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APRESENTAÇÃO 
  
Quando se decidiu publicar o quinto número da revista “Palavração”, não se tinha a 

menor ideia do que estava para acontecer em pouco meses, e de que este 

acontecimento causaria grandes mudanças nas vidas humanas de todo o planeta 

Terra. 

2020 está sendo registrado como o ano com uma crise sem precedentes. A pandemia 

da Covid-19 provocou muitas incertezas e questionamentos sobre os dias atuais e os 

que virão. 

Hoje, poucas cidades se encontram em quarentena, mas ainda há o risco de uma 

nova onda de infecções pelo coronavírus. Vacinas estão sendo testadas, mas não há 

uma certeza de quando a pandemia cessará. Veio à tona o caos que se encontra na 

saúde pública, na política exercida por líderes de alguns países, na atividade 

econômica e no interior das casas de alguns cidadãos. 

Os psicanalistas se encontraram, de uma hora para outra, com a única possibilidade 

de atender por meios tecnológicos, passaram a participar de muitas lives e, agora, 

escrevem sobre diversos aspectos da nossa nova cotidianidade. Como psicanalistas, 

fazemos perguntas sobre o desejo, procurando localizá-lo, atendendo tanto àqueles 

que dizem da dor de ex-sistir, como dos que não encontram palavras para dizer da 

dor. 

Há sujeitos que reagiram rapidamente e passaram a ser criativos nesta nova condição. 

No entanto, outros não tiveram a mesma sorte e ficaram mais angustiados ou em 

tristeza. 

Falou-se muito em se estar vivendo numa atemporalidade, em que se perde a noção 

do tempo. O mundo, que já se encontrava fraturado pela queda de alguns ideais, mais 

uma vez se fraturou. Um mundo sem limite? Sem muito limite ao gozo? 

A psicanálise promove a palavra e, através dela, contorna o Real, o que é impossível 

de se dizer. O significante causa gozo mas também o limita pela palavra. 

Na via da promoção da palavra, esta revista traz artigos com os mais diversos 

interrogantes sobre a atualidade e o advir, escritos por alguns membros da Biblioteca 

Freudiana de Curitiba e psicanalistas convidados. 
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Resgatando os tempos lógicos (olhar, compreender e concluir), ainda não se está no 

tempo de concluir. No entanto, podemos vislumbrar alguns horizontes e questionar, a 

partir da ética psicanalítica, a subjetividade em tempo de pandemia e pós-pandemia. 

Saberá o psicanalista se sustentar no não saber e permitir suspender o saber 

estabelecido? Os atendimentos online se tornaram a única possibilidade para 

continuar a análise de alguns. Quais as limitações da análise em 2D e em 3D? 

Como o psicanalista se insere em extensão? 

A partir do que Lebrun diz, depois que a pandemia passar será muito provável que o 

mundo continuará o mesmo, talvez pior...Podemos concordar com ele? 

É o momento de buscar um saber-fazer em relação às incertezas, sem denegá-las e 

sem se entregar aos pensamentos mágicos e persecutórios que circulam nas mídias 

sociais. Além disso, é importante não se dar respostas apressadas para compreender 

o que ainda não é possível ser compreendido. 

Com boas expectativas pelo advir da psicanálise, a Biblioteca Freudiana de Curitiba 

também comemora seus 40 anos de fundação com o resgate da "Palavração". 

 

                                                                                                 Denise Cuéllar Cini 
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A PSICANÁLISE EM TEMPOS DE PANDEMIA 

Alba Flesler1 

 

Enfrentando há meses a presença inesperada e perturbadora de uma pandemia que nos 

forçou a mudar nosso mundo em questão de dias, os psicanalistas se encontram mais uma vez 

promovendo a palavra. Fazemos isso para dar lugar àquilo que a psicanálise nos tem ensinado, 

porque sabemos que, diante de um real que desborda, dar borda e enlace ao traumático não 

apenas rompe o silêncio que pode se tornar arrasador da subjetividade, mas também permite 

dar lugar à materialidade de uma letra com a qual habilitamos respostas criativas à presença 

desse real. 

Fiéis a isso, surgiram diferentes propostas para responder ao perturbador, vertiginoso e 

inesperado real. Dessa maneira, precipitaram-se vias de intercâmbio produtivo e foram feitas 

diferentes reflexões sobre o que estamos vivendo. A tecnologia, que já diminuía as distâncias, 

tornou-se a ferramenta privilegiada e necessária para evitar que o isolamento precipitasse o 

confinamento. 

Na minha prática, não foi a pandemia que induziu o uso da tecnologia. Eu já a utilizava, 

como talvez muitos de vocês também o fizessem. De fato, eu tinha pacientes que, morando no 

exterior, em determinados momentos pediram-me para realizar as sessões por Skype. Além 

disso, analistas de outros países continuaram suas horas de controle comigo e seguiram 

participando de grupos de estudo no exterior ou no interior do país. 

Muitos dos meus pacientes adolescentes pediram, antes da quarentena, para somar às 

sessões presenciais algumas por vídeo no WhatsApp. Já havia um uso de ferramentas 

tecnológicas e da conexão on-line, mas é preciso salientar que, para ler seus efeitos, essa 

situação atual é radicalmente diferente. Tornou-se obrigatório conectar-se on-line, instalou-se 

um tom diferente do que estávamos vivendo anteriormente. 

Por exemplo, estamos fazendo várias “lives”, várias transmissões ao vivo. Vimo-nos 

impregnados de um sentimento de estranheza, o que nos fez refletir sobre o significado de fazer 

 
1 Alba Flesler é psicanalista. É A.E., Analista da Escola e A.M.E., Analista Membro da Escola Freudiana de 
Buenos Aires, instituição da qual foi presidente em 1995 e ministra seu seminário anualmente. Em 2020, no 
terceiro sábado de cada mês, ministra o seminário intitulado: “HOJE, O que é um pai? O que dizem os psicanalistas 
frente ao real do nosso tempo?” Supervisora de várias instituições hospitalares na Argentina, ela deu conferências 
e seminários em Paris, Nova York, Rio de Janeiro, Chile, Barcelona e Dublin. É autora dos livros: “El Niño en 
Análisis y el Lugar de los Padres”, traduzido para o português; “El Niño en Análisis y las Intervenciones del 
Analista”; “Niños en Análisis. Presentaciones Clínicas”, todos editados por Editorial Paidós de Argentina. “A 
Psicanálise de Crianças e o Lugar dos Pais” foi publicado no Brasil pela Editora Zahar. Publicou, em colaboração, 
os seguintes livros: “Los Discursos y la Cura” Editorial Acme Agalma, traduzido ao português pela Editora 
Companhia de Freud; “De Poetas, niños y criminalidades. A propósito de Jean Genet”, Ediciones del Signo. 



 
 

8 

passar a vida por outra dimensão em que o espaço virtual é protagonista e ator principal, com 

efeitos incertos que abrem muitas perguntas e ainda encontram poucas respostas. Entretanto, 

passamos a usar essas ferramentas e logo começamos a ocupar nossos espaços em grupos de 

trabalho com a plataforma Zoom e outras que não conhecíamos. Os pacientes, não apenas 

aqueles que moravam em outras localidades, mas também aqueles que faziam suas análises 

pessoalmente, continuaram a realizar suas sessões por essa via. Vídeos curtos enviados ao 

Facebook e ao Instagram se apresentaram como forma de manter vivo o intercâmbio. Sabemos 

que devemos ficar em casa, que devemos manter o distanciamento social, mas também que não 

devemos nos isolar e, ainda, que devemos estar conectados.  

Por que afirmar isso com tanta veemência? Por que insistir na importância dessa 

conexão com os outros para o ser humano? 

Partindo desta questão, gostaria de compartilhar algumas reflexões sobre os efeitos que 

esta quarentena vem causando em nossa subjetividade. 

 

A QUARENTENA: UMA PRIVAÇÃO TRAUMÁTICA 

 

 Em princípio, partamos de uma pergunta: 

 Quais efeitos teve sobre o sujeito a irrupção abrupta de um real inesperado? 

 A pergunta nos diz respeito e, ao fazê-la, não desejo apenas abrir espaço para esta 

proposta inicial para compartilhar com vocês minhas reflexões; em vez disso, também gostaria 

de colocar algumas propostas e ferramentas que a psicanálise oferece diante da condição atual. 

Para isso, é necessário contar com uma lógica que formalize nossas intervenções e limite sua 

eficácia fora de uma resposta intuitiva. A psicanálise orienta as intervenções do analista de 

maneira adequada quando ele toma os vetores de uma formalização que dispensa dogmas ou 

técnicas empobrecedoras, os quais, por sua vez, oferecem um saber-fazer que estimula falsas 

esperanças. 

 Ante a emergência do Real, sentimos falta. Mas não apenas sentimos falta, também 

sentimos falta um do outro. Não deixo de sentir falta de meus alunos e, embora seja um 

sentimento pessoal, não é individual. Sentimos falta do encontro, da pergunta nos seminários 

presenciais. Sentimos falta do beijo de cumprimento, do aperto de mãos, do encontro, da cena 

analítica com os pacientes. Sentimos falta de nossos entes queridos, os filhos, os netos, os 

amigos... do encontro real com os outros. O vírus e a quarentena não apenas subverteram nossa 

vida cotidiana, mas, acima de tudo, confrontaram-nos com uma enorme privação de algo 

essencial para o ser humano: o encontro com os outros, e isso é fonte de um enorme sofrimento. 
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Por isso, quero dar ao termo “privação” um significado pleno. Não me refiro às 

privações cotidianas que ocorrem na vida diariamente, como quando queremos ver um filme 

que saiu de cartaz ou quando queríamos comprar algo e não podíamos. Não, não me refiro às 

saídas que alguém quer dar e não pode; isso seria da ordem da frustração. São perdas, é verdade, 

mas de uma outra ordem, que também afetam a subjetividade, ainda que de uma maneira 

diferente. Este real nos colocou frente a uma privação traumática — é assim que prefiro nomeá-

la. Esta quarentena preventiva e obrigatória é uma privação traumática. Entendemos, é claro, 

que pode ser necessário, que provavelmente é uma questão de encontrar recursos para enfrentar 

a alta contagiosidade desse vírus, cuja virulência progressiva parece diminuir com o 

distanciamento social. No entanto, é preciso avançar: o que essa privação traumática implica 

para o sujeito? O que entendemos por trauma? Como definimos, pelo viés da psicanálise, o 

traumático? Por que nomeá-lo dessa maneira? 

É disso que se trata quando um real está presente sem a borda que se adapta à sua 

localização e o faz de maneira disruptiva, maciça e inesperada. Quando ultrapassa as bordas da 

representação, quando se trata de algo que não se pode imaginar que vai ocorrer, parece superar 

a nossa imaginação e coloca-nos diante do que não sabemos. O Real desamarrado, sem borda 

imaginária e simbólica, é traumático porque transborda os contornos no marco da representação 

que tínhamos do mundo, do nosso mundo, do mundo em que habitávamos. Sua expressão nos 

confronta com um sentimento de profundo estranhamento. “É inacreditável”, costuma-se dizer 

ante a magnitude do desconhecido. Parece irreal, é verdade, precisamente porque enfrenta o 

excesso do Real. Esse é um dos efeitos que tamanho desbordamento nos gera, um sentimento 

de profunda irrealidade que rompe as dimensões subjetivas do espaço e do tempo. 

Atualmente, pergunta-se com frequência até que ponto o trauma desestabiliza a própria 

existência, privando o sujeito do apoio de suas atividades vitais, pois uma ameaça real de morte 

paira sobre ele. Mais uma vez, podemos ver até que ponto diferimos do comportamento animal. 

Ele responde a um perigo com comportamentos marcados pela espécie, com regras que 

orientam sua maneira de reagir; por outro lado, o ser humano não responde naturalmente, mas 

com respostas singulares, as quais contribuem para a capacidade criativa do sujeito uma vez 

que ele perde a âncora fixa do instinto natural. 

Mas o que acontece quando as respostas singulares que fundamentam a liberdade de 

resposta de todos enfrentam uma situação de obrigatoriedade e de confinamento obrigatório? 

É praticamente inevitável que surja a angústia. O confinamento não eletivo é um gerador 

de angústia, principalmente quando não é possível visualizar a saída, quando não se antecipa 

quando e como tal situação será encerrada. A angústia é um afeto que se revela como tempo 
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existencial quando o sujeito se percebe em um estado de confinamento, sem vislumbrar a 

garantia de deixar esta posição. Entretanto, a angústia do sujeito tem maneiras diferentes de se 

manifestar, além de ter maneiras diferentes de gerar respostas ante sua aparição. É que a 

angústia deve ser colocada como um plural. É mais preciso dizer que mais do que angústia, há 

de se reconhecer angústias.  

 

AS ANGÚSTIAS E AS RESPOSTAS DO SUJEITO 

 

 Podemos registrar quando a angústia se manifesta como um sinal. O sinal de angústia 

sempre motiva e gera a busca de novas respostas. Sua expressão e modalidade fazem da 

angústia uma angústia com medida, com uma borda na antecipação da resolução. Mas nem 

sempre é o caso. Às vezes, a angústia transborda, passa pelas bordas desse sinal, e o que ela 

desperta são respostas impulsivas, descontroladas e perturbadoras. Não é por acaso que agora 

lemos que as cenas de violência intrafamiliar aumentaram. É precisamente no confinamento 

real que a angústia sem bordas se torna muito mais palpável, aquela que também gera respostas 

que transbordam. Fechadas as vias habituais que dão saída aos gozos, desatam-se as tentações 

pulsionais, os narcisismos mal enlaçados e as crueldades pressionadas pelos mandados do 

supereu dos quais bebe a angústia sem baliza nem sinal. 

 Por outro lado, a angústia também pode se apresentar com outro de seus rostos, 

geralmente conhecido como ansiedade. É uma forma de angústia que não funciona como sinal, 

senão que é transbordante e imparável, que leva quase sem descanso à ação, ao acting out ou à 

passagem ao ato. Nesse caso, difere claramente da angústia chamada pânico, angústia que 

paralisa o sujeito e deixa-o imobilizado e sem encontrar respostas para reagir, afetando seu 

corpo e sendo manifestada como “sinto uma pressão no peito” ou “parece que vou morrer, não 

consigo respirar”. Sem palavras para mostrar tamanha opressão, o sujeito é coagulado, 

petrificado, sem ferramentas para responder. Embora a angústia nessas oportunidades não deixe 

de emergir com um registro que permita localizar sua origem, às vezes não é possível perceber 

ou registrar a angústia. Ela não se apresenta como um sentimento e não é percebida como tal, 

mas vai diretamente para o corpo. Atualmente, seus efeitos costumam aparecer como insônia, 

estresse excessivo, condições estomacais, dores inespecíficas, gastrite, dores de cabeça ou 

manifestações hipocondríacas frente a sintomas para os quais não se consegue encontrar um 

nome. Como sabemos, muitas pessoas estão se consultando porque não sabem se terão ou não 

coronavírus ou se estão enfrentando algo sério ou, ainda, porque ignoram como interpretar ou 

dar sentido a um real inominado diante dessas manifestações. 
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 A descrição é vasta, mas corresponde ao que ocorre em toda a sua magnitude ante o 

inesperado encontro do Real que irrompe desbordado, gerando estranhamento em relação ao 

novo. É que a representação que havia até o momento vacila. Poderíamos dizer que o Imaginário 

está rachando, originando expressões como “não consigo acreditar”. É que todas as crenças 

dependem de boa consistência imaginária. Os eventos atuais rasgaram o véu imaginário da 

representação do mundo e do próprio corpo. As palavras não são suficientes para nomeá-lo e é 

necessário encontrar novas palavras para dar alguma conotação simbólica. É frequente a 

impressão de se estar diante de um novo idioma, ainda verdadeiramente incompreensível. 

Novos significantes estão surgindo diante da estranheza e acompanham o reencontro do sujeito 

perdido de si mesmo, que se vê realizando tarefas impensáveis, incomuns na vida cotidiana, 

como fazer exercícios em casa, executar trabalhos domésticos e lidar com redes e tecnologias 

desconhecidas até o momento. 

 Um paciente fazia uma tarefa em casa e, quando passou diante de um espelho, viu sua 

imagem e ficou surpreso consigo mesmo, pensando “sou eu quem está fazendo isso?”. Outro 

se perguntou: “É verdade isso que estou vivendo? Será que o que eu vivi antes era realidade ou 

foi um sonho? E isso que estou vivendo é um sonho ou está acontecendo mesmo?”. O que temos 

aqui é que a cena vacilou junto com a borda fantasmática que a envolvia. 

  

OS TEMPOS DA QUARENTENA 

 

Na primeira semana de quarentena, os vídeos recebidos pelo WhatsApp ou Facebook 

apresentavam conteúdo de humor, prevalecendo até em muitos o sentimento de viver esse 

recolhimento como um descanso. As demandas foram suspensas e “eu fico em casa”. 

