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E D I T O R I A L

Compartilho com os leitores 
da SIG Revista de Psicanálise o pri-
vilégio de ser editora deste periódico 
que apresenta, nesta edição, artigos 
inéditos na língua portuguesa do psi-
canalista René Roussillon. Travar con-
tato com o autor e sua generosidade 
foi uma experiência que reafirmou a 
admiração por seu trabalho. O prodi-
gioso psicanalista francês, profundo 
e consistente em suas contribuições 
teóricas, mostra-nos, ao aprovar a 
tradução de seus trabalhos por nossa 
revista, a importância da circulação 
do conhecimento de forma ampla 
e democrática. Deixo aqui registra-
do nosso respeito e agradecimento a 
René Roussillon, afirmando a honra 
do compromisso em traduzir e publi-
car trabalhos de sua autoria. 

Para o primeiro texto de 
René Roussillon traduzido por nos-
sa revista, intitulado O Trabalho de 
Simbolização, houve um esforço in-
tergestão, tendo sido iniciado com as 
colegas da comissão executiva e sua 
editora anteriores, dando-nos mui-
to entusiasmo em prosseguir com o 
trabalho, extremamente laborioso e 
recompensador. Especial agradeci-
mento ao minucioso e competente 
trabalho do tradutor Fernando Marcial 
Ricci Araujo, que tornou possível a 
tradução deste trabalho, com o cui-
dado que necessita a compreensão 
e adaptação entre as línguas france-
sa e portuguesa. Compondo a seção 
Artigo Convidado, o artigo apresenta 
as construções de Roussillon acerca 
do processo de simbolização, suas 
formas e complexidade. Com sua ca-
racterística originalidade e apurada 
fundamentação teórica, o autor escre-
ve sobre os fundamentos da simboli-
zação primária e da simbolização se-
cundária, retomando a ideia de que a 
expressividade humana é polimorfa e 
sua escuta deve ser plural e polifônica.

O segundo material do reno-
mado colega francês tem como título 
Desconstruir a Sugestão: do determi-
nismo à liberdade, trabalho de tradu-
ção da psicanalista Martina Dall’Igna 
de Oliveira, colega interessada em 
trazer a mais pessoas a preciosidade 
de seu encontro com o autor. Com 
revisão técnica da psicanalista Bianca 
Bergamo Savietto, colega que há 
anos estuda as obras do autor, a re-
vista mostra sua seriedade e o com-
prometimento com um trabalho que 
prima pela qualidade. Retomando a 
pré-história da Psicanálise, mostrando 
a exploração de Freud sobre a prática 
da hipnose, Roussillon, neste ensaio, 
questiona que “não devemos acreditar 
que esse longo trabalho de descons-
trução interrompeu as relações da psi-
canálise com a sugestão e a hipnose”. 
Adiante, esclarece que importantes 
interrogações de Freud, datadas de 
1924 sobre a transmissão do pensa-
mento e a telepatia, sobre a inevita-
bilidade da sugestão e a influência do 
objeto necessária ao trabalho psíqui-
co, podem ser consideradas pontos de 
partida da psicanálise contemporânea 
e da evolução da tomada em conside-
ração da contratransferência no traba-
lho psicanalítico.

Aproveitando o ineditismo na 
língua portuguesa desses trabalhos de 
René Roussillon, convidamos os psi-
canalistas Luís Claudio Figueiredo e 
Bianca Bergamo Savietto para a seção 
Em Pauta, para escrever sobre a im-
portância das contribuições do ilustre 
psicanalista. 

Assim, intitulado A psicanálise 
transmatricial de René Roussillon e 
sua dívida ferencziana é o artigo que 
Luis Claudio Figueiredo brinda esta 
publicação. Escrevendo a partir de seu 
novo livro com Nelson Coelho Junior, 
Adoecimentos psíquicos e Estratégias 
de cura. Matrizes e modelos em psi-

EDITORIAL/CONTENTS
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E D I T O R I A Lcanálise, Figueiredo afirma que dar 
“destaque ao conceito de ‘simboliza-
ção primária’ dependeu justamente 
de Roussillon haver suplementado a 
matriz freudo-kleiniana com a matriz 
ferencziana e incluído os adoecimen-
tos por passivação no rol das questões 
a serem contempladas e tratadas pela 
psicanálise. [...] Roussillon não apenas 
aponta sua dívida para com Winnicott, 
como admite que fora Ferenczi [...] o 
grande pioneiro na introdução de tal 
modelo na análise de adultos. Esta he-
rança ferencziana pode ficar encober-
ta pela forte herança freudiana a que 
Roussillon faz continuamente alusão, 
mas que por si só não teria levado 
nosso autor às suas mais importantes 
descobertas, nem mesmo no plano da 
metapsicologia em que Freud reina 
quase absoluto”.

A simbolização primária e a 
viabilização do primado do princípio 
de prazer é o segundo trabalho que 
compõe a seção Em Pauta, de autoria 
de Bianca Bergamo Savietto, que de-
senvolve de maneira primorosa suas 
ideias, dando relevo à transposição, 
efetuada por Roussillon, do antagonis-
mo entre a pulsão e as relações obje-
tais, enfatizando o nível da simboliza-
ção primária. Conforme Savietto: “Na 
perspectiva do autor, é fundamental a 
desconstrução da ideia de uma pres-
são à morte, já que a colocação em 
posição originária de um substrato de 
pulsão de morte inerente ao funcio-
namento psíquico coloca em risco a 
essencial abertura clínica à análise de 
conjunturas históricas específicas do 
sujeito”. A autora também explicita 
que “Roussillon ressalta, entretanto, 
dentre os destinos do retorno compul-
sivo daquilo que escapa à integração, 
a possibilidade de sua significação 
como ‘o efeito irredutível do desejo e 
da vida, como o próprio movimento 
desta que pressiona sempre a retomar 
para prosseguir o trabalho de simboli-
zação e de apropriação”.

Seguindo com o engajamen-
to na qualidade e na diversidade de 

saberes, convidamos o professor 
Ricardo Timm de Souza para a seção 
Entrevista, que respondeu às nossas 
perguntas alicerçadas em algumas 
de suas obras, voltadas a questões 
sobre ideologia, alteridade e ética. 
Interessados em conhecer a influência 
da Psicanálise em seu pensamento e 
em sua produção filosófica, interro-
gamos como o professor compreende 
a relação da Psicanálise com outras 
áreas do conhecimento. Além de dis-
cutirmos sobre algumas questões in-
quietantes e urgentes, como as ideias 
sustentadas em seu livro, “Ainda além 
do medo”, em que propõe que “toda 
ideologia – da menor e mais obtusa à 
mais complexa e hegemônica – é fun-
damental e visceralmente reacionária, 
e seu combustível é o medo do tem-
po”. Sustenta que toda ideologia pre-
tende dissolver a tensão criativa. 

Com o título A falência da éti-
ca e o politicamente correto, Eneida 
Cardoso Braga abre a seção Artigos. 
Em seu escrito, a autora aborda a ques-
tão da falência da Ética, explicitando 
o conceito “politicamente correto” e 
a relação desse termo com o precon-
ceito. Percorrendo um consistente e 
criativo caminho teórico, apresenta 
o caráter de transformação da escuta 
psicanalítica como meio de mudança 
da cultura contemporânea. Indica que 
“a resposta a uma sociedade mortífe-
ra está justamente nessa possibilidade 
de escuta, de produção de narrativa 
e ressignificação do sofrimento, que 
estamos tratando aqui como o espaço 
de legitimação da psicanálise, elo en-
tre o sujeito e a cultura”.

A partir de um cativante Encontro 
de Psicanálise ocorrido na Sig, Ieda 
Prates amplia seu texto e apresenta o 
artigo (In)visibilidade entre crianças. 
A partir da concepção psicanalítica de 
estruturação do sujeito, a autora es-
creve sobre as dificuldades na relação 
entre os pares na contemporaneidade, 
articulando-as ao enfraquecimento 
da função simbólica, questionando 
sobre o lugar que o Outro ocupa na 
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E D I T O R I A L sustentação das funções necessárias à 
constituição do infans e na passagem 
adolescente. Afirma que “o cuidado 
com o laço social implica um trabalho 
triplo: a ligação com os antepassados 
(o resgate da história), a responsabili-
zação pelo presente e o compromisso 
com o futuro. Igualmente, o cuidado 
com a natureza revela a preocupação 
com os descendentes, com os que vi-
rão depois de mim; com um futuro em 
que já não estarei, mas ele me cons-
titui enquanto humanidade do outro 
que habita em mim”.

Doris Rinaldi é a autora de 
Psicanálise, ciência e política: que lu-
gar para o sujeito? Versando sobre as 
aproximações e distanciamentos entre 
psicanálise e ciência, e problemati-
zando-as junto à “economia política”, 
a autora questiona a sobredetermina-
ção pelo discurso capitalista através 
de importantes temas: a transexuali-
dade e o autismo. Conforme afirma: 
“O que parece evidenciar-se, nesses 
casos, são os efeitos da copulação en-
tre o discurso científico e o discurso 
capitalista e suas consequências polí-
ticas na produção de novas formas de 
segregação que operam sob a máscara 
da ‘integração social’ de determina-
dos grupos, a partir de uma identidade 
social forjada, difundida pela mídia”. 
A leitura convoca à reflexão e ao reco-
nhecimento da ética e da política da 
prática psicanalítica.

Nelson Asnis enriquece esta 
edição com o trabalho intitulado 
Breves reflexões sobre o fanatismo (a 
partir de viagens ao Irã e à Coreia do 
Norte), em que o psicanalista com-
partilha sua instigante experiência 
nesses países, desenvolvendo sobre o 
tema do fanatismo. Baseando-se em 
observações e estudos, o autor reto-
ma o trabalho de sua tese, que gerou 
o livro Homem Bomba, o sacrifício 
das pulsões, explicitando a ausência 
de espaço de reflexão em um sujei-
to fanático, bem como simbolização 
ou contrapontos que por ventura di-
firam de suas ideias. Descreve, sobre 

a Coreia do Norte, que “viajar a este 
país foi tarefa das mais árduas tendo 
em vista os contínuos relatos de pes-
soas que de lá não puderam retornar. 
Ao entrar em Pyongyang, sua capi-
tal, tive meu passaporte retido e fui 
escoltado por dois guarda-costas do 
governo durante todos os quatro dias 
que por lá passei. Se ‘me comportasse 
bem’, voltaria para casa.” Capturando 
a atenção e apresentando a tensão das 
situações experenciadas, o autor traz 
ao debate necessário e urgente tema 
de discussão. 

Na seção Resenha, contamos 
com trabalhos sobre duas atuais e 
ricas obras, uma delas recém-lança-
da, reafirmando a importância de os 
psicanalistas seguirem produzindo 
e compartilhando suas construções, 
como é o caso dos autores dos livros 
resenhados. Patricia Viviani da Silva é 
a autora da resenha intitulada Estamos 
disponíveis ao encontro? sobre o li-
vro A disposição para o assombro, de 
Leopold Nosek. Sonhando o livro é o 
título da resenha de Felipe Gerchman, 
sobre o livro O psicanalista, o teatro 
dos sonhos e a clínica do enactment, 
de Roosevelt Cassorla.

Publicar uma revista é uma 
tarefa de enorme responsabilida-
de, somente possível de ser feita em 
equipe. À comissão executiva da re-
vista, ao corpo de pareceristas e à di-
retoria da Sigmund Freud Associação 
Psicanalítica registro meu agradeci-
mento pelo apoio e pela confiança de 
estar à frente deste bonito trabalho. 
Aos leitores, desejo que a leitura seja 
tão prazerosa e instigante como foi 
planejar e realizar esta edição.

 Clarice Moreira da Silva

Editora responsável
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A R T I G O

A FALÊNCIA DA ÉTICA E O 
POLITICAMENTE CORRETO

the DebAcle oF ethicS AnD the PoliticAl correctneSS

Eneida Cardoso Braga1

Resumo: O artigo discute a questão da falência da Ética, inicialmente abordan-
do o conceito “politicamente correto” e destacando a relação desse termo com 
o preconceito. Em seguida, apresenta a Ética como indissociável da condição 
humana. Finalmente, ressalta a importância da escuta analítica como elemento 
de transformação possível para a cultura contemporânea, no sentido do resgate 
da reflexão e da qualidade das relações humanas.       

Palavras-chave: Ética. Alteridade. Psicanálise.

Abstract: The article discusses the issue of the debacle of Ethics initially 
approaching the “political correctness” concept and highlighting the relationship 
between that term and prejudice. Thereafter it presents Ethics as an inextricable 
part of the human condition. Finally, this paper enhances the importance of 
psychoanalytic listening as an element to potential change in contemporary 
culture, in the sense of the recovery of critical reflection as well as of the quality 
of the human relations.

Keywords: Ethic. Otherness. Psychoanalysis.

A FAlênciA dA éticA e o PoliticAmente correto

Este título originou-se de uma atividade científica realizada na Sigmund 
Freud Associação Psicanalítica, na qual tivemos a oportunidade de abordar e 
discutir, entre colegas e visitantes de outras áreas, esse tema tão caro à con-
temporaneidade e, especialmente, a nós psicanalistas. Sabemos o quanto as 
relações humanas são fontes de sofrimento, e, nesse sentido, a falência da Ética 
atinge a todos inegavelmente. Como nos colocamos frente às questões do nosso 
tempo, diante dessa realidade, é assunto que nos concerne e nos convoca a re-
fletir e a agir. Neste artigo, traremos alguns subsídios para que esse tema possa 
seguir trabalhando em cada um de nós. Para tanto, percorreremos brevemente 
alguns conceitos, transitando pela filosofia e pela psicanálise como forma tam-
bém de assinalar o fecundo diálogo possível entre elas. 

o PoliticAmente correto e o Preconceito

Como uma breve tentativa de definição, podemos dizer que o termo 
“politicamente correto”, popularmente, classifica algo ou alguém que segue as 

 1Psicóloga, psicanalista, 
membro pleno e presi-

dente da Sigmund Freud 
Associação Psicanalítica, 

mestre e doutora em 
Filosofia pela PUCRS, com 

estágio doutoral (CAPES) em 
Strasbourg – França.

eneidacardosobraga@
gmail.com
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A R T I G Onormas e leis estabelecidas por uma instituição oficial que definiria o que é 
“correto”. Corresponde à proibição do uso de linguagem ou ação excludente, 
que marginaliza ou insulta pessoas ou grupos vistos como desfavorecidos. O 
politicamente incorreto, ao contrário, por ignorar essa proibição, é a expressão 
do preconceito. 

Durante os anos 60 e 70, o termo “politicamente correto” foi utilizado de 
forma irônica, chamando a atenção para um possível dogmatismo. Atualmente, 
a polêmica gira em torno da ameaça da liberdade por subordinar o indivíduo 
a determinações coletivas na esfera de sua vida privada e de seus valores. 
Enquanto alguns consideram um exagero que tolhe a liberdade individual, ou-
tros acreditam ser uma medida necessária para conter reações de agressão e 
abuso de poder. 

A noção de liberdade centrada nos interesses do indivíduo, em oposição 
às determinações coletivas, nos remete, inevitavelmente, aos textos sobre o de-
senvolvimento da civilização. Sabemos, com o legado freudiano, que a cultura 
se constrói sobre a renúncia pulsional, e Freud advertiu que é muito difícil sa-
bermos se seria possível reduzir o ônus da imposição de sacrifícios em troca de 
compensações. Esse contraste entre a busca da satisfação pessoal e as reivindi-
cações culturais traz à tona a natureza agressiva contrária ao mandamento cris-
tão de “amar ao próximo como a si mesmo”: “Depois que o homem descobriu 
que estava literalmente em suas mãos melhorar a sua sorte na Terra através do 
trabalho, não lhe pode ter sido indiferente que outro homem trabalhasse com 
ele ou contra ele.”2

O homem é o lobo do homem, e a hostilidade, como parte estruturante 
do psiquismo, faz Freud questionar as possibilidades de sua eliminação:

A liberdade do indivíduo não constitui um dom da civilização. Ela foi 
maior antes da existência de qualquer civilização, muito embora, é verda-
de, naquele então não possuísse, na maior parte, valor, já que dificilmente 
o indivíduo se achava em posição de defendê-la. O desenvolvimento da 
civilização impõe restrições a ela, e a justiça exige que ninguém fuja a 
essas restrições. O que se faz sentir numa comunidade humana como de-
sejo de liberdade pode ser sua revolta contra alguma injustiça existente, e 
desse modo esse desejo pode mostrar-se favorável a um maior desenvol-
vimento da civilização; pode permanecer compatível com a civilização. 
Entretanto, pode também originar-se dos remanescentes de sua persona-
lidade original, que ainda não se acha domada pela civilização, e assim 
nela tornar-se a base da hostilidade à civilização.3

Freud chega assim à descrição dos fenômenos do narcisismo das peque-
nas diferenças e da pobreza psicológica dos grupos, afirmando que “a vanta-
gem que um grupo cultural, comparativamente pequeno, oferece, concedendo 
a esse instinto um escoadouro sob a forma de hostilidade contra intrusos, não é 
nada desprezível”.4 Assim, a coesão entre os membros de uma comunidade ser-
ve tanto ao propósito da satisfação quanto à inclinação para a agressão, simul-
taneamente. Ora, se para atenuar o sentimento de desamparo, o sujeito busca 
o refúgio da identificação em um grupo de ideias e ideais semelhantes, cria-se 
uma lógica que divide os sujeitos e os grupos em certos e errados, verdadeiros 
e falsos. Ocorre que o sentimento de pertencimento é também despertado pelo 
ódio dirigido a um inimigo em comum.
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A R T I G O Como alguns exemplos desse arranjo, temos as maiores atrocidades ocor-
ridas na humanidade – o holocausto talvez seja a maior - mas, é claro, também 
todas as guerras, toda violência contra minorias, as desigualdades sociais, o 
racismo, a homofobia, a misoginia, enfim, todo ódio dirigido aos diferentes, ou, 
do ponto de vista dos agressores, “os errados”.

Zygmunt Bauman, em Modernidade e Holocausto, refere um estudo de 
Pierre-André Taguieff, no qual o preconceito é tratado como ressentimento pela 
diferença. “O Outro repelido é representado de má-vontade ou “objetivamen-
te” como perigoso – em ambos os casos, uma ameaça ao bem-estar do grupo 
ressentido”.5 A categoria rechaçada é eleita de acordo com a relevância do 
momento, funcionando como um campo semântico no qual se concentra a 
“periculosidade” do outro: economia, religião, raça, gênero, política partidária 
ou qualquer outro tema. “Para usar a metáfora médica, podem se exercitar e 
modelar partes “saudáveis” do corpo, mas não um tumor cancerígeno. Esse só 
pode “melhorar” sendo eliminado”.6

Essa necessidade de exterminação da ameaça que o Outro representa 
traduz não apenas a impossibilidade de escuta do diferente, mas também uma 
pobreza de perspectivas, de complexidade, de reflexões. O indivíduo absorvido 
pelo grupo é mais um anônimo, alguém incapaz de afirmar seu protagonismo e 
sua própria diferença. Nesse sentido, é interessante o que nos aponta Christian 
Dunker: 

Este é o tipo de ódio que se dissemina por projeção, ou seja, no sistema 
de surdez ao outro e de eco ao próprio sentimento de raiva contra a pró-
pria irrelevância. Chegamos a uma cultura da impossibilidade de escutar 
o outro por uma longa estrada que começou com nosso horror à solidão, 
passou pelo cansaço com nossa própria capacidade de contar e inventar 
histórias, chegando à criação de formas artificiais de “companhia” com 
a vida digital e, finalmente, com a “contratualização” da vida cotidiana.7

 Trata-se, ao fim das contas, de um ódio produzido pela incapacidade de 
autorizar-se em seu próprio discurso. O preconceito que decorre desse ódio ao 
diferente é um temor de ser “contaminado” por ele, de ser assaltado por referen-
ciais estranhos e incompreensíveis, que não podem ser eliminados nem contro-
lados. O estranho, na ameaça de fundir-se ao grupo, ameaça apagar a diferença 
entre o “certo” e o “errado” - referência imprescindível para os indivíduos que 
tem nessa codificação um refúgio para seu empobrecimento psíquico, para o 
sentimento de esvaziamento e inautenticidade.  Retornando então ao concei-
to que inicialmente abordamos, vemos que o que define o adjetivo “correto” 
na expressão “politicamente correto” é desta mesma ordem classificatória, no 
sentido da afirmação ou confirmação do caráter de exclusão dos diferentes. É, 
portanto, insuficiente para dar conta dessas questões. Sem dúvida, a necessida-
de de conter os discursos de ódio à alteridade precisa responder a uma necessi-
dade de transformação bem maior do que a de uma reivindicação normativa, o 
que nos leva ao encontro do tema da Ética.

éticA e condição humAnA

Para que possamos falar em falência da Ética, precisamos esclarecer de 
que forma estamos abordando esse conceito. Em sua essência, Ética é uma dis-
ciplina filosófica complexa, de longa evolução, e que tem como objetivo final 
orientar a existência segundo a representação do Bem. Do grego ethos, significa 
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A R T I G Oaquilo que pertence ao bom costume, aquilo que gera uma ação genuinamen-
te humana. Por esse sentido de princípio universal, é importante também que 
façamos uma breve distinção do conceito de Moral. Para Hegel, existe uma 
fina diferença entre ética (Sittlichkeit) e moralidade (Moralität), reservando-se 
“o princípio ético para a ação imediata, enquanto que a moralidade concerne 
à ação reflexiva”.8 Moral, do latim mos, mores, fundamenta-se na obediência 
a normas, hábitos e costumes recebidos. Ela submete-se a um valor. Os tabus, 
por exemplo, estão diretamente ligados à moral, pois delimitam o que pode ser 
dito em sociedade, e isso varia de acordo com cada cultura. A Ética, na concep-
ção que queremos ressaltar, não se resume à moral nem se confunde com ela; 
a Ética fundamenta as ações morais e as relações humanas. Na perspectiva de 
Ricardo Timm de Souza, 

A Ética - o encontro real com o Outro – é assim, nesse sentido, não uma 
disciplina teórica ou um código qualquer, mas o próprio fundamento de 
sentido da vida humana ao longo do tempo no qual essa dura. Mãe de 
todas as filosofias, ela permite que eu saia “de mim mesmo” e encontre o 
que está além de mim, oportunizando o desabrochar da racionalidade que 
compreende o mundo desde o sentido do encontro. Pois também as coisas 
têm um rosto que convida ao encontro – como sabe tão bem a arte – e a 
realidade assume então o significado de um convite à relação.9

É interessante percebermos que essa definição coloca a Ética como funda-
mento da vida da forma mais ampla possível. A vida se dá a partir de encontros, 
de ações que respondem aos apelos para sua continuidade. Assim, tudo o que 
se refere à condição humana é também uma questão ética. Ser humano é ser 
plural, ser respondente e marcado, desde a origem, pela necessidade de cuida-
do e de relações. É nesse sentido que:

Não existe pensamento fora de alguém que pensa, e esse alguém não é 
uma mônada fechada em si mesma, mas, de algum modo, o fruto das re-
lações – seja no âmbito de sua gênese biológica (ninguém nasce senão de 
seus pais), seja em termos de sua geração social e histórica (ninguém existe 
fora de uma cultura e de uma língua que o acolhem ou fora de estruturas 
materiais que o sustentam). Ser humano é provir e viver na multiplicidade 
do humano.10

Fica evidente, assim, a radicalidade dos sentidos das ações e relações 
com os outros, do cuidado essencial e cotidiano, dos atos que possibilitam e 
promovem a continuidade da vida ou, ao contrário, o seu término. Como res-
salta Souza, “em todos os momentos de nossa vida, define-se em cada situação 
a continuidade de nossa existência, não através de atos indiferentes, mas na 
especificidade única e não neutra de cada ato”.11 Assim, “o ser humano é um 
ser não neutro por excelência”.12 Não neutro, e absolutamente dependente dos 
outros e da relação com a alteridade em sua concretude, como de condições 
ambientais adequadas à sobrevivência, e que também precisam ser preservadas 
e sustentadas. A água potável, por exemplo, é um elemento Outro (e concreto, 
não um conceito ou imagem) em relação as nossas representações. Souza res-
salta assim a questão da subjetividade:

O sujeito não se constitui a partir do momento em que se dá conta do 
estreito fulcro de realidade que ocupa, em que pensa, que o manieta. O 
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A R T I G O sujeito existe a partir do momento em que, estabelecendo relações, perce-
be que tem de sustentar essas relações, e aí é que está a dimensão propria-
mente dita da sua subjetividade: ou a subjetividade é intersubjetiva ou ela 
não é. No caso de não ser, o que temos são espectros, engrenagens anô-
micas, são figuras-fantasmas, quimeras, reflexos fugidios, delírios: tudo, 
menos sujeitos.13

Queremos ressaltar, assim, que se tomamos a Ética no sentido normativo, 
como o da expressão “politicamente correto”, perdemos essa dimensão do lu-
gar do Outro em nossas vidas. Se retomarmos algumas das ideias que trouxemos 
até aqui, temos que a comunidade humana, muitas vezes obcecada pela posse 
de uma verdade única, amedrontada pela proximidade do desconhecido, proje-
ta seu ódio como reação ao próprio sentimento de solidão e irrelevância. Ética, 
no sentido que agora abordamos, é relação com a alteridade. Não existe sujeito 
único – ser sujeito é sujeitar-se, é relacionar-se. Freud já nos apontou, com 
Édipo, que não existe sujeito sem renúncia. Podemos então afirmar que quando 
falamos em falência da Ética, estamos tratando da falência da capacidade de 
relacionar-se com a diferença. 

Para que não caiamos no lugar comum de uma ideologia de “respeito às 
diferenças”, retomamos, ainda que muito brevemente, os fundamentos da Ética 
através da obra de Emmanuel Levinas. As principais ideias desse filósofo susten-
tam-se no pressuposto de que a metafísica organiza o pensamento seguindo a 
lógica da identidade, não alcançando o Outro em sua condição de alteridade. 
Por isso, em oposição à origem grega do pensamento, é na tradição judaica que 
ele encontra os fundamentos para essa forma de racionalidade que faz da Ética 
a filosofia primeira. 

A primazia Ética do Outro sobre o Mesmo exige que a experiência de al-
teridade esteja garantida como experiência de uma distância inalcançável, que 
se dá a conhecer, mas não se integra na lógica do Mesmo. Alain Badiou ressalta 
que, para a ética judaica, “tudo se enraíza no imediatismo de uma abertura ao 
Outro que destitui ao sujeito reflexivo. O ‘tu’ se impõe ao ‘eu’. E esse é todo o 
sentido da lei”.14 Na obra levinasiana, o sujeito se constitui a partir da relação 
com a alteridade. O sujeito perde seu estatuto de um ser como princípio, ele é 
um assujeitado: “O si-mesmo é sujeito; está sob o peso do universo como res-
ponsável por tudo”.15 Não é mais possível sustentar o para-si do egoísmo, que 
lava as mãos para “as faltas e as desgraças que começam em sua liberdade ou 
em seu presente”.16 O ser é para-todos, o Eu é o único que pode substituir aos 
outros.

Se nos concedemos a licença de abordar temas tão complexos com tanta 
brevidade, é para ressaltar que o sentido da Ética, para esses autores, distancia-
se daquele que a associa ao conhecimento e ao Bem, subordinando-o à prima-
zia da identidade. Ética tem o sentido de rompimento com essa lógica “do ego” 
para fundamentar-se na relação com a alteridade, pela afirmação na diferença 
e, consequentemente, com um sentido sempre inalcançável e inacabado, o que 
nos aproxima dos fundamentos da psicanálise. 

o que A PSicAnáliSe tem A ver com iSSo?

Através de vestígios, a psicanálise constrói uma pluralidade de sentidos. 
Está comprometida com a memória, no sentido da temporalidade, e com a sub-
jetividade, no sentido da relação. Como ressalta Ogden, “a psicanálise é uma 
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A R T I G Oexperiência emocional vivida. Como tal, ela não pode ser traduzida, transcrita, 
registrada, explicada, compreendida ou contada em palavras. Ela é o que é”.17 
A racionalidade da psicanálise não é conceitual, ela é experiencial, temporal, 
no sentido benjaminiano da experiência. É assim que, como ainda não, como 
“não-lugar”, como abertura, a escuta analítica indica temporalidade, movimen-
to e mudança. Não fosse assim, teríamos ao invés da possibilidade de escuta 
do que emerge como retorno do recalcado, um grande e definitivo manual de 
interpretações de sonhos, por exemplo. Ou ainda, um saber pré-estabelecido, 
como na anedota em que o paciente avisa ao analista que irá atrasar-se para a 
sessão, mas que o analista, se quiser, poderá já ir começando...

Esse é o fundamento da escuta, o de uma incompletude que se alimen-
ta de sua própria fome. Esse sentido sempre inacabado confere à psicanálise 
seu caráter essencialmente ético, e da forma como estamos trabalhando este 
tema, ressalta sua importância como elemento de transformação possível para 
a cultura contemporânea, no sentido do resgate da reflexão e da qualidade das 
relações humanas.  

Elisabeth Roudinesco enfatiza que “a psicanálise atesta um avanço da ci-
vilização sobre a barbárie”.18 Afirma que “o sujeito freudiano é um sujeito livre, 
dotado de razão, mas cuja razão vacila no interior de si mesma. É de sua fala 
e de seus atos, e não de sua consciência alienada, que pode surgir o horizonte 
de sua própria cura”.19 Pela atribuição da capacidade de rememoração e recal-
camento, a psicanálise, segundo a autora, transformou-se, no século XX, numa 
espécie de emblema de todas as formas de compreensão da subjetividade, o 
que lhe garantiu um diálogo permanente com outras ciências. Nesse sentido, a 
teoria freudiana é única por ter instaurado “o primado de um sujeito habitado 
pela consciência de seu próprio inconsciente, ou ainda, pela consciência de seu 
próprio desapossamento”.20

O sujeito freudiano, portanto, é aquele que sabe de seu “não-saber”, e 
aceita a imposição dessa restrição porque possui, através desse não saber, a 
liberdade de reconstruir a sua significação. Assim, “a psicanálise foi a única 
doutrina psicológica do fim do século XIX a associar uma filosofia da liberdade 
a uma teoria do psiquismo. Ela foi, de certo modo, um avanço da civilização 
contra a barbárie”.21

A resposta a uma sociedade mortífera está justamente nessa possibilida-
de de escuta, de produção de narrativa e ressignificação do sofrimento, que 
estamos tratando aqui como o espaço de legitimação da psicanálise, elo entre 
o sujeito e a cultura. Nesse contexto, de acordo com Conte, Perrone e Braga22: 

A psicanálise é um método de interpretação da cultura. Nela está a con-
dição de seres falantes, de suas determinações simbólicas e reais, assim 
como os modos singulares de resposta que elaboram subjetividades para 
que conservem sua singularidade. A especificidade das ciências humanas 
é a condição de existência de dois polos. A aproximação entre dois polos 
não é só o interno e o externo, mas o sujeito e a cultura: o inconsciente em 
suas relações com o Outro, em sua alteridade incontestável.

