	 interessantes	
contribuições metapsicológicas de Piera Aulagnier, psicanalista francesa que 
contribuiu para a compreensão do funcionamento mental e principalmente 
dos	conflitos	identificatórios	no	registro	das	neuroses,	desse	modo,	auxiliando	
a	autora	a	fundamentar	suas	hipóteses	debatidas	ao	longo	do	texto.

Desse	modo,	este	 livro	engrossa	as	fileiras	das	pesquisas	em	psicanáli-
se, tão necessárias e fundamentais para a divulgação das ideias psicanalíticas 
sobre o ser humano, da visão de interioridade, do approach que vai de dentro 
para fora. A sintonia com a emoção, a atenção ao mundo dos afetos e seus 
enraizamentos permeiam esta obra.

Thalita torna pública a contribuição que a teoria psicanalítica pode dar 
para a investigação do sofrimento humano, tomando a vida de Chanel como 
uma	referência	para	o	que	pretendeu	explanar,	ou	seja,	a	formulação	de	que	
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em alguns casos de histeria há a tendência de que a força de Eros entrelaçada 
à	fixação	 libidinal	 fálica	promova	a	sublimação.	Num	trabalho	que	poderia	
ser	dificultado	pela	ausência	do	objeto	vivo,	do	paciente	em	análise,	da	clínica	
viva, a autora conseguiu tornar presente a personagem para o leitor, trazida 
de	modo	delicado	e	cauteloso,	não	se	perdendo	na	ânsia	de	interpretar	ou	ex-
plicar	o	que	se	passava	com	Chanel,	resistindo	à	tentação	de	tratá-la	como	se	
fosse uma paciente psicanalítica.

A	menina	Gabriele	vai	crescendo	ao	longo	do	livro	e	dando	lugar	à	Coco	
que	canta	o	desejo	de	encontrar	seu	cachorrinho	perdido,	o	Coco.

A	 jovem	que	procura	suas	partes	 faltantes,	perdidas	em	meio	aos	con-
fusos sentimentos de traição pelo abandono paterno e pela morte materna, 
canta a canção: “quanto mais meu homem me trai, mais gosto do Coco”, meu 
pequeno cachorrinho. 

A canção que cantava sua dor foi a mesma que a introduziu no caminho 
iluminado do sucesso e da fama.

Chanel parece encontrar no movimento constante de tecer, cozer, alinha-
var, pregar e cortar, a costura das ideias, a recuperação dos fragmentos que 
pulverizaram	seus	afetos,	unindo	e	integrando	vieses	das	fortes	experiências	
emocionais que viveu. Os chapéus e os tailleurs fazem as vezes de vestimentas 
para suas angústias, envelope para corpos escondidos que levam Gabrielle a 
se tornar Chanel e assim assumir quem é.

Nasce o logotipo Chanel, unindo os dois Cs entrelaçados e apresentando 
uma integração do apelido e do sobrenome, da menina e da mulher, do bran-
co e preto tão utilizados nas roupas e acessórios, a dor e o prazer, o sucesso e 
a obscuridade, a miséria e a riqueza.

A autora mostra-nos como Chanel rompe com o aprisionamento na falta 
e	se	torna	perene	em	sua	existência	entre	nós,	marcando	um	estilo	não	só	de	
se	vestir,	mas	de	existir	em	sua	ousadia	e	originalidade.

Boa leitura!

Marina Ramalho Miranda
Figura 1

“Minha vida é a história – muitas vezes o drama – da mulher só, de suas misérias, de 
sua grandeza, da luta desigual e apaixonada que tem que travar consigo mesma, 
contra os homens, contra as seduções, as fraquezas e os perigos que surgem por todas 
as partes” (Coco Chanel).



Introdução

Este	livro	é	resultado	da	pesquisa	que	realizei	no	doutorado,	cujo	objetivo	
é	lançar	um	olhar	psicanalítico	à	histeria	feminina,	utilizando	como	objeto	

de estudo a construção da história de vida da importante estilista francesa do 
século XX, Gabrielle Bonheur Chanel, posteriormente conhecida como Coco 
Chanel	 (1883-1971).	Pude	conhecer	sua	biografia	a	partir	de	publicações	de	
diferentes autores, além de informações colhidas em produções cinematográ-
ficas	retratadas	por	dois	cineastas.	