Simultaneamente, uma mensagem repetida na mídia dizia e repetia que “não estamos de férias”, 

pois alguns tomaram a situação como dias de folga. Circulavam vídeos repletos de comicidade 

sobre a situação incomum, sempre ligados a um tom de brincadeira. Assim foi no começo; 

porém, com o passar dos dias, foi-se percebendo que a situação se prolongava, e foi outra a 

sensação que passou a prevalecer: a da incerteza. A face perseverante do Real estava lá 

imperturbável, permanente, duradoura e incessante, mais do que para indicar a série de 

infectados e mortos. Então a angústia renasceu e levantou uma pergunta forte e severa: “Até 

quando?”. Não estão previstos o fim nem a saída. Nem como, nem quando. Uma nova 

tonalidade começou a surgir nas redes. Os vídeos que chegavam estavam ligados à relutância, 

a certa desvitalização e a um encontro muito brutal com tudo o que foi perdido, tingindo o 

estado geral do sujeito com um humor depressivo. O encontro com os entes queridos foi 
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impedido, não pudemos mais nos encontrar pessoalmente e enfrentamos a perda dos lugares 

que frequentávamos, dos objetos que permaneceram em nossos locais de trabalho, dos hábitos 

que tínhamos, de poder fazer de nossa casa um lugar de chegada e partida. Foi inaugurado um 

tempo de luto. 

A interrupção de nossas vidas diárias e a percepção incerta de que não sabemos quando 

recuperaremos os espaços e os tempos de nossa vida nos confrontam com as perdas e nos 

colocam em frente a um trabalho. Trabalho de luto. É assim que escutamos, por exemplo, frases 

como “é muito difícil ficar sozinha”, de quem está passando a quarentena sozinha, ou “quando 

poderei ver meus netos?”, já que se acredita que as crianças sejam portadoras assintomáticas, 

“eu sou idoso, não sei quando recuperarei minha vida” ou “eu que batia pernas na rua, quando 

posso voltar a sair?”. Não há dúvida de que essa é uma interrupção que implica enormes perdas 

subjetivas, além de outras que estão fora do nosso alcance. Perdas que implicam um luto, e um 

luto que implica um trabalho. Paira então um clima sombrio de tonalidade depressiva. 

Muitos optaram pelo silêncio; outros, pelo confinamento, e começou-se a perceber no 

silêncio um tom que não deixa de ter em certas ocasiões uma tonalidade tanática. 

 

O QUE DIZEM OS PSICANALISTAS ANTE O REAL DE NOSSO TEMPO? 

 

O que fazer neste tempo durante o qual enfrentamos a perda dolorosa quando estamos 

confinados? 

Somos convidados a proteger a nós mesmos e aos outros do vírus, mas talvez 

devêssemos concordar que se trata de proteger-se dos vírus, no plural. De muitos vírus que 

podem surgir, não apenas o coronavírus. Em relação a ele, é claro, devemos cuidar de nós 

mesmos e dos outros, mas também em relação aos vírus que podem habitar em nossos 

relacionamentos com os outros e conosco. Por exemplo, devemos nos proteger do vírus que 

pode levar a nos fechar em vez de nos abrir para o encontro com os outros, com o novo. 

Poderíamos nos ver imersos nesses impulsos, também, diante da dor, dar lugar à briga ou à 

violência, agredir o outro, forma não pouco comum de reparar o imaginário danificado.  

O trabalho de luto leva tempo. A princípio, trata-se do impacto, da surpresa que congela, 

mas, depois, inicia-se um segundo tempo, o tempo de compreender o que foi descoberto. Diante 

do novo, diante do desconhecido, diante do incerto, começa-se a compreender, mas, para 

compreender, a palavra é necessária, pois sem ela não é possível recuperar os marcos da 

representação perdida. 
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Por isso, é essencial criar espaços para falar. Longe de se isolar, o encontro com o outro 

e com as palavras é necessário para dar bordas e marcas à realidade, essa que o real borrou, 

tirou de foco. Trata-se de apresentar novamente uma realidade para habitar. 

Ao sustentar uma análise, damos lugar à palavra para escutar aquele que fala. Cuidar de 

nós mesmos é poder falar, e cuidar do outro é protegê-lo dos vírus que habitam o silêncio e 

deixam o sujeito em confinamento. É que a palavra é necessária para criar e inventar novos 

canais de gozo ante o fechamento dos usuais; trata-se de obter novas formas para não se 

desencontrar do desejo. O desejo, que nos mantém vivos, não pode ser sustentado sem o outro. 

No encontro com o outro, são ordenados os gozos que permitem ao sujeito encontrar o desejo. 

O analista deve estar disponível para sustentar a colocação em ato da realidade do inconsciente 

sem que a pandemia o isole de sua função. 

 

Tradutor: Gustavo Praconi Pinzon 
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O ATO PSICANALÍTICO EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS 

Alfredo Jerusalinsky2 

  
                            “A psicanálise...é a visão poética, 

propriamente dita da coisa.”   
                                                                   (Lacan)3  

 

Bem antes do começo da pandemia do Covid 19 já estavam se tecendo as condições que 

dariam suporte e estrutura às novas formas de laço social e às novas configurações da posição 

do sujeito do inconsciente que a presença incontrolável da pulsão de morte detonou. Se a 

descoberta que Freud fez do sujeito do inconsciente e dos sistemas de identificação que o 

discurso impõe ao sujeito continua a ter sua completa validade, ainda assim, precisamos nos 

interrogar acerca da lógica que opera na equação da intersecção desse sujeito com o imperativo 

do Grande Outro. Nas últimas três décadas tem-se inventado em torno de 130 linguagens 

eletrônicas. Especialmente dedicadas à implementação de artefatos de comunicação digital, 

usamos grande parte delas em nossa vida cotidiana: os assim chamados aplicativos. 

Nesse mesmo tempo houve dois grandes fenômenos na Economia: 1 - Uma acumulação 

e concentração de capitais como nunca antes tinha se registrado na História. 2 – Um 

extraordinário distanciamento entre a representação financeira do capital e seu respaldo 

material, resultando, assim, numa representação abstrata dos sistemas de valor. A conjugação 

destes dois fenômenos econômicos permitiu legalizar, ou, o que é pior, legitimar a expropriação 

relativa, em massa, não somente dos bens produzidos, mas do direito a viver. Se nos sistemas 

de produção industrial e especialmente capitalistas o cálculo da retribuição mínima ao proletário 

e ao trabalhador partia do princípio de quanto de consumo real se requer para manter vivo e 

produtivo o indivíduo incorporado ao sistema, a relação entre acumulação, produção e valor 

real (ditado pela regra da sobrevivência), deixou de existir.  Cesta familiar deixou de ser uma 

unidade de cálculo de valor real. Obviamente, muito mais veementemente apagou-se como 

termo da equação do valor real o custo do serviço sanitário e da saúde. Como anotação à 

margem, para ilustrar o que acabamos de dizer, a proporção de seres humanos incluídos em 

 
2 Psicanalista Membro da Association Lacaniènne Internationale (A.L.I.). Especialista e Mestre em Psicologia 
Clínica. Doutor em Psicologia da Educação e Desenvolvimento Humano. Presidente Honorário e Fundador 
da Fundación para el Estudio de los Problemas de la Infancia e do Centro Clínico Dra. Lydia Coriat de Buenos 
Aires, Argentina. Consultor e Professor do Instituto Travessias de Infância Centro de Estudos LydiaCoriat – São 
Paulo. Consultor de Prevenção de Problemas de Desenvolvimento na Infância do Ministério de Saúde do Equador. 
Professor convidado na Universidad Nacional Tres de Febrero – Buenos Aires. Professor Convidado da FAFIRE 
– Recife. Professor do CEP – São Paulo. 
3 Lacan, J. El Acto Psicanalítico – Buenos Aires: Edição Interna de “Discurso Freudiano”. Aula de 15/11/1967.  
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sistemas públicos e extensos de saúde assim como a proporção de seres humanos providos de 

água potável, cloacas e moradias não para de diminuir.   

Devemos anotar que essa é a razão do ser humano passar a ser contabilizado como 

objeto descartável e o sistema de seu registro no conjunto social opere muito mais do lado do 

número que do lado da letra.  

A questão é simples: a letra (o nome) é portadora de uma filiação, pior ainda, a letra 

pode veicular um sentido se ela se articular num significante, sendo que, por outro lado, o 

número não significa nada. 

A soma dessas transformações teve diversos efeitos: 1- O desenvolvimento e 

aperfeiçoamento do sistema de censura e controle de discurso prestando um bom serviço ao 

totalitarismo. Consequência inevitável da colocação em risco de sobrevivência que estas 

transformações impõem a maior parte do conjunto social. 2- Modificação da geografia política, 

as fronteiras físicas e culturais se dissolvem numa globalização linguística que ataca as 

diferentes formas de classificação do mundo que cada cultura capturou em sua particular 

gramática. 3 – Pode-se pensar que passamos a uma época pós-colonial quando nos últimos cem 

anos a língua inglesa passou do quarto ao segundo lugar (sendo a chinesa a língua mais falada 

no planeta, mas num único país) entre as línguas mais faladas do mundo. Sendo que com o 

apoio das novas tecnologias e a tendência de unificação epistemológica a língua colonizadora 

não precisa pedir licença para entrar na vida íntima da família: ela entra pela janela (Windows). 

Poderíamos pensar que, metaforicamente, o sujeito contemporâneo é um parlêtre cujo Outro 

fala em inglês? Quanto, e o quê do Saber está nessa língua estrangeira? Leve-se em conta que 

estamos analisando a incidência da linguagem como constituinte do sujeito do inconsciente 

numa nova geografia. “Fica claro que não se trata de questionar que a realidade é anterior ao 

conhecimento. A realidade, efetivamente, é anterior. Mas o saber? O saber não é o 

conhecimento “. Para isso tomar todo seu sentido basta simplesmente evocar o “saber viver” 

ou o “savoir faire” em cujo coração de significância governa a singularidade cultural e o 

romance familiar sem “ciência” ou imperativo imperial nenhum4 4 - Se concordamos com 

Jakobson em que cada gramática corresponde à cultura que a causa, ou, ao contrário, que cada 

gramática causa a cultura que ela determina, seja de um ou outro modo, precisamos reconhecer 

que cada gramática constitui uma particular maneira de ordenar e classificar o mundo. 

 
4 Id.ant.  
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Os psicanalistas, então, deveríamos escutar e pesquisar com atenção as consequências 

que tais supremacias linguísticas impõem ao sujeito do inconsciente na medida em que ele está 

estruturado como uma linguagem. 

Não seria lógico pensar que sendo o sujeito produto significante do romance familiar 

ele não o seria do romance histórico. 

Eu não me atreveria a afirmar que um aborígene australiano sonha igual que o aristocrata 

inglês que o colonizou. A mesma coisa vale para um Quéchua, um Arauca, um Xingu, um 

Marabedi ou um Pataxó. 

Estes fenômenos são completamente consonantes com a dramaticidade do declínio da 

função paterna anunciado por Lacan como formação de um inconsciente coletivo não 

hereditário, mas como consequência discursiva da tentativa de suplência do pai por um mestre 

sem limite de saber: Um líder totalitário.  

O sujeito, então, vê-se diante de alternativas de formação de sintoma previamente 

delineadas e impostas por aquele que Orwell metaforizou sob o nome de “big brother”: a janela 

(Windows) como via de escape do princípio de realidade, o uso da tela virtual como espelho 

invertido (é o sujeito que precisa se clonar à imagem da tela). Diferentemente do que propõe 

Woody Allen, em “A Rosa Púrpura do Cairo” quando o personagem Tom Baxter escapa da tela 

do filme em busca de um amor com outro/outra, para não ter que repetir por milésima vez a 

mesma identidade. Uma identidade única que apagando seu traço unário o torne coisa integrante 

de uma massa onde o único protagonismo possível seja a posta em ato do gozo de seu líder. 

Note-se que para que isso funcione é necessário que ninguém se pergunte onde está a 

verdade.  
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“A IMORTAL QUARENTENA”: A IMPOSIÇÃO DO REAL E SUA RELAÇÃO COM 

A CASTRAÇÃO. 

                                                                               Cyntia Mara Correa Dionysio5 

 
Bernardo acorda tarde, deprimido por ter acordado, angustiado por ser sempre 
tarde. Olha-se ao espelho, sem vontade de ser pessoa. Eis o que lhe resta: ser um 
escritor solitário no meio de uma pandemia. A imortal quarentena confirma todos os 
seus mortais desamparos: tem medo de não entender, tem pavor de não prever. 
Espreita, de viés, o relógio: afinal, ele sempre acordou tarde, deprimido e angustiado. 
Aliás, a angústia fica-lhe bem, é uma marca de distinção dos mais lúcidos, uma ruga 
na alma dos condenados a sentir a existência como uma doença. 
Volta a sentar-se na cama, pesa nele uma sonolência que não resolve com o sono. 
Sempre ficou em casa, custa-lhe agora o confinamento. Deixa os cortinados fechados: 
se deixou de haver rua, por que deixar a luz entrar? Sabe que o espera uma pilha de 
louça suja, um monte de roupa por lavar, um mundo de poeira para limpar. Custa-
lhe desperdiçar a sua criatividade em tão rotineiras tarefas. O seu destino é outro, 
mais original, mais criativo. 
As elevadas divagações ficaram para trás, Bernardo não para agora de pensar na 
empregada, Dona Esperança Maluane. Ainda ontem o patrão lhe ligou, em 
desespero, para pedir instruções sobre o uso do aspirador. Isso não é o aspirador, 
Doutor Bernardo, isso é desumidificador. E já está avariado há mais de um ano. Foi 
o que lhe disse Esperança, com infinita amabilidade. Consola-o pensar que a peste 
se fatiga a si mesma, como um inferno que se descuida e prostra ante a sua própria 
imortalidade. A pandemia faz-nos prisioneiros sem cárcere, cria uma nação feita de 
culpa e de medo. 
Liga o computador, os dedos permanecem imóveis. Não lhe vem nada à cabeça. 
Limpa o teclado, desinfeta as mãos. No final desta tragédia, sobrarão os puros, os 
que lavaram as mãos e a alma, os que não se deixaram conspurcar pela idade. 
Confrontado com o vazio, desiste. Este vazio é diferente dos outros, que ele antes 
inventava na sua sempre fingida solidão. Não está inspirado. Aliás, ele sempre foi 
contra a inspiração. Quem precisa de musas inspiradoras são os escritores menores. 
Um bom texto deve ser impenetrável. O segredo, aprendeu ele dos críticos, é ser quase 
imperceptível. O irmão, que é sincero, diz que a sua escrita não peca por excesso de 
densidade. Peca por falta de imaginação. Não se encontra uma única história em 
toda a tua obra: assim lhe dizia o irmão. 
Tenta rabiscar umas linhas. Cita Hannah Arendt, Walter Benjamin, Ludwig 
Wittgenstein, Merleau-Ponty. Tudo em vão. O único nome que agora o fascina é o de 
Dona Esperança Maluane, a empregada doméstica. Sabe o número de telefone dela, 
mas não sabe onde ela mora, tem uma vaga ideia que seja nos subúrbios de lata. Mas 
ele nunca visitou um subúrbio. Não sabe quantas pessoas partilham a casa dela, não 
tem a certeza se têm ligação à energia e à água corrente. E imagina não serem 
adequadas as mensagens de WhatsApp que lhe pensou reenviar encorajando a 
leitura, as receitas de chocolate belga, a meditação transcendental. A empregada não 
tem um smartphone. Pensando melhor: não deve ter livros, nem chocolate belga, nem 
vagar para a meditação. O vírus é cego, mas a quarentena tem as suas hierarquias 
sociais. 
Ele que tanto escreveu contra a exclusão social percebe agora que a sua vida foi um 
longo processo de exclusão. O atual distanciamento social sempre foi, afinal, uma 
constante na sua vida. Procura na lista telefónica um número de um amigo, de um 
colega, de um aluno. Mas desiste antes de começar. Sofre de um antecipado tédio do 
que será a conversa. A única pessoa com que lhe apetece falar é Dona Esperança. 
Talvez não seja a hora apropriada, mas Bernardo não se consegue conter. 
– Diga-me, Doutor, o que se passa? 

 
5 Cyntia Mara Correa Dionysio é psicanalista, membro da Biblioteca Freudiana de Curitiba; psicóloga formada 
pela UFPR, pós graduada em Psicanálise pela UniDomBosco. Coordena o Espaço de Crianças e adolescentes da 
BFC desde 2017. 
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– Preciso muito que venha aqui a casa. 
– Não me assusta, patrão, o que se passa? 
– Não sei, Dona Esperança, acho que perdi a resiliência. 
– Está a sentir o quê, Doutor? 
– Acho que estou a passar por uma crise distópica. 
– Mamanô!? Vou já para aí. 
– Vem de chapa, Dona Esperança? 
– Vou demorar porque só deixam entrar nove pessoas em cada viatura. Vou demorar, 
patrão. Agora fica-se duas horas à espera na fila. 
– Não esqueça de pôr a máscara. 
Dona Esperança encontra Bernardo estendido no chão junto ao desumidificador. 
Arrasta-o para a cama, serve-lhe um chá e, sentada na cabeceira, canta para que ele 
adormeça. O escritor fecha os olhos e pensa: que belos são os cantos ancestrais 
indígenas. Dona Esperança corrige: esta é uma canção do Roberto Carlos, eu canto 
mal senão o patrão já tinha reconhecido a canção. Bernardo confirma, contrafeito, o 
antigo preceito: a música explica melhor o universo que todos os tratados de filosofia. 
A empregada ajusta o lençol sobre os ombros do patrão. É o que faz aos filhos. E é 
isso que diz em voz alta, não vá o homem pensar que ela se aproveita da situação. 
Retira da bolsa um livro e lê em voz ciciada, num tom de quem sabe amansar velhas 
angústias. Um sorriso nasce no rosto do Doutor Bernardo. Ele julga escutar Virginia 
Woolf. O que ela lê é um manual de autoajuda. 
E assim acontece nos restantes dias. Dona Esperança vai lavando a louça, 
engomando a roupa e aspirando o pó. Enquanto trabalha, a empregada canta e conta. 
E até os silêncios dela falam de uma vida que o patrão desconhecia. Enlevado, 
Bernardo vai tirando notas num caderninho. Aquilo que antes lhe parecia a 
encenação do Juízo Final surge agora como a tardia – mas secretamente tão 
esperada – visita da musa inspiradora. Talvez não chegue nunca a publicar. Mas ele 
sente que começou a escrever uma história com alma, com gente, com história. 
Pela primeira vez, depois do início da quarentena, Bernardo acorda, abre as cortinas, 
contempla a rua e recusa estar perante a derradeira versão da realidade. (COUTO, 
M., 2020) 
 

O que há de maior quando uma civilização inteira precisa se haver com o real de 

castração? Estamos no ano de 2020. Já se passaram exatos sete meses e o ditado de que o ano 

só começa depois do carnaval até agora não parece ter se concretizado. 