A fala e a escuta são os elementos que permitem com que se conjuguem 
o sujeito e o Outro. Ela pode funcionar como um “antídoto” para o preconceito, 
para a surdez, para a pressa de compreender e para os exageros da imagem e 
do individualismo. A suspensão das certezas abre o caminho para a narrativa 
e para a multiplicidade de recursos que podem ser produzidos pelo processo 
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A R T I G O contínuo de construção naquele que fala. Se tomamos anteriormente o sentido 
de “falência da ética” como “falência da capacidade de relacionar-se com a 
diferença”, temos na escuta analítica a possibilidade de um lugar de relação 
com o desconhecido. Não apenas de escuta como reconhecimento ou oferta de 
catarse, ou ainda de estabelecimento de diálogos simétricos, mas uma escuta 
que opere uma transformação pela experiência de priorizar a alteridade, no 
sentido da renúncia ao saber de si para conceder espaço ao que se revela como 
estranho e inassimilável. 
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(IN)VISIBILIDADE ENTRE CRIANÇAS1

(in)viSibilitY Among chilDren

Ieda Prates da Silva2

Resumo: O texto trabalha a questão das dificuldades na relação entre os pares 
na contemporaneidade, articulando-as ao enfraquecimento da função simbóli-
ca. A partir da concepção psicanalítica de estruturação do sujeito, interroga o 
lugar que o Outro ocupa na sustentação das funções necessárias à constituição 
do infans e na passagem adolescente. Nesse enfraquecimento simbólico, se pro-
duz um achatamento na dimensão temporal, com consequências psíquicas e 
no laço social, atingindo principalmente os sujeitos em estruturação, ou seja, as 
crianças e os adolescentes. 

Palavras-chave: Outro. Castração. Transitivismo. Laço social.

Abstract: The text is about the difficulties in the relationships between pairs in 
contemporaneity, articulating them to the weakening of the symbolic function. 
Since the psychoanalysis point of view of the structuring of the subject, it 
interrogates the place the Other occupies in the support of the necessary 
functions to the constitution of the infans and in the adolescence transition. In 
this symbolic weakening, it is produced a flattening in the time dimension, with 
psychic consequences and in the social bond, reaching mainly the subjects that 
are structuring, therefore, the children and the adolescents.

Keywords: Other. Castration. Transitivism. Social bond.

Pensarmos como se dão as relações entre as crianças, hoje em dia, abre 
um espectro muito amplo na discussão, que inclui questões sobre o laço social, 
o campo da educação, as relações entre pais e filhos, a cultura e a ordem social 
em que vivemos. Numa sociedade tão desigual e excludente como a de nosso 
país, e em tempos de galopante individualismo e consumismo desenfreado, 
parece natural que as relações entre crianças espelhem este panorama desalen-
tador em que o outro passa a ser rapidamente desprezado ou ignorado. 

Para analisarmos um pouco mais amplamente tais questões, precisaría-
mos lançar mão de conceitos e teorizações vindas de outros campos do saber 
além da psicanálise, tais como a sociologia, a antropologia, a história e a filoso-
fia. Mas nossa proposta aqui é bem mais modesta: a de fazer um recorte a partir 
do referencial psicanalítico, tomando algumas ideias e algumas cenas como 
disparadores de um debate sobre questões da infância na contemporaneidade. 
Questões que nos vêm desde a clínica, tanto com crianças quanto com adultos, 
das escolas e outras instituições com as quais travamos contato, e aí não só 
como psicanalistas, mas também como pais e cidadãos. 
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Psicanalítica de Porto 
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A R T I G OAs crianças e adolescentes são sujeitos em constituição. A estruturação 
subjetiva não se dá com a passagem do tempo cronológico, mas com a ar-
ticulação de tempos lógicos, nos quais certas operações psíquicas devem se 
constituir, enodando, segundo Lacan, os registros do Real, do Simbólico e do 
Imaginário (LACAN, 1995). Parece-me necessário situar, ainda que brevemente, 
algumas balizas que decorrem justamente da relação sujeito-objeto para que 
tais amarrações possam se efetivar. 

Nos primórdios da estruturação psíquica, para o estabelecimento do cir-
cuito pulsional entre a mãe (Outro primordial) e o bebê, concorrem dois objetos 
preponderantes: o olhar e a voz. Primeiros objetos pulsionais, através dos quais 
estabelecemos relações com o mundo, e o mundo para o bebê é inicialmente 
o corpo materno. O corpo e seu invólucro, e neste invólucro já estão a lingua-
gem, a cultura e o meio circundante. Pois o corpo materno não está suspenso no 
vácuo, mas é sustentado por uma rede de relações, traz marcas de uma história 
de vida, está atravessado pela linguagem e situado num determinado contexto 
político, econômico e social: não se trata de um corpo, mas de um sujeito de 
desejo.

Nesse circuito pulsional, a criança, ao se oferecer como objeto ao Outro3, 
captura e se identifica à imagem refletida no olhar deste Outro, constituindo a 
imagem corporal (identificação imaginária). Mas também o simbólico concorre 
nesta identificação, pois a criança que manifesta júbilo ante a imagem de com-
pletude que o espelho lhe devolve, no Estádio do Espelho (LACAN, 1998b), 
volta-se ao Outro, para que suas palavras confirmem e o nomeiem: “És aquele 
ali, és fulaninho, és meu filho!”. Assim, o pequeno filhote humano se constitui, 
ao mesmo tempo, como sujeito e como objeto, alienando-se à imagem e aos 
significantes que lhe vêm do Outro. Esta operação de Alienação precisa, toda-
via, estar articulada à operação de Separação para que um novo sujeito possa 
advir. O que Freud denomina de um novo ato psíquico, no texto Introdução 
ao Narcisismo (FREUD, 1973b). Comparecem aí a recusa e o negativismo, do 
lado da criança, a falta e a castração, do lado materno, de forma que o estatuto 
do objeto do desejo vem a ser, retroativamente, o de objeto perdido (FREUD, 
1973a). 

Assim, Estádio do Espelho, Narcisismo, Édipo, Latência e Puberdade se 
dão em diferentes tempos lógicos, que se articulam e necessitam, por sua vez, 
que os pais (ou substitutos) encarnem a função do grande Outro. Ou seja, esta 
função precisa ser sustentada por um semelhante, de carne e osso (em tempos 
em que predominam os objetos e as relações virtuais, é importante destacar a 
importância da presença real, humana). Aquele, situado na posição desejante 
em relação ao filho, abrirá caminho para que a criança possa, ela própria, cons-
tituir-se como sujeito de desejo. As operações necessárias para percorrer essa 
via, desde o lugar de objeto de desejo do Outro à posição de sujeito desejante, 
dar-se-ão ao longo da infância e precisarão ser retomadas e revalidadas na ado-
lescência. E essas operações se articulam de forma singular, para cada sujeito, 
na medida das suas possibilidades de amarração moebiana entre os registros 
do Real, do Simbólico e do Imaginário. Isto vai dar-se a ver, por exemplo, na 
maneira particular de cada pequeno sujeito atravessar e simbolizar a castração 
(LACAN, 1995). O que se reflete nos recursos que a criança dispõe para lidar 
com as frustrações e tensões inevitáveis na relação com os pares, na forma 
como ela alcança ou não o brincar sustentado imaginária e simbolicamente 
e na aquisição da linguagem4. O sujeito humano, pelo desamparo estrutural 
decorrente de sua vinda ao mundo totalmente desprovido de instintos (FREUD, 



SIG revista de psicanálise

21

A R T I G O 1973d), necessita do Outro e da ordem simbólica para sobreviver e se sustentar 
no mundo, tornando-se extremamente poroso aos significantes que lhe vêm do 
Outro (resultantes das marcas da história familiar e da cultura de sua época). O 
que Alfredo Jerusalinsky denominará de permeabilidade ao significante, carac-
terística esta intrínseca à espécie humana (JERUSALINSKY, 1989).

Freud, em 1921, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, vai dizer com 
todas as letras que não existe o individual separado do social (FREUD, 1973c). 
E Lacan, algumas décadas depois, enuncia que o Inconsciente é o discurso do 
Outro (LACAN, 1998c).  O social está imbricado no sujeito porque este só se 
estrutura a partir do laço com o outro. Está implicado nesta relação com o seme-
lhante um terceiro elemento: o grande Outro, lugar do tesouro do significante, 
da lei simbólica, fonte da divisão do sujeito. Este sujeito dividido pelo golpe da 
linguagem, que o aliena aos significantes do Outro primordial enquanto o cap-
tura na imagem refletida pelo olhar deste Outro, movimentar-se-á numa báscula 
entre a alienação e a separação, operações fundantes de um novo sujeito, como 
já referi acima. Isto está magistralmente sintetizado na frase “o Eu é um Outro”, 
que Lacan extraiu do texto poético e transformou em aforismo. O sujeito deixa 
de ser um corpo, para ter um corpo. Um abismo se instala aí: o abismo da lin-
guagem. Paradoxalmente, só voltamos a ser um corpo quando morremos: na 
inexistência do Eu.

É numa relação transitivista com o Outro que passamos a constituir um 
eu corporal, isto é, a possibilidade de termos uma imagem e representação 
de nosso corpo, e de fazê-lo funcionar. O transitivismo é o que permite que a 
criança, identificando-se às palavras da mãe, que nomeia o que se passa com 
seu corpinho (por ex., quando o bebê se machuca), conecte-se com o seu pró-
prio corpo. O que acontece quando a mãe sente e nomeia o que se passa com 
o corpo do bebê, como se de seu próprio corpo se tratasse: “Ai, doeu!”, e é por 
identificação à linguagem e à voz da mãe que o bebê registrará e se apropriará 
de sua dor, expressando-a através do choro (BERGÈS; BALBO, 2002).

Esta operação linguageira que parece confundir os dois corpos – o da mãe 
e o do bebê – é justamente o que produz diferenciação, e possibilitará ao pe-
queno sujeito apropriar-se gradativamente de seu corpo à medida que adentra 
na linguagem. 

Ao escrever sobre isto, vem-me fortemente à memória o caso de um me-
nino, de 3 anos, que atendi tempo atrás, encaminhado pela neuropediatra. 
Tratava-se de uma criança com história de abandonos sucessivos, que estava 
institucionalizada e apresentava sintomas que preocuparam de imediato a mé-
dica: atraso geral no seu desenvolvimento, ausência de linguagem, intensa agi-
tação, dificuldade para dormir. Na avaliação inicial, salta aos olhos sua angústia 
e desorganização psíquica. Não há imagem nem esquema corporal constituí-
dos, o que faz com que, ao descer correndo as escadas da clínica (brincadeira 
que ele adorava), suas pernas embolem, seu corpo despenque e ele rolaria es-
cada abaixo se eu não o sustentasse, com meus braços e minhas palavras. Na 
inexistência da função do Outro em sua pequena, mas já sofrida vida, estão 
ausentes a imagem especular e, consequentemente, a linguagem e o brincar. 

Lacan também fala de transitivismo num outro sentido, o que se dá na re-
lação entre os pares, portanto entre os pequenos outros. No texto Agressividade 
em Psicanálise, o autor postula a rivalidade constitutiva do eu, em que o seme-
lhante é tomado pela via persecutória como rival. Como ameaça e como duplo, 
ao mesmo tempo (LACAN, 1998a). O outro é este que vem, imaginariamente, 
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excelência – o sujeito corre o risco de eliminar a si próprio. Como na cena final 
do belo filme “Cisne Negro” (2010). Se tento eliminar totalmente o outro em 
mim, é a mim próprio que destruo. 

Esse aspecto da rivalidade como constituinte da subjetividade nos seus 
primórdios, é facilmente observável em situações corriqueiras entre bebês e 
crianças pequenas. Quem já teve oportunidade de observar nos Berçários ou 
Maternais de Escolas Infantis crianças ao redor de 2 anos, vai certamente lem-
brar de cenas como estas: o bebê morde outro bebê e os dois se põem a chorar, 
o segundo porque foi agredido, e o primeiro porque se identifica, se confunde 
com o outro que foi mordido. A criança que bate, sente como se ela é que tives-
se apanhado. Ou basta o coleguinha pegar um brinquedo para que a pequena 
criança ao lado queira justamente aquele brinquedo, que é seu, não lhe resta a 
menor dúvida (passou a ser seu, justamente porque o outro acabou de pegá-lo!).

É importante que a pequena criança se encontre, nessas situações, em 
meio a adultos que possam se situar num lugar terceiro, em condições de in-
troduzir e sustentar a dimensão simbólica da palavra e da mediação. Estaremos 
conseguindo ocupar, em relação às crianças, esta posição simbólica da lingua-
gem e da mediação?

Isso está atrelado a poder olhar o que se passa entre as crianças de uma 
forma oblíqua, não direta. Ou seja, é interessante que possamos tomar o que 
observamos e o que ouvimos das crianças não na literalidade, mas como rea-
lidade ficcional. Desde Freud sabemos que esse é o estatuto da realidade para 
nós, humanos: a realidade tem estrutura de ficção. Ou seja, as coisas se passam 
na infância no tempo e no espaço do “como se”, o que nos lembra Winnicott, 
com seu conceito de espaço transicional (WINNICOTT, 1971). É complicado 
quando os adultos tomam aquilo que as crianças dizem e fazem na literalidade, 
e reagem a isto com precipitações e atuações, quando não com franca agres-
sividade. Parece-me que o resto infantil (no adulto) tem se agigantado, atrapa-
lhando o trânsito da infância. É este imaginário que sustenta, por exemplo, a 
proibição de que as crianças brinquem com arminhas, “porque vão se tornar 
sujeitos violentos”.

O mesmo fenômeno se vê quando os pais elevam os atritos e disputas 
infantis ao nível da inimizade entre adultos, a partir de desentendimentos ba-
nais entre crianças no ambiente escolar. (Recomendo, sobre este tema, um fil-
me exemplar: “Deus da carnificina”, de Polanski, 2011.) Ou, ainda, quando 
se constatam movimentos de rejeição e isolamento das crianças em relação a 
um colega da turma, por ouvirem de seus pais críticas e julgamentos negativos 
sobre tal criança ou sua família. Atualmente, proliferam os grupos de mães no 
WhatsApp, e não se deve subestimar a capacidade corrosiva que esses grupos 
podem alcançar.

A destreza manual que os pequeninos demonstram no manejo dos ele-
trônicos, reforça, muitas vezes, as fantasias dos pais de que seus filhos são es-
pecialmente inteligentes ou superdotados, o que produz uma inflação narcísica 
e uma antecipação. São colocados precocemente na escola, passam a ter uma 
agenda de compromissos e tarefas, ao mesmo tempo em que não conseguem 
limpar-se no banheiro, banhar-se ou trocar sua própria roupa. São tratados 
como bebezões, mas demandados a responderem como miniexecutivos. 

Esse achatamento do tempo e da dimensão da fantasia, numa hegemonia 
do aqui e agora, em que as crianças têm que dar testemunho hoje do que vão 
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apressamento na busca de garantias de sucesso e eficiência na vida adulta, faz 
a economia do que pode ser a verdadeira riqueza da infância. 

Tema este abordado de forma bastante direta pelo psicanalista Mário 
Corso, em uma crônica recente no jornal Zero Hora, intitulada Pressa contra-
producente, da qual transcrevo aqui um pequeno trecho:

Pais ansiosos com o futuro dos filhos investem duro na educação. Escola 
bilíngue desde os primeiros anos, disciplinas que estimulam a criatividade, 
aulas de música antes de conseguir segurar um instrumento. Esforços para 
que o pequeno receba toda a estimulação possível e que esteja pronto o 
quanto antes. Isto dá resultados? (CORSO, 2018, p.46)

No final da crônica, não temendo se posicionar, ele diz: 

A receita desses pais está errada. Serve para fabricar adultos ansiosos e tal-
vez mal amadurecidos. Investir em educação é sempre certo, mas nunca 
com pressa. Dessa forma afoita, uma chuva de estímulos encontra-se com 
sujeitos imaturos em cérebros despreparados. Deixem a histeria do de-
sempenho longe dos pequenos. Na infância, brincar, fantasiar e explorar o 
mundo já são grandes – e difíceis – tarefas. (CORSO, 2018, p.46).

Este frenesi por garantir o futuro dos filhos – que é legítimo como anseio – 
quando submetido à lógica binária de causa e efeito, produz uma certeza que é 
sempre ilusória, mas que pode trazer desdobramentos restritivos e neurotizantes 
na vida dessas crianças.  Sabemos que é importante que os pais tenham fan-
tasias, desejos e tracem projetos para seus rebentos. Isso alimentará o Ideal do 
Eu, mas haverá muitas variações neste percurso: os filhos irão mastigar os ideais 
parentais e cuspirão fora os restos, retendo – se tudo correr bem – o sumo do 
qual farão novos sucos, de novos sabores e consistências. 

Quando a lógica do desempenho e do sucesso pessoal (e por sucesso 
pessoal leia-se tornar-se rico e famoso, no discurso dominante em nosso mundo 
capitalista), coloca-se como valor maior, o laço social se degenera.

A vida urbana atual, nas grandes e médias cidades pelo menos, vai se 
encarcerando, e as possibilidades de contato com o outro, com o diferente de 
mim, reduzem-se muito. E se vai naturalizando um distanciamento que pro-
duz estranhamento no encontro. Cenas como a de um morador chegar e abrir 
depressa a porta do elevador para subir antes que seu vizinho lhe alcance, 
para não ter que dividir o espaço com ele e não precisar cumprimentá-lo, vão 
se tornando corriqueiras. Na rua, a coisa costuma ser mais complicada ainda: 
todo aquele que passa por mim é um estranho, e o estranho tornou-se natu-
ralmente ameaçador.  Fecho-me, não olho para ninguém, não cumprimento 
ninguém. Não há mais “alguém” ali ao lado ou em frente, são todos “ninguém”. 
É um dos aspectos da invisibilidade entre os adultos. Há outros, mais ferozes, 
que dizem respeito ao (não)lugar reservado na pólis para os excluídos social e 
economicamente. 

Por outro lado, nessas mesmas grandes cidades, testemunhamos, esperan-
çosamente, pequenos movimentos que possibilitam o encontro com os outros: 
feiras de diversos tipos em vários bairros e lugares centrais. Encontros coletivos 
que reúnem gastronomia, lazer, arte e trocas solidárias, reivindicando o uso 
da rua para o usufruto e a aproximação entre as pessoas. Largas avenidas são 
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dias determinados (como a Avenida Paulista, em São Paulo, nos domingos e fe-
riados, por exemplo). Movimentos de resistência; iniciativas que testemunham 
uma reação aos efeitos corrosivos que a lógica competitiva, individualista e 
isolacionista produz. 

Nesse isolamento social e achatamento temporal, ocupa um lugar de des-
taque o mundo virtual em que nos movimentamos e o modo de relação que 
estabelecemos com os eletrônicos. Fascínio e horror são duas faces da mesma 
lupa com que enxergamos e operamos com esses objetos. A fascinação com 
que os adultos costumam se referir à destreza que suas pequenas crianças de-
monstram no manuseio de botões e aparelhos eletrônicos é substituída, logo 
ali adiante, pela angústia de ver seus filhos fixados nesses objetos. “Ela não 
larga o celular.” “Ele não sai do videogame.” “Assistem séries madrugadas a 
dentro.” São expressões que escuto de pais queixosos de seus filhos púberes e 
adolescentes.

Talvez pudéssemos pensar que o espaço transicional fica hoje facilmente 
engolido pelo espaço virtual. Quando seria mais interessante que se desse o 
contrário: o virtual, na infância, estivesse a serviço da transicionalidade. Explico 
melhor: que os objetos eletrônicos pudessem ser usados como recurso à fantasia 
e ao brincar; aquilo que vem estimular a imaginação e é contextualizado numa 
narrativa, produzindo laço com o outro. Faz diferença se estes dispositivos se 
situam entre uma série de outros objetos, como os brinquedos, livros, filmes 
e cantigas infantis, enfim, tudo que pode vir a alargar o universo imaginário e 
simbólico da criança no ambiente familiar e social. O problema está quando as 
ferramentas e recursos lúdicos oferecidos à criança resumem-se a objetos ele-
trônicos, aos quais ela pode aderir já muito cedo, empobrecendo seu universo 
simbólico e dispensando o laço com os outros. 

O sujeito vê-se ali capturado na saturação das imagens, que têm de valer 
por si sós, prescindindo de uma série significante que as validem, as relativizem 
e as signifiquem. A parecência e a existência se confundem. Parecer passa a ser 
mais importante que ser ou ter. Reações exacerbadas, conclusões precipitadas, 
julgamentos levianamente emitidos imperam nas relações virtuais, despertando 
ódios, rechaços e desprezo às diferenças, o que traz consequências sérias e às 
vezes traumáticas à vida dos atingidos, principalmente quando se trata de sujei-
tos em estruturação, como adolescentes e crianças. 

Numa coletânea da Agalma, publicada no ano passado e organizada por 
Julieta Jerusalinsky e Angela Baptista, vários autores refletem sobre os efeitos na 
subjetividade e no laço social, especialmente entre crianças e adolescentes, do 
predomínio das relações virtuais, abordando sob diferentes ângulos o que de-
nominam de “intoxicações eletrônicas”, expressão esta que dá título ao livro. O 
objeto estará ocupando o lugar do Outro na economia psíquica? Pergunta que 
orienta vários trabalhos nessa publicação. Christian Dunker nos ajuda a pensar 
esta questão, ao problematizar o lugar que os pais e os adultos envolvidos ocu-
pam neste processo:

Pais que usam a vida digital como pacificador, que não falam, nem se 
interessam ou participam do universo simbólico que esta traz consigo, 
que demonizam a cultura digital, como se ela fosse uma droga ou má 
companhia da qual devem proteger seus filhos, estão contribuindo, direta 
ou indiretamente, para a intoxicação digital de seus filhos e para a crença, 
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não no uso que fazemos com elas. (DUNKER, 2017, p. 132-33).

É a isto que queremos nos ater: ao fato ou percepção valer por si, sem 
precisar de uma narrativa que a explicite ou que a problematize. Estamos no 
terreno das certezas. Não há intervalo ou fresta por onde possa se introduzir 
o pensamento ou se produzir uma interrogação. Os pais supõem que não têm 
nada a dizer ou, então, que os filhos não vão ouvi-los, e desistem de falar com 
estes, de dar-lhes referências. Culpam os próprios filhos, ou os eletrônicos, pela 
sua fragilidade para ocuparem o lugar que lhes cabe na transmissão. 

A busca generalizada por uma simetria nas relações, onde todos são 
iguais, horizontaliza e indiferencia os lugares, dificultando a transmissão. E isto 
desemboca facilmente em desamparo e angústia, do lado dos filhos, e deses-
pero, do lado dos pais. Constata-se na clínica, cada vez mais, a configuração 
de famílias onde os lugares parecem ocupados todos por crianças, sejam de 5, 
10, 30 ou 40 anos. Pais assustados ou paralisados quanto ao exercício de suas 
funções parentais, sentindo-se ameaçados pelas brigas ou reclamações de seus 
filhos, e extremamente temerosos de os desagradarem.

Esta fragilização na dissimetria necessária entre adultos e crianças, traz 
junto um achatamento na temporalidade. Criar filhos, educar crianças, sustenta-
se numa dívida simbólica com o anterior, e uma aposta no devir. Os efeitos e as 
resultantes desse processo educativo das novas gerações só se verão no futuro 
– pelo menos na sua forma mais acabada –, quando as crianças e adolescentes 
de hoje se tornarem adultos. Mas o paradigma contemporâneo (e a tecnologia 
representa este pressuposto muito bem) é de que o futuro é hoje, e o passado é 
descartável. Isso tem relação com exigirmos de nossas crianças que comprovem 
desde já o que serão futuramente. Nesta lógica, o sucesso, a realização ou a 
felicidade não se encontram mais no horizonte, como traços ou facetas do Ideal 
do Eu, que sustentariam projetos de vida (na adolescência), ou as brincadeiras e 
fantasias infantis, mas devem ser efetivados no aqui e agora.

Nesta mesma direção, Adela Gueller, nos diz: 

Quando falta o olhar do Outro, ficam como resto relações puramente es-
peculares. Isso quer dizer que são relações constituídas de mera presença, 
de um reflexo, portanto, mais próximas do duplo. [...] Por faltarem o olhar 
e a presença do Outro, o sujeito não se encontra com a falta estrutural que 
organiza, dá bordas e introduz a temporalização. (GUELLER, 2017, p. 70).

Se tenho que dar demonstração o tempo todo de minha força, minha 
inteligência ou beleza, enfim, minha superioridade em relação a meus pares, 
estes podem se tornar meros empecilhos ao meu brilho; ou instrumentos de 
meu gozo, tornando-se invisíveis enquanto sujeitos, enquanto semelhantes. Na 
mesma lógica especular, está a posição contrária: eu me torno invisível à medi-
da que não consigo superar todos os outros, e passo a ser nada. São duas faces 
da mesma moeda. Assim, os atos agressivos intempestivos entre crianças vêm, 
muitas vezes, como reação a este sentimento de inexistência. 

No lugar da presença viva do Outro e de suas palavras, multiplicam-se 
câmeras que vigiam os filhos, em casa, na escola. Instala-se um olho onipresen-
te, sem corpo; no lugar da relação, o controle. Controle que pode tranquilizar 
os adultos e encobrir o paradoxo: o olhar eletrônico onipresente encobre a 
ausência real e impede a presença simbólica. Os pais nunca estão presentes, 
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professor ou dos pais. Só a imagem tem valor de verdade, enquanto a palavra 
vai perdendo sua função simbólica. 

A imagem tem que valer por si. Se antes as imagens necessitavam de pala-
vras que as conectassem, produzindo significação, agora é a palavra que não se 
sustenta sem uma imagem que a confirme. Como se as imagens não pudessem 
ser manipuladas, adulteradas, falseadas, tanto quanto as palavras! E até mais, 
considerando que a linguagem é completamente perfurada pelo Inconsciente, 
pois queira o sujeito ou não, ao falar, através dos lapsos, dos esquecimentos ou 
repetições, dirá mais ou dirá menos – dirá sempre mais ou menos, o que quer 
dizer. 

Nessa prevalência do imaginário, que vai tomando cada vez mais corpo 
nas relações sociais, o simbólico se torna rarefeito. Mas é na articulação destes 
registros (Real/Simbólico/Imaginário) que um sujeito pode se sustentar e se lan-
çar na relação com os pares. 

No vazio que a não satisfação imediata e total da demanda produz, abre-
se o espaço e o tempo para a invenção. Assim, o brincar, ao mesmo tempo 
em que se apoia nos objetos, os subverte. Se a criança se vê abarrotada de 
brinquedos, todos se equivalem, e não há elementos que os diferenciem, tudo 
e nada é a mesma coisa. A mesma coisa se passa quando a criança se encontra 
a maior parte do tempo fascinada por uma tela que lhe oferta imagens con-
tínuas, movimento sem fim, múltiplas cores e sons, ao simples toque de seu 
dedo. Fenômenos que se desdobram, no consultório, com as crianças pegando 
e largando freneticamente os objetos, sem conseguirem armar e usufruir de um 
brincar. 

Acompanhando o que Dunker (2017) explicita em seu texto, penso que 
o problema não está na presença dos eletrônicos na vida contemporânea (até 
porque não há mais como prescindir deles), mas na lógica que seu uso re-
produz e reforça. Esse imperativo de satisfação imediata e total, onde a falta 
fica elidida e a diferença é suprimida, torna o intervalo inexistente e o vazio 
insuportável, deixando pouco ou nenhum espaço para a experiência, o pensa-
mento e a criação. 

Freud afirma que a identificação é a primeira forma de relação entre o 
sujeito e o objeto (FREUD, 1973c). Quais serão as consequências quando esta 
identificação se dá com imagens e vozes numa tela, e não na relação com o 
Outro? Há enunciados, mas sem o sujeito da enunciação. “Desse modo, fica-
se em presença excessiva do objeto, mas subjetivamente à deriva”, alerta-nos 
Julieta Jerusalinsky (2017). Esta autora nos convoca a pensar nas consequências, 
na subjetividade e no laço social, da excessiva exposição de bebês e crianças 
pequenas aos eletrônicos, cada vez mais naturalizada. Opera-se uma transmis-
são anônima, fragmentada e sem a mediação do Outro. 

A psicanálise vem introduzir outra lógica, do não-todo, da falta-a-ser es-
trutural, “um movimento terceiro que possibilita romper com o dualismo da 
oposição simples do tudo ou nada” (PEREIRA, 2015, p. 97). Faz valer a parciali-
dade, a seriação, a relação continuidade/descontinuidade. Esta lógica, que leva 
em conta a castração, também pode ser dita de outra maneira, na precisão das 
palavras desse autor: “o simbólico faz furos no real, mas não o consome inteira-
mente” (PEREIRA, 2015, p. 96). Há sempre um resto de Real não simbolizável, 
com o qual temos que nos haver. Por outro lado, esta dimensão intransponí-
vel do impossível que nos faz limite, atiça o desejo, desperta o interesse pelo 
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que vai da onipotência à impotência. O não-todo é a dimensão do coletivo no 
individual.

Maria Rita Kehl corrobora esta visão, ao postular:

É ilusório pensar que a criação de sentido para a existência possa ser um 
ato individual. É uma tarefa coletiva, uma tarefa da cultura, da qual cada 
sujeito participa com seu grão de invenção. [...] O homem está sempre 
tentando ampliar o domínio simbólico sobre o real do corpo, da morte, 
do sexo, do futuro incerto. Mas essa produção de sentido não é individual 
– seu alcance simbólico reside justamente no fato de ser coletiva, e seus 
efeitos, inscritos na cultura. (KEHL, 2002, p. 9-10).