A partir da pesquisa do levantamento de dados sobre a estilista e da aná-
lise	da	história	de	sua	vida,	bem	como	de	minha	experiência	clínica	em	Psi-
canálise, formulei a tese, segundo a qual, em alguns casos de histeria, há uma 
tendência a que a força de Eros,	entrelaçada	à	fixação	libidinal	fálica	promova	
a	sublimação.	Explicarei	mais	detalhadamente	a	seguir,	mas	prefiro	“come-
çar	pelo	início”,	expondo	que	meu	interesse	em	realizar	uma	pesquisa	com	o	
intuito de discutir a histeria feminina surgiu desde o início de meu percurso 
clínico em psicanálise. Esse interesse vem de data anterior: minha pesquisa 
de mestrado tinha sido a respeito das características psicopatológicas eviden-
ciadas na personagem Madame Bovary, construída por Gustave Flaubert, no 
século XIX.

Naquela ocasião, pude observar que, apesar do romance de Flaubert ter 
sido publicado em 1856, e Freud ter se debruçado há mais de cem anos sobre 
o	estudo	dos	conflitos	psíquicos	evidenciados,	muitas	vezes,	no	corpo	da	his-
térica – por meio das conversões e outros sintomas –, a histeria ainda pode 
ser considerada atual. Analisando sob a óptica psicanalítica a personagem do 
romance e correlacionando com as questões trazidas por pacientes atendi-
dos em consultório particular e no serviço público, notei que a histeria, assim 
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como outras psicopatologias, são atemporais. Para além dessa atemporalida-
de, destaca-se a diferenciação de formas como ela poderia aparecer, apesar de, 
nos casos atendidos atualmente, ainda vermos grande incidência de fobias e 
conversões, tais como aquelas descritas desde a época de Freud.

Especificamente	com	relação	à	histeria,	após	a	pesquisa	com	o	romance	
do século XIX em comparação com os dias atuais, algumas questões surgiram. 
Conforme pude observar na personagem de Flaubert, a principal dessas dúvi-
das é acerca da presença constante de uma insatisfação que a impulsionava a 
constituir	e	a	perseguir	novos	desejos.

Tão paradigmáticos eram essa insatisfação e a constituição de novos 
desejos,	que	a	Psiquiatria,	algumas	décadas	após	a	publicação	do	romance,	
cunhou o termo bovarismo, para designar o quadro clínico caracterizado por 
uma formação delirante que acometia, em sua maior parte, as mulheres. Na 
personagem do romance, essa formação delirante, ao mesmo tempo em que a 
fez	constituir	novos	desejos	–	às	vezes	um	pouco	deslocados	de	sua	realidade	
histórica e cultural – também acabou por levá-la a sucumbir.

Com esse recorte da patologia histérica em mente, continuei a investiga-
ção em minha prática clínica, em consultório particular e também no servi-
ço público, e percebi que algumas pacientes – que acreditei possuírem uma 
constituição psíquica histérica, porém sem sintomas fóbicos ou conversivos 
– demonstravam igualmente possuir a mesma insatisfação e uma força que as 
impulsionava a buscarem novas realizações.

Apesar	dessa	característica,	percebi	que	minhas	pacientes,	especificamen-
te,	não	se	deixavam	perder	em	desejos	deslocados	e	fantasiosos	(ou	bovaris-
tas,	conforme	a	nomenclatura	psiquiátrica	do	fim	do	século	XIX),	porém	cons-
truíam ideais que, muitas vezes, causavam descrença nos outros, embora elas 
os perseguissem até conquistá-los.

Essas realizações estavam, na maior parte das vezes, relacionadas ao 
grande investimento que tendiam a realizar em atividades – em geral, subli-
matórias, realizadas mediante trabalho artístico ou intelectual – que, quando 
executadas,	 lhes	 traziam	 reconhecimento	público	 e,	 consequentemente,	 au-
mento da autoestima. Entretanto, essa percepção nos leva a pensar em certa 
dimensão	da	“normalidade”,	já	que	todos	nós,	em	nossa	condição	de	huma-
nos, necessitamos do reconhecimento do outro, desde os primórdios da cons-
tituição de nosso psiquismo, para nos desenvolvermos psiquicamente. Esse 
reconhecimento do outro pode vir como resultado de alguma ação desenvol-
vida	por	qualquer	um	de	nós,	no	sentido	de	produzir	cultura	e	modificar	o	
meio em que vivemos.