Tomo, com a licença poética, a liberdade de usar o conto apresentado, onde é retratada 

a rotina de isolamento do escritor S. Bernardo, na tentativa de partilhar com o leitor um pouco 

dessa fatídica experiência mundial diante de uma pandemia desencadeada pelo chamado novo 

Corona vírus, do qual de tanto ouvirmos falar, já nos sentimos velhos conhecidos. 

Buscarei, na sequência, articular algumas questões, emprestando o dia a dia do escritor, 

seus conflitos e fragilidades humanas para destacar alguns aspectos teóricos relacionados tanto 

à importância do papel da psicanálise no mundo, já apontada por Freud em “o Mal-estar na 

Civilização”, quanto sua especificidade para pensar aquilo que poderíamos nomear de urgência 

psíquica, onde um trauma mundial tem como efeito uma resposta particular de cada sujeito. A 

possibilidade de oferecer a escuta psicanalítica, nesse tempo, pode ser primordial. 

Para a psicanalista francesa Colette Soler, como consequência de tal trauma mundial 

pode despertar o Real, o sintoma e a fantasia. Para Silvia Amigo, psicanalista argentina, quando 

frente à imposição do Real, a fantasia do sujeito, mesmo a priori constituída, poderia falhar. O 
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seja, há uma pluralidade de incidências e ao mesmo tempo uma singularidade psíquica que irá 

depender de uma série de fatores estruturais, especialmente pensando o objeto de estudo da 

psicanálise: o sujeito do inconsciente. 

Primeiramente, uma provocação para tentar simbolizar o indizível, ou uma espécie de 

luto de uma vida até então vivida e que agora não sabemos ainda quando e se voltará. Uma 

coisa é certa: não será a mesma de outrora, uma vez que milhares já partiram sem ao menos 

uma despedida. Falemos, portanto, sobre o “bicho”, talvez como uma espécie de elaboração 

psíquica como entendemos na análise. 

Recorrendo mais uma vez à arte, agora do cinema, lembro-me do filme Bird Box (2018), 

baseado no livro homônimo do autor americano Josh Malerman (2014). O filme conta a história 

de Malorie, personagem vivido brilhantemente pela atriz Sandra Bullock, que em meio ao caos 

apocalíptico tenta se salvar de uma trágica morte. Na trama, ao olharem para algo misterioso (e 

que até o fim fica velado ao espectador), as pessoas têm seus olhos imediatamente 

transformados e cometem suicídio de formas diversas e assustadoras, causando pânico e terror 

para aqueles que assistem essas cenas. No entanto, o simples ato de olhar não produzia o efeito 

mortífero para todos, apenas para os mais lúcidos. Os “loucos”, ou melhor, os psicóticos, e as 

pessoas com deficiência visual ficavam imunes a tal destino. Assim, para a própria 

sobrevivência, haveria de se reinventar a vida com os olhos vendados, mas não cegos a ela. 

Essa era a única forma entendida de prevenção contra a “coisa” mortal. A pergunta que aqui se 

faz é: O que era insuportável ser visto pelos então neuróticos? Ou então, o que só a loucura 

poderia dar conta de ver? Se o olhar é uma das bases, aquilo que nos dá existência, que nos 

constitui psiquicamente na relação com o Outro, o que o diretor poderia, de modo velado, estar 

nos indicando? Pela luta incessante da personagem, uma coisa fica clara: Malorie era movida 

pelo desejo, que foi o que a salvou. 

Sigo com um dos recortes possíveis sobre os desdobramentos da pandemia. Em uma 

espécie de apocalipse no mundo da realidade, parece tão mais inspirador e empolgante o mundo 

da ficção. Tomo meu fôlego e me inspiro também em Malorie em relação ao desejo. Em 

Bernardo, apesar de não ser escritora, me identifico com o impasse da escrita, da produção, 

como efeito da exaustão, do cansaço de uma longa e angustiante e imortal quarentena. 

Parte da responsabilidade do grande avanço do contágio a ponto de se tornar uma 

pandemia deveu-se principalmente à banalização das autoridades mundiais sobre o potencial 

real do vírus. Consequentemente, o desrespeito às ordens de confinamento ou o não uso de 

máscara por parte da população, as únicas duas formas de prevenção conhecidas até então, 

poderiam ser um efeito social dessa despreocupação e da demora de ações de profilaxia. A crise 
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mundial, somada à desordem quase que coletiva, contribuiriam para que no sujeito operasse a 

negação da sua própria condição humana: ser mortal? Pode-se pensar em um escancaramento 

da impotência e da fragilidade diante dessa “coisa” letal, além do horror à submissão a um 

exílio sem fim. 

Freud (1925), n’A negativa, diz que ela é justamente necessária para a afirmação. A 

negação surge como uma defesa frente à castração, que demarca que somos sujeitos barrados e 

divididos. Ou seja, há algo que nos tolhe. Não queremos olhar é para a nossa própria morte. É 

somente o outro que morre. Vivemos a ilusão de que seremos eternos. Quem sabe a religião 

sustente também essa crença, mas, por outra via, é justamente matando o vivo que se humaniza 

o ser. Na psicose, a morte não é um significante mestre, fica preso ao gozo do Outro. Na 

neurose, aquilo que funda a entrada no significante fálico mata a coisa. 

Há efeitos no sujeito em si dos quais não se tem como passar ileso. Ainda mais quando 

inserido numa dimensão onde apesar do atual avanço científico, a ciência estaria forcluída como 

suposto saber. Pode-se, ainda, pensar em um possível declínio do discurso do mestre, que 

operando de maneiras diferentes em cada época, não seria mais tão consistente. Lacan (1969-

70), no texto "O avesso da psicanálise", já havia enunciado a mutação que vem sofrendo esse 

discurso no âmbito coletivo, e de que maneira ele se inscreveria no laço social. Há um visível 

enfraquecimento, especialmente nesse momento, dos discursos simbólicos e imaginários. Quais 

seriam os efeitos, tanto no que se refere ao coletivo como os produzidos individualmente? Em 

alguns casos, deixa-se o sujeito inclusive sem a possibilidade de sustentação psíquica. 

O mestre atual seria então o capitalismo. A nossa cegueira (ou negação) é porque 

estaríamos também alienados a ele? Eis o dilema. Nos tempos lógicos da Alienação e 

Separação, Lacan (1964) refere- se à escolha tão precoce do bebê entre "a bolsa ou a vida". Para 

ele, seria um falso debate escolher um ou outro. A expressão Lacaniana "escolha forçada" será 

manter ou não a vida, pois a bolsa já se está perdida em ambas as opções. Articulando com a 

atualidade: a vida ou a economia? Escolher pela vida seria o óbvio, mas há mesmo aí a 

possibilidade de uma escolha? O próprio discurso da ciência foraclui o sujeito enquanto 

desejante. Que tempo é esse, que na dimensão de uma crise mundial, faz oprimir o desejo, 

suscitando angústia, aqui produzida pelo eu, quando ameaçado por um perigo real? 

Bernardo acorda todos os dias, que são sempre iguais, angustiado. Abre a cortina, e o 

que vê pela janela é um enquadramento de cena, assim como o fantasma na moldura do quadro 

de Magritte, da manifestação da angústia, onde se inscreve o horror, o obscuro e o inominável. 

Ela é aquilo que nos olha; fala aqui de sua angústia. 
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Para Freud, a angústia é sempre de castração, e a angústia de morte aparece por trás 

disso. Seria um dos modos de manifestação do “estranho”, que diz da nossa relação com a 

morte. Vai além da interdição do Pai que proíbe, se relaciona a um gozo que passa dos limites. 

Trata- se do Real. Na tentativa de falar daquilo que é do campo do impossível, antes é 

importante denotar que o Real para a psicanálise, diferente do campo da filosofia, que o refere 

à representação do mundo externo, requer fundamentalmente ser constituído muito 

precocemente, durante os tempos lógicos da estruturação subjetiva, como algo do campo 

externo, separado do ser, expulso pela entrada do simbólico, mas que se volta na realidade para 

um lugar no qual o sujeito não o encontra. Diz daquilo que escapa aos registros Simbólico e 

Imaginário. É impossível de ser dito, pensado ou escrito. 

Na resposta de Jean Hyppolite a respeito da Verneinung de Freud, nos Escritos de Lacan 

(1954): para que o Real não fique de uma maneira intrusa para o sujeito, faz-se necessário que 

seja mantido à margem do simbólico, assim como no sonho. Para que assim ocorra, é 

imprescindível que a afirmação primordial (Bejahung) e o reconhecimento do simbólico pelo 

juízo de atribuição se realizem. Essa condição de marginalidade do Real ao simbólico pressupõe 

não só a castração simbólica, mas especialmente a assunção da função paterna, com a instalação 

da inscrição do Nome-do-Pai. 

Quem sabe estamos frente ao fenômeno da identificação em massa a um estilo de 

liderança aparentemente não totalmente submetido à lei simbólica. Ou, ainda, experienciamos 

em nossa época um certo declínio ou mesmo uma desamarração daquilo que rege toda a 

dinâmica subjetiva do significante no sujeito, a inscrição do Nome-do-Pai, como aquilo que 

regularia o desejo ordenando pela lei. Esse seria um significante que irá justamente suportar e 

transmitir não somente o recalcamento, mas a castração simbólica. 

Em meio a isso tudo, com uma enxurrada de informações diárias e exaustivas pelos meios de 

comunicação sobre o número de infectados e mortos, a ponto de muitos desistirem de ter acesso 

a elas, estão os sujeitos. Quanto ao bicho, sabe-se muito pouco, até porque, apesar de um certo 

padrão sintomático, age de modo específico em cada indivíduo. A resposta singular, antes 

restrita ao campo do subjetivo, está agora também de formas ainda imprevisíveis, presente no 

campo biológico. 

Em relação às possíveis respostas subjetivas diante de uma crise, podemos retomar a 

sistematização que a teoria psicanalítica nos oferece. Primeiramente, o sintoma, como uma 

“resolução”, refere-se à resposta possível e própria do sujeito, enquanto sujeito do desejo, 

suscitada diante de situações adversas como conflitos inconscientes, crises e ou da iminência 

de um perigo real. Na medicina, tende-se a patologizar todo o sofrimento psíquico. Porém, aqui, 
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nos referimos ao sintoma como efeito estrutural do sujeito, como um arranjo, uma espécie de 

obra de arte para tentar organizar aquilo de que não se consegue dar conta de outro modo, 

quando algo não vai bem. O sintoma se diferencia da inibição, que são certas restrições criadas 

e impostas pelo sujeito em relação aos espaços físicos e simbólicos. Diferencia-se também da 

angústia, do medo sem nome, sem objeto, e que se reduz ao próprio corpo. 

Há também o que do Lacan chamou de Sinthome, elaborado a partir do caso de James 

Joice. Criando uma função de prótese, Lacan elabora o quarto nó, como função de amarração, 

quando por algum impasse estrutural houve uma esquiva do imaginário no enlaçamento dos 

três registros psíquicos. Se não houvesse uma suplência, amarrando de alguma forma os nós 

borromeanos, Joice tão teria tido uma sustentação psíquica que garantisse sua estabilidade. É 

sua escrita, seu modo criativo, a invenção de palavras, que possibilita esse arranjo. A função e 

a transmissão da língua materna e sua sonoridade, ganha ainda mais corpo a partir de sua leitura 

Joiceana. Escrito, escrita e letra percorrem toda a obra de Lacan, que aponta sempre a 

importância da cadeia de significantes, onde um significante se refere a outro significante e há 

a queda do sujeito entre eles. Nessa linha, postula que Joice, ao invés da queda, se capitulou, 

como se em um significante os outros se amontassem e se penetrassem entre si. 

Pode-se supor que essa poderia também ser uma saída para o escritor Bernardo, porém 

a sua escrita era anterior à pandemia e parece ter entrado num processo de empobrecimento, 

principalmente diante do confinamento. Acatar essa ordem também revela o seu submetimento 

à lei. Ao que tudo indica, o nosso escritor, diferente de Joice, era um sujeito a priori sustentado 

neuroticamente. O papel que sua escrita ocupa em seu psiquismo, no entanto, é acessível apenas 

através de hipóteses. Mas fica claro, no texto, que houve uma crise provocada pelo 

confinamento e, através do laço social, foi possível a ele iniciar uma retomada de seu caminho. 

Resgato agora Malorie, personagem do filme Bird Box, que tinha várias questões sobre a vida, 

trabalho, relacionamento e filhos, aspectos comuns aos conflitos humanos. Em vez de formar 

ou intensificar um sintoma, a personagem pretende dar um novo rumo a sua vida, e demostra 

querer se separar das imposições sociais e ideativas do que se espera ser mulher na 

contemporaneidade. 

Perguntar o que se quer é uma questão que leva tempo para ser formulada. A tarefa é 

árdua e exige trabalho duro, já que implica uma responsabilidade do sujeito sobre seu próprio 

desejo. Culpar os pais, o governo, ou, enfim, o grande Outro, é evadir assumir a 

responsabilidade do que se quer. Como diz Lacan, “não existe outro bem a não ser o que pode 

servir para pagar o preço pelo acesso ao desejo”. Para tanto e fundamentalmente antes disso, o 
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sujeito precisa estar apto e legitimado a responder uma primeira pergunta: O que o Outro quer 

de mim? A resposta fantasística é uma forma singular que o sujeito produz frente a esse enigma. 

A possibilidade de uma fantasia, por sua vez, resulta de percursos ou tempos lógicos que não 

são submetidos à cronologia tradicional. Iniciam-se muito precocemente, e se produzem com a 

função materna, desde que essa possa suportar também ocupar a função de Outro. Num primeiro 

tempo, a criança fica a mercê do desejo desse Outro. Aos poucos o desejo da mãe passa a ser 

desejado pela criança. A isso, Lacan chamou Desejo do desejo. Entretanto, para poder supor 

um desejo nesse campo, é imprescindível ter havido uma distância suficiente, que pudesse abrir 

uma hiância, uma fenda entre os dois. Quando isso não ocorre, não permite que haja um espaço 

para que a criança possa realizar uma leitura do desejo da mãe, estaríamos aqui no campo das 

psicoses. Assim entra em jogo a relação mãe e filho e os desdobramentos constitutivos na 

criança que essa relação produzirá; para se montar e se escrever a fantasia (coisa que demora), 

se dependerá essencialmente não só da estrutura, como também das relações contingenciais 

desse grande Outro em relação ao sujeitinho em cena. 

No livro “A Clínica do Fracasso da Fantasia”, Silvia Amigo aponta que, para responder 

fastasisticamente à dedução do que “o Outro quer de mim”, ou seja, para poder se apropriar do 

lugar que o pequeno sujeito imagina ocupar no desejo da mãe, a criança precisa percorrer os 

tempos do Édipo e a sua ressignificação na adolescência, onde então poderá se produzir ou não, 

uma fantasia definitiva. 

No seu segundo ensino, Lacan modifica e passa a entender o lugar do grande Outro não 

mais como tesouro do significante, mas sim com o Real do Outro Real, sem que o primeiro 

perca o seu código de validade, mas agora como alteridade absoluta. Assim, para a montagem 

da fantasia, além dos tempos do Édipo, é necessário percorrer três tempos fundantes referidos 

às identificações, aqui atribuídas ao significante, e não mais como no início, somente à 

identificação narcísica concernente à fase do espelho. 

Para tanto, primeiramente é preciso constituir o Real, e é preciso ter dado ao bebê 

possibilidades para poder realizar a primeira identificação que está referida no campo da 

linguagem e a incorporação da falta. Refere-se à incorporação do bebê com o Outro. O Real, 

aqui, é tido como lugar para onde foi expulso o objeto a, o equivalente ao objeto perdido, cuja 

falta estrutura o inconsciente e é o âmago da causa de desejo. O “objeto a” é a posteriori 

recuperado na fantasia, agora na sua condição imaginária. Lacan considerou a elaboração do 

objeto a sua grande contribuição à psicanálise. Na última parte do seu ensino, situou o “objeto 

a” na interseção dos três anéis do nó borromeano, ou seja, entre o real, o imaginário e o 
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simbólico, apontando sua relação com esses três registros e retirando a prevalência de algum 

entre eles. 