O coletivo me constitui: a minha singularidade só pode se dar a partir de 
uma coletividade. Como se transmite esta lógica, na educação das crianças? 
Penso que tem a ver com os movimentos que possamos fazer para caminhar da 
rivalidade a uma fraternidade discreta (LACAN, 1998a), e na aposta da transmis-
são. Arriscaria que os grandes desafios da sociedade contemporânea talvez pu-
dessem ser resumidos no cuidado com a natureza e com o laço social. Ambos 
estão na esteira da relação ao outro/Outro. O cuidado com o laço social impli-
ca um trabalho triplo: a ligação com os antepassados (o resgate da história), a 
responsabilização pelo presente e o compromisso com o futuro. Igualmente, o 
cuidado com a natureza revela a preocupação com os descendentes, com os 
que virão depois de mim; com um futuro em que já não estarei, mas ele me 
constitui enquanto humanidade do outro que habita em mim.  

notAS

3  O que Laznik, ao retomar e desenvolver conceitos de Lacan, postula como o terceiro 
tempo do Circuito Pulsional. O primeiro tempo corresponderia à posição ativa frente ao 
objeto (chupar, olhar, etc.); o segundo, reflexivo (chupar-se, olhar-se), e só no terceiro 
tempo se completaria o circuito pulsional, na posição passiva-ativa, na qual o sujeito se 
faz olhar, chupar, tocar pelo Outro, ou seja, se oferece como objeto ao gozo do Outro. 
A criança precisa passar pelo gozo do Outro (se fazer objeto dele), para a sua constitui-
ção subjetiva (LAZNIK, 2013).
 4  Melhor dizendo: o sujeito não adquire a linguagem – não se trata de uma habilidade 
a ser aprendida – mas ele entra na Linguagem, pois esta o precede e o estrutura a partir 
de sua relação ao Outro primordial.
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PSICANÁLISE, CIÊNCIA E POLÍTICA: 
QUE LUGAR PARA O SUJEITO? 

PSYchoAnAlYSiS, Science AnD PoliticS: whAt PlAce For the SubJect?

Doris Rinaldi1

Resumo: O presente artigo faz um breve percorrido teórico das relações entre 
psicanálise e ciência, apresentando os pontos em que elas se aproximam e se 
afastam. Hoje, a crescente articulação da ciência com o discurso capitalista faz 
da ciência uma produtora de objetos, que tem como efeito a supressão do sujei-
to. A partir dessas reflexões, são abordados alguns temas que estão no centro de 
polêmicas que envolvem a psicanálise, a ciência e também a “economia políti-
ca”, sobredeterminadas pelo discurso capitalista: os temas da transexualidade e 
do autismo. Conclui-se com a proposta de que o discurso psicanalítico, seja no 
tratamento individual ou no contexto institucional público, coloca o sujeito do 
inconsciente e sua fala como eixo da experiência clínica.  A partir de sua ética 
e de sua política não oferece qualquer solução a partir de um saber prévio, le-
vando em conta o sujeito, sua posição face ao Outro, e o que ele pode elaborar 
sobre aquilo que o afeta. 

Palavras-chave: Psicanálise. Ciência. Política. Transexualidade. Autismo.

Abstract: The present article makes a brief theoretical course of the relations 
between psychoanalysis and science, presenting the points at which they 
approach and move away. Today, the growing articulation of science with 
capitalist discourse makes science an object producer, which has the effect 
of suppressing the subject. From these reflections, some themes that are at 
the center of controversies which involve psychoanalysis, science and also 
“political economy”, overdetermined by the capitalist discourse are discussed: 
the subjects of transsexuality and autism. It concludes with the proposal that 
the psychoanalytic discourse, whether in individual treatment or in the public 
institutional context, places the subject of the unconscious and his speech as the 
axis of clinical experience. From his ethics and his politics he does not offer any 
solution from a prior knowledge, taking into account the subject, his position 
vis-a-vis the Other, and what he can elaborate on what affects him.

Keywords: Psychoanalysis. Science. Policy. Transsexuality. Autism.

1 PSicAnáliSe e ciênciA

As relações entre a psicanálise e a ciência nem sempre foram evidentes, 
tendo a psicanálise sido acusada inúmeras vezes de não ser científica, dada 
a particularidade de sua experiência e do discurso que a sustenta, que não 
se enquadra nos critérios objetivantes de uma ciência de orientação positivis-
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A R T I G Ota. Entretanto, a relação entre esses dois campos do saber tem uma história 
que nos remete a Freud e para a qual as contribuições de Lacan são bastante 
esclarecedoras.

Não há dúvida de que Freud, imerso no meio científico de seu tempo, 
tinha a pretensão de incluir a psicanálise no campo da ciência, mesmo que esse 
meio fosse, naquele momento, avesso às suas descobertas. Ao longo de sua 
obra, não deixou de reverenciar a ciência, como no início do artigo metapsi-
cológico sobre as pulsões (Freud,1915/2007), em que apresenta o que entende 
por método científico, nele incluindo o conceito de pulsão. Contestando as 
afirmações de que a ciência deve ser construída sobre conceitos básicos claros 
e definidos com precisão, afirma que essa construção é fruto de um proces-
so que se inicia com a descrição dos fenômenos, seu agrupamento, classifi-
cação e estabelecimento de conexões, até chegar à construção dos conceitos. 
Entretanto, diz ele, o progresso do conhecimento não tolera rigidez nem mesmo 
nas definições, como ilustra muito bem a física, “também os ‘conceitos básicos’, 
fixados em definições, experimentam constante mudança de conteúdo” (Freud, 
1915/2007, p. 113). 

Em sua “Presentación Autobiográfica”, Freud (1925/2007) refere-se à 
oposição que a psicanálise enfrentava daqueles que se diziam defensores do 
método científico, que a depreciavam por apresentar conceitos imprecisos, 
como os de libido e pulsão. Para ele, na base dessas observações, havia um 
desconhecimento da situação real do método científico.  Criticava, portanto, os 
“cientistas”, mas não propriamente a ciência. Como lembra Lacan (1966/1998), 
Freud não rompeu com o cientificismo de sua época, e essa marca não lhe é 
contingente, mas essencial:

(...) foi esse mesmo cientificismo - sua fidelidade aos ideais de um Brücke, 
por sua vez transmitidos pelo pacto através do qual um Helmholtz e um 
Du Bois-Reymond se haviam comprometido a introduzir a fisiologia e 
as funções do pensamento (...) nos termos matematicamente determina-
dos da termodinâmica (...) – que conduziu Freud, como nos demonstram 
seus escritos, a abrir a via que para sempre levará seu nome (LACAN, 
1966/1998, p. 871).

Na Conferência 35, “En torno de uma cosmovisión” (1932/2007), Freud 
afirma que a psicanálise seria incapaz de criar uma nova Weltanschauung, e 
que participava da Weltanschauung científica. Essa, por sua vez, não merecia 
um nome tão grandiloquente, por ser incompleta, não abrangendo tudo. A pró-
pria ideia de explicação totalizante, implícita na noção de Weltanschauung, era 
incompatível com o seu conceito de ciência. 

Também Lacan insere a psicanálise na trilha da ciência, ao tomá-la como 
herdeira da ciência moderna, quando afirma, em “A ciência e a verdade” 
(1966/1998), que não é possível conceber a descoberta do inconsciente e a prá-
tica da psicanálise antes do advento da ciência moderna no séc. XVII. Refere-se, 
de um lado, à física de Galileu, que funda a ciência no sentido moderno, e, de 
outro, ao cogito de Descartes, que inaugura um novo momento do sujeito, que 
é correlato da ciência moderna. Momento de virada, a partir do rechaço do 
saber anterior, em que o sujeito passa a se ancorar no ser através da afirmação 
de uma certeza: Penso, logo sou. Ao ganhar o estatuto de ser porque pensa, o 
sujeito se inscreve em um mundo simbólico em que as coisas passam a existir 
através de sua representação conceitual. O sujeito, portanto, não se confunde 



SIG revista de psicanálise

31

A R T I G O com qualquer individualidade empírica, sendo antes de tudo um sujeito “sem 
qualidades”. Ao se referir às ciências humanas, Lacan diz: “Não há ciência do 
homem, porque o homem da ciência não existe, somente seu sujeito” (Lacan, 
1966/1998, p. 873).

Da filiação da psicanálise à ciência moderna, decorre a afirmação de 
Lacan de que “o sujeito sobre quem operamos em psicanálise só pode ser o 
sujeito da ciência” (1966/1998, p. 873), o que, entretanto, comporta um para-
doxo, como o próprio autor indica.  

Se o sujeito que está em jogo na psicanálise é o mesmo da ciência, o 
que Freud encontra no campo do sonho é um sujeito dividido entre saber e 
verdade. A célebre afirmação freudiana Wo Es war sol Ich werden, - “lá onde 
o isso estava, lá, como sujeito, devo [eu] advir” (Lacan, 1966/1998, p. 878), 
indica que o sujeito é causado no movimento das pulsões e emerge na fenda 
em que a verdade faz furo no saber. Há, portanto, uma dissimetria entre Freud 
e Descartes. Enquanto a certeza cartesiana de que o eu penso tem como efeito 
o eu sou, o que dá ao sujeito uma consistência de ser, Freud traz a novidade 
de que há pensamento no sonho, pensamento inconsciente, e esse pensamento 
está lá independente de um ser. 

Essa dissimetria tem consequências nos diferentes modos como ciência 
e psicanálise supõem o sujeito e a questão da verdade que o atravessa. Como 
diz Lacan: 

Para Descartes, no cogito inicial...o que visa o eu penso no que ele bas-
cula para o eu sou é um real – mas o verdadeiro fica de tal modo de fora 
que é preciso que Descartes em seguida se assegure, de quê? – senão de 
um Outro que não seja enganador e que, por cima de tudo, possa garantir, 
só por sua existência as bases da verdade...[o]Outro, aqui Deus perfeito 
(LACAN, 1964/1979, p. 39).

A ciência, como articulação de ordem significante, faz surgir no mundo 
coisas que não existiam no plano perceptivo. Em sua exigência de coerência 
simbólica, ela progride a partir do artifício de Descartes, de remeter a Deus a 
garantia da verdade. A verdade da qual a ciência se ocupa é puramente lógica, 
jogo combinatório de uma verdade formalizada. A ciência, portanto, não se 
ocupa da verdade como causa do movimento do sujeito. “Da verdade como 
causa, ela [a ciência] não quer-saber-nada”, nos diz Lacan (1966/1998, p. 889).  
Negatividade radical na qual o autor reconhece o mecanismo da Verwerfung 
(foraclusão), originalmente atribuído à estrutura da psicose, que implica a rejei-
ção de algo no simbólico que retorna no real. Ao rejeitar a verdade como causa 
do sujeito, a ciência produz como efeito a foraclusão do sujeito. É esse sujeito 
foracluído que retorna à psicanálise, trazendo um real que escapa à linguagem. 
Para a psicanálise, a verdade opera como causa do sujeito, causa material, sob 
a forma da inscrição do significante que o divide, não sem o objeto a, resultado 
dessa divisão, pois é ele que sustenta a função da verdade como causa, real, não 
só em relação ao sujeito, mas também ao saber (Lacan, 1966/1998). Ou seja, 
sustenta a incidência do real em seus efeitos de verdade, que testemunham a 
divisão do sujeito e abrem uma fenda no saber. 

Essas considerações teóricas permitem perceber os pontos em que psica-
nálise e ciência se aproximam e os pontos em que elas se separam. Em especial 
no que diz respeito ao sujeito, a crescente articulação da ciência com o discurso 
capitalista, a partir de meados do século XX, fez com que a ciência se transfor-
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A R T I G Omasse em uma ideologia da supressão do sujeito. Isso se evidencia no fato de 
termos hoje uma ciência objetivada, distinta de uma teoria do conhecimento, 
que produz objetos que povoam o mundo, objetos forjados, gadgets, como se 
refere Lacan (1969-70/1992). São “bugigangas” que se apresentam como con-
densadores de gozo a partir da predominância do discurso da tecnociência que, 
sob o império do mercado capitalista, se infiltra em todas as áreas, produzindo 
objetos tecnológicos dos mais variados matizes, assim como drogas lícitas - 
produtos da indústria farmacêutica -, equipamentos médicos etc. A medicina se 
transformou em um campo de experimentação da indústria farmacêutica e da 
indústria de equipamentos médicos, subordinada às regras do mercado capita-
lista que, mais do que o conhecimento, visa o lucro.  O sujeito, nesse processo, 
é reduzido a um objeto, que é a sua “doença” ou o seu “mal-estar”, aos quais 
correspondem tais e tais tratamentos, tais e tais medicamentos. Ou seja, é redu-
zido a um consumidor. Como aponta Lacan: Na sociedade de consumidores, o 
elemento ‘humano’ é objetificado e se dá a ele “o equivalente homogêneo de 
um mais-de-gozar qualquer, que é o produto de nossa indústria, um mais-de-
gozar forjado” (Lacan, 1969-70/1992, p. 76). 

A partir dessas reflexões, passamos a abordar alguns temas que estão no 
centro de polêmicas que envolvem a psicanálise, a ciência e também a “econo-
mia política”, sobredeterminadas pelo discurso capitalista. 

2 PSicAnáliSe, ciênciA e PolíticA no diScurSo cAPitAliStA: AS novAS “ePidemiAS”

Na “Proposição de 9 de outubro de 1967 sobre o psicanalista da Escola”, 
Lacan (1967) enfatiza a responsabilidade dos psicanalistas na relação da psica-
nálise com a ciência, como sendo “a de extrair a verdade que lhe corresponde 
em termos cujo resto de voz nos é alocado” (Lacan, 1967/2003, p. 257, grifos 
meus).

 A universalização promovida pela ciência é uma das “facticidades” apon-
tadas por ele nesse mesmo texto, como um dos pontos de fuga que se apresen-
tam no horizonte da psicanálise. Ele os articula aos três registros, real, simbólico 
e imaginário (RSI), situando os efeitos dessa universalização no registro do real, 
em que o campo de concentração é apenas o precursor de um segregacionismo 
crescente, resultante do remanejamento dos grupos sociais introduzidos pela 
ciência em seu projeto de universalização.

Atualmente, estamos diante não só do remanejamento das populações, 
mas da objetificação e manipulação dos corpos, possibilitadas pela ciência em 
uma escala antes impensável. O nosso tempo é o da primazia dos objetos: cor-
pos e mentes estão à disposição da ciência, da propaganda e do mercado.  O 
discurso capitalista associado ao discurso técnico-científico faz hoje, mais do 
que nunca, do próprio sujeito um objeto, objeto do mercado e da ciência, cujas 
paixões e desejos são esquadrinhados e reduzidos a transtornos bioquímicos. 
Com o avanço da medicalização da existência, promovida em larga escala pela 
Medicina e pela indústria farmacêutica, nunca estivemos tão próximos como 
agora do risco de sermos reduzidos ao nosso corpo, em sua dimensão de orga-
nismo. Quais são os efeitos que isso pode ter sobre um sujeito?

A partir dessas indagações, gostaríamos de trazer brevemente dois temas 
bastante atuais, em torno dos quais vem se desenvolvendo um debate mui-
tas vezes acalorado, envolvendo diferentes construções discursivas: o discurso 
científico em suas diferentes vertentes, o discurso psicanalítico, o discurso po-
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A R T I G O lítico-cultural e o discurso midiático. Refiro-me aos temas da transexualidade e 
do autismo.

Acerca do tema da transexualidade, alguns pontos chamam a nossa aten-
ção. O mal-estar relativo à sexualidade sempre existiu como marca estrutural 
do ser falante. O conceito de transexualidade, por sua vez, surge efetivamente 
no campo médico a partir da década de 50 do século passado, momento em 
que se realizou a primeira cirurgia de transgenitalização bem-sucedida. O cres-
cente desenvolvimento dos conhecimentos científicos no campo das técnicas 
endocrinológicas de tratamentos hormonais e da cirurgia contribuiu considera-
velmente para o surgimento desse conceito e seu reconhecimento social. Nesse 
sentido, o significante transexualidade é inicialmente uma invenção da medi-
cina. Essa invenção foi decisiva no sentido de ampliar a demanda de transfor-
mação do corpo, visando uma nova identidade sexual ou uma nova identidade 
de gênero. Some-se a isso a enorme difusão pelos meios de comunicação de 
massa, que colaborou para que esse significante fosse incorporado pela cultura 
e fez do fenômeno da transexualidade o que se poderia chamar de um sinto-
ma social (Rinaldi e Bittencourt, 2008). Hoje ele ultrapassa o quadro de uma 
questão subjetiva e suscita um reconhecimento social que passa pelo apelo não 
só à medicina, mas a diferentes esferas, como a da cultura e da política, ao se 
tornar uma bandeira do movimento LGBT, e também a do Direito, na busca do 
reconhecimento legal de uma nova identidade.  

Fala-se hoje em uma “epidemia” de transexualidade, tal a difusão desse 
fenômeno, que passa a recobrir as questões relativas aos fenômenos do traves-
tismo e da homossexualidade. Vivemos em uma era “trans”, e esse significante 
assume um papel central na cultura. É no mínimo curioso que esse seja também 
o significante que marca o capitalismo financeiro e produtivo de nossa época:  
trans-nacional.

Mas o que dizer quando se observa a forte associação entre o discurso 
médico e o discurso midiático em sua íntima conexão com o discurso capita-
lista, como na série lançada pela Rede Globo de Televisão em 12 de março de 
2017, no programa Fantástico, sobre crianças transgêneras – “Quem sou eu”? 
Tratava-se de uma propaganda da novela que seria lançada pela mesma emis-
sora sobre o tema da transexualidade. 

No primeiro episódio, uma criança de 11 anos declara que sempre soube 
que era menina, apesar do corpo masculino, e isso é explicado pelo discurso 
científico através do depoimento de um médico, que afirma que o gênero é 
definido a partir da constituição cerebral, que pode estar ou não de acordo 
com a formação da genitália. Quando há desacordo, estamos diante de um 
transgênero. Ou seja, o transgênero já nasce transgênero e isso vai se manifestar 
no comportamento em torno dos 2, 3 ou 4 anos, quando a criança atinge uma 
maturidade neurológica. O tratamento começa no início da puberdade através 
de um bloqueio hormonal que inibe o desenvolvimento das características do 
gênero anatômico e, aos 16 anos, tem início o tratamento hormonal de trans-
formação corporal para o gênero cerebral. As famílias entrevistadas, atendidas 
no primeiro centro público de tratamento de crianças transgêneras (Instituto de 
Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP), declaram que pensavam que os 
filhos seriam gays – ou seja, homossexuais, mas não, eles são trans, é a grande 
descoberta que a ciência autoriza! No mínimo surpreendente!

Que consequências pode isso ter, tendo em vista que a “destransição” é 
um novo desdobramento do fenômeno da transexualidade e diz respeito à de-
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A R T I G Omanda de retorno de um sujeito transexual à identidade sexual de origem? É um 
movimento que tem se ampliado em todo o mundo.

Podemos então perguntar: será que a transexualidade, tal como é trata-
da hoje pelos discursos vigentes, não corre o risco de cristalizar e tamponar 
em uma reivindicação social e identitária medicalizada um mal-estar quanto à 
identidade sexual e à sexuação que não é inédito? Quais são as consequências 
para os sujeitos?

A psicanálise tem buscado a partir de sua ética, apesar das divergências 
entre os psicanalistas na discussão do fenômeno da transexualidade, escutar os 
sujeitos em sua singularidade, quando isso é possível, em sua demanda de mu-
dança de sexo, para reinventar com eles o caminho dessa demanda e o desejo 
que vige subjacente a ela. 

Em relação ao tema do autismo, tomo como referência uma pesquisa so-
bre o diagnóstico de autismo e suas implicações clínicas, éticas e políticas2. A 
questão que orientou a pesquisa surgiu da clínica, no atendimento ambulatorial 
de duas crianças diagnosticadas como autistas por profissionais da saúde e da 
educação, segundo os critérios do DSM IV e DSM V3. O tratamento psicanalíti-
co permitiu colocar em questão esse diagnóstico a partir da oferta de uma escu-
ta. Mesmo quando esse diagnóstico permaneceu como uma hipótese, a escuta 
desses sujeitos permitiu avanços no tratamento que antes não eram cogitados, 
a partir do “selo” atribuído inicialmente. A divergência entre os diagnósticos 
médicos de autismo e o modo como a escuta psicanalítica aborda a criança 
dita autista, a partir da aposta no sujeito, é bastante recorrente, tendo em vista a 
superdiagnosticação de autismo que se verifica hoje. 

Na Jornada do Movimento Psicanálise, Autismo e Saúde Pública (MPASP) 
realizada em 2017, em uma  mesa intitulada “Discussão entre genética, neu-
rociências e psicanálise”, Salmo Raskin, médico geneticista, relatou o seu es-
panto com o excesso de diagnósticos de autismo (ele recebe uma média de 
duas crianças por dia; há dias em que chega a atender dez crianças com esse 
diagnóstico), e o quanto a própria genética está engatinhando no sentido de 
determinar diferenciais cromossômicos/genéticos que possam indicar a possibi-
lidade de autismo4. 

A grande difusão do tema do autismo pelos meios de comunicação de 
massa tradicionais e pelas redes sociais, com predominância das abordagens 
médica e comportamental, estimula o diagnóstico precipitado feito pela escola 
e pelos próprios pais, em virtude da observação de “atrasos” no desenvolvimen-
to infantil, seja na fala, no caminhar e/ou na aprendizagem, a partir de proto-
colos preestabelecidos. De certa forma, várias crianças hoje são colocadas sob 
“suspeição” de autismo, o que assusta os familiares e retroalimenta a busca por 
diagnósticos.   

O autismo adquiriu hoje o caráter de “epidemia”, funcionando muitas 
vezes como prova de “identidade social”. O atual incremento de sujeitos diag-
nosticados como autistas está relacionado às proposições dos manuais diagnós-
ticos que definem o autismo a partir de um espectro cujos limites imprecisos 
abraçam e patologizam qualquer dificuldade ou sofrimento na vida dos sujeitos. 
Depreende-se daí uma série de tratamentos de tipo pedagógico, que se baseiam 
em um treinamento rigoroso das chamadas habilidades da vida cotidiana. 

Será que sob essa nova “identidade social” não vemos recriar-se uma 
nova forma de segregação como efeito da universalização produzida pela ci-
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A R T I G O ência? Poderíamos dizer que estamos diante da formação de um novo grupo 
de consumidores de “tratamentos especializados”, que obedecem à lógica do 
discurso capitalista, fundada nos interesses do mercado? Alguns autores têm 
proposto pensar o aumento de diagnósticos de autismo como uma consequên-
cia do discurso capitalista. 

Como efeito desse discurso, o autista, ele mesmo, ocuparia o lugar de 
objeto de consumo, objeto a ser produzido e consumido por uns e outros. 
Tomando o estatuto de objeto, o Saber (sobre o autismo e, por implicação, 
sobre o autista), adquire a condição de um bem de consumo, que deve ser 
produzido de uma forma maciça e ser forçosamente consumido... Assim, o 
autismo, controlado e governado pela ciência, explorado pelo capitalismo 
e pela mídia, leva à transformação do autista em promessas de um acesso 
ao mais-de-gozar (FERREIRA, 2015, p. 162).  

O mesmo se pode dizer em relação à transexualidade e às demandas de 
mudança de sexo, para as quais as políticas públicas oferecem “soluções” a par-
tir do saber médico. Podemos nos indagar até que ponto o interesse econômico 
do lucro que rege o discurso capitalista não se sobrepõe ao desejo dos sujeitos, 
ao sustentar uma demanda a partir de uma oferta de tratamentos especializados? 

O que parece evidenciar-se, nesses casos, são os efeitos da copulação 
entre o discurso científico e o discurso capitalista e suas consequências políti-
cas na produção de novas formas de segregação que operam sob a máscara da 
“integração social” de determinados grupos, a partir de uma identidade social 
forjada, difundida pela mídia.  

A psicanálise, seja no tratamento individual ou no contexto institucional 
público, coloca o sujeito do inconsciente e sua fala como eixo da experiência 
clínica.  A partir de sua ética e de sua política, na direção do tratamento nos 
casos de autismo, assim como nos conflitos subjetivos que envolvem os fenô-
menos da transexualidade, não oferece qualquer solução a partir de um saber 
prévio, levando em conta o sujeito e o que ele pode elaborar sobre aquilo que 
o afeta.  Não existem respostas prontas para resolver os conflitos do ser falante, 
nem soluções mágicas que possam apaziguá-los. Através de suas práxis, clínica 
e teórica, apresenta outras possibilidades de abordagem clínica desses fenôme-
nos, que levam em conta a singularidade do sujeito e a forma como cada um 
se posiciona frente ao Outro. Essas experiências clínicas têm produzido impor-
tantes e diferentes resultados, o que autoriza e convoca os psicanalistas a se 
colocarem no debate público sobre esses temas. 

notAS

2 Dessa pesquisa resultou a dissertação de mestrado de Raquel Veronica Puga, por mim 
orientada, intitulada “O diagnóstico de autismo como construção de discurso: implica-
ções clínicas, éticas e políticas” (UERJ, 2017).
3 DSM - Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) ou Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (Associação Americana de Psiquiatria 
– APA). Esse manual reúne a lista dos transtornos mentais oferecendo critérios para diag-
nosticá-los. Tem várias edições em que algumas modificações vão sendo introduzidas. 
A última edição - DSM V – foi lançada em 2013.
4 Relato da Jornada do MPASP - Autismo e Interfaces da Rede – 7 e 8 de abril de 2017.
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BREVES REFLEXÕES SOBRE O 
FANATISMO (A PARTIR DE VIAGENS 

AO IRÃ E À COREIA DO NORTE)
brieF reFlectionS on FAnAticiSm (From triPS 

to irAn AnD north KoreA)                                                                                                                                   

Nelson Asnis1

Resumo: Este breve ensaio sobre o fanatismo se baseia em observações e estu-
dos feitos pelo autor a partir de viagens ao Irã e à Coreia do Norte. É realizada 
uma introdução sobre o fanatismo em tais países, seguida por discussões sobre 
o tema. Conclui-se que o fanatismo é construído a partir da interação de três 
fatores: realidade externa propícia, transgeracionalidade e o processo contínuo 
de fanatização.

Palavras-chave: Fanatismo. Psicanálise. Política. Religião.

Abstract: This brief essay on fanaticism is based on observations and studies made 
by the author from trips to Iran and North Korea. An introduction on fanaticism 
in such countries is followed by discussions on the subject. It is concluded that 
fanaticism is constructed on the interaction of three factors: propitious external 
reality, transgenerationality and the continuous process of fanatization.

Keywords: Fanaticism. Psychoanalysis. Policy. Religion.

introdução

O fanatismo é uma complexa construção psíquica caracterizada por uma 
forma de pensar e agir de modo irracional, sem a capacidade de questionamen-
tos ou dúvidas sobre suas ideias, propostas ou modo de viver, movidos por fer-
vor e radicalismo, podendo inclusive acarretar comportamentos violentos para 
com aqueles que não compartilhem de suas certezas absolutas. Suas dogmáti-
cas motivações podem ser de natureza religiosa e política, dentre outras.

Este breve ensaio sobre o fanatismo se baseia em observações e estudos 
feitos pelo autor a partir de viagens ao Irã e à Coreia do Norte.

O Irã possui mais de 70 milhões de habitantes, uma expectativa de vida 
de 72 anos e parte de seu povo, de origem persa, como pude constatar, sente-se 
sequestrado pela teocracia dos Aiatolás. A imagem deste país na mídia ociden-
tal, via de regra, está associada à opressão, poderio nuclear e apoio a grupos 
considerados terroristas. Planejar a viagem ao Irã exigiu meses de conversas 
com a sua Embaixada em Brasília e inúmeras recomendações, dentre as quais a 
utilização obrigatória para os homens de calças e camisas de mangas compri-

1 Médico (UFCSPA), psi-
quiatra (FUMM), psicana-

lista (SBPPA), mestrado em 
Farmacologia (UFCSPA), 
doutorado em Psicologia 

(PUCRS), pós-doutorado em 
História (UFRGS). Professor 

de Psicologia (PUCRS) e 
Psiquiatria (FUMM). Trabalha 

como psiquiatra, psicotera-
peuta e psicanalista.

nelson.asnis@pucrs.br



SIG revista de psicanálise

38

A R T I G Odas, para as mulheres estar sempre de véu e nenhuma conversa sobre política 
e religião. 

Já a Coreia do Norte preocupa a todos em tempos recentes em função 
das ameaças de guerra nuclear fruto da controvertida relação com sua vizinha 
do Sul e com os Estados Unidos de Trump. O nome oficial do país é República 
Democrática Popular da Coreia. O presidente e líder supremo é Kim Jong-un, 
as relações com o mundo exterior são precárias, destacando-se a China como 
principal parceira política e econômica. Viajar a este país foi tarefa das mais 
árduas tendo em vista os contínuos relatos de pessoas que de lá não puderam 
retornar. Ao entrar em Pyongyang, sua capital, tive meu passaporte retido e fui 
escoltado por dois guarda-costas do governo durante todos os quatro dias que 
por lá passei. Se “me comportasse bem”, voltaria para casa. Detenções pode-
riam acontecer por situações bizarras caso, por exemplo, jornais ou revistas 
contendo fotos do ditador Kim fossem dobradas.

diScuSSão

o FAnAtiSmo religioSo (A PArtir De umA viSitA Ao irã)

Em meu livro Homem Bomba, o sacrifício das pulsões (2013), fruto de mi-
nha tese de doutorado em Psicologia (PUCRS), orientada pela querida e saudosa 
professora Blanca Werlang, trabalhei o fanatismo religioso do Islã fundamen-
talista cuja estrutura psíquica, pude demonstrar, é sustentada a partir de cinco 
pilares básicos:

a) apagamento da identidade individual em nome de uma identidade de 
grupo;

b) pensamento onipotente a partir do “recebimento da autorização de 
Deus” para o desfecho de seus atos suicidas;

c) afeto danificado, demonstrado a partir da perda completa da capaci-
dade de empatia, bem como pela manifestação de ódio “como expressão de 
amorosidade”;

d) ruptura da comunicação, culminando com a impossibilidade do 
diálogo;

e) criação de um estado de ordem hipnótica, transformando a mente do 
candidato a homem-bomba em um autômato na mão de seus líderes com a 
promessa de alcançar o paraíso (p. 100).