Porém acredito que a diferença do movimento dessas mulheres a que me 
refiro	daquele	produzido	por	uma	pessoa	de	constituição	psíquica	com	maior	
possibilidade de integração egoica é, em primeiro lugar, a presença de carac-
terísticas	que	 sugerem	certa	 forma	de	 identificação	e	do	conflito	quanto	ao	
complexo	de	Édipo,	desenrolado	nos	registros	fálico	e	oral.	Essa	é	uma	carac-

terística	fundamental	da	histeria,	conforme	didaticamente	expõem	Laplanche	
e	Pontalis	(1992),	sobretudo,	em	decorrência	do	conflito	na	fase	fálica,	quando	
há uma constante necessidade de sustentação da falicidade e do poder peran-
te os outros, que muitas vezes comprometiam outros setores da vida dessas 
mulheres, como no caso de suas relações afetivas com os homens.

Ao observar esta necessidade de sustentação da falicidade, decorrente da 
fixação	na	fase	fálica	(própria	dessa	patologia),	bem	como	ao	buscarem	saídas	
encontradas por essas mulheres para encontrar transformar sua realidade, 
recorri a Freud e encontrei em O Mal-Estar na Civilização (1996/1930, p. 87) a 
interessante postulação de que a tarefa da sublimação “(...) consiste em reo-
rientar	os	objetivos	instintivos	de	maneira	que	evitem	a	frustração	do	mundo	
externo”.	Com	relação	às	atividades	sublimatórias	(produções	artística	e	in-
telectual	sem	fim	sexual),	assim	explica	o	mesmo	autor:	“obtém-se	o	máximo	
quando	se	consegue	intensificar	suficientemente	a	produção	de	prazer	a	partir	
das fontes de trabalho psíquico e intelectual. Quando isso acontece, o destino 
pouco pode fazer contra nós.”

Desse	modo,	a	partir	de	minhas	hipóteses	clínicas	adicionadas	às	ideias	
freudianas,	pude	formular	a	hipótese	inicial	de	que,	quando	a	libido	de	fixa-
ção	fálica	se	encontra	interligada	à	força	de	Eros, pode possibilitar uma saída 
de satisfação pulsional pela via sublimatória, trazendo, assim, reconhecimen-
to	público	e	ganhos	no	meio	externo.	Essas	mulheres	de	quem	me	refiro	espe-
cificamente,	mesmo	tendo	vivido	si	tuações	de	grandes	perdas	e	sofrimento,	
demonstravam um movimento de reversão do sofrimento em impulso para 
a realização.

Motivada por essa investigação a respeito dessa hipótese inicial que me 
inquietou, recorri a alguns autores que me ofereceram contribuições clínicas; 
como,	por	exemplo,	Lucien	Israël	(1995,	p.	265),	o	qual	entende	sobre	as	his-
téricas	 o	 seguinte:	 “Independente	de	quem	seja,	Mary	Baker,	Anna	O.	 (...),	
sempre encontraremos uma mesma fantasia na base de todas essas ‘vocações’. 
Trata-se de uma fantasia de amor universal”.

Entendi que essas “vocações” a que o autor se refere estão relacionadas 
ao caráter de devotamento, de luta, de mudança de uma condição atual. Foi 
por meio também do entendimento desse autor que pude pensar em uma 
“fantasia	de	amor	universal”	na	histeria,	ou	seja,	como	algo	que	fugiria	sim-
plesmente dos investimentos voltados a si e que lhe permitiriam a sustentação 
da falicidade, mas, também, de um movimento estendido aos outros. 

Instigada	pela	contribuição	clínica	de	Israël	(1995),	em	continuidade	ao	
meu	percurso	investigativo,	recorri	à	obra	freudiana	para	fundamentar	o	en-
tendimento a respeito de Eros e desse impulso transformador.

Freud, em Psicologia de Grupo e a Análise do Ego (1996/1921, p. 102), propõe 
o uso do vocábulo Eros pela Psicanálise, porque o considera da seguinte for-
ma:	“Em	sua	origem,	função	e	relação	com	o	amor	sexual,	o	‘Eros’	do	filósofo	
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Platão	coincide	exatamente	com	a	força	amorosa,	a	libido	da	psicanálise	(...)”.	
A partir das postulações freudianas, das contribuições clínicas de outros au-
tores, bem como de minha prática como psicanalista, pude entender que, em 
alguns casos de histeria, há algo além da sustentação fálica, como um direcio-
namento da libido para algo construtivo, produtivo e transformador.