O segundo tempo de identificação seria a identificação a um traço unário. Não se trata 

de unificação, mas sim de fissura. Só é possível depois da primeira identificação e sua 

instauração se dá ao final do fechamento do circuito pulsional, possibilitando a entrada do bebê 

no campo da significação fálica, façanha que só pode ocorrer a partir da instalação da falta e do 

bordeamento dos furos, instaurados na relação com o Outro, onde o organismo biológico passa 

se constituir como um corpo subjetivo. Nasce aqui o que Freud chamou de novo sujeito. Lacan 

situa essa como a identificação inaugural. 

Por fim, o terceiro tempo da identificação refere-se ao Imaginário do Outro real, e aqui 

enfim se estrutura a fantasia. Caracteriza-se pela identificação do sujeito com o objeto a, sendo 

que o sujeito é o objeto na fantasia imaginariamente. Nesse ponto, finalmente ocorre a 

identificação com aquilo que deduziu ser causa do desejo do Outro. 

Para montar a fantasia, se faz necessário percorrer todos esses trajetos, entretanto mesmo 

que o sujeito tenha passado por esses tempos lógicos de incorporação da falta, incontáveis 

impasses ou perturbações podem fazer com que alguns desses passos fracassem. Se falhar o 

primeiro tempo, o da expulsão do Real, ou seja, o da desnaturalização do pequeno ser e sua 

ascensão ao simbólico, não haverá a chance de poder constituir a fantasia. Um exemplo de 

impasse nesse primeiro tempo ocorre no autismo. 

A falha do segundo tempo da identificação faz com que não haja contorno nos furos do 

corpo, não alcançando as bordas que emoldam a fantasia. Assim, a partir dessas duas 

impossibilidades, há fracassos radicais e irremediáveis da fantasia, como no caso da psicose e 

do autismo. Ambos, apesar de serem de estruturas diferentes, assemelham-se no lugar onde o 

sujeito não pode situar deduzir e responder ao desejo do Outro. 

Por outra via, há casos menos radicais onde a fantasia se constitui, entretanto, a 

posteriori, por uma situação contingencial, como uma morte, uma separação ou, como aponta 

Silvia Amigo, numa “crise estocástica”, um sujeito constituído neuroticamente pode perder a 

disponibilidade momentânea de sua fantasia, ao não poder mais conseguir situar o que deseja o 

grande Outro. O sujeito já não sabe o que ele mesmo deseja. A isso, Lacan chamou de tragédia 

do desejo. 

De forma especulativa, quem sabe os personagens Bernardo e Malorie possam ter 

experimentado o sintoma, a angústia, ou ainda a inibição. Porém, a meu ver, o que os diferencia 

brutalmente, para além da 
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especificidade subjetiva, refere-se ao singular manejo do desejo. Talvez ele viva a tragédia, e 

ela, a sua ascensão. 

Poderíamos pensar o caso do escritor Bernardo como uma crise estocástica frente a 

impotência, solidão e confinamento, ou um estado agravado pelas circunstâncias emergenciais. 

Há casos em que o sujeito não se estruturou psicoticamente, ou seja, instalou-se o significante 

do Nome do Pai, porém essa inscrição poderia ser frágil. Ou ainda, há situações nas quais se 

obteve a incorporação da falta, entretanto, não se pôde concluir a construção da fantasia, não 

por uma crise ou só por contingência, mas por estrutura da construção fantasística, que por 

inúmeras razões não se concluiu. Isso pode fazer com que a fantasia fracasse: o sujeito não 

conseguiu alcançar o obscuro objeto de desejo do Outro, tratando-se de uma frustração de amor. 

Quando se parece não responder fantasisticamente, talvez a vida seja marcada perpetuamente 

em meio a graves dificuldades por conta da possibilidade de um déficit constitutivo. A direção 

do tratamento, nesse caso, para além de uma urgência psíquica, seria uma tentativa de formação 

do fantasma, à medida em que se propõe a recontar e a reescrever à própria história fora do 

tempo constituinte. Ou, quem sabe, frente à erupção do Real se pode justamente produzir no 

sujeito uma operação semelhante daquela produzida em análise, um efeito de torção, gerando 

no sujeito a possibilidade de reviramento da demanda? 

Freud, em “O mal-estar na Civilização”, aponta o embate entre a lei simbólica e o desejo, 

a partir do momento em que há uma contraposição entre as demandas civilizatórias e a busca 

de satisfações pulsionais e de prazer, uma subvertendo a outra. Essa seria uma questão pré-

estabelecida para o próprio processo civilizatório na humanidade. Em Lacan (1958-59), esse 

impasse se refere a poder articular o desejo com a lei, que autorizaria o homem a uma certa 

realização. Assim, Bernardo pode ter conseguido, em alguma medida, simbolizar seus impasses 

com sua escrita. Entretanto, se há um conflito previamente inserido, próprio da constituição, 

que quando somado a uma situação de risco e a iminência do sofrimento, via frustração, vê seu 

princípio de prazer se transformando em princípio de realidade. Precisa adiar a satisfação de 

seu desejo, e com isso sua produção na escrita sucumbe a uma insatisfação e angústia diária: 

perder uma suposta inspiração que lhe era dada pela liberdade de viver. Entretanto, segundo a 

fala do próprio irmão, falta-lhe, muito diferente do estilo de Joice, imaginação. 

Bernardo passa a buscar a fuga do sofrimento e a acalentar a sua dor com dona 

Esperança. Relata achar estar passando por uma crise distópica. Aquilo que a aponta a antítese 

da utopia, segundo o dicionário, se refere a um lugar, época ou estado imaginário em que se 

vive sob condições de extrema opressão, desespero ou privação, caracterizadas geralmente pelo 

controle opressivo de toda uma sociedade ou por 
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uma desagregação social devido a fatores contingenciais sociais, econômicos, ambientais e 

acrescento aqui, a mais nova e inédita categoria, a pandêmica. Perdeu sua resilência. Quem sabe 

voltar a ter os cuidados do outro, possa fazer desaparecer a ideia de desamparo, parecida com 

aquela primordialmente experienciada em sua velha infância, quando ao incorporar a falta do 

grande Outro materno. Grande Outro esse que parece que Dona Esperança vem de algum jeito 

a ser colocada no lugar de saturar, mesmo que temporariamente. Trata-se de uma tentativa, 

mesmo que ilusória, de dar sentido a sua então agora sabida, frágil es-xistência. 
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ANGÚSTIA: BÚSSOLA NA CONDUÇÃO DA ANÁLISE 

Denise Cuéllar Cini6 

 

INTRODUÇÃO 

 
É inegável que a pandemia da Covid-19 esteja causando efeitos na subjetividade de 

todos nós. Agora, ainda em quarentena, podemos discutir sobre alguns deles e tentar significá-

los. No entanto, mais tarde serão ressignificados, depois que a pandemia passar. 

Há inúmeras reportagens tratando do aumento de sofrimento psíquico na pandemia,7 

como o dos estados depressivos. Além disso, aqueles que atuam nos primeiros socorros têm 

recebido alertas para não confundir ataques de pânico com os sintomas respiratórios da Covid-

19 ou com ataques cardíacos. 

Sob a ótica da psicanálise, estamos vivendo uma situação traumática, causada pela 

brusca mudança que as pessoas sofreram em seu cotidiano e pela dificuldade que sentem em 

estabelecer uma nova rotina. Para agravar, aumentaram as incertezas sobre o futuro, e a ciência 

não tem conseguido apresentar respostas suficientes, que possam oferecer um contorno ao Real.   

O fato é que o Real vem se impondo, e o fantasma vacila. Sabemos que o fantasma é 

uma resposta à questão sobre o que o Outro quer de mim (“Che vuoi?”). Esta questão agora 

vem à tona; porém, sem resposta imediata. Assim desvela-se a castração do Outro, ora 

encarnado pela ciência, ora pelos profissionais da saúde, ora pela classe política etc.    

Dentre os significantes mais repetidos, destaco alguns, como “guerra contra o vírus”, 

“urgência”, “emergência”, “confinamento” e “isolamento social”. O que cada sujeito articula 

com estes significantes? A leitura se dá conforme a singularidade de cada um.        

As tragédias, em geral, como as que se referem aos desastres naturais e às guerras, 

costumam gerar incertezas e angústia, mas não são suficientes para que se estabeleça uma 

urgência psíquica. Entram em jogo outros fatores relacionados à constituição subjetiva de cada 

 
6 Denise Cuéllar Cini é psicanalista, membro da Biblioteca Freudiana de Curitiba desde 1995. Presidente desta 
instituição de 2012 a 2014. Atualmente é vice-presidente da BFC, onde exerce a transmissão da psicanálise e já 
exerceu várias funções. Coordena grupos de trabalho há 20 anos. Apresentou artigos em jornadas, congressos e 
em reuniões Lacanoamericanas de Psicanálise. 
7 Por exemplo, em: FERREIRA, Ivanir. Um dos maiores estudos epidemiológicos do Brasil avalia impacto da 
pandemia na saúde mental. Jornal da USP, 05 maio 2020. Disponível em: <https://jornal.usp.br/ciencias/maior-
estudo-epidemiologico-do-brasil-avalia-impacto-da-pandemia-na-saude-mental/>. Acesso em: 29 jul. 2020. Outro 
exemplo é: O impacto da pandemia na saúde mental das pessoas já é extremamente preocupante. Nações Unidas 
Brasil, 14 maio 2020. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/oms-o-impacto-da-pandemia-na-saude-mental-
das-pessoas-ja-e-extremamente-preocupante/>. Acesso em: 29 jul. 2020. 
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sujeito. Cada um responde de acordo com sua singularidade e fantasma. No entanto, se a 

angústia se impõe, é porque o fantasma manca.           

Estamos observando manifestações de angústia frente ao real das incertezas e ao grande 

risco que se tornou o contato com o outro. O contato com o outro passa a ser ameaçador, pois 

poderá transmitir o vírus. A angústia, como afeto, afeta o corpo em resposta ao Real. 

Muitas pessoas, por exemplo, queixam-se de dificuldades no sono e de mal-estares 

corporais, ora relacionados a preocupações com o trabalho, ora com a doença ou outros fatores 

similares, ora são inquietudes carentes de representação. A angústia, como sinal, não engana 

sobre a castração do Outro: ela dá uma pincelada no real. 

De acordo com Freud, a angústia-sinal alerta que poderá haver irrupção do real 

pulsional. Segundo Lacan, ela é uma dobradiça entre o desejo e o gozo. O psicanalista intervém 

nela para que o analisante não retroceda ante o desejo. É preciso ficar atento às diferentes 

posições de gozo dos analisantes. 

Isidoro Vegh disse recentemente, ao se referir ao confinamento durante a pandemia, que 

o pior exílio é o do desejo.8 Além de limitar o gozo do Outro, a angústia-sinal permite que o 

sujeito não retroceda ante o desejo. Ela é considerada por Lacan um dos nomes do pai, limitando 

o gozo do Outro, que no nó borromeu encontra-se entre os registros Real e Imaginário.  

Entretanto, nem sempre a angústia é um sinal; ela pode ser automática, tal como Freud 

elaborou na primeira tópica. Neste caso, trata-se de urgência psíquica.  

 

“MÁXIMA ALIENAÇÃO” – URGÊNCIA PSÍQUICA 

 

 A “angústia sinal” não caracteriza uma urgência psíquica; o que a caracteriza é a 

angústia transbordante, tóxica, – chamada por Freud de “angústia automática” ou “angústia do 

Isso”.9   

 A concepção de que o eu é a sede da angústia fica mais elaborada com a concepção da 

angústia do Isso. Esse tipo de manifestação de angústia, assim como a ausência dela, indicam 

urgência. Quando atendemos sujeitos nestas condições, percebemos que se apresenta uma 

grande alienação ao Outro.   

 
8 Afirmação de Isidoro Vegh feita no início da pandemia da Covid 19, em uma apresentação pela plataforma Zoom, 
a qual consta na página da Escuela Freudiana de Buenos Aires, no Facebook. 
9 A “angústia sinal” seria a ameaça de repetição deste momento. S. Freud afirma que o recalque originário e os 
posteriores são motivados por uma angústia do Isso. Na primeira tópica, ele diz que essa angústia ocorre frente a 
uma situação traumática nova, quando o eu não é capaz de lidar com intensas exigências, sendo fonte de recalque 
primitivo.  
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Há outros indicativos de urgência: isolamento social, impotência, fechar-se em si 

mesmo, impulsividade, violência etc. O que há de comum entre eles, caracterizando a urgência, 

é a alienação do sujeito ao Outro. No livro De la Urgencia a la emergencia de un sujeto, 

compilado pela psicanalista Claudia Garro (2015), pode-se encontrar a urgência relacionada à 

“máxima alienação” no gozo pulsional do Outro, tendo grande probabilidade de acontecer 

acting out e passagem ao ato. 

Tais atos são respostas do sujeito ao mal-estar de se encontrar à mercê do Outro, quando 

estas não são dadas pela inibição, sintoma e angústia. A máxima alienação ocorre em casos em 

que se está próximo a uma ruptura da cadeia significante, não representando o sujeito. Faltam 

condições simbólicas para sustentar uma separação do Outro, e pode haver queda do sujeito, 

ficando este fora do discurso e retido numa posição gozosa.       

A psicanalista Eva Lerner, numa palestra realizada na Biblioteca Freudiana de 

Curitiba,10  indicou três questões, relacionadas à angústia, que podem ajudar a localizar a 

urgência psíquica e orientar as intervenções:  

1) Está fazendo algo que o outro quer mais que você?  

2) Quer fazer alguma mudança e não acredita que conseguirá? 

3) Há algo que deveria perder neste momento e não está permitindo que aconteça?  

Nestas questões nota-se um intuito de verificar se acontece a alienação ao Outro; ou 

melhor, se o sujeito está à mercê do gozo do Outro. Fazer estas questões, ou apenas orientar-se 

por elas, será uma decisão do analista, de acordo com o que o sujeito, em angústia, apresenta.     

No acting out, o sujeito reproduz algo em ação e não pela fala, sem saber que faz isso. 

Coloca em cena o que não tem palavras para dizer. É uma cena que faz alusão ao que não pode 

ser dito e que não é ainda pensado. Há uma demanda de interpretação endereçada ao Outro 

quando o sujeito não tem condições simbólicas de se separar deste. Na passagem ao ato, o 

sujeito cai da cena, “tentando" sair do lugar de objeto de gozo para o Outro. 

Estes dois tipos de atos (acting out e passagem ao ato) nem sempre colocam em risco a 

vida do sujeito ou de outrem (como, por exemplo, por meio do suicídio, do homicídio ou de 

algum tipo de violência) e às vezes são discretos (como tropeçar ante o olhar de alguém, ou não 

realizar um trabalho solicitado por outrem), mas dizem respeito à alienação ao Outro.           

Há diferenças entre o que provém das formações inconscientes, e o que provém do Isso 

e dos imperativos de gozo do supereu; ou seja, as repetições inconscientes não são as mesmas 

 
10 Palestra intitulada “A práxis psicanalítica e a resistência dos analistas”, realizada em 18 de maio de 2019. 
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que aquelas que provêm do Isso.11 Estes atos não são sintomas, pois o sintoma está na cadeia 

significante e é uma formação de compromisso que associa o que é desejado ao que se opõe ao 

desejo. Eles podem ser considerados formações do Isso, seguindo o que Lacan elaborou sobre 

este conceito.  

         Em suas Aulas no Hospital Saint Anne, J. Lacan afirma que a urgência é o impossível 

de suportar para um sujeito a quem já nada diverte. Não é divertido estar à mercê de um Outro 

arbitrário, situação em que a vida parece perder o sentido. A análise se direciona para que o 

sujeito saia desta posição, possibilitando a emergência do sujeito desejante. 

 É desta emergência que se fala na psicanálise: emergir o sujeito barrado e desejante, a 

partir de um corte na identificação do sujeito ao lugar de resto para o gozo do Outro. Outro que 

estava aparecendo como aquele a quem nada falta. O psicanalista sabe que o sujeito não sairá 

do lugar de resto facilmente, pois além de sofrimento há satisfação; no entanto, é a ética do 

desejo que é prioridade.   

 É mais oportuna a intervenção na cena antes de ela ocorrer; no entanto, se isto não for 

possível, a cena passa a ser resgatada em análise e organizada no discurso. Há que se buscar as 

causas desencadeantes que provocaram a ruptura da cadeia significante, pois indicarão a 

posição de gozo do sujeito. Estes atos não podem ser interpretados, já que não são formações 

inconscientes como o ato falho. Não estão na cadeia significante, mas precisam ser colocados, 

articulados, historicizados e, no decorrer da análise, poderão ser interpretados a partir do dizer 

do analisante. 

 O excesso de gozo é preocupante, pois também encontramos crianças e adolescentes – 

através de reações impulsivas, actings out e passagens ao ato – denunciando os gozos 

excessivos dos pais. Esses pais não estão proporcionando condições subjetivas para a criança 

ou adolescente aceder ao desejo. Isso se observa em situações em que há autoritarismo ou não 

há autoridade dos pais para limitar o gozo. Em algumas delas estes pais estão vivenciando um 

luto patológico ou estão em vulnerabilidade, provocada pelo alcoolismo, por exemplo.   

Na análise, a angústia é a bússola para conduzir o sujeito a renunciar ao lugar de objeto 

de gozo para o Outro e aceder ao desejo a partir dela.  