A violência do islã fundamentalista pode ser entendida com base no mo-
delo pulsional freudiano a partir da livre expressão tanática estimulada por esta 
vertente radical islâmica.

Dentre os inúmeros efeitos colaterais do fanatismo religioso islâmico, um 
dos principais é o preconceito pelo qual passa a população muçulmana que 
professa sua religião de forma pacífica. 

Em artigo publicado na Revista da SBPdePA em 2001, intitulado Por trás 
do Véu (sobre uma viagem ao Irã), na contramão da rígida teocracia iraniana e, 
diferentemente do que se poderia imaginar, descrevi ter encontrado nesse país.

Um povo hospitaleiro que não permite que se vá embora de suas casas 
sem que se beba uma xícara de chá, cidades com praças floridas e ruas 
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A R T I G O seguras para passear, embelezadas pelos cânticos de suas majestosas mes-
quitas, a sensibilidade do cinema e da poesia, a riqueza arqueológica das 
primeiras civilizações persas, a arte dos tapetes, os bazares, as casas de 
chás e seus narguilés com sabor de maçã. (p. 150).

No entanto, tudo isto fica encoberto pelo véu nefasto do fanatismo reli-
gioso, formatando em nossas mentes ocidentais a ideia preconceituosa de um 
país tão somente relacionado a terrorismo, bombas e guerras.

O povo iraniano que conheci é a antítese do terrorismo, da violência e 
do fanatismo.

Não é demais lembrar também que o fanatismo religioso não é privilégio 
do Islamismo, estando presente em todas as religiões quando empregadas de 
forma distorcida e radical.

o FAnAtiSmo Político (A PArtir De umA viSitA à coreiA Do norte)

Nos últimos anos, procurei acrescentar ao estudo desta temática o fanatis-
mo político. Assim, surgiu o projeto de viagem à Coreia do Norte.

A Coreia é governada autoritariamente, seguindo a chamada ideologia 
Juche delineada por Kim-Il-sung a partir de 1955. Esta ideologia congrega ele-
mentos do confucionismo e do stalinismo, fazendo crer na mente dos norte-
coreanos, serem eles as pessoas mais especiais do mundo e, acima de tudo, 
promovendo um fanático culto à personalidade dos ditadores Kim, os pais (ou 
donos) da pátria. 

No livro Um Psiquiatra na Coreia do Norte (2017) enfatizo que 

a ideologia Juche preconiza que o caminho para a felicidade é composto 
de autossacrifício e supressão do individual em nome do coletivo. O ho-
mem e não Deus estabelece o seu destino. Só que este destino deve ser 
baseado em lealdade e devoção aos presidentes Kim. Todos devem a vida 
a eles. Somente o patriotismo nacionalista vigora, todos os cultos religio-
sos foram proibidos. A dinastia Kim desmonta “rivais” do quilate de Jesus 
Cristo, Alá e Buda. (p. 53-54). 

Em visita a Pyongyang, capital da Coreia do Norte, pude testemunhar o 
fervor reverencial devotado aos pais da pátria. Emprega-se no plural porque 
para todo o norte-coreano, os falecidos pai (Kim il-sung) e avô (Kim Jong-il) do 
atual presidente Kim Jong-un seguem eternamente governando o país. Não há 
esquina da capital que não tenhamos uma grande pintura ou monumento dos 
dois e todo norte-coreano aprende desde criança a reverenciá-los.

O fanatismo observado na Coreia provém de uma educação em casa e 
na escola voltada prioritariamente para uma profunda idolatria à dinastia Kim, 
gerando um obstinado nacionalismo muito alimentado pelo medo. 

O fanatismo é fruto de uma complexa construção. Islâmicos fundamen-
talistas e norte-coreanos devotados aprendem com seus pais e educadores, 
desde os primeiros dias em casa e logo após na escola, quanto devem viver 
submetidos, sem questionamentos, a uma ideologia política e/ou religiosa. Seus 
pais e educadores, por sua vez, aprenderam o mesmo com a geração que os 
antecedeu.
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A R T I G OGovernantes tirânicos por vezes tomam o poder e promovem um com-
pleto apagamento da identidade individual impondo uma forma de pensar e 
agir que, repetida “à moda goebbels”, passa a ser reproduzida como se verdade 
fosse.

O povo tutelado perde sua capacidade de livre pensar estabelecendo ge-
rações e gerações de desamparados.

Freud, em O mal-estar na Civilização (1929), demonstra com clareza a 
necessidade que essas pessoas desamparadas têm de possuir um pai idealizado, 
ilimitadamente grandioso. 

O ser humano desde os seus primeiros dias até sua morte anseia por pro-
teção. Espera-se que a obtenha de pais amorosos. Caso isto não ocorra, buscará 
em um frenético apego a Aiatolás ou líderes Kim a saída para seu angustiante 
desamparo, visando a atenuar as profundezas de suas agruras existenciais.

Mas como se constrói a mente de um fanático? 

Ao longo de vários anos caminhando pelas ruas de países como Irã, Coreia 
do Norte, Malásia, Israel, Egito dentre outros, tive a oportunidade de conversar 
com pessoas diretamente envolvidas com o radicalismo religioso e/ou político.

Em todas elas percebemos serem eles portadores de certezas absolutas (e 
a impossibilidade de questionamentos) acerca de sua forma de viver e pensar. 
Não há na mente do fanático espaço para a reflexão, simbolização ou con-
trapontos que por ventura difiram de suas ideias. Nesta hora, seu ego se torna 
seriamente ameaçado de desestruturar-se e reage frente a esta angústia de ani-
quilação com violência.

Gostaria agora de ilustrar este estudo com breves passagens de uma das 
entrevistas que fiz em meu trabalho de doutorado com um fundamentalista re-
ligioso, sob o olhar de desconfiança de seus guarda-costas.

Trata-se de Ivo (nome fictício), 60 anos de idade, nascido e educado em 
um país islâmico e envolvido diretamente com o movimento de um grupo ra-
dical. Seu pai “tratou” um quadro de glaucoma grave com leituras diárias e 
obsessivas do Corão, negando-se a buscar recursos médicos, pois “se Alá quer 
assim, que assim seja”. O pai acabou cego.

Para Ivo, os homens-bomba se explodem em shoppings e mercados “por 
amor, isto é amor; amor à terra e aos que estão na terra...”. Para ele, o homem
-bomba “não está se suicidando, ele está lutando e ele sabe que o preço da luta 
dele é entregar seu corpo, entregar sua vida...”.

O estudo das pulsões de morte e suas relações com o fanatismo talvez 
como nunca se mostre tão atual. Deste ponto de vista, o suicídio é conside-
rado a expressão máxima da pulsão de morte não mitigada por Eros. Segundo 
Chemama (1995), trata-se do coroamento de um processo que se conclui com 
o triunfo do ódio e do sadismo. 

O suicídio dos homens-bomba encontra outras motivações, precisando, 
como tantos fenômenos que se passam no mundo não ocidental, ser analisado 
a partir de um complexo exame do chamado relativismo cultural. Aqui teríamos 
que entrar nos estudos antropológicos de Levi-Strauss e Morgan dentre outros 
sobre o conceito de barbárie e multiculturalismo, o que não é o objetivo do 
presente trabalho.
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A R T I G O Os fanáticos religiosos e políticos têm certeza absoluta do acerto de suas 
convicções, considerando-se respectivamente altruístas e patriotas. 

conSiderAçõeS FinAiS

Concluí, baseado em observações e estudos realizados a partir de viagens 
a países radicais religiosos e/ou políticos, que o fanatismo é construído a partir 
da interação de 3 fatores:

1 reAliDADe externA ProPíciA

Viver em lugares nos quais imperam a guerra, violência urbana, desem-
prego, humilhação, desesperança, limitação da liberdade de pensar e pesadas 
restrições materiais acentuam o estado de desamparo, promovendo terreno fér-
til para o fanatismo.

2 trAnSgerAcionAliDADe

Fanáticos são, via de regra, fruto de pais fanáticos que, por sua vez, orgu-
lharam seus pais seguindo seus ditames radicais.

3 o ProceSSo contínuo De FAnAtizAção 

O fanático não nasce fanático, recebe uma educação contínua nesse sen-
tido. Na Coreia do Norte pude perceber que todas as escolas primárias possuem 
uma sala para ensinamentos sobre os ditadores Kim. Nesse recinto os alunos 
devem se aproximar do retrato do líder, fazer reverências e dizer “obrigado 
pai”. As aulas são baseadas desde cedo na chamada “pedagogia do louvor”. Em 
um livro de matemática básica, encontramos o seguinte exercício: oito garotos 
e nove garotas estão cantando hinos em homenagem a Kim Il-sung. Quantas 
crianças estão cantando no total?

Em viagens a países islâmicos radicais pude visitar algumas Madrassas, 
escolas que ensinam o fundamentalismo desde a “educação infantil”, possuin-
do em seu currículo escolar, o manejo de armas, vestir-se com roupas militares, 
dentre outras atividades tanáticas. Os professores reforçam que os atos suici-
das dos homens-bomba são heroicos, abrem um canal com Deus com grandes 
compensações no paraíso. Uma vez adolescentes, cantam em suas músicas de 
rock o heroísmo dos shaheeds, suicidas religiosos. Pais se orgulham quando 
seus filhos são chamados às missões suicidas de martírio, considerando-os he-
róis patrióticos. Jovens carregados de ódios, frustrações e desesperança conver-
tem-se em mártires reverenciados.

É condição fundamental para o fanático a eleição de inimigos, estabele-
cendo desde cedo na mente um poderoso estado de clivagem que passa a en-
xergar o mundo sempre dividido entre fiéis e traidores, bons e maus, donos da 
razão e do saber e os energúmenos e equivocados. Aqueles que “não pensam 
como eu” seriam dignos do inferno.

Para finalizar, corroborando com o exposto neste trabalho, lembro as pa-
lavras de Amós Oz (2004), para quem o fanatismo começa em casa, na família.
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A PSICANÁLISE TRANSMATRICIAL DE RENÉ 
ROUSSILLON E SUA DÍVIDA FERENCZIANA1

the trAnSmAtriciAl PSYchoAnAlYSiS oF rené 
rouSSillon AnD itS FerencziAn Debt

Luís Claudio Figueiredo2

Resumo: No presente trabalho é apresentada uma visão de conjunto – não de-
talhada – do pensamento de René Roussillon enfatizando um ângulo específico 
de seu trabalho: sua dívida para com a matriz ferencziana no contexto da psica-
nálise contemporânea transmatricial. Neste campo teórico clínico, são focaliza-
dos os problemas dos adoecimentos narcísico-identitários, as agonias, as falhas 
na simbolização primária e seus tratamentos psicanalíticos.

Palavras-chave: Agonias. Simbolização primária. Matriz ferencziana. Psicanáli-
se transmatricial.

Abstract: In the present work is presented a joint vision – not detailed – of the 
thought of René Roussillon emphasizing its debt to the ferenczian matrix in 
the context of contemporary transmatrix psychoanalysis. In this clinical and 
theoretical field, the problems of  the agonies, the flaws in the primary symbolism 
and their psychoanalytical treatments are focused.

Keywords: Agonies. Primary symbolism. Ferenczian matrix. Transmatrix psy-
choanalysis.

introdução

A obra de René Roussillon se inscreve no campo da psicanálise contem-
porânea transmatricial. Denominamos de transmatricial o pensamento psica-
nalítico que reúne e integra elementos provenientes das duas grandes matrizes 
que definem as modalidades de adoecimento psíquico (cf. Figueiredo e Coelho 
Junior, 2018): a matriz freudo-kleiniana e a matriz ferencziana. Na primeira, 
os adoecimentos se dão fundamentalmente em função da super-ativação das 
angústias e das defesas; na segunda, ao contrário, os adoecimentos decorrem 
de processos traumáticos de passivação – ocasionando letargia, congelamento 
e, eventualmente, morte – dos recursos psíquicos, o que inclui a passivação 
das defesas e das fantasias, bem como os estados de agonia. Aliás, como vere-
mos, a distinção entre angústias e agonias é decisiva na caracterização das duas 
matrizes.

 Uma exposição detalhada destas matrizes é apresentada no livro acima 
citado, onde se encontra também a ideia de que a psicanálise contemporâ-
nea se caracteriza pelo seu caráter transmatricial em que angústias e agonias 
precisam ser consideradas e tratadas simultaneamente. É nesta conjuntura que 
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E M  PA U TAdois autores adquirem uma imensa importância teórica e clínica nas teorias e 
práticas atuais: Wilfred Bion, representando a matriz freudo-kleiniana, e Donald 
Winnicott, desenvolvendo e representando a matriz ferencziana. 

Será neste contexto que faremos uma breve apreciação da obra de René 
Roussillon. Para realçar a originalidade deste autor, faremos uma rápida compa-
ração com outro psicanalista francês que também ocupa um lugar de destaque 
no campo da psicanálise contemporânea, André Green. Green, ao contrário de 
Roussillon, será um grande pensador das angústias e sua inserção no campo 
transmatricial se dará sob a dominância da matriz freudo-kleiniana e de uma 
ligação fundamental a Bion (sem por isso descartar Winnicott). Já Roussillon, 
apesar de uma forte presença de Freud em seu pensamento metapsicológico, se 
notabiliza pela dívida para com Winnicott em seu pensamento psicopatológico 
e clínico no que este traz de mais original. Por esta via, passa a ser um herdeiro 
de Ferenczi, ainda que este autor pouco seja mencionado.  

umA comPArAção eSclArecedorA: rouSSillon x green

Dentro da nossa proposta comparativa, faremos agora a apreciação do 
pensamento de René Roussillon, seja para situá-lo claramente no campo do 
pensamento transmatricial, ao lado de Green, seja para melhor identificar suas 
ênfases diferenciadas, em contraposição às encontradas no pensamento do ou-
tro analista francês. 

Seremos levados, para início de conversa, a assinalar alguns aspectos 
que, mesmo que não estejam ausentes em André Green, encontram na obra de 
Roussillon um espaço muito mais determinante: trata-se do desamparo primá-
rio, do traumatismo primário, dos estados de agonia, da clivagem, das falhas nas 
simbolizações primárias, e ainda das ligações primárias não simbólicas. Nossa 
apresentação terá como base principal a leitura de textos publicados na coletâ-
nea Primitive agony and symbolization (Roussillon, 2011).  A simples presença 
no título da coletânea da expressão ‘agonia primitiva’ – já presente no original 
francês Agonie, clivage et symbolization – nos encaminha para o que há de 
mais central na produção deste psicanalista. O capítulo que mais nos ocupará 
e que serve de introdução ao livro se intitula ‘Primary trauma, splitting, and non
-symbolic primary binding’. Nele comparecem outros conceitos fundamentais 
à perspectiva teórica de René Roussillon para a compreensão dos transtornos 
narcísico-identitários: trauma primário e clivagem.

Efetivamente, com Roussillon, o trauma vem para o centro da cena dos 
adoecimentos a que ele mais dedica atenção, os adoecimentos narcísico-iden-
titários. Isso nos sugere a força da matriz ferencziana, mesmo que Ferenczi 
seja pouco mencionado por nosso autor.  Em toda a obra de Roussillon, está 
bem evidente (muito mais do que podemos encontrar no pensamento de André 
Green) a dimensão da passividade original (desamparo) e a experiência da pas-
sivação, em pacientes precocemente traumatizados e que precisaram recorrer a 
uma modalidade primitiva de cisão para sobreviver. O que está determinando 
a evolução psicopatológica nestes casos são as ocorrências do trauma primário, 
acontecidas durante a situação básica de desamparo original, dependência e 
ausência de recursos defensivos. É nestas condições que se evoca uma defesa 
primitiva, a cisão, que deixa uma parte do psiquismo fora do campo da re-
presentação, da simbolização e da apropriação subjetiva. Veremos como tal 
conjuntura se configura como uma radical passivação: o sujeito passa a ser 
‘agido’ por sua parte clivada e da qual não pode se apropriar. Não apenas o 



SIG revista de psicanálise

45

E M  PA U TA traumatismo produz passivação, como os efeitos do traumatismo, na forma de 
aspectos clivados, que, redinamizados, retornam, contribuem para reforçar a 
passividade.

No que diz respeito ao desamparo, podemos diferenciar um desamparo 
pré-traumático e ‘normal’ do desamparo pós-traumático que é vivido, este sim, 
no modo da passivação. No primeiro caso, é natural, há uma imensa vulnerabi-
lidade ao trauma, mas não há necessariamente nada de traumático se passando 
se as condições ambientais foram adequadas. No segundo, o do desamparo 
pós-traumático, o vir a ser do sujeito é colocado em um impasse, o sujeito é 
lançado em uma condição de impotência e desespero em que a única defesa 
possível é o recuo, o retraimento, o descarte de uma parte de si mesmo, a de-
sistência em ser. Neste momento, podemos mencionar o acionamento da pul-
são de morte e a destrutividade, mas elas não são, como em Green, os fatores 
determinantes da experiência de autodestruição, e sim efeitos da experiência 
traumática interpretada em outros termos. Em Green, a pulsionalidade, em es-
pecial a pulsionalidade destrutiva, na linhagem freudo-klein-bioniana ocupa 
um lugar muito mais decisivo nos processos de adoecimento. Será, portanto, na 
elucidação dos efeitos diretos do trauma que as diferenças em relação a Green 
ficarão mais nítidas. Aqui, Roussillon se mostra mais ligado a Winnicott que a 
Bion, e, assim, mais conectado à matriz ferencziana, mesmo que citando muito 
pouco Ferenczi. 

A primeira conexão winnicottiana é a que liga desamparo, trauma e ago-
nia, sendo que este conceito, ausente em Green, é bastante usado por Roussillon, 
em um evidente recurso a Winnicott e ao seu texto ‘Medo do Colapso’. Como 
veremos, os ‘estados agonizantes’, em Roussillon, provêm do esgotamento dos 
recursos psíquicos do sujeito em situações extremamente adversas. 

Como sabemos, a ideia de que recursos psíquicos se esgotam é de uma 
indiscutível origem ferencziana e a reencontramos em Roussillon sem que sua 
proveniência, aliás, seja reconhecida.

A lógica da produção dos estados agonizantes é a seguinte:

A noção de ‘agonia primitiva’ equivale justamente ao esgotamento de 
recursos psíquicos. 

1. Em primeiro lugar há um esgotamento dos recursos próprios do bebê 
ou criança pequena; este é o tempo X do afluxo pulsional na ausência de recur-
sos psíquicos e motores suficientes no sujeito (esgotam-se);

2. Mas, quando se abre neste momento um horizonte de esperança na 
chegada dos recursos auxiliares, provenientes do objeto primário (em termos 
bionianos, poderíamos falar em uma ‘preconcepção’ do outro sujeito como re-
ceptador de mensagens com pedidos de socorro, e disponível para atendê-los), 
pode vir a ocorrer o quase esgotamento da esperança nos recursos do objeto 
primário: é o tempo X + Y com sua dupla possibilidade. Os recursos auxiliares, 
mesmo que atrasados, podem chegar ainda a tempo, e aí a esperança se instala 
e consolida; ou, ao contrário, o objeto primário falha e deixa a necessidade de 
atenção e ajuda realmente insatisfeita;

3. Neste caso, ocorre a ultrapassagem de todos os recursos e esperanças; 
instala-se a desesperança, a desconfiança, o desespero; aqui se dão as experi-
ências de agonia no tempo X + Y + Z. Então a experiência agonizante invade o 
psiquismo.

Roussillon alude mesmo, para falar deste momento da experiência agô-
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E M  PA U TAnica, ao ‘terror agonizante’, confundindo, de forma um tanto indiscriminada, 
a teorização bioniana sobre o terror sem nome (nameless dread), e a agonia 
(agony) de que nos fala Winnicott. 

É evidente a presença da problemática da passivação na linhagem fe-
rencziana: a ideia de recursos limitados e esgotáveis é indispensável na com-
preensão das patologias narcísico-identitárias, segundo Roussillon, e quando 
este esgotamento ultrapassa um certo limite é de passivação que se trata. Com 
os recursos esgotados, o paciente traumatizado se apassiva, melhor dizendo, é 
apassivado.

É justamente a experiência da agonia que requer uma defesa radical, pri-
mitiva, como a cisão (clivagem) primária: esta é uma reação primária ao trauma 
primitivo (ou precoce). Nesta cisão, gera-se um movimento de ‘retirar-se da 
experiência’, ‘anestesiar-se’, deixar partes de si mortas ou em estado de morte, o 
que Ferenczi chamou de autotomia, a morte do próprio. Neste momento, nosso 
autor é obrigado a fazer um breve reconhecimento a Ferenczi: Ferenczi, admite 
Roussillon, foi o primeiro a descrever tal tipo de situação e adoecimento em que 
opera esta forma extrema e paradoxal de defesa, uma defesa paradoxalmente 
passiva em que, para se manter vivo, o sujeito se deixa parcialmente morrer por 
meio desta clivagem narcísica. Roussillon chama a atenção para a diferença 
entre a clivagem de que está falando e a clivagem de que falava Freud em suas 
últimas obras. Aquelas eram cisões no seio do ego, entre duas correntes ativas 
de representações defensivas, uma que aceitava a realidade tal como percebi-
da, outra que a recusava. A cisão que interessa Roussillon como resposta ao 
traumático deixa uma parte da experiência fora do campo das representações, 
tornando esta parte da experiência do indivíduo absolutamente não subjetiva-
da. O sujeito a sofre, não a domina, dela não se apropria, é agitado e assediado 
por ela.

Esta parte que fica fora – e aqui Roussillon reabilita a intuição de Freud 
de que marcas não representadas da experiência permaneceriam em Fueros, 
‘não-lugares’ do psiquismo – efetivamente, força entrada no psiquismo: é o que 
Roussillon denomina de ‘retorno do clivado’. Na verdade, é um retorno imposto 
justamente pela ‘falta de lugar’ deste material cindido, é uma pressão em busca 
de lugar no campo psíquico e representacional. Ora, este retorno do cindido 
que se dá na forma de alucinações, somatizações e atos compulsivos evoca 
defesas secundárias; são como assombrações ativas, posto que ‘mortas’, que 
agitam o sujeito e ativam suas defesas. Ou seja, em decorrência da passivação, 
o retorno do clivado produz ativações, angústias e defesas que virão se somar 
ao sofrimento propriamente agônico. 

A descrição dos transtornos narcísico-identitários não ficaria completa se 
não levássemos em consideração justamente estas defesas secundárias contra 
o retorno do clivado. Neste momento veremos reaparecer, de uma certa forma, 
as marcas da matriz freudo-kleiniana: mesmo que os recursos para a saúde te-
nham se esgotado, o próprio adoecimento vai exigir a ativação de mais e novos 
recursos defensivos.

De fato, a cisão mata ou deixa morrer para preservar alguma vida, para 
garantir a sobrevivência. E, quando aquilo mesmo que parecia morto e des-
cartado faz seu retorno, percebe-se que a própria ideia de retorno do clivado 
pertence à matriz freudo-kleiniana, pois o psiquicamente morto está sujeito a 
reativações e reinvestimentos. Mas tais reativações ameaçam a subjetividade 
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ameaça de novas agonias – e este se defende ativamente.

Adentramos, portanto, o campo das defesas complementares. Em primei-
ro lugar, vem a tentativa de renovação do contrato narcísico pela via da sub-
missão ao objeto primário em contraposição à agonia. Aqui reencontramos a 
ligação quase indissolúvel com o mau objeto de que nos fala Green em diversos 
textos. Parece também haver alguma proximidade entre esta submissão e o que 
entendemos como ‘identificação com o agressor’. Há ainda os mascaramentos 
neuróticos de adoecimentos narcísico-identitários. São situações em que ‘solu-
ções’ neuróticas protegem os pacientes apassivados de estados psicóticos. 

Finalmente, Roussillon nos chama a atenção para as ligações não simbóli-
cas em sua dupla proveniência. De um lado, há o que ele denomina de neutra-
lização energética: trata-se de neutralizar o retorno do clivado, restringindo os 
investimentos de objeto e as relações objetais capazes de reativar a zona trau-
mática primária e o estado degenerativo de falta que a acompanhou. Caberia 
neste momento apontar uma sutil diferença entre “restringir os investimentos 
de objeto” (Roussillon) e o “desinvestimento e desobjetalização” (Green). Cabe 
também assinalar a ligação entre neutralização e congelamento, para nos lem-
brar das observações de Green acerca do ‘amor congelado’ em seu texto sobre 
a mãe morta (Green, 1980). Ou seja, tudo indica que os dois autores estão 
falando dos mesmos pacientes, dos mesmos processos e fenômenos psíquicos, 
mas a partir de arranjos teórico-clínicos ligeiramente distintos, apesar de ambos 
pertencerem ao campo do pensamento transmatricial.

 Mas, além desta defesa que corresponde a um ‘suplemento apassivante’ 
(matriz ferencziana) contra a ativação implicada no retorno do clivado, há as 
‘suturas por ativação’ totalmente oriundas da matriz freudo-kleiniana. Aqui se 
situam as ‘soluções sexualizadas’, as ‘soluções somáticas’ e somatizações, as 
‘soluções grupais e institucionais’ e a ‘solução delirante ou psicótica’.

Entre as soluções sexualizadas, ressaltam o masoquismo perverso e o fe-
tichismo. Mas o importante é perceber que, através destas ligações não simbó-
licas, o clivado que retorna é ‘amarrado’, para que ele não destroce a subjeti-
vidade cuja sobrevivência mínima dependia da manutenção fora dos circuitos 
psíquicos e da apropriação subjetiva das experiências traumáticas e estados 
agonizantes. 

O que vemos em René Roussillon é o entrelaçamento da problemática 
das passivações (matriz ferencziana) e das ativações (matriz freudo-kleiniana) 
nas patologias narcísico-identitárias. Mas, como a neutralização e as amarra-
ções acima mencionadas não são capazes de acolher e transformar as experiên-
cias emocionais intoleráveis, abre-se para a clínica dos adoecimentos narcísico
-identitários o horizonte de uma tarefa fundamental: a simbolização.

A problemática das simbolizações nas patologias narcísico-identitárias 
exige de Roussillon uma distinção importante: as falhas na simbolização se-
cundária nos adoecimentos neuróticos, bem compreendidas por Freud e, mais 
ainda, por Melanie Klein e seus seguidores, não se confundem com as falhas na 
simbolização primária nos sofrimentos narcísico-identitários. 

No primeiro caso, houve um processo de representação, e mecanismos 
de defesa – principalmente a repressão ou recalque – desalojaram parte das 
representações indesejáveis e intoleráveis; tais representações foram confinadas 
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vamente acesso à consciência.

A psicanálise que é praticada nestas condições tem como modelo o traba-
lho do sonho. Seja como via real de acesso ao inconsciente, deixando um canal 
aberto entre os processos primários e secundários (o que Green chamou de 
processos terciários), seja como elaboração primária da experiência emocional, 
analista e paciente sonham seus encontros na situação analítica.

No outro caso, o das falhas na simbolização primária, por causa de falhas 
graves dos objetos primários, não se formaram representações; a cisão primá-
ria de que nos fala Roussillon, evocada pelos traumatismos primários, exclui 
elementos da experiência do campo do representável, do simbolizável e da 
possibilidade de apropriação subjetiva. O próprio sonhar está comprometido 
ou impossibilitado. Fica em falta o que ele chama de simbolização primária e 
os elementos excluídos (negados) retornam como alucinações, psicossomatoses 
e compulsões. 

Para o enfrentamento clínico psicanalítico desta falha, o recurso a 
Winnicott e às suas elaborações sobre o brincar e o jogar torna-se indispensá-
vel, embora a própria questão dos processos de simbolização, em geral, tenha 
sido muito mais trabalhada e valorizada na matriz freudo-kleiniana. Contudo, 
dar destaque ao conceito de ‘simbolização primária’ dependeu justamente 
de Roussillon haver suplementado a matriz freudo-kleiniana com a matriz fe-
rencziana e incluído os adoecimentos por passivação no rol das questões a se-
rem contempladas e tratadas pela psicanálise. A ausência da chamada ‘simboli-
zação primária’ é de fato uma evidência da incapacidade do sujeito para iniciar 
o processo de transformação de sua experiência emocional sem a ajuda do 
objeto primário e do analista. Ao introduzir o modelo do brincar, Roussillon não 
apenas aponta sua dívida para com Winnicott, como admite que fora Ferenczi 
(“begining with Ferenczi”) o grande pioneiro na introdução de tal modelo na 
análise de adultos. Esta herança ferencziana pode ficar encoberta pela forte he-
rança freudiana a que Roussillon faz continuamente alusão, mas que, por si só, 
não teria levado nosso autor às suas mais importantes descobertas, nem mesmo 
no plano da metapsicologia em que Freud reina quase absoluto. Mas nos pla-
nos psicopatológicos e clínicos o reino freudiano precisa mesmo dar espaço a 
outras heranças. É o que tentamos sugerir neste pequeno trabalho.
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A SIMBOLIZAÇÃO PRIMÁRIA E A VIABILIZAÇÃO 
DO PRIMADO DO PRINCÍPIO DE PRAZER 

the PrimArY SYmbolizAtion AnD the viAbilitY oF 
the PrimAcY oF the PleASure PrinciPle

Bianca Bergamo Savietto1

Resumo: Dentre as profícuas contribuições de René Roussillon para a psica-
nálise e a clínica contemporânea, este artigo busca enfocar a transposição da 
oposição entre a pulsão e as relações de objeto, mostrando a articulação entre a 
vigência do princípio de prazer e o processo proposto pelo autor como trabalho 
de simbolização primária, dando ênfase ao modo de presença do objeto que 
torna possível a realização de tal processo.

Palavras-chave: Objeto primário. Pulsão. Trabalho de simbolização primária. 
Primado do princípio de prazer.     

Abstract: Among the profitable contributions of René Roussillon to psychoanalysis 
and the contemporary clinic, this article seeks to focus on the transposition of 
the opposition between instinct and object relations, showing the articulation 
between the validity of the pleasure principle and the process proposed by the 
author as work of primary symbolization, emphasizing object’s presence mode 
that makes possible the accomplishment of such process. 