Em	continuidade	a	minha	investigação,	encontrei	em	Alonso	e	Fuks	(2004,	
p.	223)	outra	interessante	contribuição	clínica,	que	auxiliou	na	construção	de	
meu	percurso.	Esses	autores	entendem	que	o	desejo	histérico	carrega	consigo	
um	desejo	de	mudança,	quando	afirmam	que:	“a	histérica	batalha	para	conse-
guir o triunfo do amor sobre o ódio e sobre o tédio”.

Essa consideração dos autores aprofundou ainda mais minhas investi-
gações e foi então que pude pensar na batalha pelo amor não somente como 
um representante fálico de suas conquistas, mas também como Eros triunfan-
do sobre Thanatos. Desse modo, deparei-me com a ideia de que, na histeria, 
poderia	haver	uma	 tendência	de	a	pulsão	de	vida	 se	 sobrepor	à	pulsão	de	
morte,	todavia	fiquei	intrigada	em	saber	qual	seria	a	origem	da	tendência	a	
esse triunfo.

Investigando	um	pouco	mais,	encontrei	em	Piera	Aulagnier	a	definição	
metapsicológica de que Eros	seria	marcado	por	uma	tendência	à	representa-
ção1, isto é, desde o início da constituição do psiquismo. E, para que ele se 
mantenha	em	funcionamento,	é	necessário	haver	um	desejo	de	prazer,	um	de-
sejo	de	desejo	e	que	esse	supere,	na	medida	do	possível,	o	desejo	de	desprazer,	
o	desejo	de	não	desejo.

Desse modo, considerando que Eros permite o investimento em uma ima-
gem de prazer, e considerando que esse prazer pode ser obtido por uma via 
sexual	ou	dessexualizada,	conforme	Freud	considera,	continuei	a	pesquisa	a	
respeito	das	saídas	possíveis	à	obtenção	do	prazer	pela	via	sublimatória.

Seguindo essa linha, encontrei em Luis Hornstein (1990, p. 15) uma inte-
ressante contribuição, na qual ele entende que o processo sublimatório “(...) 
não	é	uma	mera	expressão	do	conflito,	mas	sim	um	triunfo	em	oposição	aos	
fracassos	renovados	do	neurótico	(...)”.	E	assim	o	considera,	pois	os	conflitos	
podem conduzir ao empobrecimento libidinal e narcisista, ao passo que, na 
neurose,	há	a	possibilidade	de	o	sujeito	que	é	capaz	de	realizar	uma	atividade	
sublimatória	 “(...)	 transformar	 suas	 necessidades	 singulares	 em	finalidades	
originais e transformar suas fraquezas em forças”.

Sendo assim, compreendi que nessas mulheres que me instigaram a pes-
quisa, a transformação de fraquezas em forças poderia ser decorrente da ati-
vidade sublimatória. Em adição a esse raciocínio, encontrei em Birman (1999, 
p. 171) a interessante contribuição clínica de que “a sublimação e o erotismo 
são	derivações	de	Eros,	afirmações	da	vida	e	maneiras	de	tornar	a	existência	

1  Esse tema será trabalhado com maior profundidade no item 2, do capítulo 1.

possível e suportável”. Esses “achados” permitiram que minhas hipóteses fos-
sem ganhando consistência, para que eu pudesse pensar que, na histeria, há 
possibilidade	de	uma	saída	distinta	do	conflito	que	seja,	uma	saída	produtiva,	
propiciada pela sublimação.

Com essa linha de raciocínio em mente, encontrei outra contribuição em 
Birman, Cartografias do Feminino (1999, p. 207), em que ele escreve que “(...) 
existiria	uma	positividade da histeria enquanto suporte de uma possível pere-
nidade	do	desejo”.	Essa	afirmação	significa	que,	de	acordo	com	esse	autor,	no	
campo do inconsciente, a histeria traz consigo uma tentativa de realização do 
desejo	que	pode	ser	aparente	em	seus	sintomas	ou	em	suas	transformações.