 

 

 
11 Essas reflexões se baseiam na concepção do “Isso" feita por Lacan e no que ele demonstra no quadrângulo de 
Klein no Seminário 14: A lógica do fantasma, e no Seminário 15: O ato analítico. Este esquema também pode ser 
encontrado no livro La autorización de sexo, de Silvia Amigo (2014) e no livro Escrituras en el análisis, de Patricia 
Leyack (2017). 
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ACTING OUT E TRANSFERÊNCIA 

 

No Seminário 10: A angústia, Lacan (2005) afirma que o acting out é o esboço da 

transferência. É a “transferência selvagem”. Não há necessidade de análise para que haja 

transferência. Porém “a transferência sem análise é o acting out. O acting out sem análise é a 

transferência” (p. 140). Para ele, o analisante encena o que o analista não escutou. Não aparece 

em discurso, mas em ato.  

No entanto, sabe-se que em análise nem sempre o acting out ocorre porque o analista 

não escutou e nem leu o dizer do analisante. Nem tudo pode ser colocado em palavras; em 

muitas situações, somente a atuação é possível. É o que será abordado na sequência deste artigo.  

Nesta cena está a posição de gozo no fantasma que será lida pelo analista. Aparece o 

objeto de gozo com o qual o analisante está identificado, do qual não consegue se desligar e o 

qual transfere para o analista.  

O psicanalista, como semblante de objeto de gozo, responde como objeto causa de 

desejo, provocando o desejo do analisante; contudo, não se identifica com este objeto de gozo: 

pode angustiar-se e resistir, mas há que saber fazer para que o analisante fale deste gozo mudo 

colocado em ato.    

No livro Intervenções do analista, Isidoro Vegh (2001) formaliza tempos da análise de 

acordo com os discursos elaborados por Lacan. Faz reflexões sobre o lugar do analista como 

lugar incorporal, tal como foi abordado pelos estoicos.  

Ao dizer do terceiro tempo da análise, menciona que o analista é colocado, pelo 

analisante, no lugar do gozo. Resgatemos os tempos da análise ditos por ele, frisando que o 

lugar do analista é efeito do discurso do analisante:      

1) No início da análise, predomina no analisante o discurso histérico. Há uma divisão 

entre o que sabe e o que goza. O analisante ignora que sofre de um gozo persistente. O analista 

está colocado no lugar de S1, significante mestre.       

2) No segundo tempo da análise, estabelece-se o discurso do mestre. No lugar do agente 

estão "os significantes que regem a série de associações, as formações do inconsciente, que 

como significante mestre guiam o discurso” (VEGH, 2001, p. 56). O psicanalista está no lugar 

do saber-S2.       

3) No terceiro tempo da análise, o analisante descobre a insuficiência do saber. 

“Demanda outra coisa ao analista” (VEGH, 2001, p. 57). Entra em jogo o discurso universitário. 

A insuficiência do saber provoca que o “objeto a” esteja no centro da cena, no outro. O analista 



 
 

35 

como “a”, lugar do gozo, sustenta este lugar como semblante de objeto. Para que o ato analítico 

ocorra, há que “suspender o gozo”.  

Segundo I. Vegh:  

 
Não há ato analítico sem que o analista suspenda o gozo que lhe é reclamado. O 
analista funciona como presença até que cai e conclui o ato. E o último ato que lhe 
concerne é aceitar o fim da sua função como representante da representação do objeto 
pulsional (2001, p. 58). 

 
 

As intervenções do analista são realizadas em transferência. O lugar de S.s.S. (Sujeito 

suposto Saber) precisa se instalar para que a análise ocorra. O psicanalista não goza aí; e é 

renunciando a este gozo que possibilita a emersão do sujeito desejante por parte do analisante.  

Ao renunciar a este gozo no saber, o analista poderá fazer semblante de “a” do fantasma 

do analisante, mas sem gozar como “objeto a”. Ele é semblante dos objetos gozosos (oral, anal, 

escópico e invocante) em que é colocado. A castração do analista aparece quando se coloca 

como semblante de “a”, encontrando um saber fazer com o objeto de gozo ao qual o analisante 

está identificado.  

O analista não se identifica com o objeto de gozo, mas se coloca como objeto causa de 

desejo. Assim provoca o desejo do analisante, afastando-o do lugar de objeto de gozo do Outro. 

Desse modo, fica claro como o psicanalista faz parte do inconsciente do analisante, tal como 

foi dito por Lacan (1998) no Seminário 11.  

O psicanalista permite que a atuação do fantasma ocorra, em acting out, possibilitando 

que se faça a leitura e escrita do fantasma no decorrer da análise. A leitura do fantasma e do 

gozo pulsional é feita em vários momentos da análise, até que uma frase fantasmática seja 

escrita. Frase cuja estrutura não se diz: mostra-se. A frase não é dita pelo analisante, e sim 

construída pelo analista. Ao escrevê-la, atravessa-se o fantasma (LACAN, 2008, aula de 

11/01/1967). A partir daí outros destinos poderão ser dados às pulsões, e o analisante se 

desalienará do Outro.       

 Em alguns casos clínicos de urgência psíquica poderá ser mais difícil instalar o analista 

como Sujeito suposto Saber. Nos casos de ataques de pânico, Eduardo Urbaj (2019) afirma, em 

seu livro Saber-Hacer-Frente a los ataques de pánico, que é importante dar explicações sobre 

o que está ocorrendo com o sujeito, – o que não é o mesmo que dar sentido – , para assim 

possibilitar que a transferência se estabeleça.     

      

 



 
 

36 

“SER DO CONTRA”: ADOLESCENTE EM URGÊNCIA? 

 

 No Seminário 14: A lógica do fantasma, Lacan (2008) diz que o acting out e a passagem 

ao ato são estruturais, fazendo parte do processo de alienação/separação. Ocorrem em diversas 

situações da vida dos sujeitos, assim como no percurso da análise. Existem ainda aqueles 

sujeitos que atuam mais do que outros.  

 Além disso, há também a "passagem ao ato esclarecida". Segundo Patrícia Leyack 

(2017), no livro Escrituras en el análisis: “Construir el fantasma es atravesarlo, es lo que Lacan 

lhama caer del fantasma en un pasaje al acto esclarecido […] Ha habido subjetivación del objeto 

del fantasma, lo que precede a su caída” (p. 109)12 Já no perverso trata-se de outro tipo de 

passagem ao ato: ela suscita angústia do espectador, e não o lugar de testemunha de uma cena.       

 Sobre a adolescência, pode-se dizer que nela acontecem algumas passagens ao ato, pois 

o adolescente está procurando fazer valer suas escolhas. É diferente daqueles que estão sem 

condições de se fazer ouvir e têm dificuldade em se desligar do outro que os comanda. Alguns 

têm mais condições de se destacar da posição de objeto do Outro, principalmente quando 

encarnado pelos pais.   

 Existem muitos exemplos de adolescentes que se recusam às exigências cotidianas e a 

fazer lições, que cometem violência contra os pais etc. Tais exemplos podem representar tanto 

o acting out, como a passagem ao ato. Comumente se diz que estes jovens “são do contra”; ou 

seja, vão contra as “amarras" do Outro para não ser objeto de gozo.  

 O "ser" diz respeito à condição de parlêtre (“falaser”) ao se afastar do gozo do Outro. 

Não há essência do ser; o ser está feito pelo que fala. No Seminário 20, Lacan afirma que “…do 

ser não temos nada, nunca, senão ao escrevê-lo de outro modo, como o par-être13…”.   

 Em alguns casos, observa-se que os pais não reconhecem a sexualidade em seus filhos, 

dificultando o trabalho de luto a estes, que antes se submetiam como objeto de satisfação.  

 É de suma importância que os pais autorizem nos filhos, desde crianças, a iniciativa para 

fazer escolhas. Lacan (2005), no Seminário 10, na quarta aula, afirma: “O mais angustiante que 

há para a criança, se produz, precisamente, quando a relação sobre a qual ela se institui, a da 

falta que produz desejo, se vê perturbada”.       

 
12 Construir o fantasma é atravessá-lo, é o que Lacan chama cair do fantasma em uma passagem ao ato esclarecida 
[…]  Houve subjetivação do objeto do fantasma, o que precede a sua queda. (Tradução livre.) 
13 Neologismo de Lacan, em que se conjuga o verbo être (“ser” e “estar”) com o prefixo “para” (ao lado de): “ser 
ao lado”. Há homofonia com paraître, que significa “parecer” ou “aparecer”. (Lacan, J. Seminário Otra 
vez/Encore, versão crítica de Ricardo Rodriguez Ponte. Aula 5, 16/01/73.)  
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 Além disso, na adolescência há o encontro mais radical com a impossibilidade de 

escrever a relação sexual. O fantasma procura encobrir esta impossibilidade; porém, como falha 

ou vacila, aumentam as chances de acting out e passagem ao ato.       

 

“SÓ O AMOR PERMITE AO GOZO CONDESCENDER AO DESEJO"14 

 

1. Suicídio 

 

 Não é simples dizer o que faz alguém se suicidar. Nem mesmo a grande alienação ao 

Outro dá conta de abarcar os casos de suicídio. J. Lacan afirma que o suicídio seria a passagem 

ao ato bem sucedida, pois o sujeito sai efetivamente de cena. No Seminário 5 (1999), ele 

acrescenta que alguns suicidas têm um traço em comum: o de não serem desejados.  

 Esta fala me remeteu ao seu aforismo: “Só o amor permite ao gozo condescender ao 

desejo”. Isto é, precisa haver conjunção de amor e gozo, – o amor pondo limite ao gozo –, para 

emergir o desejo. A partir deste aforismo, podemos cogitar que há alguns casos de suicidas em 

que o amor do Outro Parental não fez restrição ao gozo. Não houve privação de se gozar dos 

filhos.  

 Em algumas situações, são os filhos que causam um pesar para o Outro e se encontram 

em situação de urgência psíquica. De acordo com Stella Maris Rivadero, a falta de amor do 

Outro é compensada por um supereu que “[…] da un borde y un anudamiento falso. En los 

tiempos del desamparo, el Superyó da un acompañamiento."15 (2019, p. 72) 

 Quando em análise, esses casos apresentam o supereu como um grande obstáculo para 

que o sujeito mude de sua posição de objeto de gozo do Outro. O supereu se apresenta como 

imperativo de gozo, como já foi dito anteriormente neste artigo.  

 No Seminário 20, na primeira aula, J. Lacan enfatiza: “Ninguém obriga alguém a gozar, 

a não ser o supereu”.16 E sobre o tratamento, no Seminário 18, “de um discurso que não fosse 

semblante”, J. Lacan disse: “A única coisa de que nunca tratei é do supereu”.  

 Não se trata o supereu. Ele é estrutural e não é domesticado pela linguagem. Na análise 

o gozo é nomeado, e o sujeito decidirá o que fazer com ele para se manter desejante.  

 
14 Lacan citou este aforismo no Seminário 10: A angústia (2005), na aula de 13/03/1963. 
15 “[…] dá uma borda e um anodamento falso. Nos tempos de desamparo, o supereu dá um acompanhamento." 
(Tradução livre.) 
16 S. Freud havia dado outra dimensão ao supereu: o herdeiro do pai edípico. Pai que interditou as pulsões 
incestuosas da criança.  
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2. Análise online      

 

 No momento atual de pandemia, em que os contatos acabam ocorrendo mais pela voz e 

pelo olhar, é preciso que pensemos em casos clínicos nos quais a voz e o olhar do analista são 

tomados pelo supereu do analisante.  

 Além disso, é importante refletir sobre situações em que o sujeito tem dificuldade de 

abandonar a voz superegoica que o comanda a ficar como resto, bem como sobre aquelas em 

que o seu olhar não é esburacado. Talvez seja necessário não haver muitos atendimentos online 

com sujeitos nessas posições. Na análise, a presença física pode colocar em jogo outras pulsões 

com maior facilidade.        

 Ainda conforme Rivadero (2019), estes sujeitos não saem do fundo do espelho e têm 

mais chances de estar expostos à violência do supereu. 
  

Por eso, es muy importante en la clínica con pacientes graves trabajar este punto, 
porque generalmente se cree que como son sujetos que muchas veces no respetan la 
legalidad, que viven en una errancia permanente yendo de un lado a otro y que 
transgreden, no hay Superyó; y esto es al revés. Hay una cuestión superyoica que 
impide recortar el objeto y ubicarse en un lugar17 (p. 116-117). 

  

 Na constituição psíquica, o “objeto a”, num primeiro momento, não é tido como objeto 

causa de desejo, mas sim como resto, e esse objeto voz é incorporado como supereu. É do Outro 

primordial que se recebe a voz e ela tem um caráter bastante intrusivo, pois o ouvido é o único 

orifício que não se fecha.  

 O psicanalista tem resistências. Existem objetos mais fáceis do que outros para o analista 

ser “semblante”. Acreditar que ele não tenha resistência é idealizar um analista e ele seria um 

mestre não castrado. Ele pode se servir de sua angústia para conduzir a análise e, com as 

intervenções, provocar a divisão subjetiva no analisante.  

 A angústia no analista aponta a partir de onde é preciso fazer a intervenção. Deste lugar, 

ele lê, através de sua escuta, a posição de gozo do analisante e constrói-se, em análise, o objeto 

que este foi para o Outro primordial, redistribuindo-se o gozo e sustentando-se o desejo.     

 Para concluir, podendo ressignificar mais tarde, afirmo que se está num tempo de 

incertezas que nos incentiva a rever a prática e a teoria psicanalíticas. Assim como a análise 

 
17 Por isso, é muito importante na clínica com pacientes graves trabalhar este ponto, porque geralmente se crê que, 
como são sujeitos que muitas vezes não respeitam a legalidade, que vivem em uma errância permanente indo de 
um lado a outro e que transgridem, não há supereu, e isto é ao revés. Há uma questão superegoica que impede de 
recortar o objeto e localizar-se num lugar. (Tradução livre) 
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suspende algumas certezas do sujeito, que o impedem de se colocar como sujeito desejante, o 

psicanalista constrói sua prática nas incertezas que aparecem na clínica, mas sabe qual é a 

direção da análise e transmite um saber fazer com as incertezas.  

 Nesse saber-fazer, leva-se em consideração que o “objeto a” é o suporte da verdade do 

sujeito. Em outras palavras, "a verdade é o ‘objeto a’” (LACAN, 2008).     
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SOBRE O INOMINÁVEL 

Jandyra Kondera18  

 

Encontro-me na leitura de O Inominável, de Samuel Beckett. 

Escrito em 1949, o último de uma trilogia - que começou em 1945 com Molloy e seguido 

de Malone morre -, todos os três foram produzidos sob os efeitos dos destroços (provavelmente 

inomináveis para sempre) da Segunda Guerra Mundial. 

Detenho-me no título: o inominável. 

Detenho-me no prefixo in. Sabemos que ele indica negação, privação (infelicidade 

sendo a negação da felicidade; inquieto sendo a privação do quieto, por exemplo). 

Mas também indica algo mais: superposição, aproximação, movimento de direção, de 

tendência (inalar, inspirar, informar, imigrar, por exemplo). Isso é o que nos ensina o bom e 

velho Houaiss. 

  É curiosa a língua com suas possibilidades: podemos aqui dizer que, ao negar, nos 

aproximamos?  E que, tal como Freud, em A Negativa, nos mostrou que um dos modos de que 

algo viesse à tona desde o inconsciente para a consciência seria através da negação? O não para 

dizer o sim. Negar para afirmar, ele dizia.  

Ou ainda, quando ele nos fala do termo unheimlich (não familiar), que na língua alemã 

quer dizer estranho, mas que na própria palavra guarda o familiar. Ele fala disso no artigo 

homônimo que, aliás, foi escrito logo após o fim da Primeira Guerra Mundial (1919). Freud faz 

aí uma extensa pesquisa e dissecação do termo unheimlich e acaba por verificar que “ficamos 

advertidos de que a palavra heimlich não é unívoca, e, sim, que pertence a dois círculos de 

representações que, sem ser sobrepostos, são alheios entre si: o do familiar e agradável, e o do 

clandestino, o que se mantém oculto.” 

Porque o prefixo un (tal qual in) significa também negação e significa familiar, e para 

falarmos de não familiar empregamos, ainda assim, a palavra familiar. E temos, então, que, o 

que é estranho para um sistema (a consciência, no caso) pode ser familiar, e muito, para outro 

sistema (o inconsciente). Ele arremata: “o un é a marca do recalque”. 

Qual seria a relação entre isso e o inominável?  

 
18 Psicanalista, membro da Biblioteca Freudiana de Curitiba. Psicóloga Clínica do Serviço de Psicologia do 
Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná de 1992 a 2017, com prática na Unidade de Endocrinologia 
Pediátrica. Mestre em Saúde da Criança e do Adolescente, área de concentração Endocrinologia Pediátrica – 
Psicologia. Organizadora de Dos contos, em cantos (Coleção Psicanálise da Criança, Ed. Ágalma, 1998). Co-
autora no livro Gênero e Sexualidade na Infância e Adolescência: Reflexões Psicanalíticas (Coleção Psicanálise 
da Criança, Ed. Ágalma, 2018). Escritora e poeta. 
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Para caminhar no sentido em que as palavras, ao mesmo tempo em que mentem, dizem 

verdades; no que negam, afirmam; no mesmo estilo, o que é inominável, o que não tem nome, 

o que não é possível designar, o que não é possível dizer, por isso mesmo leva a dizer, e muito.  

No caso do romance, Beckett passa a escrever e dizer e tentar dizer sobre o vazio, e 

sobre o nada a dizer e..., lá se foram 207 páginas (ao menos na edição em francês que tenho por 

aqui). 