Keywords: Primary object. Instinct. Primary symbolization work. Primacy of the 
principle of pleasure.

Ao abordar a temática da superação da era das escolas e do surgimento 
das perspectivas inter e transescolares, Luís Claudio Figueiredo2 (2009) avalia 
que as alternativas inter ou transescolares mais interessantes são aquelas que, 
ao proporem e praticarem o atravessamento dos paradigmas, desfazem e trans-
põem separações e oposições que outrora vigoravam no âmbito teórico. René 
Roussillon é citado por Figueiredo como “ótimo exemplo” de postura de produ-
ção de um pensamento original, incomparável e, ao mesmo tempo, contrário à 
criação de uma nova escola.

Nesse sentido, em palestra proferida no Rio de Janeiro, o próprio Roussillon 
coloca que o pensamento psicanalítico ainda se mantém excessivamente de-
pendente da obra de certos personagens demasiado grandes; afirma assim que, 
para que a pesquisa clínica em psicanálise seja verdadeiramente feita, “talvez 
(...) seja preciso ser freudiano, e kleiniano, e bioniano, ou seja, não ser freudia-
no, nem kleiniano, nem lacaniano” (ROUSSILLON, 2014, p. 40). Trata-se do 
resgate de uma dimensão característica da criação freudiana, a dimensão de 

1Psicanalista. Mestre 
e Doutora em Teoria 

Psicanalítica pela UFRJ; 
Pós-Doutora pelo 

Instituto de Psicologia 
da USP. Professora e 

Supervisora do Curso 
de Especialização em 

Psicologia Clínica com 
Crianças da PUC-Rio.

biancasavietto@
yahoo.com



SIG revista de psicanálise

50

E M  PA U TAliberdade e pesquisa, que Figueiredo aponta como necessária diante dos novos 
desafios e demandas da clínica contemporânea – o contexto sociocultural aves-
so ao tempo exigido pelos processos de elaboração das experiências, as novas 
condições tecnológicas e seus efeitos sobre os processos de subjetivação, os 
sofrimentos não neuróticos que adentram os consultórios de forma crescente, 
entre outros. 

Exemplificando as separações transpostas nas novas perspectivas inter e 
transescolares, Figueiredo menciona pensamentos e estilos clínicos que enfa-
tizam o intrapsíquico e o intersubjetivo, levando em consideração: a pulsão e 
as relações de objeto; desamparo e dependência original e, simultaneamente, 
desejo; conflito e déficit; tanto a dimensão da fantasia quanto a do trauma. “A 
partícula e no lugar do ou aponta para o caráter complexo e paradoxal assu-
mido pelas teorizações e estilos que então se forjam, desconstruindo as velhas 
oposições paradigmáticas” (FIGUEIREDO, 2009, p. 18).

Neste artigo, darei relevo à transposição, efetuada por Roussillon, do an-
tagonismo entre a pulsão e as relações objetais, lançando mão tanto do texto 
sobre o processo de simbolização publicado em português no presente número 
da revista quanto de outros trabalhos desenvolvidos pelo autor, e enfocando o 
nível da simbolização primária. Na perspectiva do autor, é fundamental a des-
construção da ideia de uma pressão à morte, já que a colocação em posição ori-
ginária de um substrato de pulsão de morte inerente ao funcionamento psíquico 
coloca em risco a essencial abertura clínica à análise de conjunturas históricas 
específicas do sujeito (Roussillon, 2001). Tais conjunturas dizem respeito à his-
tória do encontro de nossos analisandos com os objetos primordiais que portam 
para eles, ou não, uma função simbolizante e reflexiva. 

No livro Le plaisir et la répétition: théorie du processus psychique, 
Roussillon (2001) busca evidenciar que o modelo do primado do princípio de 
prazer está apoiado na hipótese de que houve ‘experiência de satisfação’ ante-
rior:  se o sujeito está vivo é porque suas necessidades fisiológicas foram sufi-
cientemente satisfeitas, de modo que houve ‘experiência de satisfação’ da ne-
cessidade e a repetição pelo reinvestimento de traços mnésicos da experiência, 
visando à redução de tensão, é possível, permitindo reinar o princípio de pra-
zer. Percebe-se que tal modelo se apoia na concepção da satisfação como in-
trinsecamente vinculada à necessidade fisiológica, já que só se pode ter certeza 
de que a primeira experiência de satisfação ocorreu – e se o sujeito está vivo e o 
modelo funciona é porque ocorreu – se ela provém da necessidade fisiológica.  

Trata-se, portanto, de um modelo no qual as “necessidades do Eu” não 
são reconhecidas nem levadas em conta na organização do psiquismo. Apesar 
de propor o conceito de “necessidades do Eu” para abarcar aquilo que é indis-
pensável ao aparelho mental para se manter e produzir o trabalho de integra-
ção que lhe cabe, Winnicott, segundo Roussillon, não define precisamente o 
conceito. Voltarei a ele e à definição que Roussillon desenvolve a seu respeito 
adiante.

Por ora, pode-se avançar que se, nessa lógica, os cuidados são fundados 
sobre a necessidade fisiológica e, deste modo, quase sempre suficientemente 
bons, então somente a ausência do objeto coloca problema, e não a sua presen-
ça. O objeto é contingente, encontrado apenas como modalidade de obtenção 
de prazer; ele traz consigo o prazer efetivo, modificando o princípio de prazer 
em princípio de realidade. Roussillon sustenta que o prazer, na lógica em ques-
tão, independe do objeto, a despeito de este ser aquilo pelo qual se opera a 
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E M  PA U TA transformação interna do princípio de prazer em princípio de realidade. Realça, 
assim, o fundo narcísico que o primado do princípio de prazer implica: 

Se o objeto está presente de saída é como objeto da/para a autoconserva-
ção; do ponto de vista do erotismo do sujeito, da organização de sua vida 
pulsional, o que prima é o movimento autoerótico. O prazer não é com 
o objeto, ele é prazer solitário derivado do encontro com o objeto, ele se 
constitui na ausência ou no esquecimento do objeto, independentemente 
dele. (...) Instaurada assim a base do psiquismo, o encontro com o objeto, 
sua descoberta como objeto erótico, não modifica o fundo narcísico do 
funcionamento psíquico, somente complexifica o percurso, o objeto será 
encontrado apenas como desvio obrigatório para o caminho do prazer de 
si (ROUSSILLON, 2001, p. 57. Tradução minha). 

De acordo com o autor, é esta implicação teórica, a do fundo narcísico 
do funcionamento mental, que coloca em crise a metapsicologia e engendra a 
virada de 1920, a qual abrirá caminho para uma “desnarcisisação” da base do 
psiquismo. 

Introduz-se como fato fundamental no artigo de 1920 a constatação da 
existência de um processo diferente e independente do princípio de prazer: um 
automatismo de repetição de experiências que, segundo o próprio Freud, não 
comportam nenhuma possibilidade de prazer e não trouxeram satisfação algu-
ma, nem mesmo às moções pulsionais ulteriormente recalcadas. Diante desta 
repetição cega, o princípio de prazer deixa de se configurar como princípio de 
fundamento do psiquismo. É essencial, no entanto, frisar que ele, ao invés de 
desaparecer, é relativizado, fazendo-se exercer em um segundo nível, ou em 
certas condições, posteriormente a um processo que garanta o seu controle 
sobre a vida psíquica. 

É o trabalho que Roussillon propõe como trabalho de simbolização pri-
mária que se constitui como processo assegurador da vigência do princípio de 
prazer no funcionamento mental. Isto porque, como Freud formula em 1920, 
a primeira urgência psíquica é a de dominar a experiência. Roussillon (2008a) 
acrescenta que dominar a experiência não significa, em um primeiro nível, 
compreendê-la e sim não sucumbir ao seu transbordamento, ou seja, ser capaz 
de suportar vivê-la e de inscrevê-la em si, sem o acionamento de um conjunto 
de defesas contra a própria experiência ou seu caráter desorganizador. Pois a 
experiência subjetiva de base que consiste na matéria-prima do psiquismo pos-
sui caráter eminentemente enigmático, ambíguo e complexo, sendo multissen-
sorial, multipulsional, multiperceptiva e multitemporal, mesclando o presente e 
o passado, o dentro e o fora, o que é meu e o que é do outro (p. 21). 

Logo, existe um primeiro nível de transformação e de metabolização da 
experiência que descondensa a sua complexidade e lhe confere um cunho sim-
bólico/pré-simbólico que é indispensável ao asseguramento secundário do pri-
mado do princípio de prazer. Este é viabilizado, justamente, pelas primeiras 
formas de representação simbólica produzidas nesse primeiro nível. 

Como Roussillon insiste em recordar: lembremos que Freud, em 
“Construções em análise”, refere-se a experiências precoces que retornam de 
maneira alucinatória e se “disfarçam” na percepção atual. Pois bem, na contra-
mão do processo analisado acima – de viabilização da primazia do princípio 
de prazer pelo trabalho de simbolização primária – a repetição automática de 
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E M  PA U TAexperiências que não promoveram qualquer satisfação se caracteriza como re-
petição alucinatória de “experiências de morte psíquica, de agonia primitiva, 
repetição de experiências de ser não-sujeito, de não-ser subjetivo”, assevera 
Roussillon (2001, p. 65-66. Tradução minha) apoiado em “O medo do colapso” 
(Winnicott, 1963).

É neste ponto que se faz crucial a ultrapassagem da implicação teórica 
embutida no modelo da primazia do princípio de prazer, a do fundo narcísico 
do funcionamento mental. É imprescindível, aqui, superar o postulado narcísico 
de que o trabalho de simbolização, do qual emerge a vida psíquica, se realiza 
na solidão da ausência do objeto. Neste sentido, Roussillon (2012) elabora que: 
“A simbolização não é um trabalho solitário, por natureza o símbolo é ‘social’, 
ele implica uma relação intersubjetiva, ele resulta daquilo que eu propus no-
mear como um ‘entre je(u)’, isto é, um jogo intersubjetivo” (p. 159. Tradução 
minha).

Para o autor, o trabalho de simbolização primária se efetua na presença do 
objeto. Ademais, tal processo se efetiva na medida em que o objeto, retomando 
o conceito cujo desenvolvimento deixei em suspenso, atende às “necessidades 
do Eu”. Ou seja, à medida que o modo de presença do objeto comporta certas 
qualidades que lhe permitem assegurar uma função simbolizante e reflexiva 
para o sujeito, promovendo ao Eu a metabolização subjetiva da experiência.

O aspecto principal na concepção de Roussillon acerca do modo de pre-
sença do objeto que possibilita a apropriação subjetiva da experiência pelo Eu, 
além da constituição de um narcisismo primário suficientemente bom, é o da 
construção do objeto primário – anterior à sua apreensão e discriminação pelo 
jogo da diferença – como duplo de si, como semelhante, como espelho capaz 
de refletir o sujeito, capaz de compartilhar/reciprocar o prazer e a satisfação do 
encontro por meio de uma coreografia sutil e complexa.  A fim de descrever 
esse ballet precoce, o autor lança mão da ideia do estabelecimento de uma 
relação homossexual primária em duplo (Roussillon, 2008b).

Farei uma observação antes de prosseguir rumo ao exame dos dois níveis 
intrincados de compartilhamento de prazer que estão em jogo na relação ho-
mossexual primária em duplo, a fim de esclarecer que a referência ao ‘duplo’ 
exclui a pura semelhança que produziria confusão psíquica. Não se trata de 
indiferenciação nem de fusão, e sim de um outro primordial que se torna e é 
tornado semelhante no encontro3.

Passemos agora aos dois níveis intrincados de compartilhamento de pra-
zer que estão em jogo na relação homossexual primária em duplo. O primeiro 
nível é o do compartilhamento estésico, sensorial; é ele que engendra o inves-
timento libidinal do corpo. Trata-se de um ajustamento/afinamento sensorial 
recíproco, aproximado e transmodal, por meio do qual os estados internos do 
bebê são refletidos “em espelho” pelo eco que o objeto primário oferece em res-
posta. O segundo nível é o do compartilhamento afetivo, marcado pela sintonia 
emocional. Roussillon sublinha que o segundo nível se apoia sobre o primeiro, 
o das sensações corporais, uma vez que são estas que compõem as emoções.

É possível entrever e de suma importância explicitar que, para o autor, 
além da vertente da descarga, a pulsão possui valor mensageiro:

Ao lado do lugar da descarga, (...), é preciso também poder reconhecer 
na pulsão a dimensão de um sentido, de um vetor de toda comunicação 
em direção ao objeto. O prazer e a satisfação dependem tanto da “descar-
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E M  PA U TA ga” da tensão interna, elemento fundamentalmente “narcísico” da pulsão, 
quanto da troca que a mensagem que ela porta para o outro torna possível, 
elemento então “objetalizante” da vida pulsional (Roussillon, 2008b, p. 
129. Tradução minha).

Quando a experiência do encontro primitivo com o objeto é suficiente-
mente satisfatória, quer dizer, quando as “necessidades do Eu” são atendidas 
pelo objeto na medida em que este garante uma função reflexiva e simbolizan-
te dos estados internos do sujeito, o reinvestimento de traços mnésicos dessa 
experiência superpõe-se à realização alucinatória do desejo, efetuando-se sob 
o primado do princípio de prazer e simultaneamente assegurando a sua prima-
zia. Porém, quando tal experiência não é satisfatória, o reinvestimento de seus 
traços mnésicos efetua-se para além do princípio de prazer, e estamos diante 
do já mencionado automatismo de repetição alucinatória de experiências não 
simbolicamente representáveis – “disfarçadas” na percepção atual – “sem saída 
(devido à imaturidade), sem fim (o tempo e seu limite não estão constituídos) e, 
portanto, sem esperança” (Roussillon, 2001, p. 66. Tradução minha).

Desse modo, Roussillon inscreve a pulsão de morte nas experiências de 
inadequação do objeto às necessidades da criança, e a articula ao vivido de 
destruição, ao desligamento reacional aos estados traumáticos primários. Os 
traços mnésicos dessas experiências de agonia primitiva são submetidos a uma 
compulsão à repetição que se exerce porque elas não puderam ser simbolizadas 
e integradas. A hipótese formulada pelo autor no que concerne aos sofrimentos 
narcísico-identitários, nos quais a função subjetivante do Eu está em apuros e os 
quais estão na origem de uma “falta a ser”, é justamente a “de uma organização 
defensiva contra os efeitos de um traumatismo primário clivado e a ameaça 
que este, submetido à compulsão à repetição, continua propagando à organiza-
ção do psiquismo e da subjetividade” (Roussillon, 1999, p. 9. Tradução minha. 
Grifos do autor).

Roussillon ressalta, entretanto, dentre os destinos do retorno compulsivo 
daquilo que escapa à integração, a possibilidade de sua significação como “o 
efeito irredutível do desejo e da vida, como o próprio movimento desta que 
pressiona sempre a retomar para prosseguir o trabalho de simbolização e de 
apropriação (...)” (Roussillon, 2001, p. 68. Tradução minha). Transformada as-
sim em compulsão à simbolização, a repetição poderá ser apreendida subjeti-
vamente como repetição diferente, como representação / re-apresentação, suas 
diferenças podendo começar a ser descobertas “e, com elas, a parte de criação 
própria do sujeito, a parte de transformação que cada ‘repetição’ comporta” (p. 
69).

notAS

2 Gostaria de expressar a imensa satisfação de ter Luís Claudio Figueiredo como a outra 
voz da empreitada proposta pelos editores para este número da revista – a de, tendo em 
vista a publicação em português do texto de René Roussillon sobre o trabalho de sim-
bolização, discorrermos acerca de contribuições do autor para a psicanálise e a clínica 
contemporânea. Foi sob supervisão de Luís Claudio ao longo do meu pós-doutorado 
que tive a oportunidade de organizar duas reuniões científicas em torno do pensamento 
de Roussillon, com a presença deste como convidado internacional. Aproveito o ensejo 
para agradecer a Octavio Souza, que organizou conosco as reuniões científicas, pela 
leitura crítica deste artigo e pela constante e enriquecedora troca.
3 A esse propósito, cabe rememorar que Winnicott, em “A experiência mãe-bebê de 
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E M  PA U TAmutualidade” (1969), fala de uma “mãe que se acha (...) tão identificada com o bebê, 
de maneira que sabe sem pensar mais ou menos do que o bebê precisa, e, na saúde, ela 
faz isto sem perder a sua própria identidade”, advertindo em nota de rodapé que “Na 
psicopatologia, ela pode achar-se tão identificada com o bebê que perde a sua capaci-
dade materna” (p. 201. Grifos meus).
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C O N V I D A D O

O TRABALHO DE SIMBOLIZAÇÃO*
the worK oF SYmbolizAtion

René Roussillon**

Resumo: Partindo da compreensão da simbolização como um importante con-
ceito para os clínicos, este trabalho busca desenvolver suas formas e sua com-
plexidade. Autores clássicos e contemporâneos são utilizados como fundamen-
tação teórica, fazendo uma importante base para a construção das ideias do 
autor. A discussão aborda os fundamentos da simbolização, a simbolização 
primária e a simbolização secundária. O artigo conclui com a retomada da 
ideia de que a expressividade humana é polimorfa e só se concebe como tal.

Palavras-chave: Clínica. Complexidade. Psicanálise. Simbolização.

Abstract: Starting from the understanding of symbolization as an important 
concept for clinicians, this work seeks to develop its forms and its complexity. 
Classical and contemporary authors are used as theoretical foundation, making 
an important basis for the construction of the author’s ideas. The discussion 
addresses the fundamentals of symbolization, primary symbolization, and 
secondary symbolization. The article concludes with the resumption of the idea 
that human expressiveness is polymorphic and is only conceived as such.

Keywords: Clinic. Complexity. Psychoanalysis. Symbolization.

Nós situamos o trabalho de simbolização no centro da prática. Trata-se de 
um conceito cuja importância é óbvia para os clínicos, mas, ao mesmo tempo, 
muito complexo e por isso é, sem dúvida, necessário desenvolver suas formas 
e sua complexidade.

FundAmentoS dA SimbolizAção 

Comecemos, primeiramente, por situar o desafio básico. A experiência 
subjetiva inscreve-se no aparelho psíquico sob a forma que Freud chamou em 
várias ocasiões de “a matéria psíquica primária”. É o primeiro registro, a primei-
ra impressão, aquilo que, na célebre carta de 6 de dezembro de 1896, na qual 
ele especifica o processo psíquico da memória e da rememoração, é nomeado 
como “traço mnêmico perceptivo”. Os textos que seguem esta carta permitem 
complementar a descrição da natureza deste primeiro registro a partir do qual 
o processo de simbolização deverá trabalhar. Ele é multiperceptivo, de acordo 
com o esquema que Freud propôs em 1891 em seu estudo sobre as Afasias, no 
qual fornece a sua definição do primeiro registro, mas, à medida que registra 
também o vivido do sujeito e seu investimento, ele é, também, necessariamen-
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C O N V I D A D Ote, multissensorial e multipulsional; enfim, situado na interface entre o sujeito e 
seu objeto. Surge do encontro de um com o outro. Ele mistura necessariamente 
o ego e o objeto, o sujeito e seu objeto outro-sujeito. Desde já ele é, então, 
muito complexo.

Quando Freud retoma a questão em 1923, na introdução de seu artigo O 
Ego e o Id, ele salienta que esta primeira inscrição não é suscetível de “tornar-se 
consciente” sob esta forma, ela deverá então ser transformada. Em várias ocasi-
ões eu salientei que este primeiro registro estava submetido a uma compulsão 
à integração que se deduzia das últimas proposições que Freud nos legou de 
pequenos artigos escritos em Londres no fim da sua vida. Nesses escritos ele 
sublinha que as primeiras experiências são aquelas que mais tendem a se repe-
tir posteriormente, em função da fragilidade dos processos de síntese próprios 
àquela época da vida. Tais hipóteses implicam que os primeiros registros se 
repetem enquanto não forem integrados pela capacidade de síntese psíquica. 
Temos, portanto, que tentar precisar como se dá essa capacidade de síntese, o 
que a torna frágil e o que permite ultrapassar essa fragilidade primordial.

  Nesses termos, pôde-se então pensar que a condição determinante seria 
a representação da experiência subjetiva e, na mesma linha, sublinhar que as 
experiências traumáticas foram aquelas que não puderam ser representadas. 
Mas uma tal proposição, que os clínicos compreendem bem intuitivamente, 
sofre de uma formulação mal definida.

Para Freud, desde 1891, com Sobre a Concepção das Afasias, a represen-
tação não é nada mais que o conjunto de ligações estabelecidas entre vários 
dados perceptivos. Lembro, abaixo, o esquema estabelecido na época.

Ilustração original

Uma tal definição, de acordo com nossos conhecimentos atuais dos regis-
tros percepto-sensoriais, exclui uma ausência de representação. É da essência 
mesmo da base do nosso funcionamento psíquico produzir representações e o 
que muito rapidamente nomeamos de “percepção” deveria, de fato, ser chama-
do de “representação perceptiva”. É por isso que não podemos nos contentar 
em designar simplesmente por “representação” a forma psíquica da qual abor-
damos, porque, por natureza, a psique só pode trabalhar com representações 
e, além disso, para ela tudo é representação. É necessário, portanto, precisar 
“representação perceptiva” ou “representação simbólica” ou, ainda, “represen-
tação especular”, etc.
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C O N V I D A D O A integração da “matéria psíquica primária” deverá se efetuar por uma 
transformação de sua forma primitiva em uma forma pela qual eu proponho 
considerar a partir do termo genérico “simbólico”, devido à história dos concei-
tos psicanalíticos e, especialmente, pela evidência da linguagem simbólica dos 
sonhos. Mais adiante justificaremos essa denominação. 

A matéria psíquica primária, portanto, deve ser metabolizada psiquica-
mente (P. Aulagnier, Laplanche), e essa metabolização, chave da integração 
psíquica, será feita por um processo de simbolização. Esse processo de simboli-
zação torna possível um processo de subjetivação, um processo de apropriação 
ou de integração subjetiva, isto é, um processo pelo qual o sujeito humano se 
apropria de sua experiência vivida. Esta é certamente uma contribuição fun-
damental do pensamento freudiano da Segunda Tópica, que considera que a 
experiência subjetiva não é imediatamente discernível e apropriável, mas que 
existe uma tensão psíquica na direção dessa apropriação. Essa tensão psíquica 
é claramente indicada por Freud em 1932, no famoso enunciado “Wo Es war 
soll Ich werden”, que nós podemos traduzir por “Onde o Isso estava, deve advir 
o Eu”. O “Isso” pode ser definido como o local de inscrição daquilo que Freud 
chama de “matéria psíquica primária”.

Podemos também considerar que a subjetivação supõe que os conteú-
dos psíquicos tenham tomado uma forma reflexiva, que é nela e por ela que 
a reflexividade se efetua. A reflexividade não é diretamente um conceito freu-
diano, ele impôs-se como tal para ultrapassar alguns impasses da utilização do 
conceito de “consciência” no momento em que a psicanálise demonstrou a 
riqueza da vida psíquica inconsciente e a existência de processos organizado-
res e reguladores inconscientes. No entanto, Freud, sem nomear diretamente a 
reflexividade, descreve de forma clara esse conceito, particularmente em 1932, 
nas Novas Conferências Introdutórias à Psicanálise, quando evoca a função de 
auto-observação do superego no capítulo em que se dedica à decomposição da 
personalidade psíquica. 

Freud fornece, além disso, uma indicação importante quando salienta que 
o tornar-se consciente dos processos psíquicos, diríamos, portanto, “o tornar-se 
reflexivo”, depende da ligação com as representações de palavras e o aparelho 
de linguagem verbal. Mais adiante poderemos ver como é possível generalizar 
o que Freud diz a respeito do “tornar-se linguagem”, e que ele situa unicamente 
na linguagem verbal todas as formas de linguagem, como a do sonho que ele 
descreve em 1913, mas também para todas as formas de linguagem que servem 
à expressão humana.

Para resumirmos, e sintetizar o suporte que Freud pode fornecer, pode-
mos então dizer que: “a matéria psíquica primária deve ser metabolizada e 
transformada por um processo de simbolização reflexiva para ser integrada na 
subjetividade”. Percebe-se a importância de uma tal proposição em uma teoria 
da prática clínica, à medida que ela fornece uma direção para o conjunto da 
abordagem clínica. Esta última, portanto, não pode prescindir de uma teoria de 
simbolização, cujos contornos vamos esboçar agora.

o ProblemA doS regiStroS PSíquicoS e A queStão doS doiS níveiS de 
SimbolizAção

Na carta de 6 de dezembro de 1896, já mencionada, Freud propôs a ideia 
de três registros da experiência psíquica. Este é o esquema sugerido por ele:



SIG revista de psicanálise

58

C O N V I D A D O

Ilustração original

Como podemos constatar, Freud propõe três tipos de inscrição de experi-
ência psíquica: uma primeira, que ele nomeia no fio da carta “traço mnêmico” 
perceptivo para diferenciá-lo do processo de percepção que ele imagina dife-
rente na época; uma inscrição inconsciente ou segunda inscrição, que ele dirá 
que é conceitual e que é inscrita como uma representação de coisa; e uma ins-
crição pré-consciente, que representa a inscrição em representação de palavra 
e na linguagem verbal. 

Em seguida, nota-se uma hesitação na obra freudiana quando, por exem-
plo, ele retoma a questão em 1915, nos Ensaios de metapsicologia, em que ele 
evoca o problema da dupla inscrição, que significa então a questão das rela-
ções entre a representação de coisa (ou representação-coisa) e representação de 
palavra. A primeira inscrição parece ter desaparecido. No entanto, a partir de 
1923 e da escrita do artigo O Ego e o Id, aparecem potencialmente novamente 
três níveis: o do Id, aquela parte do Ego que é Ics, e aquela parte do Ego que é 
Pcs.

De um lado, Freud parece ter considerado que a primeira e a segunda 
inscrições, enfatizadas em 1896, formam uma só e elas estão separadas apenas 
por um modo de tratamento psíquico e por uma diferença de quantidade de in-
vestimento. Fortemente investido, o primeiro traço mnêmico primário é reatua-
lizado sob forma alucinatória e segundo a modalidade nomeada “identidade de 
percepção”; reinvestido de uma maneira mais fraca, ele se apresenta como uma 
simples representação de coisa e segundo uma modalidade nomeada “identida-
de de pensamento”. Veremos que certo número de problemas clínicos e psico-
patológicos obrigarão Freud, depois dos anos 1915, a reconsiderar sua posição, 
e que o modelo da segunda Tópica irá reestabelecer três níveis de inscrição.

Mas a posição de Freud, que considerava antes de 1915 apenas dois re-
gistros e uma simples diminuição de investimento entre eles, é parcialmente 
contradita ou entra em conflito com seus escritos, principalmente aqueles re-
lacionados ao sonho. No Capítulo 6 de A interpretação dos sonhos, ele des-
creve com precisão o que chama de “trabalho de sonho”, no qual descreve as 
transformações qualitativas que o sonho submete à “matéria-prima psíquica”. 
Esses são bem conhecidos e limito-me a lembrá-los: condensação, deslocamen-
to, consideração à representabilidade, sobredeterminação. Gostaria apenas de 
salientar, porque a observação é rara, que o que Freud chama de “elaboração 
onírica” e que se refere aos imperativos da “apresentação” dos conteúdos do 
sonho, é também uma forma de reconhecimento da narrativa, à medida que é 
justamente através da representabilidade que o sonho “conta uma história” que 
poderá ser narrada posteriormente, na e pela linguagem verbal.

Um tal modelo que se refere à transformação do traço mnêmico da ma-
téria-prima psíquica em representação de coisa – sobre o qual Freud dirá em 
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delo de um tipo de trabalho de simbolização. 

A partir de então aparecem em Freud dois níveis de trabalho de simboli-
zação, um nível que poderíamos nomear de “primário” na lógica de suas pro-
posições teóricas, cujo modelo de origem é aquele do trabalho do sonho; e um 
nível que podemos nomear de “secundário”, e que estaria então implicado na 
“tradução” do sonho sonhado ao sonho narrado. Mas bastante cedo no curso da 
sua obra, Freud evoca também um outro modo de simbolização, realizado em 
estado de vigília, a partir do jogo e disto que poderíamos nomear “o trabalho do 
jogo”. Além disso, não resta muita dúvida, para todos aqueles que estiveram um 
pouco interessados neste debate, que o interesse de Freud por tantas atividades 
artísticas não linguísticas, como pintura ou escultura – Freud não era amante de 
música ou de dança –, é também um interesse por modos de simbolização do 
mesmo nível que o sonho e o jogo; os quais podem representar potencialmente 
uma alternativa. Em outros termos e abstraindo do modelo do sonho para pas-
sar ao modelo geral da atividade de simbolização, eu propus nomear “simbo-
lização primária” (1991) os processos pelos quais o primeiro traço mnêmico é 
transformado em representação de coisa (representação-coisa) e “simbolização 
secundária” o processo pelo qual a representação “de coisa” é transformada 
em representação de palavra ou, para dizer melhor, é traduzida no aparelho da 
linguagem verbal. 

o imPerAtivo de um nível de SimbolizAção PrimáriA: A SimbolizAção e A 
PreSençA

Eu gostaria de retornar agora – para introduzir mais adiante uma reflexão 
sobre o lugar da simbolização primária na prática – às razões que motivaram 
Freud a voltar para um modelo que contém três níveis de inscrições e, portanto, 
dois níveis de transformação psíquica.

É sempre difícil saber quais foram as razões que motivaram um autor a 
mudar sua teoria, especialmente quando ele próprio não nos diz claramente. 
Assim, somos obrigados a propor conjecturas para tentar compreender estas 
inflexões. Talvez existam razões pessoais, até mesmo íntimas na evolução de 
Freud, mas o nível que me parece legítimo para conduzir a reflexão é o nível 
clínico e seu impacto sobre a teorização.