Ainda em Cartografias do Feminino,	Birman	(1999,	p.	201)	define	como	po-
sitividade	a	possibilidade	de	superação	da	falicidade,	ou	seja,	a	desfalicização.	
Para o autor, a positividade estaria voltada aos processos psíquicos de histeri-
zação,	que	retiraria	o	sujeito	da	condição	de	ser/ter	(ou	de	não	ser/ter)	o	falo.

Apesar de compreender que, em alguns casos de neurose, é possível ob-
ter a histerização, não creio que tenha ocorrido esse processo no caso de Cha-
nel. Acredito que a dimensão de positividade estaria situada na possibilidade 
de a histérica obter uma saída satisfatória pela via da sublimação e, uma vez 
que	assim	aconteça,	a	formação	sintomática	fica	relegada,	chegando	até,	em	
alguns casos, a enfraquecer de tal modo que a neurose passa a se situar so-
mente em potencialidade.

Diante	desse	entendimento,	ao	longo	da	fundamentação	teórica	que	ex-
ponho aqui, discuto brevemente o conceito de cura e apresento a proposição 
dessa	pesquisa	de	entender	o	psiquismo	como	algo	dinâmico	e,	portanto,	à	
mercê	de	oscilações	de	referenciais	identificatórios.

A	fim	de	fundamentar	clinicamente	esta	tese,	optei	por	trabalhar	com	a	
biografia	de	uma	mulher	que	entendi	encaixar-se	com	a	proposta	da	pesquisa	
que	resultou	neste	livro.	A	opção	por	uma	biografia	ocorre	por	uma	questão	
de	preferência	pessoal,	já	que,	apesar	do	nascedouro	do	interesse	ter	ocorrido	
na clínica, onde pude analisar pacientes (em consultório particular e no servi-
ço público), as quais alcançaram saídas criativas e positivas de diversos con-
flitos,	não	quis	eleger	essa	ou	aquela	paciente	analisada	ou	analisanda	para	
compor	meu	material	de	estudo,	a	fim	de	não	expô-las	publicamente.	Por	essa	
razão,	voltei-me	às	artes,	com	o	intuito	de	encontrar	contribuições	que	pudes-
sem fundamentar clinicamente este trabalho e, pela via da arte, encontrei as 
criações da brilhante estilista francesa, Gabrielle Bonheur Chanel (conhecida 
por	Coco	Chanel),	que	me	levaram	à	pesquisa	de	suas	biografias	(escritas	ou	
encenadas)	e	me	trouxeram	luz	para	a	realização	deste	estudo.

Quando me deparei com essa interessante história de vida, confesso que 
me senti diante de uma das mais prazerosas etapas na composição deste tra-
balho: a pesquisa por títulos de diferentes autores publicados sobre a estilista, 
a	visita	a	 livrarias,	sebos	e	sites	para	conseguir	os	exemplares.	A	espera	da	
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chegada das obras, a leitura, minha posição como espectadora diante da per-
sonagem	constituída	pelos	diretores	 a	 respeito	dessa	mulher...	Enfim,	 senti	
toda a riqueza da investigação sobre as diversas “Chaneis” que pude desco-
brir. Diante dessa multiplicidade de personagens Chanel, reconheço que en-
contrei	em	comum	um	fio	essencial	em	todas	as	leituras:	a	presença	da	grande	
capacidade de transformação.

Chanel não somente foi criativa na elaboração de roupas, mas obteve 
destaque também com a criação e confecção de acessórios, perfumes e cortes 
de cabelos femininos. Sua sensibilidade e criatividade representam um novo 
modo de a mulher se apresentar no espaço público.

A	estilista,	durante	o	período	em	que	se	dedicou	à	confecção,	utilizou	sua	
forte capacidade de criação para elaborar roupas que valorizassem o corpo 
feminino,	deixando-o	confortável	ao	mesmo	tempo.	Além	disso,	tornou	mais	
acessíveis seus modelos, permitindo que as mulheres mais pobres e mais ricas 
da sociedade francesa pudessem, de certa forma, igualar-se, sentindo-se bo-
nitas. A respeito das criações de Chanel, a biógrafa Janet Wallach (1999, capa) 
escreve o seguinte: 

Dotada da impressionante habilidade de transformar em moda tudo o que 
tocava, uma de suas maiores inovações foi ter adaptado roupas original-
mente	masculinas	para	o	guarda-roupa	feminino,	propiciando	às	mulheres	a	
liberdade	e	o	pragmatismo	possíveis	apenas	aos	homens,	porém	sem	sacrifi-
car a sensualidade e a feminilidade.