O que é impossível nomear, que entra na categoria do impossível, leva a tentar nomear, 

que entra na categoria do possível. 

Sabemos como Lacan vai dando lugar para o conceito de Real, que vai se construindo 

tanto através da lógica quanto da topologia. E é destas elaborações que lhe surge inventar o 

termo troumatisme, neologismo que faz confluir furo (trou) e traumatismo (traumatisme), para 

indicar a relação do trauma com o Real enquanto estruturante. Ele diz, no Seminário 21: “todos 

inventamos um truque para preencher o buraco do real. Lá onde não há relação sexual, isso 

produz um buraco que troumatisme. Nós inventamos!”.  

Enquanto ele ali fala do Real enquanto estruturante do sujeito, ele também está 

interessado em avançar na relação ente isso e o saber, tanto é que no início desta aula, como se 

não bastasse já ter desenvolvido muitos artigos e organizado tantas falas sobre o saber, mais 

uma vez ele lança a pergunta: o que é o saber? Para então mais adiante responder: “o saber que 

se suportaria no que sabe que não se sabe é estritamente inconsciente”.  

O que podemos entender disso? Primeiro, que o campo do saber, sendo o do 

inconsciente, é sempre o de uma invenção nas bordas do furo. Portanto, não só é um saber do 

furo como também sobre o furo (uma ficção, um mito de sua origem) e também a partir do furo. 

Entendo que estamos aqui às margens do saber enunciado por Lacan: saber inconsciente e saber 

insabido. O primeiro sendo dado pela invenção e o segundo sendo o do Real da falta. O primeiro 

em sua estrutura de ficção, de linguagem, o segundo em sua estrutura de troumatisme – ali onde 

o Simbólico encontra seu furo e também onde o Real avança sobre o Simbólico. 

Mas de que nos serve aqui este resgate, senão para retomar o caminho das letras e das 

palavras para, numa espécie de garimpo, colher as pepitas de significantes que possam 

brilhar/clarear/reluzir no ouro que perseguimos?  

Com Lacan, para quem a verdade é sempre um semi-dizer, poderíamos dizer que este 

prefixo in, de inominável, traz ao mesmo tempo a marca derradeira do impossível de tudo dizer 

e, ao mesmo tempo, abre ao campo do dizer, do tentar dizer, de dizer de outra forma, de 

inaugurar um dizer. Dizer faz parte da experiência da falta.      
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Mas Beckett, depois de escrever dois livros, tendo em um o personagem Molloy e no 

outro Malone, se põe a escrever O inominável e, lá pelas tantas, lemos: “Pensei que fazia bem, 

arregimentando esses sacos de pancadas. Me enganei. Não sofreram as minhas dores, as suas 

dores não são nada, diante das minhas, nada a não ser uma pequena parte das minhas, aquela 

da qual eu acreditava poder me separar, para poder contemplá-la.” 

  Os sacos de pancadas eram Molloy e Malone, os personagens que criou e agora estava 

pondo-os em órbita para tentar falar de si. E quem era este si? Seria o inominável? Abrangeria 

o inominável? 

Quem era o si após a guerra? Quem era o si após a experiência de um Real que 

combatera literalmente aliando-se à resistência francesa contra a invasão nazista? 

E a pandemia por Covid 19 está sendo comparada uma guerra, a terceira. Que será do 

nosso si? Do si de cada um?  Que troumatisme estrutural pode ser tocado nessa experiência? 

 

CORTE NÚMERO UM 

 

Quando Freud enveredou pelas bandas do inconsciente, estava em tempos de uma 

medicina recém-saída do obscurantismo. Lembremos que a própria medicina pode ser dividida 

em dois tempos: o primeiro, que se confunde com a origem da humanidade e vai até o início do 

século XIX, e o segundo a que temos desde então. Este segundo tempo é considerado o da 

medicina científica O divisor de águas é o método anátomo-clínico, que passa a ser permitido 

pela Igreja, pois antes o corpo morto era dos Deuses e, portanto, sagrado. Não era permitido 

dissecar, abrir, estudar. “A medicina, assim, deserotiza o corpo, dessubjetiva a queixa do 

paciente e desimplica o médico de sua inclusão na intersubjetividade da relação terapêutica." 

(DEL VOLGO, 1998). 

Fruto desta deserotização, deste deixar de lado o erotismo dado nos sintomas corporais, 

vemos nascer a psicanálise a resgatar este resto rejeitado, dejetado pela medicina. E estamos na 

virada do século 19 para o 20. 

Mas Freud estava embebido deste espírito científico que, por sinal, “eliminou a magia, 

o animismo, as diferentes mitologias e o irracional em geral” das causas e tratamentos das 

doenças, e desde este campo é que observou que havia algo que a neurologia não explicava nos 

quadros histéricos. Por esta via ele fundou um campo de investigação que apontava em outra 

direção ao do mapeamento dos neurônios, do qual a neurologia se ocupava, e abriu caminho 

para a escuta das pacientes acometidas de histeria. E assim fazendo, abriu uma fronteira 

(MANNONI, 1989). 
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Se o que ele inventa é uma fronteira, um para- além da medicina e um para além do 

corpo da medicina que não se confunde com a alma (como queriam filósofos ou religiosos), 

este novo campo teria que ser regido por outras leis que lhe seriam próprias. Seriam regidas 

pelas leis do inconsciente – que não era orgânico já desde o início. Inconsciente capaz de trazer, 

pela via da palavra, uma lógica de satisfações pulsionais.    

Por esse motivo é que a psicanálise é extraterritorial à medicina, tal como o inconsciente 

é extraterritorial ao eu.  

Tudo isso para nos envolvermos no clima em que estava Freud quando, em 1909, ao 

aceitar um convite para realizar conferências nos Estados Unidos, teria dito a Jung lá chegando 

e diante da Estátua da Liberdade:  

“Eles não sabem que lhes estamos trazendo a peste” 

Detenho-me na palavra peste. 

Foi Lacan quem disse ter ouvido isso da boca de Jung. Está lá no artigo A Coisa 

Freudiana (de 1955, texto de uma conferência dada em Viena). Desde então passou a ressoar 

como um significante dos primórdios do famoso Retorno a Freud. Retorno à letra de Freud. 

Porque a partir de suas Cinco Conferências na Clark University em Worcester, Massachusetts, 

a psicanálise de Freud foi pasteurizada e o retorno que Lacan proclamava tinha o sentido de 

devolver a psicanálise à subversão da ordem do discurso que ela se propõe a escutar. Isso 

equivale a devolver a psicanálise à sua raiz, a saber, ao quê de peste e de mal-estar de que 

padece o humano, a saber, seu inconsciente na borda das pulsões, todas sexuais (não genitais). 

Ora, se foi pasteurizada, é porque os desvios que dela fizeram funcionaram como um 

antídoto contra sua virulência. Ao menos Lacan se atribuiu a função de devolvê-la à sua 

condição subversiva e, com sua concepção de significante e letra demonstra mesmo como a 

práxis analítica tem que operar uma torção na ordem do discurso do analisante para que o 

tratamento inicie e progrida. 

 

CORTE NÚMERO DOIS 

 

Bastaram mais alguns poucos giros do planeta Terra em volta do Sol, e eis que esta 

covid-19 surge marcando a repetição na história da humanidade de nossa submissão a um Real 

do qual não podemos escapar.  De fato, direta ou indiretamente, negando-o ou não, a ela estamos 

todos submetidos. O que não significa dizer que estejamos posicionados da mesma forma e que 

a ela reagiremos do mesmo modo. Seguindo a lógica da isomorfia das estruturas, assim como 

podemos ver a Terra se dobrando /girando em torno do Sol, podemos ver o sujeito tendo que se 
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dobrar a algo maior e pouco/nada sabido, mas que está aí e que chegou subvertendo a ordem 

das coisas. 

O confinamento social imposto como prevenção, rompe com as referências simbólicas 

às quais nos amparávamos. Assim, recorto algumas falas que circularam no social para delas 

fazermos alguma leitura: 

 “todos os dias são domingo agora”: chiste ou queixa que encobre/revela que todos os dias da 

semana parecem iguais, sem distinção – sendo que é o sistema de referência simbólica que 

opera esta distinção dos dias da semana, uma vez que o sol nasce e se põe independentemente 

de que dia é; “para que feriado, se todos os dias estamos em férias?”: anedota que encobre/revela 

o tédio de não ter nada interessante para fazer, e é novamente o simbólico com suas leis e 

convenções que organiza a diferença entre trabalho e laser.  

 Enfim, formas de indicar o desespero de ver ruir todo um sistema que nos amparava até 

ontem, à noite. 

As crianças em idade escolar não tiveram apenas rompidas as rotinas de ir para a escola 

e a privação do convívio social; mas também da referência simbólica do tempo de acordar e de 

ir dormir, mas principalmente do tempo de dizer tchau e de dizer oi aos seus pais. Ficaram 

privadas do intervalo salutar que marca a distância garantidora da autonomia. 

Se antes as pessoas de um núcleo familiar se viam em média por três horas durante um 

dia, atualmente estas mesmas pessoas se vêem/convivem/habitam por 14 horas em média... é, 

alguém já fez a conta. De modo que se o adolescente estiver muito tempo fechado no quarto, 

talvez não seja por depressão, talvez seja para manter um pouco da autonomia e da privacidade 

engolidas pela nova restrição. 

A peste não impõe apenas o uso de máscaras e restrições. Junto com ela verificamos a 

presença da angústia, do medo, de certas regressões, de retorno a certas posições sintomáticas.  

Enfim, está tudo diferente de ontem, tudo que era não é mais, nem o trabalho, nem as 

aulas, nem as férias... tudo Estranho.  

 

CORTE NÚMERO TRÊS 

 

Mas de que peste e de que estranho estamos falando? A de Covid-19? 

A de como vive o sujeito este estranho? A do confinamento? 

  A das perdas ocasionadas pela pandemia com suas restrições? 
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Estamos na pandemia. Não está escrito com qual e nem com quantas pestes e nem com 

quantos vírus e nem com quanta virulência temos que lidar. E temos que lidar, pois a clínica 

assim nos impõe. 

Vejamos o que nos reserva o termo peste, recorrendo novamente ao velho e bom 

Houaiss, que diz que além de mal contagioso e pandemia que acarreta grande mortalidade, 

também é: coisa funesta, excesso de qualquer coisa prejudicial ou danosa; também diz-se de 

pessoa ou coisa muito má ou, ao contrário,  ótima, excelente, (exemplo; cabra da peste !) 

Aiai, como a língua nos areja. 

Não precisamos de muito para concluir que no campo da peste não existe normalidade, 

nem mesmo na definição da palavra – que, ao mesmo tempo em que indica uma coisa ruim e 

pestilenta, é capaz de indicar uma coisa boa e uma qualidade.  Ao estilo do sujeito, “cada um 

sabe a dor e a delícia de ser como é”, conforme Caetano Veloso?  

Fazendo já aqui a subversão proposta então, e sem pasteurizações, mesmo estando em 

tempos de expectativa de imunização de pestes: o mesmo mal-estar de que se queixa o sujeito 

que nos procura, é também sua delícia. O sintoma, a dor psíquica, é uma forma de gozo, segundo 

Lacan. Por isso o sofrimento humano é, para nós, acolhido de modo a dizer alguma verdade, 

confessar algum gozo, para só então poder o sujeito escolher fazer alguma coisa diferente com 

isso. 

Além do mais, é preciso que se registre, assim como casais tem se separado, outros tem 

se casado, adolescentes confinados estão tendo crises de angústia enquanto que outros 

descobriram talentos e encontraram um rumo; idosos entraram em depressão enquanto outros 

saíram dela fazendo máscaras.  Sim, os números de violência doméstica contra idosos, mulheres 

e crianças também aumentaram, segundo as estatísticas, não podemos descuidar disso. Mas 

também não podemos deixar passar que o limite imposto pelo confinamento pode ser sentido 

como um alívio da cessação de demandas e um elemento de reorganização da vida do sujeito. 

Mas não para todos. Ah essa categoria que temos que sempre levar em conta. 

 

CORTE NÚMERO QUATRO E ALINHAVO NÚMERO UM 

 

O estranho, a peste, a angústia são temas comuns à psicanálise.  

Se é verdade que na transferência emprestamos nosso corpo in absentia ou in effigie 

(conforme Freud na Dinâmica da Transferência e posteriormente Lacan retomou) e atualmente 

parcialmente pelas orelhas grudadas no áudio de um fone ou em algum recorte de nosso 

semblante em uma web câmera, se é verdade que de qualquer forma continuamos a emprestar 
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nosso corpo para cabide de  objeto do fantasma do analisante, se é verdade que temos que nos 

suspender de nossos julgamentos mais íntimos para poder escutar o outro, enfim se tudo isso 

continua igual para o atendimento na modalidade que for, é para que a peste que acomete o 

sujeito possa se pôr a trabalho e encontrar vazão outra que não a de continuar empestando seus 

atos, suas relações, no seu trabalho O que precisamos tentar operar a cada vez, e não apenas a 

cada paciente, mas a cada sessão, é o giro, a torção para o inconsciente. Para que se inaugure 

um novo dizer.  

Isto não é outra coisa senão apostar que o inominável nos obriga a falar, uma vez que 

uma análise é uma aposta nas palavras por dizer. 

A peste de Freud (de Lacan?), seu inconsciente como furo, falta, estrutura de borda, 

pulsátil, sem-sentido, movimento constante, trabalhador constante, essa estrutura de saco com 

furo, é o que não para de não se escrever. Isso equivale ao não para de não se dizer. 

  

CORTE NÚMERO CINCO E ÚLTIMO ALINHAVO 

 

Retomo o início deste trabalho: encontro-me na leitura do inominável. 

Este inominável. 

Este que ora habitamos e que depositamos as fichas todas numa urgente vacina e que, à 

diferença de tantas outras pestes, talvez não perdure tanto. Este da covid-19. Porque talvez 

venha a 20, a 21... 

 Hoje temos o avanço da ciência médica, biomédica, biológica, química e farmacêutica 

capaz de nos oferecer em breve vacinas e remédios. 

A tuberculose, por exemplo, que se alastrou durante séculos e sua origem era 

desconhecida, até que Robert Koch identificou o bacilo e transformou o mundo; a arquitetura 

de Le Corbusier criou casas fora do chão, com pilares, para evitar o contato com o solo 

infectado, criou janelas imensas para garantir ventilação e entrada de luz e sol, varandas para 

exercícios físicos; escolas na França e Alemanha foram criadas ao ar livre, todas abertas, com 

portas de vidro imensas e  abertas a fim de reunir crianças em ambientes assépticos. Era o início 

também das casas e hospitais pintados de branco para representar a assepsia. 

Que transformações nos aguardam agora e que seremos capazes de construir? 

Que o trauma só se verifica a posteriori é o que sabemos. Portanto não podemos supor 

um estado de trauma generalizado pela pandemia sem que se confirme pelo crivo da escuta 

tratar-se de um troumatisme se insurgindo. Muito embora a situação pandêmica seja vivida no 

coletivo e, novamente de acordo com a lei da isomorfia das estruturas, nos autorize a  falar de 
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um buraco, de um furo bem real no âmago da sociedade que gira em torno do capital – podendo 

conduzir a uma nova construção depois desta desconstrução -, também o sujeito , seu si, poderá 

se encontrar às margens de seus buracos e , havendo-se com eles, ter que buscar novas formas 

de se reordenar.  

De nossa parte estamos aqui lendo este inominável e organizando nossa arquitetura de 

atendimento nas modalidades online para manter o dispositivo de continuar escutando o que há 

para dizer. Na escuta flutuante dos significantes que virão a fazer borda a este buraco que se 

abriu. Afinal a nossa práxis opera com a invenção, e isso desde Freud, ao inventar o inconsciente 

com o seu conceito, que nos convida a sempre reinstalar o dispositivo a cada vez. Porque, 

segundo Beckett “no silêncio não se sabe, é preciso continuar, não posso continuar, vou 

continuar” (BECKETT, 2009). 
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VIVER SEM LIMITE: QUAIS AS CONDIÇÕES PARA TIRAR PROVEITO DA 

CRISE SANITÁRIA? 

Jean-Pierre Lebrun19 

 

“A crise sanitária nos mostra que uma outra política é possível”, declara Ariane Estenne, 

presidente do Movimento Operário Cristão na Bélgica. O diagnóstico é, sem dúvida, justo e 

definitivo: seria necessário encontrar outras maneiras de viver em conjunto que aquelas da 

economia neoliberal desenfreada que, mais uma vez, acabam de demonstrar o impasse a que 

esta nos leva. 

A pandemia que afrontamos não pode, de fato, ser lida como uma epidemia de peste ou 

de cólera, que eram consequências de uma higiene insuficiente, de uma precariedade desastrosa. 

Pois, mesmo que a questão não esteja até então resolvida, nada impede de pensar que amanhã 

nós reconhecêssemos suas ligações com os excessos do modelo neoliberal que, movido 

exclusivamente pelo lucro, perturbou largamente os ecossistemas e privou os vírus de seus 

hospedeiros naturais. 