Se pensarmos nos problemas clínicos que Freud traz à reflexão na época, 
é surpreendente que, na sequência de Introdução ao Narcisismo, as questões 
clínicas sobre as quais ele se debruça são formas de patologias do narcisismo 
entre as quais se destaca a questão da melancolia, “neurose narcísica” por exce-
lência. Portanto, a melancolia apresenta vários problemas que, ligados à ques-
tão da simbolização que nós tratamos, poderiam ser enunciados da seguinte 
forma: para simbolizar o objeto, deve-se suportar a sua ausência e concordar 
em fazer uma forma de luto primário (reencontrá-lo de acordo com a identida-
de de percepção). A melancolia se escora no fracasso desse luto primário, cuja 
questão é, portanto, crucialmente colocada. Porque a questão que se coloca é a 
de saber porque o luto primário não consegue se realizar, ou seja, quais são as 
condições para que o luto possa se realizar? E responder em termos de renúncia 
à satisfação pulsional “total” só desloca o problema.

A resposta que se impõe, então, engendra um paradoxo: para realizar o 
luto do objeto primário, para aceitar renunciar à identidade de percepção e pas-
sar à identidade de pensamento, é necessário ter iniciado a simbolizar o objeto!
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das condições de simbolização. Uma larga parte das reflexões modernas sobre a 
simbolização enfatiza que a simbolização é simbolização de ausência e da falta 
que ela engendra. O objeto somente seria evocado na sua ausência e para ate-
nuá-la, a simbolização tentaria fazê-lo presente, através de sua representação, 
o objeto ausente ou faltante. A alucinação “representativa do objeto” implica, 
nessa concepção, que o objeto não seja perceptivelmente presente: ou percebe-
mos o objeto ou alucinamos se ele está ausente, e é a alucinação do objeto au-
sente que dá origem a sua representação simbólica. Mas o processo alucinatório 
não pode, ele sozinho, explicar o trabalho de simbolização representativo do 
objeto, porque a alucinação tornaria o objeto demasiado presente, torná-lo-ia 
idêntico ao original, e não em representação vivida como tal. Percebe-se aqui 
o impasse teórico potencial, porque é necessário então evocar certa redução 
do investimento para pensar a emergência de uma simples representação que 
não seja confundida com a percepção do objeto. E a questão então retorna à 
redução da quantidade do investimento, ou seja, da sua ligação, e então deve-
mos nos referir ao processo do masoquismo original e a coexcitação libidinal 
ou sexual que ele implica para explicar esta ligação primária. Se a partir deste 
momento é a questão do masoquismo originário que carrega o peso do enigma 
teórico, por que, então, ele não funciona na melancolia?

Percebe-se então que o problema pode cair em um impasse, a menos 
que se tente um salto epistemológico em relação à “força constitucional das 
pulsões” (Freud) ou de uma forma de “intolerância constitucional à frustração” 
(Bion), ou até mesmo de uma intensidade singular da inveja primária (Klein). 
Muitas “soluções” que colocam a possível resposta fora do campo específico da 
Metapsicologia.

Porém, existe uma solução alternativa que permanece no seio do campo 
da Metapsicologia e que será mais largamente confirmada pelo conjunto dos 
trabalhos relativos à primeira infância.

Mas essa solução implica que se dê um passo fora do postulado narcísico 
primário presente na ideia que a simbolização e, logo, a emergência da vida 
psíquica, realiza-se na solidão da ausência. Não é possível manter indefinida-
mente o objeto ausente do processo de simbolização, não é possível manter 
na teoria o pressuposto narcísico de (um autoengendramento) da simbolização 
através da simples redução “masoquista” das quantidades de investimento sem 
fazer intervir o papel do objeto nesse processo, ou seja, pensar no papel do ob-
jeto presente, e não somente na ausência do objeto.

A partir desse momento é preciso iniciar uma reflexão sobre um modo 
de simbolização que se desenvolve “na presença do objeto”, e se queremos 
manter a todo custo o dogma de uma simbolização fundada sobre a ausência, 
podemos então pensar no modo da ausência do objeto na presença, a relação 
do objeto à falta, à falta no objeto e, assim, abrir a questão da função do pai a 
partir dessa falta.

Mas a inflexão paradigmática assim colocada tem ainda uma consequ-
ência em relação ao processo alucinatório, e esta é de outra envergadura, ele 
implica toda a atual evolução da teorização de clínicas dos casos limite e extre-
mos. Nós mencionamos que um dos pressupostos teóricos subjacentes à teoria 
da simbolização baseada unicamente na ausência era a alternativa da percep-
ção ou da alucinação.

No final de sua vida, Freud irá voltar implicitamente sobre essa alternati-
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ção como sendo o núcleo. Ele faz referência então às “experiências anteriores 
ao surgimento da linguagem verbal”, que vêm se disfarçar na percepção atual. 
O modo de retorno das experiências em questão se realiza de maneira aluci-
natória, devendo-se concluir que Freud pressupõe então a simultaneidade de 
um processo perceptivo atual e de um processo de alucinação das experiências 
precoces que se “disfarçam” na primeira. 

Uma tal hipótese é subjacente à concepção de D. W. Winnicott do objeto 
criado/encontrado: o objeto é criado dentro e pelo processo alucinatório, ele 
se encontra na percepção. Tal co-incidência1 dos processos abre o campo da 
ilusão que vai além da oposição alucinação/percepção. É necessário também 
sublinhar que a hipótese de um fundo alucinatório da psique, hipótese tornada 
plausível já que não há alternativa entre um e outro, mas sim co-incidência, 
parece estar de acordo com uma série de trabalhos decorrentes de pesquisas em 
neurociência (Mr. Jeannerod Edelmann Damasio, Kandel, etc.). 

Portanto, para pensar nas primeiras formas de simbolização, não há ne-
cessidade de pensar o objeto ausente, e a questão torna-se a da co-incidência 
entre o processo decorrente do bebê e a “resposta” do ambiente. O “sumbo-
lon”, originário da antiga cultura grega, recupera assim o seu significado origi-
nal; aquele de “colocar junto” que serve como o processo de reconhecimento 
mútuo.

FormAS e deSAFioS dA SimbolizAção PrimáriA

No capítulo dedicado ao trabalho de sonho, como já mencionado, Freud 
começa a oferecer uma descrição de alguns dos processos de nível de simboli-
zação primária. Do meu ponto de vista, mas a perspicácia de Freud é tão grande 
que avanço com muita precaução, Freud quase não foi adiante na análise dos 
processos que podem estar envolvidos nesse nível primário de transformação 
psíquica, exceto, talvez, de alguns processos sobre o fetichismo, nos quais ele 
encontra e trata simultaneidade e contiguidade – ou seja, uma forma particular 
de integração – como nas suas primeiras descrições dos processos primários. 
Mas seria necessário realizar uma pesquisa abrangente em toda a sua obra e 
todas as suas proposições sobre o sonho para explorar o que ele antecipou nos 
trabalhos que seguiram. 

É sob o impulso da exploração clínica de problemas psicóticos e dos esta-
dos limite (borderline) que certo número de autores pós-freudianos se dedicou 
a descrever processos que penso estarem relacionados ao nível de simbolização 
primária, ou seja, que contribuem a um processo de transformação da matéria 
psíquica primária em representação de coisa (representação - coisa).

As obras mais conhecidas do público francês a esse respeito são, sem 
dúvida as de P. Aulagnier  (elas abordam o que ela chama de “pictograma”, 
por exemplo, “cuidar-se de si”); D. Anzieu (o que ele nomeia “significantes for-
mais”, por exemplo, um objeto escorregadio, ou avança e recua); G. Rosolato 
(“significantes de demarcação”, por exemplo demarcação de um limite); M. 
Pinol, Douriez, (as protorrepresentações). Na literatura inglesa de que eu tenho 
conhecimento, o que me chama a atenção sobretudo é o conceito-chave in-
troduzido por M. Milner de “meio maleável”, ao qual dediquei muitos comen-
tários e prolongamentos, e que, mesmo que pertença à mesma problemática, 
aborda o problema de uma maneira diferente; voltaremos com mais detalhes 
sobre a sua função no processo de simbolização.
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descrições do processo – mesmo que as descrições não sejam feitas em termos 
de processos, tratam, em todos os casos, de processos de “metabolização” e 
de transformações – são, sobretudo, conduzidas a partir de seus registros clí-
nicos, o que também explica a diversidade das denominações propostas. Essa 
diversidade é interessante porque cada autor descreve uma forma particular dos 
processos envolvidos, mas ela implica também uma forma de babelização teó-
rica que o conceito de “simbolização primária”, que eu proponho tentar conter 
inscrevendo essas diversas contribuições na metapsicologia freudiana.

Não posso fazer aqui as descrições complexas desses vários processos, 
prefiro me referir diretamente aos próprios autores2 e vou me limitar a algumas 
observações que aparecem a partir de uma leitura geral de suas contribuições.

Em primeiro lugar, como relatei brevemente acima, sob nomes diferentes 
– pictograma, significantes, etc. –, as descrições apresentadas são (claramente) 
processos e mesmo em todos os casos de processos derivados da motricidade 
sensorial, sejam eles, por exemplo, para os pictogramas, uma passagem de fora 
para dentro ou de dentro para fora, ou, quando se trata do caso dos significantes 
formais, de descrever a forma de um movimento. Esses processos são “anima-
dos” de um movimento, eles traduzem uma ação. Essa ação, esse movimento, 
contribui para uma transformação da posição ou do estado de um conteúdo 
psíquico primário. 

Em seguida, eles são descritos como processos internos ao sujeito, como 
os processos de descrição ou metabolização de seus estados internos ou de sua 
relação com os processos externos (pelo) pictograma, ou como processos “sem 
sujeito nem objeto”, identificados pelos significantes formais, mas, no entanto, 
como processos internos ao sujeito que eles atravessam.

São processos elementares que descrevem uma ação, um movimento 
simples, mas nada impede de pensar que eles podem se combinar entre si e 
formar conjuntos mais vastos que contribuem para a criação de verdadeiros 
scenárii3. Por exemplo, um dos meus pacientes, depois de um longo tempo de 
análise sobre suas relações precoces com sua mãe, fez o seguinte sonho: “duas 
metades se juntam”. Ele comenta: “está melhor, antes isso nunca se juntava”. 
Mais tarde, ele fez um outro sonho: “duas metades de madeira se encaixam, 
isso faz um trenó, ele sobe e escorrega, mas pode parar e subir de novo”. Ele 
comenta: “antes isso não parava”. Em ambos os sonhos aparecem significantes 
formais “duas metades se juntam”, “duas partes se encaixam”, ou, ainda, “isso 
escorrega”. Mas pouco a pouco, no decorrer do trabalho psicanalítico, eles se 
combinam entre si, um sujeito aparece, ele escorrega, mas esse sujeito pode 
agora parar o movimento do deslizamento infinito do significante formal “isso 
escorrega”. 

Contudo, o contexto da análise permite completar a cena. Ele mencionou 
uma cena na qual ele via seu irmão mais novo escorregar dos braços de sua 
mãe, que não o segurava firme. Desde então o “isso escorrega e não para”, evo-
cado a respeito dos seus sonhos, abre a cenarização do acolhimento maternal 
e nós vemos despontar a forma de um fantasma, ou seja, uma representação ao 
nível nomeado por Freud como a representação de coisa (representação-coisa 
ou “representa-ação” segundo J. D. Vincent). 

Tanto D. Anzieu quanto P. Aulagnier, para permanecermos com os dois 
maiores autores e em função de suas contribuições respectivas, sublinham o 
vínculo que existe entre significantes formais ou pictogramas com o modo de 
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cessos primários é solipsista, ela só se refere ao processo do sujeito em questão. 

Eu gostaria então de propor complementos às proposições e hipóteses 
desses dois autores com a ajuda dos trabalhos sobre a primeira infância que 
se desenvolveram a partir da divulgação desses. Eu proponho três hipóteses 
complementares: a) a articulação de significantes formais e pictogramas entre 
si na formação de t, esta é a hipótese que eu acabo de introduzir, e duas outras 
hipóteses que eu vou comentar agora: b) a de uma participação do ambiente 
à “fábrica” dos significantes formais e pictogramas e, finalmente; c) a de uma 
partilha de processos de simbolização primária que contribui à sua organização 
em linguagem, condição de uma verdadeira simbolização primária.

D. Stern, graças a um método de observação de interações finas entre 
mãe e bebê, pôde colocar em evidência a existência de sistemas de afinamento 
inter ou transmodais – o que significa que as duas faces de interação têm a mes-
ma forma ou a mesma estrutura, mas que elas utilizam vias sensoriais diferentes, 
por exemplo, um movimento motor será ecoalizado4 pela mãe com a ajuda de 
um som de mesma forma rítmica e de mesma intensidade, etc. – Os movimen-
tos, estados internos, processos do bebê recebem então desta forma a sua ima-
gem em “espelho” no eco maternal que lhes são propostos em resposta. D. Stern 
descreve sobretudo isto que ele nomeia de “afinamento afetivo”, ou seja, uma 
troca afetiva “em espelho” inter ou transmodal. Mas eu lancei a hipótese (2003), 
apoiando-me nos trabalhos complementares de J. Decety e F. Nadel, de que 
existiria também um “afinamento estésico”, ou seja, da motricidade sensorial 
mesmo, o que seria uma hipótese potencialmente presente nas contribuições de 
Stern, mas que, no entanto, não foram desenvolvidas por este autor. 

No entanto, acontece que este afinamento, aliás, talvez fosse melhor falar 
em termos de “processo de afinamento” (à medida que este procede por ten-
tativa e erro) se trata de uma tensão de um vetor do encontro perdido, e esta 
perda deixa um traço. Por exemplo, um bebê tem um impulso em direção a um 
objeto, mas o objeto não está disponível ou não está sensível ou não pode ser 
atingido, o impulso do bebê de encontrá-lo não faz eco no objeto, ele se desfaz 
em um modo de presença do objeto que não o reconhece. O gesto do impulso 
se esvazia e retorna ao sujeito portando a marca desta ausência do encontro. 
Por exemplo, um gesto da mão em direção ao objeto que não o encontra retor-
na “esvaziado” em direção ao rosto e aos olhos do bebê. Nós temos aqui um 
traço a partir do qual um significante formal “conta” a história de um encontro 
que não teve lugar, a história de um impulso sem resposta. Quando a ninfa Éco 
se choca com a recusa brutal de Narciso, quando ela lhe toca e exprime seu 
amor, ela se dobra sobre si mesma e então no fundo do bosque desaparece pou-
co a pouco (um objeto enrijecido, um objeto que se desvitaliza). Para além do 
mito, em um outro registro, muitas das sequências da vida dos bebês são ricas 
de significações, mesmo que poucas delas nós saibamos interpretar. 

Desta forma, um menino de um ano, que foi cuidado durante o período 
da tarde pela sua babá, acolhe alegremente os seus pais quando estes voltam no 
fim da tarde. Depois ele avança pelo corredor e se joga no chão como se caísse. 
O pai se pergunta o que está acontecendo com o menino, mas a mãe que co-
nhece bem seu filho comenta: “ele deve ter caído e agora está nos mostrando”. 
A babá que está presente e surpresa, se lembra, de fato, que ele havia caído e se 
machucado um pouco, logo no início da tarde. As crianças “contam”, fazem re-
latórios aos seus pais daquilo que lhes acontece, a função de síntese que Freud 
assinalava ser fraca nas crianças mais jovens é tributária do ambiente, mas para 
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internos. Quando as crianças não dispõem do aparelho da linguagem verbal, é 
com a ajuda das linguagens mimo-gesto-posturais que elas exprimem, com os 
cenários que lhes são correlatos, colocando-os em cena e em ato.

Mas há outras coisas que concernem diretamente à questão da simboliza-
ção e da sua versão “reflexiva” da qual nós fizemos uma das pedras angulares 
desta definição. Todo mundo conhece a famosa retomada que Freud propõe da 
afirmação de Locke: “nada está no entendimento que não tenha estado antes 
nos sentidos”. No seu “Novo ensaio sobre o entendimento humano” Leibniz 
comentava acrescentando “se não é o entendimento ele próprio”. Com certeza, 
o entendimento e o pensamento não estão apenas “nos sentidos”, mas Freud 
acrescentou à observação de Leibniz uma nuance importante. 

No capítulo consagrado ao animismo em “Totem e Tabu”, ele observa 
que os processos psíquicos são difíceis de reter e que um processo anímico 
consiste em projetá-los no mundo ou “reencontrá-los” nos processos do mun-
do e da natureza. É desta forma que ele explica o animismo dos primitivos e o 
animismo das crianças. Isso implica que se “o entendimento e seus processos 
não se dão nos sentidos”, a sua apropriação, no entanto, a sua representação 
simbólica apropriada pelo sujeito passa pela sua “materialização”, ou seja, sua 
concretização. No caso Schreber, Freud sublinha que o delírio do juiz-presi-
dente, e em particular a utilização que ele faz dos “raios divinos”, se aproxima 
muito à sua própria teoria dos investimentos. Na análise que ele consagra à 
Gradiva de Jensen, Freud remarca também que o envelhecimento de Pompeia é 
utilizado por N. Hanold para representar a petrificação da sua vida psíquica, um 
sonho colocando em cena a narrativa deste enterro. No artigo que ele consagra 
à cena do sonho, B. Lewin toma como exemplo um sonho no qual o enquadre 
do sonho se desenrola sobre ele mesmo e desaparece provocando uma ruptura 
do processo onírico e um despertar. O processo foi logo entendido nos termos 
do fenômeno de Silberer, e Freud, em A Interpretação dos sonhos, semeou de 
apontamentos que sublinham o fato de que o sonho não apenas contém, mas 
também produz processos de pensamento. 

Os últimos exemplos evocados são exemplos que concernem aos sonhos 
e o trabalho de simbolização do qual eles são a cena, mas a questão do animis-
mo abre, ainda, outra perspectiva. Nós sublinhamos a necessidade de os bebês 
de “contar/narrar” seus estados e processos internos. Mas eu gostaria de avançar 
esta hipótese, segundo a qual uma plena utilização dos significantes formais e 
outros pictogramas pelo menininho supõe também uma forma de narração e 
um reconhecimento pelo seu ambiente humano dos primeiros processos que 
presidem as formas primárias dos processos de transformação e de simboliza-
ção. Dito de outra forma, esses processos para que sejam plenamente apropria-
dos precisam ser colocados em cena pelo bebê e, ainda, serem identificados e 
reconhecidos, e mesmo compartilhados com as pessoas significativas do seu 
ambiente primário.

Escutando de perto as diversas formas de processos “em espelho” cujo am-
biente humano satisfaz suas “conversações primitivas” com os pequeninos, nós só 
podemos ser tocados pelo fato que os processos não concernem apenas os estados 
afetivos dos pequenos, mas também os outros processos que percorrem o seu psi-
quismo e notadamente os processos de pensamento. Os processos de pensamento 
também precisam ser refletidos para poderem contribuir à função reflexiva.
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C O N V I D A D O É bem possível que uma parte dos significantes formais que Anzieu en-
contra nos pacientes em estado-limite, e que ele nomeia no curso da cura, 
sejam processos que não foram identificados e reconhecidos pelo ambiente 
primário dos sujeitos considerados. Assim, a sua reminiscência e a sua repetição 
no estado adulto testemunham a sua não integração, isto associado ao fato de 
que o ambiente primário lhes deixou em letra morta. Podemos conceber a im-
portância de uma tal hipótese nas práticas clínicas de casos extremos, à medida 
que esses são, sem cessar, atravessados pela presença destas formas processuais 
repetidas de forma interativa.

Os significantes formais presentes nesses quadros clínicos “contam” a 
história dos primeiros encontros que não tiveram lugar ou que foram traumáti-
cos em razão do tipo de resposta que eles receberam anteriormente, e eles se 
repetem e vêm ao encontro do sujeito buscando se atualizar como fantasmas 
na busca da sepultura integrativa que lhes daria um reconhecimento atual. Os 
processos de simbolização primária, como podem ser em todos os processos de 
simbolização, devem, antes serem compartilhados para se inscrever, ser inte-
grados e apropriados pelo sujeito humano. Assim, eles se tornam “processos de 
simbolização” úteis e utilizáveis, caso contrário eles vêm alimentar as diversas 
formas de compulsão à repetição. Quando os processos da simbolização primá-
ria são compartilhados, contribuem a criar uma forma de linguagem não verbal 
entre o sujeito e seu ambiente. A partilha cria, com efeito, um “objeto comum” 
que não é nem de um nem de outro, nem “colado” ao corpo de um, nem colado 
ao corpo do outro. Pela partilha o objeto se separa ao mesmo tempo de um e 
de outro. Ele se torna “objeto partilhável”, mas ele representa como podem se 
unir, juntos, um e outro, como eles podem se encontrar e se comunicar, os seus 
estados internos, um ao outro. É neste ponto que ele se torna um elemento de 
linguagem, elemento possível de uma forma narrativa. 

Eu não poderia terminar essas reflexões sobre os processos de simboliza-
ção primária sem começar a evocar a questão do meio maleável, sobre o qual 
eu terei que retornar em um próximo capítulo uma vez que se trata de uma 
noção essencial. Nos prolongamentos que eu propus do conceito de M. Milner, 
sublinhei que antes de ser uma propriedade reconhecida em certos objetos do 
mundo material como, por exemplo, nas massinhas de modelar, o meio male-
ável era, antes de tudo, uma função da relação primitiva. As propriedades do 
meio maleável são, antes de tudo, propriedades de um certo modo de relação 
e de comunicação primitiva com o objeto primário que supõe disponibilidade, 
sensibilidade, discernibilidade, constância, indestrutibilidade do objeto. É no 
jogo de transformação das “proposições” no seio da comunicação primitiva que 
se prova, antes, o objeto “meio maleável” e o esforço do objeto e do sujeito para 
se ajustarem um ao outro, compartilhar os mesmos estados e, assim, se compre-
ender. É por isto que eu propus que o meio maleável seria o objeto transicional 
do processo de simbolização, que ele seria o objeto que pelas suas diversas 
propriedades “simbolizava a simbolização”, ele representa as condições do am-
biente humano facilitadoras do processo de simbolização. Completaremos tudo 
isto no capítulo consagrado ao jogo. 

A SimbolizAção SecundáriA

Eu serei mais breve no que concerne aos processos de simbolização se-
cundária à medida que eles forem mais bem descritos e melhor conhecidos. 
Eles concernem à maneira por meio da qual as representações da coisa (re-
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scénarii nos quais elas se inserem são “traduzidas” no aparelho da linguagem 
verbal. 

A ideia de representação de palavra traduz insatisfatoriamente o processo 
da simbolização secundária, não se trata apenas de transferir as representações 
nas palavras, é todo o aparelho da linguagem verbal que está concernido. E o 
aparelho da linguagem verbal concerne também às palavras e ao seu conteúdo 
semântico, ou seja, uma propriedade propriamente linguística, que abarca toda 
expressividade verbal. Porque a linguagem é também corpo, ela não pode ser 
enunciada sem a participação da voz e do conjunto da sua expressividade, do 
conjunto da sua prosódia. Mas ela também é ação sobre o outro, ela participa 
da influência que um sujeito exerce sobre um outro, da maneira através da qual 
os conteúdos psíquicos não são apenas evocados a um outro sujeito, mas trans-
mitidos em ato, em coisa a este outro. 

Para ser breve, e relembrando aqui aquilo que nós já começamos a evo-
car a respeito da associação verbal, podemos descrever três vetores da transfe-
rência no aparelho da linguagem. 

O primeiro se exerce a partir da escolha das palavras, das suas nuan-
ces, do seu duplo ou múltiplo sentido eventual. As representações de coisas 
podem se desdobrar no aparelho linguístico empurrando na reserva da língua 
toda uma série de variações que tendem a precisar um engajamento sensorial 
singular, uma modalidade particular da ação, uma intensidade dada daquilo 
que foi provado. É, por exemplo, a questão que encontramos quando se trata 
de definir a clínica: defini-la por “escuta”, ou processo, ou “ponto de vista”, ou 
como a maneira de “se amparar” dos conteúdos psíquicos, não é indiferente e 
possui implicações práticas e teóricas, designa passagens obrigatórias e evita-
ções potenciais. 

É a dimensão mais “secundária” do aparelho de linguagem, aquela que 
é a mais digitalizada, aquela que receberá menos ambiguidade que irá cana-
lizar, o máximo possível, a interpretação que será dada por aquele a quem 
ela se endereça. Não existe, com efeito, comunicação humana que não seja 
“à interpretação próxima”, não existe, exceto em matemática ou nas ciências 
duras, comunicação humana que não guarde em si certa ambiguidade. É que o 
enunciado só é inteligível em função de um contexto, e seguidamente apenas 
em função da história comum dos protagonistas. O sentido não é um “em si”, 
ele é relativo ao estado de uma relação e esta é necessariamente contextuali-
zada e se inscreve em uma cronologia. É por isto que o valor narrativo é retido 
pelos clínicos: a narração contextualiza, tende a contextualizar, ela supõe uma 
cronologia, inscreve sequências lógicas de sucessões de eventos psíquicos ou 
materiais. 

Mas o valor narrativo mobiliza também a estilística e a organização prag-
mática dos enunciados e estes participam também do sentido transmitido, é o 
segundo vetor. A utilização do imperativo ou do condicional nos dá indicações 
sobre a relação do sujeito àquilo que ele enuncia e àquilo que lhe enuncia. Eu 
passarei rápido por isso, pois tudo isso já foi muito bem descrito. A escolha dos 
tropos e figuras do discurso não transmite apenas um conteúdo, mas transmite 
a relação do conteúdo a um outro conteúdo ou do conteúdo ao sujeito ou ao 
objeto. Mas a pontuação também pode transmitir os estados internos à revelia 
do locutor ou daquele que escuta. Eu gosto bastante de dar como exemplo esta 



SIG revista de psicanálise

67

C O N V I D A D O passagem de Proust na qual ele “asmatiza” seu leitor e compartilha com ele um 
de seus estados internos. 

Quando hoje penso que minha amiga fora morar, após o nosso regresso 
de Balbec, sob o mesmo teto que eu, em Paris, que renunciara à ideia de 
fazer um cruzeiro, que tinha o seu quarto a vinte passos do meu, no fim 
do corredor, no gabinete das tapeçarias de meu pai, e que todas as noites, 
bem tarde, antes de me deixar, deslizava sua língua dentro da minha boca, 
como um pão diário, como um alimento nutritivo e que tivesse a natureza 
quase sagrada de toda carne à qual os sofrimentos por que passamos devi-
do a ela acabam por conferir uma espécie de doçura moral, o que logo re-
cordo, por comparação, não é a noite que o capitão Borodino me permitiu 
que passasse no quartel, por um favor que, afinal, só curava um incômodo 
passageiro, mas aquela em que meu pai dissera a mamãe que fosse dormir 
na cama junto à minha. (Marcel Proust. Em Busca do tempo perdido, v. 6). 

Em nenhum momento Proust evoca a asfixia asmática no seu texto e, no 
entanto, todos que o leem sentem esta asfixia que é um efeito da pontuação. 
Basta lê-lo em voz alta e lembrarmos que nós todos começamos a ler desta ma-
neira que permanece em latência na nossa leitura silenciosa mais tarde. Assim, 
lá onde o leitor espera poder baixar a voz e encontrar um ponto que anuncia 
uma pausa necessária à leitura, ele encontra uma vírgula ou um ponto e vírgula 
que lhe obriga a retomar a sua respiração sem ter completamente soltado o ar 
residual que ele se aprontava para expirar ao encontro de um ponto. A asma 
é uma patologia da expiração, o sujeito não consegue esvaziar seus pulmões 
do ar viciado que eles contêm, ele respira antes mesmo de ter expirado, ele se 
asfixia por ausência de expiração. É precisamente isto que o estilo de Proust 
comunica a seu leitor: sem jamais evocar no conteúdo da frase aquilo que lhe 
faz ser assim, ele faz o leitor viver, de fato, isto que lhe faz ser dessa forma. No 
limite, um leitor advertido de uma escuta clínica encontrará na evocação “ela 
escorregava na minha boca sua língua, como pão cotidiano”, uma situação 
propícia a mobilizar uma experiência de asfixia, mas na sequência, “como pão 
diário, como um alimento nutritivo e que tivesse a natureza quase sagrada de 
toda carne à qual os sofrimentos por que passamos devido a ela acabam por 
conferir uma espécie de doçura moral”, será aqui, para tentar contradizer essa 
interpretação de uma experiência “incestuosa”, confirmada pelo fim da citação 
onde a situação se associa a “aquela em que meu pai dissera a mamãe que fosse 
dormir na cama junto à minha”. 

Para parafrasear um termo que eu gosto muito de J. Guillaumin, é “em 
contrabando” que o estado interno passa de um sujeito a outro, do autor ao 
leitor. 

A terceira maneira pela qual as representações-coisa e representa-ações 
passam do aparelho da linguagem e buscam trilhar um caminho na simboliza-
ção secundária se efetua pela via da voz e da prosódia. A voz porta mensagem, 
pelo seu grão, seu timbre, sua entonação, ela é corpo e transmite uma relação 
ao corpo, voz de cabeça ou voz de garganta, voz rouca ou aguda, monótona ou 
rica em picos, ela “diz” alguma coisa da relação do sujeito à situação e ao seu 
modo de presença na situação, seu modo de encarnação subjetiva. 

Mas as modulações da voz que constituem a prosódia, o tom dado aos 
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forma, estados de ser, cenários particulares. A voz pode se extinguir, se apagar, 
cair até não ser mais do que um pequeno sopro, ela pode se desafetar, ou até 
mesmo se desencarnar, ela pode se inflar e dizer do orgulho de um sujeito. Mas 
ela pode também transmitir diretamente os momentos de simbolização primá-
ria. Um gestual significante desta pode estar acompanhado de um “vlan!” ou 
de um “plash!”, um objeto que foi de um “pfuit!” sonoro, uma queda de um 
“badaboum!”, etc. 

 Vejamos aqui um pequeno fragmento de L-F-Céline, um dos grandes 
estilistas do século XX, que articula a expressividade verbal, os efeitos de estilo 
e as onomatopeias significantes. 

Eu tenho o direito à algumas lembranças, elas me vêm como fios de cabelo 
na sopa... Oh, tanto pior! Verdun, eu quero dizer, 14 de outubro, a reani-
mação do décimo segundo... Eu estava lá com o meu furgão. O regimento 
em Woëvre... Eu vejo ainda a ponte Levis de Verdun levantada sobre as 
alavancas, eu enviava a palavra-chave... A ponte-Levis rangia, cedia, a 
guarda, os doze homens saíam a verificar os furgões um por um... o exér-
cito estava agora sério, a prova, ele ganhou a guerra... Nós entramos então 
em Verdun desfilando, buscar nossas tigelas e mochilas... a gente ainda 
não sabia do resto! ... se nós soubéssemos aquilo que nos esperava a gente 
não teria se movido, a gente não pediria nem a ponte Levis, nem o posto... 
não saber é a força do homem e dos animais...