Dessa forma, pode-se compreender que os fortes investimentos de Cha-
nel possibilitaram muitas transformações: a ela mesma e às mulheres de sua 
época histórica, mas também de diferentes culturas. Destaque-se também seu 
conceito de vestimentas femininas mais simples e que possibilitavam liber-
dade às mulheres, não as empobreceu na manifestação da feminilidade, mas 
possibilitou uma aproximação entre o feminino e o masculino, de modo inte-
grado. 

Para fundamentar este estudo, utilizo a teoria psicanalítica e, a fim de 
trazer mais clareza à composição dos conceitos e construir um trajeto no ra-
ciocínio que busquei estruturar. Dividi a obra em basicamente três capítulos 
fundamentais, sendo que logo a seguir, antes de iniciar as apresentações teó-
ricas e clínicas, discutirei um pouco mais acerca da metodologia que norteia 
a pesquisa em Psicanálise, com suas características, inclusive que permitem 
a análise das obras de arte e o estudo de uma biografia, como a que escolhi 
como objeto de estudo.

Em seguida, inicio as apresentações teóricas com o Capítulo 1, onde serão 
expostos	os	momentos	 fundamentais	da	constituição	psíquica	 feminina,	as-
sim	como	a	importante	relação	do	sujeito	com	o	outro,	ao	longo	das	fases	do	
desenvolvimento	psicossexual.	O	texto	encontra-se	subdividido,	basicamente,	

entre as postulações metapsicológicas de Freud e as contribuições da psicana-
lista Piera Aulagnier.

A seguir, no Capítulo 2, serão abordadas as vicissitudes psicopatológicas 
presentes	na	histeria,	além	das	fixações	nas	fases	oral	e	fálica,	as	quais	estrutu-
ram esse destino psicopatológico, bem como a possível falha no recalcamento 
do	complexo	de	Édipo,	a	formação	sintomática	e	a	saída	positiva	pela	via	da	
atividade sublimatória. 

Nesse	momento	da	exposição,	o	 texto	 encontra-se	 subdividido,	basica-
mente, entre as concepções psicopatológicas propostas por Freud com con-
tribuições clínicas de autores freudianos e, logo a seguir, as postulações de 
Piera Aulagnier, que ampliam a teoria freudiana acerca da psicopatologia, 
principalmente	no	que	se	refere	ao	conceito	de	potencialidade	e	ao	conflito	
identificatório	no	registro	das	neuroses.

Uma vez apresentada a fundamentação teórica, o Capítulo 3 trará	explici-
tados	os	dados	biográficos	da	estilista	francesa	–	Gabrielle	Chanel	–,	a	partir	de	
informações	obtidas	por	meio	de	sete	biografias	consultadas,	de	um	romance	
de	ficção	baseado	em	um	estudo	biográfico	e	dois	filmes,	também	baseados	
em	biografias.	Após	essa	fase,	será	realizada	a	discussão	dos	diversos	pontos	
de sua história que permitem construir algumas hipóteses a respeito da histe-
ria e de sua dimensão de positividade. Nesse Capítulo serão discutidos alguns 
importantes aspectos que nos permitirão compreender as transformações de 
Chanel,	a	partir	da	contextualização	histórica	e	cultural.

Conforme o leitor poderá observar nesse capítulo, Gabrielle Bonheur 
Chasnel2	–	cujo	nome	não	fora	pré-escolhido	pelos	pais	e	cujo	sobrenome	fora	
registrado erroneamente pelo cartorário ou alterado, mais tarde, para melhor 
sonoridade,	como	aponta	o	 jornalista	Hal	Vaughan	 (2011,	p.	19)	–	 transfor-
mou-se, por meio de intensa atividade produtiva, em uma marca altamente 
reconhecida	até	os	dias	de	hoje.

O	Capítulo	seguinte	será	destinado	às	Considerações	Finais,	onde	abor-
darei as conclusões referentes ao estudo teórico, porém de motivação clínica 
então	 exporei	 as	 conclusões	 possíveis	 de	 serem	observadas	 ao	 longo	deste	
livro, bem como levantarei questões que pretendem contribuir com a clínica 
psicanalítica da neurose histérica feminina nos dias atuais. 

2 possível grafia original do sobrenome.