Nada impedirá também pensar que a pandemia tenha nascido no instituto de virologia 

de Wuhan, um dos primeiros laboratórios chineses a atingir o mais alto nível de pesquisa 

biológica, mas dotado de medidas de segurança largamente insuficientes, segundos os dizeres 

dos cientistas americanos, que já anunciavam em maio de 2018 um verdadeiro risco de uma 

nova pandemia de tipo SARS. Tudo isso no contexto de um Estado chinês que está longe de 

promover a transparência que seria necessária sobre o que realmente ocorreu. Portanto, não está 

excluído que se possa falar a posteriori de um verdadeiro “Chernobyl sanitário”. 

Como psiquiatra e psicanalista, não posso contribuir diretamente a essa “outra política”, 

a essas outras maneiras de convivência, a essas mudanças altamente desejáveis que reclama 

justificadamente Ariane Estenne – essa é a tarefa dos economistas, dos políticos, dos 

sindicalistas e interventores de toda ordem -, mas posso, em contrapartida, dizer uma palavra 

do irredutível de que se trata de dar conta, se quisermos verdadeiramente operar e ter sucesso 

nessa mudança, visto que votos piedosos e boas intenções não devem nos satisfazer. 

Pois, indo ao encontro aos anseios de muitos cidadãos, nada impossibilita pensar que 

uma vez que a pandemia passe, nós tão logo retomemos nossos comportamentos e hábitos de 

 
19 Jean-Pierre Lebrun é psiquiatra, doutor em Medicina pela Universidade de Louvain e psicanalista na Bélgica. 
Foi presidente da Associação Lacanienne Internationale e da Association Freudienne de Belgique. Publicou Um 
mundo sem limites (Cia. de Freud, 2004), O Homem sem gravidade: entrevistas por J.-P. Lebrun (Cia. de Freud, 
2003), La perversion ordinaire (2007), A Perversão Comum: viver Juntos sem Outro (Cia. de Freud, 2008) e Un 
immonde sans limite (2020). 
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ontem que nos conduziram à penosa crise de hoje. Como prevê Michel Houellebecq, é bem 

possível que “não acordaremos, após o confinamento, em um novo mundo; será o mesmo, um 

pouco pior”20. 

 

NÃO “SEM LIMITE” 

 

Mas então, o que poderia nos permitir adiar a repetição? Qual é o ponto preciso que 

precisaríamos ter em conta se quiséssemos verdadeiramente fazer advir um outro “futuro”?  

Posso colocar a possibilidade de tal mudança em uma só palavra, esse “limite” no discurso de 

todo dia (“castração” ou “real”, no jargão da psicanálise). Eu acrescentaria que essa palavra 

deve ter seu lugar tanto no singular de cada um, quanto na organização do coletivo. 

Eu sustentei precisamente, em um artigo consagrado “[a]o imundo coronavírus”21, que 

a pandemia atual poderia ser lida como um indício de uma foraclusão do referido limite, isto é, 

de seu progressivo eclipse do Simbólico (há duas ou três gerações) e de seu retorno no real. 

As primeiras páginas do meu último livro – Um imundo sem limite, publicado quase 

vinte e cinco anos após a publicação de Um mundo sem limite, um mês antes da chegada do 

covid-19 – iam precisamente nesse sentido: 

 
E se precisássemos ter a coragem de olhar as coisas na cara e de reconhecer que o 
mundo sem limite ao qual ‘colaboramos’ desde quase um meio século só poderia 
terminar por produzir este ‘imundo sem limite’ do qual nos lamentamos hoje. [...] 
Atualmente, somos confrontados às consequências de um profundo maremoto cuja 
origem seria a atenuação no discurso social, ou mesmo a supressão, da negatividade 
inscrita na condição de ser falante. (LEBRUN, 2020) 

 

Essas duas frases se encontram, assim, tragicamente reunidas pela atualidade. 

De fato, desde algumas dezenas de anos, o “sem limite” foi programado em nossas 

sociedades a ponto de se tornar um slogan publicitário – pensemos nas ofertas para nossos 

celulares que vendem o “sem limite”, o “limitless” a todo custo – fixado nos muros de nosso de 

cotidiano. 

Entretanto, desde os primórdios da humanidade, era sobretudo o limite que estava no 

programa. Sustentado inicialmente pelos deuses, - Homero já escrevia a respeito de um de seus 

heróis: “ele não sabia que os deuses haviam barrado sua vida” -, foi em seguida para o Deus 

 
20 M. Houellebecq, texto lido no rádio, 5 de maio de 2020. 
21 Publicado em Quinzaine, maio de 2020. 
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dos monoteísmos. Mas com a modernidade, o limite ficou por nossa conta, o que, no entanto, 

não é mais fácil. Resta então saber se ele ainda está na ordem do dia. 

Assim como diz o Dicionário Histórico da Língua Francesa de Alain Rey, a palavra 

limite curiosamente não tem nenhuma etimologia conhecida. Aproxima-se de limen, limiar. 

Limite foi emprestado ao latim limes, limitis, caminho bordejando um domínio, trilha entre dois 

campos, limite, fronteira. 

Mas limite e fronteira estão longe de ser sinônimos: a fronteira é certamente um limite, 

mas ela separa dois espaços os quais diferencia precisamente, enquanto que o limite pode ser, 

assim como o horizonte, somente a extremidade onde termina uma superfície, uma extensão, 

sem que um além dele possa jamais ser identificado, nem mesmo alcançado. 

Conclui-se que o limite pode ser sempre recuado, afastado, posposto, mas ele não 

desaparece. Basta, portanto, um leve deslize, um “falseamento” para que o julguemos 

desparecido, apagado, abolido, visto que ele simplesmente não tem mais lugar na psique de 

cada um, assim como na representação coletiva. 

Assim sendo, esquece-se – ou não se quer mais saber – que o limite não é o que impede 

– dito de outra maneira, que ele não apenas limita – pois é também ele que permite instituir, 

delimitar, constituir a partir dele um grupo, um pertencimento, uma nação, bem como um 

sujeito. É então nisso que ele é um irredutível. 

 

POR QUE O LIMITE? 

 

Mas de onde vem este irredutível? Por que o limite é “necessário”? Ou melhor, por que 

há sempre o limite em nosso programa? 

A resposta, para o psicanalista lacaniano, é simples: ele é inerente a isso que somos, 

seres falantes. Já o filósofo fenomenologista Alphonse De Waelhens (1966) nos lembra que: 

 
Falar, é primeiro se subtrair à urgência do acontecimento. As palavras permitem se 
distanciar das coisas. A palavra é tomada em substituição da coisa para visar a esta 
coisa. É uma representação obrigada. Por isso a palavra é, de uma só vez, presença e 
ausência da coisa. Pela palavra, o sujeito se livra da opressão da coisa, distancia-se 
dela... mas, ao mesmo tempo, a palavra visa à coisa e a faz assim presente em sua 
ausência. É isso que nos faz definir a linguagem como a realização da dialética da 
presença e da ausência. 

 

Falar implica, portanto, perder a adequação de si próprio, impõe passar à representação, 

exige também uma des-coincidiência, como disse o filósofo François Jullien. Essa diferença, 
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esse “Eu é um outro”, é constitutivo de nossa humanidade; isso nos define, é o traço específico 

da espécie humana. Somos os únicos animais falantes. 

E foi esse todo o trabalho de Lacan: ter relido a obra de Freud nela detectando que sua 

descoberta do inconsciente não era outra coisa que a consequência que falar implica. Tanto que, 

como somos condenados a “dizer”, “tudo dizer” nos resta eternamente impossível. Além disso, 

ao fim de sua obra, Lacan propunha que, no futuro, falasser se substitui ao inconsciente. 

Dito de outra forma, o limite é irredutivelmente ligado à condição do ser humano falante. 

Em todo caso, ele era identificado como tal até recentemente. Porém, desde algumas dezenas 

de anos, ele progressivamente não foi mais percebido como um impedimento, um obstáculo, 

um entrave ao desenvolvimento das possibilidades, nem ao desdobramento de minha 

individualidade.  

E chego então ao que hoje nos faz problema. Sem dúvida, o desenvolvimento da ciência 

contribuiu para essa mudança de percepção; em efeito, como ainda perceber e pensar um limite 

incontornável quando novas possibilidades se substituem umas às outras em um ritmo cada vez 

mais desenfreado? Como não ceder a tal miragem? 

Dois exemplos paradigmáticos, mas importantes, a esse propósito, concernem, 

coincidentemente, ao sexo e à morte. 

Eis que somente há meio século uma criança pode nascer de algo que não seja uma 

relação sexual. Fato este que, ontem, fazia-se limite instantaneamente, é hoje desprovido da 

evidência do passado, tornando-se atualmente o indício de que aquele limite não é mais 

admissível. De fato, não há mais percepção alguma de transgressão ao procurar um médico para 

obter o ato técnico por ele proposto, que contorna a necessidade da relação sexual. 

Um segundo exemplo, é a presença da morte. Claro, nosso programa singular e coletivo 

sempre lhe faz menção, mas não é difícil perceber que é preciso que sejamos atingidos por um 

evento como a pandemia para que se torne novamente tangível que a morte é um fato para todos 

nós. Como escrevia Montaigne: “Tu não morres do que te faz doente, tu morres do que te faz 

vivo”, (isso não impedindo, aliás, de logo recolocar a recusa no programa).22 

Entendamos bem, não se trata de lamentar as performances da medicina científica que 

permitiu ultrapassar os limites de ontem. Trata-se simplesmente de considerar a que ponto esses 

progressos estão banalizados, que transformaram a percepção que tínhamos do limite. Não mais 

se trata, então, de um limite a transgredir, mas de uma habituação a viver sem limite. 

 
22 Cf. M. De Hennezel, « L’épidémie de Covid-19 porte à son paroxysme le déni de mort », Le Monde, 5 de maio 
de 2020. 
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Ontem, ter um filho implicava de entrada o reconhecimento de um limite, de um 

impossível: o que fazia, por outro lado, que nunca os pais se considerassem como fabricantes 

de seu filho; eles evocavam espontaneamente uma força terceira, que eles simbolizavam pelas 

cegonhas ou pela fórmula “nasceu-nos um filho”. Hoje, o filho não é mais aquele do acaso, é 

aquele que foi desejado, assim como foi desejado! Ontem, a morte tinha seu lugar na vida 

coletiva, hoje ela desapareceu da paisagem. 

 

UMA FORACLUSÃO DO LIMITE 

 

Estando o equívoco cada vez mais instalado, pode-se ler a sociedade do (hiper)consumo 

como aquela em que a transmissão do limite não está mais efetivamente no programa. Pois o 

traço é suficientemente determinante para dever ser colocado em evidência: o apagamento do 

limite, se é de entrada o que ele pode operar em cada um de nós, é também aquilo que faz 

palavra de ordem no neoliberalismo. 

A exigência do “sempre mais, sempre a mais” nos habita desde que o mundo é mundo. 

Os gregos chamavam isso de pleonexia23, “querer possuir sempre mais”, e qualificavam como 

Húbris o estado daqueles que se deixavam levar por essa miragem. A pleonexia é constitutiva 

da força pulsional que ainda precisa se humanizar: ajudada pelo que chamamos de educação, 

ela deve integrar a impossibilidade de ser inteiramente satisfeita. Freud falava a respeito disso, 

do “sacrifício da pulsão” ou “dos diques” que precisavam ser impostos às reivindicações 

pulsionais para contorná-las, caso contrário o desejo se encontraria reduzido a uma procura 

desenfreada de gozo. 

O filósofo Dany-Robert Dufour largamente demonstrou, em vários de seus últimos 

livros24, a que ponto essa pleonexia se encontra no coração da orientação liberal e, desde os 

primeiros textos de Bernanard de Mandeville e sua célebre fábula das abelhas, é alegoria do 

que se tornará o desenvolvimento do neoliberalismo. Em sua última obra, Dany-Robert Dufour 

chega mesmo a considerá-la como a mola subterrânea do capitalismo. 

Percebamos que esse freio – este limite – à pulsionalidade sempre se impôs, desde a 

primeira idade da criança que precisava dos adultos que a rodeavam para aceitar essa 

irredutibilidade da condição de ser humano falante. 

 
23 Cf. D.R. Dufour, Pléonexie, Lormont, Le Bord de l’eau, 2015. 
24 D.R. Dufour, Le divin marché, Paris, Denoël, 2007; La Cité perverse, Paris, Denoël, 2009; Baise ton prochain, 
Arles, Actes Sud, 2019. 
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Durante milhares de anos, a transmissão do limite era feita no seio da família, por via 

da lei do pai. A mãe tinha sobretudo a função de fornecer à criança a presença necessária para 

sua sobrevivência, enquanto cabia ao pai a função de inscrever a ausência para ajudar o filho a 

renunciar – perder – ao gozo saturante do primeiro laço à mãe e assim poder, mais tarde, ocupar 

seu lugar no social. Essa repartição de papeis permitia combinar amor sob condição do pai e 

amor sem condição da mãe, desejo e gozo, Eros e Tânatos. 

Mas a evolução do mundo veio progressivamente abalar essa maneira de fazer para 

resultar recentemente em um novo enquadramento, um “novo mundo”: vontade coletiva de 

mais democracia, perempção do patriarcado e da religião como organizadores do laço social, 

revolução das mulheres, descobertas da ciência... todas essas forças nos conduzira justamente 

a uma mudança radical de sociedade. 

 

UM NOVO MUNDO 

 

Segundo Marcel Gauchet, isso teria tomado a forma de uma revolução recente, tão 

silenciosa quanto insidiosa que, em menos de meio século, teria feito oscilar o mundo híbrido 

onde a heteronomia estava em vigor (mesmo que cada vez mais contestada), para um mundo 

onde a autonomia estaria definitivamente adquirida, não sendo mais necessário obtê-la. Disso 

a crer na possibilidade do indivíduo de se tomar como única referência, só havia um passo. O 

sociólogo Nobert Elias chamou de homo clausus esse sujeito separado dos outros, mergulhado 

na interioridade de sua vida mental e que crê poder partir unicamente de suas próprias 

representações do mundo para produzir seus pensamentos, suas falas e suas ações. 

De maneira diferente e notável, o filósofo Olivier Rey (2016) também descreveu tal 

momento de báscula: “Eu” era o singular de “Nós”, “Nós” tornou-se o plural do “Eu”. 

Essa inversão da heteronomia de ontem, iniciada no começo da modernidade, levou 

cinco séculos para terminar. Está hoje, então, realizada a seu termo, sustenta Marcel Gauchet: 

a autonomia é agora adquirida de entrada, ela vem por si só. Não é mais preciso, desde então, 

se libertar da heteronomia de ontem, esta última foi eclipsada da paisagem; dito de outra forma, 

não há mais limite a transgredir para se libertar, a emancipação é sem dívida alguma; ela se 

tornou nossa nova condição. 

Mas isso não é sem consequências: assim, as maneiras das quais dispusemos durante 

séculos para inscrever o limite foram tão logo abandonadas: a lei do pai foi abandonada ainda 

mais legitimamente por ter ligação direta com o patriarcado e a dominação masculina. Em 
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pouco tempo, o pensamento de ter que se sacrificar em prol do coletivo – que, ontem, levaram 

os soldados a partir para a guerra, com a flor no rifle – esvaziou-se completamente de sentido. 

Mas como ainda é possível, nesse caso específico, ajudar a criança a integrar o limite 

que deve sempre colocar à sua pulsionalidade, como lutar contra sua pleonexia – esse trabalho 

psíquico continua na ordem do dia? 

A inscrição da falta ainda está no programa disso que precisa ser transmitido, quando os 

pais, fascinados pelo que hoje tornou possível “sem limite”, afetados pelo objeto de consumo 

que oferece a sociedade neoliberal, não encontram mais no discurso coletivo aquilo que lhes 

dava sua legitimidade? 

Nada de surpreendente que, nesse mesmo movimento, também tenham sido 

descreditados todos que tinham a tarefa de relembrar concretamente o referido limite e, por 

isso, contribuir para sua transmissão. Hoje, efetivamente, encontram-se cada vez menos 

candidatos que consentem em ocupar funções que implicam o uso de sua autoridade – de uma 

autoridade sem autoritarismo – para indicar, relembrar e até mesmo impor o limite. Esse 

abandono se estende dos diretores e coordenadores aos professores ou titulares de classe, dos 

chefes de serviço aos prefeitos de comunidades... dos policiais aos pais, e até mesmo à mãe, no 

âmbito familiar, todas funções que implicam necessariamente, em um momento ou outro, 

lembrar o limite. 

Um exemplo entre outros: sobre a grande praça pública reservada aos pedestres em 

frente a meu domicílio, há claras sinalizações que interditam o uso do skate; mesmo assim, 

certos jovens vêm até ali andar de skate, sem se preocuparem com os interditos que, no entanto, 

não podem ser mais explícitos. 

É muito raro ver um transeunte lhes lembrar da interdição vigente, certamente porque 

aquele que gostaria de significar-lhes a existência da referida regra não mais se sentiria apoiado 

pela comunidade a fazê-lo. E mais, ele provavelmente correria risco de ser seriamente 

repreendido pelos jovens se intervisse nesse sentido. 

O local é regularmente frequentado por patrulhas policiais, mas, até recentemente, 

nunca ninguém parava para lembrar a esses jovens da interdição em vigor, como se esta não 

fosse verdadeiramente aceitável. 

Os “guardiões da paz” se comportavam inicialmente em sua maioria como se não vissem 

que havia uma infração acontecendo sob seus olhos, o que teve como efeito a chegada cada vez 

mais frequente de adolescentes nessa praça, que se tornou um terreno privilegiado para suas 

batalhas de skate. 