A estrutura deste extrato é particularmente interessante à medida que ela 
está em abismo, o processo descrito e a maneira pela qual ele é descrito reto-
mando uma a outra. Céline descreve a maneira como certas lembranças “pas-
sam a ponte Levis”, ou seja, os sistemas de censuras linguísticas que comandam 
a secundariedade, como, através das onomatopeias, ele faz sentir a sua precipi-
tação e a maneira como elas vão desorganizar a enunciação, cortá-la, declamá
-la, mas como também elas desejam exercer uma função de desconhecimento 
ativo (“não saber é a força do homem e dos animais...”), etc.

A essência da simbolização secundária é traduzir a forma da simboli-
zação primária no aparelho de linguagem, mas ela pode também traduzir os 
processos de simbolização primária inacabados, não tendo ainda alcançado 
uma organização narrativa cenarizada (sujeito/ação/objeto/contexto/etc.), pode 
ainda guardar certos traços de significantes formais ou certos pictogramas ou 
significantes de demarcação. 

Para terminar este capítulo, gostaria de lembrar a existência de um nível 
de simbolização secundária se efetuando a partir do aparelho de linguagem 
verbal e que não faz desaparecer os outros níveis de linguagem, o corpo e a sua 
gestualidade, suas posturas, as mímicas do rosto acompanham e são mesmo 
necessários à troca e à comunicação humana, eles contribuem para lhe dar sua 
cor sensorial e afetiva: a expressividade humana é polimorfa e ela só se concebe 
como tal. É por isso que como nós já evocamos, a escuta clínica da associação-
dissociação e da narrativa psíquica devem ser “plurais” e “polifônicas”. 
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Ilustração original

notAS

1 Nota do tradutor: Aqui, optamos pela utilização do hífen no termo co-incidência para 
enfatizar a ideia do autor de que se trata de duas ações que incidem no mesmo mo-
mento: a criação e o encontro do objeto. Nesses termos, optamos pela manutenção do 
hífen para marcar a não correspondência do termo com a palavra “coincidência” que 
remeteria a outro sentido. 
2 Nota original do autor: Retiro do percurso de A. Brun uma rápida descrição sintéti-
ca dos principais processos em questão. O pictograma concebido por P. Castoriadis-
Aulagnier é caracterizado por uma indissociabilidade entre o espaço corporal, o espaço 
psíquico e o espaço exterior. O protótipo do pictograma é o encontro originário seio/
boca: o seio inserido na boca faz parte do próprio corpo, sem descontinuidade corporal, 
e o pictograma no originário vai colocar em cena a boca e o seio como uma entidade 
única e indissociável. Essa experiência sensorial inaugural só pode assumir duas formas: 
a forma de tomar para si o prazer, ou a forma de rejeitar para fora de si o desprazer. A 
primeira forma de união acompanhada de prazer é designada como pictograma de li-
gação, que representa um estado de mesmidade, de indiferenciação entre zona erógena 
(cavidade oral, zona auditiva, zona visual, superfície tátil) e objeto fonte de uma exci-
tação do registro do prazer; a segunda forma de colocar fora de si será nomeada picto-
grama de rejeição, acompanhada por uma destruição simultânea do seio e da boca, ou 
seja de uma automutilação da zona corporal (boca) e do objeto fonte de uma excitação 
do registro de sofrimento (seio). O pictograma de ligação confunde, portanto, a zona 
erógena sensorial e o objeto exterior, enquanto o pictograma de rejeição automutila a 
zona erógena e sensorial (o órgão e a função sensorial referente) e o objeto correspon-
dente. O pictograma se apresenta então sob a forma de uma sensação alucinatória; 
um barulho, um cheiro, uma propriocepção concernente ao interior do próprio corpo, 
aparece subitamente dentro do espaço psíquico e o invade completamente. D. Anzieu 
define o significante formal como a primeira etapa de simbolização dos pictogramas, e 
ele descreve uma configuração do corpo afetado por uma transformação que se impõe 
sob a forma de uma vivência alucinatória. Na obra de Freud, a imagem motriz prefigura 
o significante formal. Os significantes formais referem-se às protorrepresentaçoes das 
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C O N V I D A D Oconfigurações do corpo e dos objetos no espaço, assim como os seus movimentos; em 
definitivo, eles são  representações de envelopes e conteúdos psíquicos. D. Anzieu afir-
ma que essa prova não tem relação com a fantasia, mas é decorrente de uma impressão 
corporal que não implica nenhuma distinção entre sujeito e espaço exterior e que é 
percebida pelo sujeito como algo estranho a si mesmo: é uma sensação de movimento 
e de transformação. A questão dos significantes formais para D. Anzieu é uma luta pela 
sobrevivência psíquica. Enquanto o cenário fantasmático é construído sobre o modelo 
da frase, com um sujeito, um verbo, um complemento de objeto, apresentando uma 
ação que ocorre em um espaço de três dimensões, o significante formal é enunciado por 
um sintagma verbal limitado a um sujeito e a um verbo, com uma ação ocorrendo num 
espaço bidimensional, sem espectador. Esses significantes formais são constituídos de 
imagens proprioceptivas, táteis, cenestésicas, cinestésicas, postural de equilíbrio, e não 
se relacionam com os órgãos dos sentidos como a visão e a audição.
 3 Nota do tradutor: No intuito de manter a fidelidade ao texto original, optamos por 
conservar o termo escolhido pelo autor, scnéarii, que corresponde à forma antiga e 
italianizada da palavra “cenários”. 
4 Nota do tradutor: Optamos por manter o neologismo criado pelo autor que correspon-
de à palavra “ecoalizado”. No contexto em questão, o termo enfatiza o papel da voz 
da mãe na produção de uma interação com o bebê capaz de colocar em uma mesma 
estrutura interações oriundas de vias sensoriais diferentes, como a voz e o corpo. 
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DESCONSTRUIR A SUGESTÃO:                             
DO DETERMINISMO À LIBERDADE*

DeconStructing the SuggeStion: From DeterminiSm to FreeDom

René Roussillon**

Resumo: A teoria e a técnica psicanalítica nascem a partir de um processo de 
desconstrução dos fundamentos e da prática da hipnose. Freud, ao propor o 
modelo do sonho e a regra da associação livre, confere ao sujeito uma liberdade 
em face do determinismo do peso da sugestão e da influência do médico sobre 
o paciente. A incidência de patologias para além da neurose interroga o campo 
da clínica psicanalítica, fazendo trabalhar conceitos teóricos e técnicos. Neste 
sentido, o presente artigo procura problematizar as relações da psicanálise com 
a sugestão e a hipnose, colocando em pauta a dialética determinismo/liberdade.

Palavras-chave: Psicanálise. Transferência. Construção. Sugestão.

Abstract: The psychoanalytical theory and technique were born from a process 
of deconstruction of the practice of hypnosis. Freud, in proposing the model of 
the dream and rule of free association, gives to the subject a sense of freedom 
view of the determinism of the power of suggestion and influence of the doctor 
over the patient. The incidence of pathologies beyond neurosis questions the 
field of psychoanalytic practice, making theoretical and technical concepts 
work. In this context, this article problematizes the relations of psychoanalyses 
with the concept of suggestion, putting in agenda the dialectic determinism/
freedom.

Keywords: Psychoanalyses. Transference. Construction. Suggestion.

Conforme procurei mostrarI, a teoria e, sobretudo, a prática psicanalítica, 
são frutos de um lento processo de desconstrução progressiva dos fundamentos 
da “teoria” e da prática da hipnose – sendo o termo hipnose o mais conhecido 
dentre as diversas técnicas a ela assemelhadas que atravessaram a história do 
fim do século XVIII e o curso do século XIX: magnetismo animal, sonambulis-
mo artificial, hipnose, “concentração mental”, sugestão. Porém, não devemos 
acreditar que esse longo trabalho de desconstrução interrompeu as relações da 
psicanálise com a sugestão e a hipnose, não devemos acreditar que se possa dar 
por encerrado “de uma vez por todas” o conjunto de questões que tais relações 
colocam, sem que os aspectos essenciais que elas escondem sejam claramente 
elucidados. 

Antes de nos aventurarmos na exploração daquilo que o percurso de 
Freud revelou, lembremos rapidamente alguns marcos da “pré-história” psica-
nalítica da questão. 
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era moderna, a era “da nova aliança”. A questão central, fundamental, do mag-
netismo animal, é a da influência exercida por um sujeito sobre outro sujeito, 
e concebe-se que ela foi e continua sendo central para se pensar o campo da 
psicoterapia.

Certamente tal influência, no começo, é mediatizada – por uma tina como 
em Mesmer, ou por uma árvore como o marquês A. Chastenet de Puységur2 – 
mas ela não demora em superar tais artifícios, e, desde os primeiros anos do 
século XIX, o Abade Faria3 e J.P.F. Deleuze não hesitarão em afirmar claramente 
que os diversos procedimentos utilizados no “sonambulismo artificial” só ser-
vem para mascarar, e que a verdadeira questão é a da influência que o mag-
netizador exerce sobre o suposto sonâmbulo; mascarar e conferir ainda mais 
eficácia à ação de um sobre o outro... Mais tarde, J. Braid, Noizet, Liebault e, 
enfim, Bernheim4 continuarão retirando o magnetismo inaugural e sua varian-
te sonambulista de seu vocabulário advindo da ciência do século XVIII, para 
tentar inscrevê-los nas pré-formas de uma psicologia da ação do homem sobre 
o homem. À medida que os procedimentos utilizados para provocar o “transe 
hipnótico” se simplificam e abandonam sua “magia” inicial, um “enquadre” 
para a relação se constrói e começa a dar contorno àquilo que Breuer, seguido 
de Freud, propõe a seus pacientes: calma sensório-motora, sessões regulares, 
atitude constante do médico, evitação de toda “experiência” externa à “lógica” 
do tratamento, etc.

Neste passo também se esboça um dispositivo de dupla face: por um 
lado, cria as condições propícias a uma forma de “relaxamento” das defesas, a 
uma forma de “concentração da atenção”, segundo os termos de Liebault; por 
outro, esse relaxamento é utilizado para “facilitar” a eficácia da ação do médi-
co. Podemos ver nesta dualidade a pré-forma da futura distinção, proposta por 
J. Bleger, entre enquadre ou não processo e processo.

Neste contexto o “gesto inaugural” de Freud, emblematizado em sua re-
volta contra o “você se contrassugestiona!” dos hipnotizadores em resposta às 
formas de resistência à hipnose, foi de fazer com que o médico desse um passo 
para fora da sugestão, um passo para fora da hipnose, para fora da “sugestão 
deliberada”, da influência exercida pelo médico sobre o paciente.

Este passo é marcado por um triplo selo, por uma tripla operação episte-
mológica na tentativa de reinstaurar a liberdade do sujeito em face do determi-
nismo do peso da sugestão e da influência do médico.

Primeiramente, renunciar progressivamente ao enquadre da hipnose e 
desenvolver progressivamente o método associativo – associação inicialmente 
“focal” e depois, em 1907, “livre”II – é o método que tenta se apoiar em um 
funcionamento que busca restituir ao paciente sua liberdade. Na sequência, 
desenvolver o modelo do sonho e da interpretação do sonho como via “régia” 
para tentar se livrar de toda acusação de influência sugestiva: o sonho tem um 
lugar fora da presença do psicanalista, ele é “narcísico” e é produzido por um 
sujeito voltado para si mesmo em um trajeto regrediente, desligado do mundo 
exterior e de sua influência. E, finalmente, denunciar as influências históricas 
– e seus efeitos de “sugestão” – desenvolvendo sua “neurótica” e o impacto do 
abuso sexual dos mais velhos sobre a criança vulnerável que foi o paciente.

Três operações que abrem a possibilidade de uma prática de cuidado 
diferente, não mais fundada sobre a força e influência, mas fundada sobre uma 
pesquisa do sentido individual, histórico, do sofrimento e da psicopatologia, po-
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sobre a histeria: “a histérica sofre de reminiscências”.

Construí a hipótese de que esta progressiva mudança paradigmática foi 
sustentada por uma evolução das “teorias infantis do cuidado”, subjacentes à 
hipnose e à psicanálise nascente. A hipnose e a sugestão foram fundadas sobre 
a ab-reação, a descarga daquilo que permanecia “preso” no sujeito e nele impe-
dia, deste modo, a livre circulação da atenção e da energia. Mas a ab-reação é 
ela mesma sustentada e em parte organizada por uma “teoria anal” do cuidado. 
A “psico-análise” nascente será, por sua vez, organizada por uma “teoria fálica” 
do cuidado, teoria “fálica” que introduz o lugar do sexual e do trauma pela se-
dução sexual. É também o que vai progressivamente comandar a importância 
conferida ao infantil na nova prática proposta por Freud, e, com ela, a evolução 
da concepção da maneira pela qual o “estado hipnoide” induzido pelo disposi-
tivo será teorizado, passando progressivamente da teoria dos estados hipnoides 
(bastante presente em Breuer) a uma referência à regressão em direção a estados 
afetivos infantis.

O primeiro esforço, notamos bem, foi o de tentar desembaraçar a prá-
tica psicanalítica da hipnose e da sugestão, ao menos da sugestão “delibera-
da” como escrevi acima, pois uma outra forma de “sugestão” não demoraria a 
ser reconhecida no seio da prática psicanalítica: aquela ligada ao processo da 
transferência. 

O efeito de influência não é somente devido ao “querer” do analista. Ele 
se exerce também em relação ao lugar no qual o paciente situa o analista, co-
mandando a maneira como suas intervenções serão recebidas, percebidas e en-
tendidas pelo paciente, e, portanto, o efeito que elas terão sobre ele. Houve in-
fluência histórica sobre o sujeito das pessoas importantes de sua história infantil, 
influência em parte atualmente desconhecida e que vem infiltrar sua relação 
atual com o analista, o qual se encontra agora exercendo uma influência “de 
fato”, querendo ou não, sobre seu paciente. A influência histórica “se transfere” 
para esta nova relação reproduzindo as mesmas características relacionais. À 
primeira “via régia”, aquela que pousa sobre o sonho, vai progressivamente se 
adicionar a uma nova “via régia”, destinada a desvincular a prática psicanalíti-
ca das ameaças da influência e da sugestão: a “interpretação da transferência” 
e seu corolário rapidamente desmascarado, a “contratransferência”, suposta 
como ameaçadora à situação de influência inconsciente dos parâmetros pró-
prios ao analista.

Tudo parece então em seu lugar para se considerar que, com a ajuda de 
seu dispositivo, de seu método e de uma vigilância sobre a interpretação da 
transferência ou mesmo da contratransferência, a prática psicanalítica de Freud 
é capaz de se desvencilhar definitivamente da hipnose e da sugestão, agora re-
legadas ao rol das práticas da “psicoterapia médica”. Foi o que M. Neyraut pro-
pôs nomear “a idade de ouro da psicanálise”. Idade de ouro que não pode ser 
verificada de fato, pois as resistências e diversas outras armadilhas à análise não 
iriam simplesmente desaparecer, e a questão da sugestão retorna de diversas 
maneiras. Mas esperando esse retorno da questão, a prática e a teoria psicana-
lítica de Freud, menos ameaçadas pelo espectro da influência atual do analista, 
menos ameaçadas pela acusação de não passarem de uma forma refinada de 
sugestão, puderam continuar explorando a configuração dos espaços internos 
e sua organização pelo peso das imposições: os fantasmas originários, a confi-
guração edípica e a complexidade dos desejos que estão em jogo. Algumas das 
mais belas preciosidades da psicanálise puderam, assim, se desenvolver para 
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mantido inconsciente dos desejos do sujeito que compromete sua “liberdade” 
de escolha; é a clara consciência deles que lhe assegura seu livre arbítrio. Mas 
a configuração dos desejos carrega o traço do peso de sua pré-história e da he-
rança vinda das profundezas da história dos ancestrais, herança que organiza 
sua maneira de apreender os eventos de sua história singular, da qual ele não 
poderá se libertar a menos que dela se aproprie. Os fantasmas originários, preci-
pitados da pré-história da humanidade, devem com efeito poder se atualizar na 
história individual e constrangem, por sua forma matricial, o sentido e a orga-
nização desta história. Daí o célebre aforismo emprestado por Goethe à Freud: 
“aquilo que herdaste, conquista-o para fazê-lo teu”.

No entanto, dissemos, “a época de ouro” não tarda a ser manchada por 
uma série de dificuldades.

Primeiro em função de formas da psicopatologia clínica e de dificuldades 
e resistências que sua colocada em análise não deixa de encontrar. Mas, tam-
bém, articuladas estreitamente a esta primeira série de dificuldades, em função 
de certas complexidades ligadas ao caráter “atual” de algumas de suas manifes-
tações e do impacto dessa atualidade sobre a transferência, bem como sobre e a 
concepção que dela poderíamos fazer. Em particular quando se manifestam for-
mas de psicopatologias nas quais não se trata mais simplesmente de adivinhar 
e compreender a natureza das experiências recalcadas, sendo a organização do 
Ego e do próprio psiquismo que passa ao primeiro plano.

Se o processo começa desde 1915-1916 com a questão das “neuroses 
narcísicas”, melancolia à frente, ele somente ocupará todo o espaço que lhe 
cabe na obra de Freud a partir dos anos 1920-1923 e da reformulação da me-
tapsicologia que a terceira teoria das pulsões tornaria inevitável.

Primeiramente, Freud decide dar mais espaço ao fato “social” e, em 1921, 
em Psicologia das massas e análise do Eu, ele postula que a psicologia indivi-
dual é ao mesmo tempo, e necessariamente, desde o início, uma “psicologia 
social”. Com as formas da identificação a hipnose faz também seu retorno, se é 
que alguma vez ela tenha desaparecido totalmente. Mas sobretudo ele modela 
as relações entre instância interna e representação interna do objeto e objeto 
externo: nas massas “o objeto, o líder, é colocado no lugar do Ideal do Eu”, 
lugar desde onde vai exercer uma influência decisiva sobre o funcionamento 
do sujeito. Inversamente, no estado de enamoramento e na “massa a dois”5, re-
presentação interna do objeto e percepção externa do mesmo são sobrepostas, 
confundidas, o objeto externo é “superestimado”, o que dá vantagem ao objeto 
sobre a economia interna do sujeito.

Na brecha assim aberta, é toda a questão da influência que se encontra 
novamente mobilizada, a influência inconsciente do psiquismo de um sobre o 
psiquismo do outro. É pelo viés da telepatia, no centro de toda uma parte da 
correspondência de Freud com Ferenczi – outro grande contribuinte no que se 
refere à questão das relações da hipnose com a psicanálise, e nós voltaremos 
adiante a uma de suas proposições –, que ela retorna. Três textos trazem a 
marca não ambígua deste retorno: Sonho e telepatia, Psicanálise e telepatia de 
1924, e a questão do sonho de complacênciaIII em 1923. A questão do sonho 
de complacência deve nos reter, em particular, à medida que ela recai sobre 
o sonho, o objeto emblemático do esforço de Freud em separar a psicanálise 
da sugestão. Em 1923, Freud sublinha que certos sonhos são “de complacên-
cia” em estima ao analista: pode-se sonhar para agradar seu analista, para lhe 
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sonhar não diretamente para nosso “narcisismo pessoal” mas para o narcisismo 
do outro. A penetração da sugestão e da influência pode então se exercer no 
seio mesmo do sonho, nas profundezas da vida psíquica e se exercer de manei-
ra inconsciente.

Mas mesmo aí a vigilância contratransferencial deve poder fazer frente à 
ameaça que pesa sobre a análise, bastando que o psicanalista esteja prevenido 
desta possibilidade e que não se precipite sem antes examinar a confirmação 
que ele acredita achar nos sonhos. Mais tarde, Freud precisará melhor as coisas 
em Construções em análise, onde, em resposta às acusações de que a psicaná-
lise tranca o paciente em uma alternativa “coroa eu ganho, cara tu perdes” – se 
o paciente confirma a interpretação é porque ela é boa, se ele não a confirma 
é porque ele resiste e se ele resiste isto não mostra sua pertinência? –, sustenta 
o pouco peso das confirmações diretas em benefício das confirmações indire-
tas, estas dadas pela “geração de associações” produzida pelas interpretações e 
construções do analista. 

Por outro lado, a ameaça contida potencialmente em outra proposição de 
Freud é de outra natureza, própria a perturbar notavelmente os dados da prática 
psicanalítica e a tornar inevitável a questão da influência do psicanalista sobre 
o analisando. Em 1923, na introdução do grande artigo dedicado à criação 
da nova tópica e da nova metapsicologia que a acompanha, O Ego e o Id, ele 
sublinha que não é mais possível dizer “O inconsciente”, pois há mais de um.

Ele enumera: os conteúdos inconscientes suscetíveis de se tornarem cons-
cientes com certa facilidade, aqueles do pré-consciente; os conteúdos recalca-
dos, portanto tornados inconscientes como efeito da utilização de uma defesa, 
e que não voltarão a ser conscientes se não por todo um trabalho psíquico de 
reapropriação. E, enfim, novidade na paisagem psíquica, conteúdos “não sus-
cetíveis de se tornarem conscientes sob esta forma” e que, portanto, deverão ser 
transformados para poderem vir a se tornar conscientes, assim ele designa os 
conteúdos do Id.

E, corolário indispensável, esta transformação não pode se efetuar sem 
a ajuda do psicanalista, e esta ajuda não pode mais se reduzir a simplesmente 
adivinhar as representações recalcadas para fornecer ao analisando as represen-
tações de espera e chamado em direção à supressão do recalcamento, pois não 
houve “recalcamento”, quer dizer representação e rejeição, pois os conteúdos 
jamais alcançaram a representação simbólica.

“A sombra do psicanalista recai sobre o tratamento”, ele está inevitavel-
mente comprometido no trabalho, a sugestão é inevitável, a influência do obje-
to é necessária ao trabalho psíquico. É a partir desta constatação mais ou menos 
implícita em Freud que se compreendem suas interrogações de 1924 sobre a 
transmissão do pensamento e a telepatia. Este será todo o ponto de partida da 
psicanálise contemporânea e da evolução da tomada em consideração da con-
tratransferência no trabalho psicanalítico. 

Mas a psicanálise vai se encontrar também inevitavelmente comprome-
tida no processo do tratamento por uma outra necessidade, saída de um dos 
ossos da clínica, aquele da reação terapêutica negativa. Mal presente em 1918, 
é, sobretudo em 1923, que a questão de uma reação negativa aos avanços do 
processo terapêutico vai começar a tomar o estatuto de uma das questões que 
acompanhará toda a tessitura dos últimos anos da reflexão clínica de Freud. 
A surpresa de Freud concerne ao fato de que, em certos casos, quanto mais o 
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se agrava. Tudo parece se passar como se, quando tudo leva a pensar que os 
conteúdos psíquicos disponibilizados pelo avanço do trabalho psicanalítico de-
veriam ser integrados no “curso dos acontecimentos psíquicos” devido a uma 
síntese “natural” da vida psíquica, na reação terapêutica negativa a síntese fra-
cassa. O desligamento produzido pela análise não é seguido de um religamento 
integrativo, ao contrário, ele gera sempre mais desligamento, tornando o fun-
cionamento psíquico sob a égide de um superego “severo e cruel”, “uma pura 
cultura de pulsão de morte” (FREUD, 1923).

De agora em diante o psicanalista não tem mais escolha, é preciso que ele 
sustente a capacidade de síntese desfalecente do sujeito, até mesmo compensá
-la propondo suas próprias sínteses. Ao trabalho propriamente “interpretativo”, 
o psicanalista deverá adicionar um trabalho de construção e de reconstrução. 
Este é todo o sentido do artigo de Freud Construções em análise, do qual não 
sublinhamos ainda suficientemente que ele marca uma evolução na técnica 
psicanalítica, à medida que introduz a necessidade de um trabalho de síntese na 
análise. A este respeito, o exemplo de construção que Freud dá no artigo epô-
nimo é muito explícito sobre o fato – “até o seu décimo ano você se considerou 
como o único possuidor da sua mãe, e neste momento um irmão nasceu e seu 
pai adquiriu um novo sentido para você, etc.” – ele se apresenta como uma 
espécie de afresco histórico do movimento de uma evolução psíquica que foi 
produzindo-se sobre vários anos: é uma síntese que não deixa dúvidas.

Nas pequenas notas que Freud nos lega quando do seu exílio terminal em 
Londres, ele retorna à questão da compulsão à repetição. Ele nota então que as 
experiências que mais tendem a se repetir compulsivamente são “as experiên-
cias mais precoces”. Ele propõe mesmo uma nova “explicação” do fato, uma 
explicação que nada tem a ver com as formas da destrutividade que ele havia 
anteriormente evocado a este propósito. Ele assinala, numa fórmula lapidar, 
mas esclarecedora: “(explicação: fraqueza da síntese)”6. A fraqueza da síntese 
da psique precoce leva a duas conclusões: a primeira é que a síntese, não po-
dendo ser realizada pelo infans, deve ser oferecida pelo ambiente, o que abre 
para uma nova concepção da função do ambiente, uma função de apoio dos 
processos psíquicos do infans, que Freud nunca chegou a evocar claramente, 
que permaneceu relativamente implícita nele, porém seus sucessores W.R. Bion 
e D.W. Winnicott desenvolveram bastante. O ambiente primário deve sustentar 
as capacidades de síntese e de integração da criança pequena, deve operar uma 
função de reunião das experiências dispersas do bebê, uma função de “conti-
nência” (Bion), uma função de reflexo identificante (Winnicott).

A segunda conclusão resulta da primeira. Quando esta função “conti-
nente” e de síntese não foi operada pelo ambiente primário, os conteúdos psí-
quicos “não suscetíveis de tornarem-se conscientes” sob sua forma primária e, 
portanto, não integrados na infância, deverão sê-los no curso da análise. E o 
analista deverá endossar a função de síntese desfalecente quando as experiên-
cias precoces virão “a se misturar à conversação psicanalítica”7 durante o trata-
mento. Certa forma de sugestão torna-se inevitável à medida que é a partir de 
seu próprio funcionamento psíquico que o analista deverá buscar as intuições 
necessárias a este trabalho. 

Deste conjunto de fatos – todos mais ou menos no centro da inevitável 
evolução do pensamento psicanalítico em direção ao que chamamos “a se-
gunda tópica”, que é de fato uma “segunda metapsicologia”, resulta que a es-
perança contida em uma “primeira metapsicologia” – de uma psicanálise livre 
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derrotada pelo que advém da clínica. A sugestão é inevitável: ao “ouro puro” da 
psicanálise se mistura inevitavelmente “o cobre da sugestão” (FREUD, 1921), e 
a questão da sua relação com a psicanálise deve evoluir. A questão não é mais, 
não pode mais ser, a de como evitar a sugestão, mas sim como esta deve ser 
organizada para que seus efeitos alienantes sobre a liberdade do sujeito sejam 
os mais reduzidos possíveis, para que a sugestão seja organizada de tal modo 
que ela configure o caminho para sair da sugestão. Aqui está a forma atual da 
questão, aquela com a qual a psicanálise contemporânea deve se debater, isto 
é, aquela da apropriação subjetiva, de uma vetorização do processo psicanalíti-
co comandado pelo trajeto que perfila a célebre fórmula de Freud de 1932 “Wo 
es war sol ich werden”, dito de outra forma, “lá onde estava o Isso, o sujeito (o 
eu-sujeito) deve advir”.

Isto me conduz, para terminar, a voltar a dois pontos que eu tive que 
deixar à margem durante minha exposição. O primeiro concerne à questão das 
ligações entre o método da associação livre e a questão da hipnose, o segundo 
à questão da sedução do infans pelo adulto, da sedução “sexual” do infans.

Para avançar com o primeiro ponto, deve-se evocar, como eu havia anun-
ciado anteriormente, os trabalhos de S. Ferenczi. Ferenczi especializou-se no 
tratamento de pacientes reputados como difíceis, em particular nos tratamentos 
de pacientes que apresentavam sequelas traumáticas de seduções sexuais e nar-
císicas. Como seus trabalhos estão em um diálogo permanente com Freud, sua 
evocação não é estranha em um artigo sobretudo dedicado a Freud.

Em várias ocasiões Ferenczi encontra e descreve processos transferenciais 
nos quais a associatividade do analisando o colocava “em estado de transe”, o 
que o convida a se interrogar sobre as ligações entre a regra da associação livre 
e o funcionamento hipnótico. Em sua origem, nós evocamos anteriormente, a 
regra da associação focal, depois livre, é destinada a tentar contornar a utili-
zação da hipnose, mas se trata da utilização “formal” de técnicas hipnóticas e 
talvez não de um certo “fundo” da hipnose. O relaxamento das defesas indu-
zido pela utilização da associação livre, o levantamento das censuras que ela 
implica, os processos “regressivos” esperados pelo fato de submeter-se a ela, 
tudo isso contribui para produzir uma forma “de leve hipnose”, como Freud 
nota nos primeiros tempos de aplicação do método, e isto sobretudo quando 
o funcionamento psíquico comporta importantes potencialidades histéricas. O 
passo realizado pelo método da associação livre não é tão radical como pode 
parecer à primeira vista. Ele segue a técnica do “desvio da atenção” da hipnose, 
sendo uma sofisticação que mascara sua origem. A transferência, que infiltra o 
funcionamento associativo dos pacientes durante o tratamento, é uma forma 
de retorno in vivo de experiências anteriores, as quais retornam “em ato”, em 
ação, em um agieren próximo ao estado hipnótico, sendo “atualizadas” como 
neste o são.

Nos tratamentos conduzidos por Ferenczi, quando as situações traumáti-
cas não integradas retornam ao primeiro plano do processo transferencial, elas 
retornam com o que Freud nomeará “uma fidelidade indesejável”, o que quer 
dizer que elas retornam não sob a forma de recordações, mas sob uma forma 
“revivescente”, com “vividez”, elas retornam com todas as características sen-
sório-afetivo-motoras do momento do seu registro, elas retornam portanto como 
sob hipnose. Ferenczi descreve então o que ele nomeia “a análise em estado 
de transe”, nas quais a atualização é tal que o sujeito é embarcado em afetos 
e vivências diretamente advindos das experiências traumáticas, e não trans-
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C O N V I D A D Oformados por uma elaboração “a posteriori”. Essas características colocam em 
evidência, como “formas limites da transferência”, as ligações que existem entre 
transferência e estado hipnótico, ligações na maior parte do tempo mascaradas 
pelo fato de que a transferência é uma forma de retorno de experiências anterio-
res que se efetuam na maior parte do tempo “detalhe por detalhe” e “fragmento 
por fragmento” (FREUD, 1915), e não de uma forma tão devastadora e violenta 
como nos momentos de transe onde a experiência retornam quase como tal e 
qual. 

O método da associação livre não é, portanto, uma subversão radical da 
hipnose, mas sim uma técnica que “utiliza uma potencialidade hipnótica de 
experiências não ou mal integradas para sair da hipnose”.

O segundo ponto sobre o qual eu devo retornar concerne à questão da 
sedução do infans pela sexualidade adulta.

À medida que Freud avança na modelização das origens da vida psí-
quica, ele é cada vez mais conduzido a reconsiderar certos aspectos do papel 
desempenhado pelos cuidados maternos no seu desenvolvimento. Já no anexo 
de Psicologia das massas e análise do Eu, Freud começa a evocar o papel de-
sempenhado pela sedução materna na gênese do ditcher, do poeta épico, que 
ele evoca na origem dos fundamentos das instituições humanas e em particular 
da democracia.

A função “sedutora” da mãe vai, em seguida, ficar ainda mais precisa, e 
Freud vai sublinhar que, durante os cuidados maternos, em particular aqueles 
que concernem à região urogenital, a mãe “estimula” e excita a sexualidade 
infantil. Finaliza declarando que a mãe “se torna assim a primeira sedutora”, é 
ela quem vai “iniciar” a criança nas estimulações sexuais. No pensamento pós-
freudiano insistiu-se muito na função “para-excitação” do ambiente maternal, 
mas, no que concerne ao próprio Freud, a para-excitação (1920) – ou paraquan-
tidade – não é uma função do ambiente mas uma defesa biológica contra um 
abuso de excitação proveniente do mundo externo.

Aí está sublinhada, então, uma nova forma de influência exercida pelo 
ambiente externo sobre o psiquismo do infans, nova forma de influência que 
“seduz” a vida pulsional do infans, mas sem assumir o caráter traumático que 
ela assumia na “neurótica” de Freud; que, inversamente, habita a relação nor-
mal durante os primeiros cuidados. A diferença não é, portanto, entre sedução 
e ausência de sedução nas relações entre adultos ou pais e crianças, mas entre 
sedução e abuso de sedução da parte do adulto, entre sedução e instrumentali-
zação do infans a serviço da sexualidade do adulto.

Reencontramos aqui o paradoxo que já revelamos e que contem a solu-
ção psicanalítica aos impasses dos processos descomplexificados e no “tudo 
ou nada”: “a sedução é inevitável e a questão não é evitá-la e sim que ela seja 
organizada de tal maneira que o sujeito possa dela sair”. 

Tal saída supõe que seja conferida uma função “introjetiva” à sedução 
pelos cuidados maternos e, mais generalizadamente, pelo modo de presença 
dos adultos junto a crianças pequenas, uma função “iniciadora” que seja um 
convite à introjeção pulsional.

Aqui chegamos ao final deste percurso que, é claro, aponta uma tendên-
cia do pensamento freudiano e, mais generalizadamente, psicanalítico, que não 
pretendemos, nos limites deste trabalho, abordar à exaustão.

Para fundar a psicanálise e se diferenciar da sugestão de práticas anteriores 
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C O N V I D A D O e de “psicoterapias médicas”, Freud teve que começar por achar o dispositivo, o 
método e as teorias que rejeitam o espectro da influência do psicanalista sobre 
o material trazido à sessão pelos pacientes. Não se trata, portanto, simplesmen-
te de fundar uma prática, mas de contribuir para a construção de uma ciência, 
de uma psicologia das profundezas. Mas à medida que ele avança e conquista 
segurança sobre o que traz de novo na modelização e na inteligibilidade da 
alma humana, Freud, sob a pressão de dificuldades da clínica e do que ela opõe 
às suas primeiras tentativas, afrouxa suas primeiras resistências para reintegrar, 
pouco a pouco, uma parte das origens de sua trajetória e realizar o aufhebung, 
a superação integrativa, no pensamento psicanalítico e, assim, complexificar 
progressivamente os dados fundamentais deste.

Assim, ele definiu os marcos de referência de uma psicanálise “pós-mo-
derna”, de uma psicanálise capaz de se ajustar o melhor possível à diversidade 
e às complexidades da vida psíquica tal como a prática psicanalítica a encontra 
e a conhece. É justamente por isso que o pensamento de Freud e o trajeto de sua 
evolução permanecem como pilares ainda incontornáveis para os psicanalistas 
e os pensadores contemporâneos. Nós somos determinados por nossa história, 
determinados porque nada se pode fazer com o que aconteceu mas não teve lu-
gar, a não ser pela elaboração psíquica das complexidades atuantes nessa histó-
ria, pela aceitação do caráter inevitável das particularidades que a constituíram 
e construíram, podemos ganhar em liberdade de ser e de escolher. É justamente 
pelo reconhecimento dos determinantes e das influências diversas que pesaram 
sobre nossa construção e não na negação daquilo que nos constituiu, muito 
frequente no coração dos caminhos alternativos à psicanálise, que poderemos 
nos emancipar e emancipar nosso presente de seus pesos. 
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notAS DA trADutorA

1 Franz Anton Mesmer (1734-1815), médico austríaco conhecedor da física, filosofia 
e da teologia do seu tempo. Considerado iniciador da primeira psiquiatria dinâmica, 
afirmava que as doenças nervosas provinham de um desequilíbrio na distribuição de 
um “fluído universal”, que circulava no organismo humano e animal.  Afirmava que 
tal fluído aparentava a um ímã, e que médicos portadores de uma virtude curativa, 
emanada, por exemplo, do brilho dos seus olhos, podiam reestabelecer o equilíbrio da 
circulação fluídica ao colocar o doente em estado de sonambulismo e provocar esta-
dos convulsivos, através de chamados “passes magnéticos”.  Em 1773 popularizou a 
doutrina do magnetismo animal, que, posteriormente, daria origem ao hipnotismo e à 
sugestão. Utilizava uma tina cheia d’água, onde eram depositados pedaços de materiais 
pontiagudos que tocavam os pacientes, ligados entre si por uma corda, que permitia a 
circulação do fluído (ROUDINESCO; PLON, 1998).
2 Marquês Armand Chastenet de Puységur (1751-1825) demonstra a natureza psicoló-
gica, e não fluídica, da relação terapêutica. Substitui o tratamento magnético por um 
estado de “sono desperto” ou “sonambulismo”. Utilizava uma árvore, de cujos galhos 
partiam cordas, com as quais a multidão, sentada em bancos, enlaçava a parte doente 
de seus corpos e se curava (ROUDINESCO; PLON, 1998).
3 Abade José Custódio de Faria (1756-1819), crítico das teorias do “fluído”, inaugura 
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C O N V I D A D Oem Paris um curso sobre o “sono lúcido”, demonstrando como era possível fazer os 
sujeitos adormecerem, concentrando a atenção deles sobre um objeto ou em um olhar 
(ROUDINESCO; PLON, 1998).
4 A partir de 1840, em contrapartida à onda de espiritismo que se espalhava na Europa, 
médicos hesitavam em acreditar em uma possível comunicação com o além, e fizeram 
uso do hipnotismo para conferir um estatuto racional à relação terapêutica. Dentre eles, 
destacaram-se James Braid (1795-1860), Auguste Liébeault (1823-1904) e Hippolyte 
Bernheim (1840-1919). Braid e Bernheim fundaram, em 1884, a Escola de Nancy, gran-
de rival da Escola da Salpêtrière, comandada por Jean Martin Charcot (ROUDINESCO; 
PLON, 1998).
5 Conforme as proposições de Freud sobre o enamoramento e a hipnose em Psicologia 
das Massas e Análise do Eu (FREUD, 1921/2011): “Por outro lado, pode-se  também 
dizer que a relação hipnótica é –se for permitida a expressão – uma formação de massa 
a dois”  (p. 74).
 6 O autor refere-se a um dos textos breves, de Sigmund Freud, datado de 16/06/1938: 
Conclusões, Ideias, Problemas. “É interessante que das vivências remotas, em contraste 
com as posteriores, todas as diferentes reações (a elas) se conservem, também as con-
trárias, naturalmente. Em vez de uma decisão, que depois seria o resultado. Explicação: 
fraqueza da síntese, conservação da característica dos processos primários.” (FREUD, 
1938/2018, p. 363).
7 O autor refere-se a seu artigo intitulado “La ‘conversation’ psychanalytique: un divan 
en latence”. Disponível em Revue Française de Psychanalyse, v. 69, n. 2, 2005.
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E N T R E V I S TA

ENTREVISTA COM RICARDO TIMM DE SOUZA1

An interview with ricArDo timm De SouzA

– quAl A inFluênciA dA PSicAnáliSe em Seu PenSAmento e nA SuA Produção 
FiloSóFicA? 

RICARDO - Comecei a ler Freud e clássicos da Psicanálise (alguns hoje 
bem esquecidos ou praticamente desconhecidos no Brasil até pouco tempo 
atrás, pelo menos) antes mesmo de me interessar pela Filosofia, no tempo de 
meus estudos de Música e outros temas; desse modo, posso dizer que meu 
interesse foi praticamente congênito à minha vida intelectual ativa. Ademais, 
realizei pessoalmente análise por cerca de dez anos. Tenho uma irmã médi-
ca e psicanalista e acompanhei toda sua formação. O resultado disso é que 
não concebo minha produção intelectual sem uma contribuição decisiva da 
Psicanálise, entendida tal contribuição menos como a presença de questões 
técnicas ou encaminhamentos metodológicos que como a presença constante 
em meu estudo e trabalho de um determinado “espírito”, um certo Geist psica-
nalítico, quase uma atmosfera que respiro e que faz respirar minha produção. 
Em suma, não concebo o que faço sem a contribuição de determinado estilo 
de pensar que tem na Psicanálise uma de suas fontes principais, a tal ponto que 
descrevo o que é meu tema principal de estudo – pensamento e cultura do sé-
culo XX – como uma espécie de “psicanálise filosófica da cultura”.

– como você vê A relAção dA PSicAnáliSe com outrAS áreAS do conhecimento?

RICARDO - A Psicanálise deve ser hoje compreendida como um corpo 
de conhecimentos e heranças que tem a faculdade de permitir a “respiração 
saudável” de toda e qualquer área de conhecimento, muito especialmente das 
Humanidades. Com isso quero dizer que a “episteme” da Psicanálise, cujo fun-
damento é o encontro e cujos riquíssimos resultados teóricos são revisitados, re-
feitos e renovados a cada nova experiência humana, permitem fazer colapsar as 
estruturas de ciências e saberes que pretendem erigir um mundo próprio de va-
lidade, porém acabam se enrijecendo em estruturas formais e num corpus rígido 
ou semirrígido de autossaber narcísico. Pois num mundo doente como o nosso, 
também há ciências doentes, nesse misto característico narcísico-paranoico de 
difícil descrição, porém fácil detecção. A Psicanálise em sua dimensão mais 
abrangente, hoje, é essencialmente uma terapêutica, uma terapeía no sentido 
grego do termo, das teias de sofrimento retroalimentadas constantemente pelo 
adoecimento do desejo, cooptado por sistemas totalizantes típicos do tardo-ca-
pitalismo e de lógicas ideológico-idolátricas cultivados pela angústia crescente 
da percepção também crescente da crise de fundamentos de um modelo civili-
zatório em processo de desagregação desde pelo menos meados do século XIX 
e que apenas agora parece estar chegando à consciência comum, como tentei 
descrever em vários livros meus. Psicanálise é linguagem, e a linguagem que o 
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E N T R E V I S TAmundo necessita nesses tempos de obliteração do dizer e exaltação histérica da 
pronúncia do “absoluto”.

 – nAS SuAS obrAS, há umA PreocuPAção FundAmentAl com A queStão dA Al-
teridAde, diScutindo eSSe temA PrinciPAlmente APoiAdo em PenSAmentoS de 
emmAnuel levinAS. como você relAcionA eSSA diScuSSão com A PSicAnáliSe?

RICARDO - Não existe Psicanálise sem um Outro, em muitos sentidos 
diferentes; a obra de Levinas consiste, em boa parte, em mostrar como esse 
Outro é constitutivo da subjetividade e, por extensão, do mundo inteiro, em 
um sentido absolutamente radical. Lato senso, poderíamos dizer que, nesse as-
pecto, a Psicanálise é um modelo de estilo “hebraico” de pensamento, isto é, 
de um modo de se achegar ao mundo menos obcecado pela essência e mais 
pela interpretação e seu tempo, num diálogo constante e ininterrupto com o 
real. É o que faz Levinas – e não apenas ele – com a Filosofia: procura, por 
exemplo, evidenciar como algumas de suas origens remotas, dialogais, são hoje 
fundamentais para, num universo humano-ecológico em colapso, reinsertarem 
o “ponto de fuga” do pensamento logo após seus limites, ou seja, nas suas “mar-
gens” e ainda além. O “bem além do ser” platônico de Levinas – e também, por 
exemplo, o Khôra platônico de Derrida – evidenciam essa aproximação de uma 
Alteridade que não suporta ser dita, mas que é mais real do que a ideia de real.

– como você entende eticAmente oS ProceSSoS de SubjetivAção hoje?

RICARDO - O que normalmente se tem chamado “subjetivação” hoje 
tem se constituído, antes, em modos de individualização ou monadização ao 
estilo dos primórdios da modernidade. Compreender que subjetivação é sempre 
e inelutavelmente a constituição, o processo constitutivo, do “mais que um” em 
estruturas de encontro com o(s) outro(s) é a tarefa lógica fundamental hoje nesse 
campo. Como já mostrou Rosenzweig, o múltiplo é a origem, o meio e o fim; a 
mônada individual(ista) não passa de uma ficção sem validade empírica. Cada 
um só é porque outros são. A palavra “intersubjetividade” então é completa-
mente oca, pois todo sujeito é desde sempre intersujeitos. O empoderamento 
do indivíduo funcional a sistemas político-econômicos nada tem a ver com a 
subjetivação propriamente dita em termos filosóficos contemporâneos. A sub-
jetivação é, como tudo o que é humano, uma pedagogia – uma pedagogia do 
encontro com a realidade, com o múltiplo, para que o indivíduo ingênuo per-
ceba-se para além do universo de um certo egoísmo primário, que é elemento 
essencial na doença do desejo e das relações que hoje vigora urbi et orbi.

– em Seu livro AindA Além do medo você ProPõe que “todA ideologiA – dA 
menor e mAiS obtuSA à mAiS comPlexA e hegemônicA – é FundAmentAl e viSce-
rAlmente reAcionáriA, e Seu combuStível é o medo do temPo” (P. 16). SuStentA 
que todA ideologiA é conServAdorA, ou SejA, quer A todo cuSto conServAr 
o PASSAdo Por temer o novo, Pretendendo diSSolver A tenSão criAtivA. PArece 
que hoje eSSe modelo FicA muito evidente com um “mAciço totAlitário de 
certezAS oPAcAS” (P. 17). você PoderiA comentAr um Pouco mAiS Sobre eSSAS 
ideiAS?

RICARDO - Inicialmente há que distinguir entre conservador e reacio-
nário. Conservador não é necessariamente um modo de ser doente, pois pode 
dialogar, processa realidades novas (ao seu estilo) e muitas vezes as integra em 
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E N T R E V I S TA seu universo emocional-cognitivo de forma construtiva e aberta. Reacionário é 
o que, tomado permanentemente de pânico ante o real, constrói constantemen-
te estruturas defensivas para que nada de novo penetre a carapaça do familiar, 
num sofrimento inominável; não conversa, não quer saber de nada que possa, 
minimamente, alterar suas convicções, e aferra-se a um passado ou presente 
mítico que, no fundo, por sua incapacidade de linguagem, configura-se como 
delirante. Trata-se então, definitivamente, de uma doença das emoções e do es-
pírito. Infelizmente, esse último é o modelo que vige em tempos de uma imensa 
crise como a atual, pois oferece as promessas de defesa mais elementares e 
escapistas ante a realidade. Dito isso, o que quero dizer com “toda ideologia 
é reacionária” é que, por ser uma promessa de Filosofia que deixou em certo 
ponto de pensar, e, portanto, não chegou à possibilidade de uma autocrítica 
– poder-se-ia dizer que toda ideologia é uma “filosofia abortada” num ponto 
conveniente a seus interesses –, toda ideologia necessariamente se fecha  no 
sentido acima descrito, pois achou sua “verdade” – “a” verdade – e nada mais 
tem a procurar, o pensamento é dispensável e dispensado. A “verdade” agora a 
domina. Um terrorista que se explode matando centenas de inocentes não é ele 
mesmo – é “a verdade” que está nele, que o sequestrou. E isso explica a passa-
gem do “maciço totalitário de certezas opacas”: trata-se de irracionalidade (no 
sentido de inconsequencialidade lógica) travestida de “racionalidade” em um 
nível tão extremo que dispensa todo o pensamento. Isso explica, por exemplo, 
a quase hegemonia da “pós-verdade” hoje em dia. A refração a qualquer críti-
ca ou visão diferente ou mais ampla significa um momento rudimentar (antes: 
pueril) da constituição do pensamento; é a isso que se aferram, por exemplo, 
massas de manobra e camadas simpatizantes com movimentos totalitários ig-
nóbeis e com figuras caricatas suas representantes. Não por acaso dizia Heine: 
“onde hoje se queimam livros, amanhã se queimará pessoas”; e dizia Goebbels: 
“quando ouço falar de cultura, levo a mão ao coldre do meu revólver”.

– PoderiA comPArtilhAr com quAiS temAS de PeSquiSA você vem Se ocuPAndo?

RICARDO - Atualmente estou articulando um modelo crítico da violên-
cia biopolítica que parte de uma crítica das ideologias a partir da dimensão 
arcaica da idolatria; nesse sentido, pretendo desenvolver em meus seminários, 
escritos e em minhas comunidades de estudantes e colegas uma “crítica da 
razão idolátrica”. Para isso pretendo me basear principalmente nas obras de 
Platão, Spinoza, Kierkegaard, Schopenhauer, Levinas, Schelling, Rosenzweig, 
Buber, Cohen, Benjamin, Adorno, Bloch, Bergson, Derrida, Flusser, Dussel, 
Hinkelammert, Agamben, Kafka, Mann, Canetti e outros.
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R E S E N H A S

ESTAMOS DISPONÍVEIS AO ENCONTRO?
Are we AvAilAble to meet?

Patrícia Viviani da Silva

livro: A diSPoSição PArA o ASSombro

Autor: leoPold noSek

São PAulo: PerSPectivA, 2017, 389 PágS. 

Leopold Nosek, psicanalista de São Paulo/SP, lançou em junho de 2017 
o livro intitulado “A Disposição para o Assombro”, onde reúne artigos escritos 
entre 2009 e 2016, que versam sobre vários assuntos e são um convite ao pen-
samento criativo e à livre associação. Não se trata de uma narrativa, mas sim de 
textos fragmentários, que, de acordo com Nosek, foram escritos a partir de uma 
demanda externa ou de um convite, e por isso constituem abordagens circuns-
tanciais estimuladas pelo tema que lhe foi proposto. 

Assim, ele divide o livro em 3 capítulos: o primeiro intitulado Três 
Conferências (Corpo e Infinito; Angústia e Narrativa Alegórica e O Cotidiano 
Traumático), o segundo denominado Trajetos de Reflexão (O Método Analítico: 
uma metáfora musical; Psicanálise e Arte Contemporânea; Variações Sobre 
um Tema de Antonino Ferro: alfabetizar emoções; Vicissitudes da Imagem; 
Tempo e Subjetividade e Desaparecidos: uma história de dor), o terceiro capí-
tulo chama-se Na Instituição (O Analista e Sua Circunstância; O Tal Complexo 
de Édipo; Entrevista: uma conversa sobre a formação; A Pesquisa Empírica e a 
Especificidade da Psicanálise; A Primeira Vez; Violência; Psicanálise no Brasil: 
uma fotografia virtual e Apontamentos de Viagem: comentários sobre supervi-
sões de Bion), o quarto e último capítulo tem como tema Dentro da Psicanálise, 
Dentro da Cultura, Dentro da História (Entrevista: Doutor Freud Vem Aí; Freud, 
o estrangeiro; Dor, Forma e Beleza; Surfar a Onda dos Tempos; Desaparecidos: 
uma história de dor; Schumann e a Possibilidade de Sonhar: sinfonia em dó 
maior; Entrevista: entre amigos). 

Nosek coloca que “são textos que expressam a complexidade do pensa-
mento em um processo de organização, que se move no tempo, que se des-
dobra sobre si mesmo e tenta avançar em meio a contradições e repetições” 
(p. 16). 

O título do livro por si só desperta curiosidade e vem permeado de inda-
gações e desassossegos. O que seria a chamada disposição para o assombro? 
Perceber o novo? Deparar-se com o desconhecido? Nosek propõe que seria 
algo que ultrapassa o que se pode representar, aquilo que não se consegue defi-
nir, que transita na linha do trauma e do espanto e que nos leva ao movimento.

Enquanto psicanalistas, recebemos a todo momento a dor do outro, trafe-
gamos em áreas inéditas, e o que brota é o que escapa à elaboração. Estar dis-
posto a assombrar-se é estar disponível a viver essas questões na dupla analítica. 
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R E S E N H A SDe acordo com Nosek, o assombro seria pela “orelha que a gente oferece”. Pois 
a psicanálise é criação, é poder movimentar-se um pouco mais.

Como acolher cada paciente em cada ocasião? É um dos desafios pro-
postos por Nosek. Como lidar com cada rosto que nos chega em cada sessão? 
Receber o outro não é algo que nos enaltece, de acordo com o autor, é a ética 
da submissão ao traumático que o outro nos coloca. Precisamos nos deixar as-
sombrar, porém, esse é um grande desafio, uma vez que assombrar-se machuca 
e, portanto, necessita de pares para construir essa disposição. Estamos dispostos 
a nos assombrar e vivê-lo em cada encontro? Estamos abertos e disponíveis ao 
novo de cada sessão?

Ao longo de sua obra em um dos capítulos, Nosek coloca que:

“A ética de receber o estrangeiro, ou o infinito do outro, não configura 
bondade. Significa submeter-se ao seu domínio, aprender seu idioma e 
não catequizá-lo ao nosso. Nossa ética precede nossa técnica: livre asso-
ciação significará submeter-se ao estranho...” (p. 60). 

Outro tema abordado é sobre o desenvolvimento ao longo dos tempos e 
a evolução do ser humano diante das novas descobertas. Nos séculos XV e XVI, 
existiram as grandes navegações que estavam designadas à descoberta de novos 
territórios. Com a descoberta do inconsciente por Freud, inaugura-se no século 
XX outras viagens de exploração para o continente da subjetividade, porém, 
esse, como afirma Nosek, não se deixa colonizar, já que é infinito. Descobre–se 
então que o ser humano é mais do que pode abarcar e que precisa de novas 
construções para antigas questões. O conceito de subjetividade nos evoca a 
uma nova tentativa de explorar a si mesmo, o que torna a psicanálise mais atu-
al impossível nessa busca ao desconhecido, a territórios inconscientes, a uma 
“ética derivada da recepção do outro”, segundo Nosek.

 Um livro instigante que transita entre a psicanálise e a cultura com uma 
coletânea rica que nos coloca diante do assombro, do inédito, do infinito. Penso 
ser uma boa forma de aprender e apreender, pois para assombrar-se precisamos 
estar acompanhados, seja também de um livro, um filme ou uma obra de arte; 
o importante é que não percamos essa disposição em um mundo de constantes 
certezas e respostas prontas. 

Boa leitura!

Patrícia Viviani da Silva
Psicóloga (UNISINOS/RS). Psicanalista (SIG/RS). Membro do Instituto na 

Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto/SP. 
E-mail: pvs.psi@gmail.com
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SONHANDO O LIVRO
DreAming the booK

Felipe Canterji Gerchman 

livro: o PSicAnAliStA, o teAtro doS SonhoS e A clínicA do enActment

Autor: rooSevelt moiSéS Smeke cASSorlA

São PAulo: blucher, 2016, 312 PágS.

Vale a pena ler “O psicanalista, o teatro dos sonhos e a clínica do 
 enactment”. Mais que realizar a leitura, vale seguir a sugestão do autor e não 
só ler, mas sonhar o livro e dialogar com ele. Cassorla, autor da referida obra, 
é professor titular da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, membro da 
Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo (SBPS), do Grupo Psicanalítico 
de Campinas (GEPCampinas) e dos conselhos editoriais do International Journal 
of Psychoanalisys, além de outras atividades relacionadas à produção de co-
nhecimento psicanalítico, já tendo ganho alguns prêmios por seus trabalhos. 
Em seu livro, aqui lido e recomendado, Cassorla afirma: “Caso o autor tome seu 
texto como se fosse um sonho sonhado desperto, poderá tomar a crítica como 
um sonho do leitor que está ressonhando o seu sonho [do autor]” (p. 19).

Já no início da obra, depara-se com uma introdução genial. Genial porque 
clara, didática e aberta. Não é fácil ser didático e aberto. Explica-se. Cassorla 
expõe suas principais contribuições ao apresentar o livro discutindo a relação 
entre autor e leitor. Através dessa relação, os conceitos são trabalhados, pos-
sibilitando fácil entendimento de suas ideias. Se fazem presentes a oscilação 
entre posição esquizo-paranóide e depressiva, processo de simbolização (ou 
falta deste) da experiência emocional, teoria das transformações, a proposta do 
enactment/não-sonho-a-dois, além de demais modelos e conceitos desenvolvi-
dos pelo autor, em grande parte apoiados em Bion e nas teorizações do campo 
analítico. O ponto aqui é a forma com que as formulações são expostas.

Cassorla apresenta essas formulações em formato de diálogo com o leitor 
ao explicar a escrita da obra e propor uma perspectiva de leitura a partir do 
modelo do sonho, o que torna a exploração do texto uma experiência prazerosa 
e fluida. Finalizando a leitura da introdução, é possível entender uma série de 
propostas teóricas do autor. A introdução, mais que um prelúdio para os capí-
tulos que seguem, é uma aula e uma síntese da obra toda. 

Os capítulos do livro abordam teorizações, modelos baseados na arte e na 
mitologia, e validações clínicas de suas hipóteses. É um estudo coerente, bem 
fundamentado e permeado por vinhetas que permitem vislumbrar a aplicação 
dos conceitos na prática. Chamam atenção as mais de 300 referências biblio-
gráficas das quais Cassorla faz uso para fundamentar, discutir e sonhar o texto. 
Devido à profundidade e por fazer uso parcial de trabalhos publicados ante-
riormente, há uma certa repetição das ideias ao longo do texto, fator que pode 
dificultar a fluidez da leitura em certos momentos. Entretanto, esse mesmo fator 
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dificuldade pode advir no caso de o leitor não estar familiarizado com algumas 
propostas da escola inglesa, utilizadas como base para as construções expostas.

Observa-se, no desenrolar dos capítulos, um vértice de observação sobre 
os fenômenos do campo analítico, que valoriza a possibilidade de a dupla so-
nhar os materiais que surgem na sessão. O paciente sonha, o analista sonha o 
sonho do paciente, e neste trabalho vai-se ampliando a função alfa da dupla, 
a capacidade de pensar os pensamentos. O autor se debruça sobre situações 
onde ocorrem não-sonhos, em que o analista precisará utilizar a sua mente para 
sonhá-los. Porém o foco principal recai nos chamados enactments, os não-so-
nhos-a-dois, conluios inconscientes em que também o analista não consegue 
sonhar, podendo tornar-se estúpido. Há no livro um capítulo dedicado à estu-
pidez do analista. Cassorla demonstra como, frente a determinados eventos nos 
quais o analista se dá conta de sua estupidez (enactment agudo), torna-se possí-
vel trabalhar o enactment crônico que vinha permeando a relação, e utilizá-lo, 
a posteriori, em prol da análise.

A obra é permeada por uma vertente ética importante, e o autor se propõe 
a pensar a clínica, mas também a complexidade das relações institucionais no 
âmbito psicanalítico:

“Não se deve esquecer que teorias são construções hipotéticas que bus-
cam organizar fatos clínicos e iluminam sua compreensão, e que devem 
ser modificadas ou descartadas sempre que necessário. Caso contrário, 
configuram um suposto saber alucinatório que obstrui o contato com o 
desconhecido. Teorias explícitas [com o nome de determinados autores] 
podem servir para criar a ilusão de identidade grupal transformando-se em 
fatos dogmáticos. (...) Guerras “religiosas” ocorrem dentro da psicanálise 
da mesma forma que nas demais áreas científicas e humanas” (p. 16).

O modelo da oscilação entre uma posição narcísica dual (1+1=1) e uma 
edípica triangular (1+1=3) possibilita pensar uma gama enorme de situações do 
universo psicanalítico. O sonho sonhado no encontro com a obra perpassa a 
escuta do analisando, a teoria, a si mesmo. A sessão, a supervisão, as relações 
institucionais. Em todos esses âmbitos, os não-sonhos parecem se presentificar 
ao menos por vezes. Aí está a potência de uma leitura a partir do vértice do 
enactment, na qual a escuta da agudeza de fenômenos do campo intersubjetivo 
possibilita sonhar e pensar a cronicidade das relações, os entraves do processo, 
os baluartes da dupla. Do fantasma à palavra. Como diz o autor, “ao saber-se 
que sombras são sombras, elas deixam de ser assombrações” (p. 255).

Conclui-se com as afirmativas iniciais: vale a pena ler “O psicanalista, o 
teatro dos sonhos e a clínica do enactment”. Mais que ler, vale sonhar o livro.

Felipe Canterji Gerchman
Psicólogo, membro associado da

Sigmund Freud Associação Psicanalítica.
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