 
 

57 

Mas, paradoxo muito revelador, foi necessário o confinamento ligado ao coronavírus 

para que, desta vez, os policiais interviessem junto a esses jovens e lhes encaminhassem a suas 

respectivas famílias. É aí que podemos perceber, primeiramente, a que ponto é sempre 

necessário poder se referir a uma legitimidade real na coletividade para intervir. Em seguida, 

que a legitimidade simbólica da qual a polícia dispunha efetivamente foi sendo gradativamente 

enfraquecida nos últimos anos, a ponto dela mesma renunciar a qualquer intervenção. Enfim, 

basta uma nova legitimidade, dessa vez sustentada por um real, - o risco de morte ligado à 

pandemia-, para que ela se autorize novamente a intervir. 

 

UM CASO DE GERAÇÕES 

 

Claro, poderíamos imediatamente argumentar que nossa nova maneira de fazer tem 

então a vantagem de convocar cada um a considerar essa necessidade, de exigir de cada um que 

se autolimite, de alguma forma, mas isso seria nada querer saber disso que, na maior parte do 

tempo, a criança precisa da geração anterior para aprender a integrar esses traços da condição 

humana. Sem contar que não mais assumir o limite é também uma maneira de se 

desresponsabilizar de sua autoridade parental. 

Hannah Arendt já tinha evocado o que significava um tal desinvestimento: “a autoridade 

foi abolida pelos adultos e isso só pode significar uma coisa: que os adultos recusam assumir a 

responsabilidade do mundo no qual eles colocaram as crianças”. 

Contudo, isso que acabo de descrever está hoje na terceira geração. A primeira pôde 

concretamente se libertar do modelo piramidal, patriarcal, religioso, mas ela dispunha sempre 

da heteronomia no interior si mesma; a segunda geração seguiu o movimento, mas não 

encontrou a geração anterior – toda antenada sobre sua libertação enfim adquirida- para lhe 

ajudar em sua própria construção psíquica. Mas na terceira geração, o apagamento da 

heteronomia foi efetivamente alcançado, até mesmo seu vestígio desapareceu. A autonomia 

está então presente como o novo fundamento, dessa vez não mais ancorada na heteronomia, na 

alteridade, mas dependendo somente de si mesma, realizando então, no real, o fantasma do 

indivíduo autoconstrutivo que o direito se consagrará a garantir e a sociedade de performance, 

de promover. 

Não temos nada a fazer, na atualidade, com as consequências de tal mudança, realizada 

em três gerações, sobre os processos de estruturação da realidade psíquica? E o estado atual de 

nossas dificuldades sociais de todas as ordens não seriam resultado do fato de que não quisemos 
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levar em conta essa dificuldade de transmissão e as condições por ela requeridas? Não 

continuamos a negá-la? 

Eu já ouço as reações: dizer isso, é pensar que “Era melhor antes”; é criticar Maio de 

1968 sem dizê-lo, é querer voltar ao mundo de ontem, é fazer prevalecer o pessimismo e não 

querer dar chances à evolução de sua vertente positiva; é a prova de uma incompreensão do 

mundo como ele está... Eu sustento o inverso! 

Acredito, ao contrário, que se trata de uma verdadeira questão e que deveríamos ser 

capazes de colocá-la. Pois, não convém pensar que se possa, nem querer retornar ao modelo de 

ontem, - por exemplo, não se trata de negar a pertinência da igualdade parental, nem a 

participação das mulheres no destino coletivo-, mas de considerar as novas dificuldades que 

esta mudança social traz para os sujeitos e, particularmente, para aqueles que se mostram mais 

influenciáveis. 

Como sabiamente escreve Marcel Gauchet (2004) a respeito da criança do desejo:  

 
Por motivos altamente respeitáveis, nós tocamos sem nos darmos conta nas molas da 
gênese subjetiva que não suspeitávamos. É preciso confrontá-la. O combate das 
Luzes, não saberia ser, em nome dos valores das Luzes, a recusa obscurantista de 
explorar sua parte sombria. 

 

Evidentemente, isso não toca todo mundo da mesma forma, longe disso! Haverá 

diferenças consideráveis entre aqueles e aquelas que continuarão a aproveitar os mecanismos 

de estruturação heterônoma por via de suas estruturas familiares ainda consistentes, e aqueles e 

aquelas cujos pais foram destinados ao novo enquadramento ou são tão precários que não 

tiveram a possibilidade de resistir à essa “tendência”. Assim, naturalmente, preparamos a 

emergência de novas desigualdades consequentes, dessa vez não mais tanto por causa das 

condições econômicas, quanto por causa das condições psíquicas e sociais. 

Teríamos, pois, produzido sujeitos subequipados, não somente privados das ferramentas 

psíquicas necessárias para serem esses indivíduos autoempreendedores de si-mesmos que 

espontaneamente deveriam ser hoje, mas sobretudo incapazes de fazer objeção à essa exigência 

de autonomia do novo mundo: ao contrário, eles nela se aderem, mas portando com eles os 

graves desconhecimentos que o modelo da adicção implica. 

Esse subequipamento se infiltrará em suas existências de maneira insidiosa: a diferença 

geracional não mais lhes parecerá natural; a morte deveria poder não estar mais no programa; 

o encontro de todo limite suscitará sua cólera e sua violência e será preciso encontrar os 

responsáveis, para aquilo que eles só poderão viver sob o modo da vitimização; a exigência de 
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satisfação será insaciável e lhes obrigará à fuga permanente, toda frustração lhes será 

intolerável; o imediatismo estará no programa de todos; encontrar-se frente a sua própria 

enunciação só suscitará angústia; toda tomada de decisão lhes parecerá impossível; o desenrolar 

da temporalidade não será mais conveniente; a autoconfiança sempre lhes fará falta; em resumo, 

esse conjunto de traços indicará a que ponto sua psique foi edificada sobre a areia, por falta 

desse limite sobre o qual eles poderiam se apoiar para transgredir e assim construir sua 

singularidade. 

Sem saber, eles terão na verdade participado desse fantasma coletivo de autoconstrução 

que lhes deixará eminentemente desamparados quando se tratar de se apoiar sobre suas próprias 

forças pulsionais, visto que estas serão obrigadas a se confrontarem nem à alteridade, nem à 

autoridade, nem à anterioridade. A pulsão continuará então intacta, “enquistada”, sem que tenha 

que integrar a prova psíquica que Freud denominava “sacrifício da pulsão”. 

Não se trata aqui de generalizar essa leitura, nem de aplicá-la a todo mundo, mas ao 

menos de reconhecer que ela se apresenta cada vez mais frequentemente na clínica das crianças, 

bem como na dos adultos. 

Somos então forçados a colocar a perturbadora questão: e se tivéssemos que reconhecer 

– ao invés de continuar a negar – que a mutação na qual estamos engajados não tinha 

considerado que ao não mais inscrever a estruturação psíquica em seu programa, contentou-se 

com a embriaguez de poder se libertar da tirania da heteronomia de ontem? Ela teria assim 

minado sem querer, mas também sem querer saber, as molas disso que, no entanto, resta 

indispensável para fazer um sujeito cidadão adulto que assume sua divisão e, portanto, está à 

altura de sua tarefa. 

E é aí que nossa questão de partida retorna à plena luz: a crise sanitária nos mostra que 

uma outra política é possível, claro, mas sob quais condições? 

 

UMA OUTRA POLÍTICA É POSSÍVEL? 

 

Difícil não perceber que a pleonexia está hoje erigida como modelo para o coletivo, 

tanto como para o indivíduo no singular. 

Pois hoje, a sociedade neoliberal realmente é constituída essencialmente pela promoção 

desses sujeitos autoempreendedores de si mesmos, em que o gozo viciante toma lugar de 

estrutura desejante, em que a pleonexia organiza a realidade psíquica, em que a Húbris é 

permanente, em que o limite está foracluído... 

É exatamente isso que descreve o filósofo Byung-Chul Han (2010), quando escreve que: 
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nós passamos de uma sociedade da negatividade para uma sociedade da positividade 
(...) A sociedade da disciplina de Foucault, composta por asilos, prisões, quartéis e 
fábricas, não é mais a sociedade de hoje. Ela foi substituída por uma sociedade 
completamente diferente, uma sociedade de academias de ginástica, de torres de 
escritórios, de bancos, de aeroportos, de shoppings e laboratórios de genética. A 
sociedade do século XXI não é mais uma sociedade da disciplina, mas uma sociedade 
da performance 

 

E mais além: “Poder sem limite é o verbo positivo da sociedade de performance” (HAN, 

2010). 

Resulta que uma estreita ressonância se manifesta entre os sujeitos pleonexos e o modelo 

social do neoliberalismo. 

Aliás, não é essa a astúcia desse modelo, propor a sobrepresença ao invés de inscrever 

a ausência? Atrair incessantemente o cidadão com objetos fetiches apresentados como respostas 

a suas necessidades, valorizar a busca do amor maternal sem condição em vez do amor paternal 

sob condição, substituir a nostalgia da mãe pela nostalgia do pai de ontem? 

É esse “falseamento” – essa perversão – que se trata de localizar na obra onde o vício e 

o gozo pulsional são preferidos ao mal-estar civilizacional e à economia do desejo. 

Afinal, os efeitos dessa preferência são visíveis no nosso cotidiano: eles vão do 

encasulamento (cocooning) à cama compartilhada (cododo), passando pela educação domiciliar 

(homeschooling), da amamentação em livre demanda à recusa de frustrar ainda mais a criança, 

temendo traumatizá-la. Mas o “falseamento” está na origem dos sintomas de outro modo mais 

consideráveis: da obesidade infantil à evasão escolar, passando pelos problemas de atenção e 

hiperatividade... a sobrepresença dos pais na escolaridade de seus filhos, até mesmo em suas 

atividades esportivas, colocando assim em risco toda a aptidão à socialização. Tudo isso 

constitui aquilo que deveríamos chamar de um verdadeiro problema de saúde (psíquica) 

pública. 

Então, sejamos claros: se é preciso pensar em realizar uma outra política, se é necessário 

poder tirar proveito da crise sanitária para abordar as coisas de outra maneira, isso não poderá 

ser feito se ficarmos novamente sensíveis ao que significa o limite, que nos é constitutivo. Vasto 

projeto que visa tanto à educação cidadã quanto a educação propriamente dita e que vai nos 

demandar um enorme trabalho de reajustamento: este só podendo ir ao encontro disso que hoje, 

sem dizer, faz ideologia coercitiva, até mesmo despótica. 

O fato de não mais dispor das alavancas de ontem para garantir a transmissão da 

inscrição da ausência nos força a reinventar a autoridade, o que ressalta a educação cidadã, e 
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reinventar o princípio paterno, o que ressalta a educação propriamente dita. É preciso 

acrescentar, vasto programa! 

 

Tradução: Juliana Dalmina Aragão 

Revisão: Suzana Duarte Santos Mallard 
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OS LIMITES DO ESTABELECIMENTO DA TRANSFERÊNCIA IMAGINÁRIA NO 

ATENDIMENTO ONLINE 

Julia Joergensen Schlemm25 

 

 O meu trabalho se trata de uma interrogação acerca do estabelecimento da transferência 

imaginária à distância, sem o encontro físico entre a pessoa do analista e a do paciente. Meus 

questionamentos partem de atendimentos que se iniciam via internet, sendo que, após a primeira 

sessão, alguns dão continuidade e outros não. Sem desconsiderar a particularidade de cada caso 

e a existência de outros possíveis aspectos, percebi que há um ponto em comum entre os 

pacientes que continuam e entre aqueles que não iniciam o tratamento: os primeiros chegam até 

mim com uma transferência imaginária já instaurada, enquanto os segundos não. Em outras 

palavras, os pacientes que continuam o atendimento na modalidade online haviam colocado o 

analista, no caso a minha pessoa, em um lugar de Sujeito Suposto Saber, que, como nos lembra 

Isidoro Vegh (2001), trata-se de um movimento imprescindível para inauguração de uma 

análise e, com isso, do discurso em associação livre. Estes pacientes já haviam formado uma 

imagem do que acreditavam ser o analista, servindo-se da pessoa do analista como suporte para 

uma projeção, algo que ocorre unicamente quando o analista deixa seu ser de fora com seus 

próprios sentidos (LACAN, 1958). 

 A essas observações se adiciona o pedido de alguns pacientes que me contactam pela 

primeira vez durante a pandemia para que, pelo menos, a primeira sessão fosse presencial. Esse 

pedido indica que há uma diferença fundamental no atendimento online e no presencial. Muito 

provavelmente, nesse momento, o leitor deve estar pensando que estou apontando para uma 

obviedade. Claro que há uma diferença: o encontro ou não dos corpos no mesmo espaço. Meu 

questionamento não segue por essa via, mas sim pelo da interrogação da importância do corpo 

físico, da presença física do analista para o início do tratamento. Lacan (1964), no seminário 

11, compreende que “a presença do analista é ela mesma a manifestação do inconsciente [...]” 

(p.141), sendo “o inconsciente a soma dos efeitos da palavra em um sujeito [...]” (p.142), que, 

por sua vez, é acessado pela transferência. Assim, compreendo que a presença do analista 

viabiliza a escuta do inconsciente, ou, para dizer de outro modo, possibilita o apontamento da 

divisão psíquica do sujeito. A pessoa do analista serve de sustentação ao inconsciente. Aqui, 

teoricamente, atendimento online e presencial se sobrepõe. Não temos em ambas as 

 
25 Psicóloga, psicanalista, membro da Biblioteca Freudiana de Curitiba (BFC), mestre em psicologia clínica pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e doutora em filosofia da psicanálise pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUCPR). 
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modalidades a presença do analista que suporta a escuta do inconsciente?! Consequentemente, 

o que falta é a transferência. 

Em paralelo a esses atendimentos, acontece outra situação. Com o início da pandemia 

do Covid-19, os atendimentos presenciais passaram a ocorrer remotamente, via internet. Nesse 

contexto, alguns pacientes se disseram impossibilitados de realizar essa transição. Novamente, 

apesar da particularidade de cada caso, analiso que há um traço comum, a saber, uma falta de 

espaço físico e/ou subjetivo dentro de suas casas. Sobre o espaço subjetivo, refiro-me a 

situações de angústia esmagadora do sujeito, vividas em sua casa. Segundo os estudos de Lacan 

(1962-1963), uma forma de se interpretar a angústia seria pela via da invasão imaginária do 

Outro, que impossibilita o lugar de sujeito. Considero que nesses casos há uma extrema 

alienação ao Outro, representando constitucionalmente uma pequena separação, apenas o 

suficiente para não serem mais um, mas não o suficiente para construírem uma fantasia do que 

são para o Outro além de tudo ou nada. Nesses casos, a proximidade é tão grande que não há 

distância para se projetar seus conteúdos, permanecendo em uma posição oprimida. Sendo 

assim, o encontro em um mesmo espaço, ou melhor, um espaço outro que não suas casas, fez-

se necessário para assegurar e permitir um lugar de emergência do sujeito.  

Como dito, para o inconsciente aparecer e ser escutado, o analista precisa estar no lugar 

de Sujeito Suposto Saber. A situação narrada acima mostra que nem sempre a presença virtual 

admite ao paciente supor um saber ao analista. A experiência citada mostrou como o consultório 

físico, que possibilita o encontro em carne e osso entre analista e paciente, foi indispensável em 

alguns casos para a manutenção e criação de um lugar de suporte da fala e transferência. Assim, 

a pergunta que segue é acerca da importância da presença dos corpos em um mesmo ambiente 

para a instauração da transferência imaginária nos casos em que está não foi estabelecida de 

antemão.  

Lendo o livro da psicanalista Patrícia Leyak (2017), Escrituras en el análisis, deparo-

me com a ideia, que remete ao ensino de Lacan, de que o Sujeito Suposto Saber aponta para o 

analista tomado como semblante, que alude a um vazio em um corpo sólido. O analista seria 

testemunho de uma falta, a partir da qual questiona o saber do Outro. A figura do analista não 

é substancializada, e, com isso, compreendo que sua função pode ser realizada à distância, 

bastando a escuta, a voz e, em alguns casos, também o olhar. Por outro lado, esse vazio ao qual 

o analista alude pode explicar a dificuldade da instauração da transferência imaginária no 

atendimento online. A imagem e a voz que, se não saem falhadas por problemas técnicos, saem 

diferente do que normalmente são sem a mediação da tecnologia, assim como a imagem que é 

apenas um recorte da pessoa do analista e o olhar que é praticamente ausente, por não se saber 



 
 

65 

realmente para onde se olha, podem constituir dificuldades na representação do analista e do 

paciente. O paciente precisa de certas características do analista – que são mais abundantes e 

salientes no encontro dos corpos - para ter um pano de fundo para suas fantasias, algo que é 

dificultado no atendimento online.  

De qualquer forma, a função do analista enquanto semblante aponta para a existência de 

um sujeito de saber, o qual será questionado. Então, o não estabelecimento do Sujeito Suposto 

Saber não pode estar relacionado ao sujeito de saber? Em outras palavras, para que o analista 

ocupe o lugar de Sujeito Suposto Saber, o sujeito de saber não precisaria estar bem estabelecido? 

Sendo assim, como se forma o Sujeito Suposto Saber? A presença dos corpos se faz 

imprescindível para tanto?  

Lacan (1962 -1963) explica que o momento de formação do Sujeito Suposto Saber seria 

o do estádio do espelho, no qual a criança, antecipando a formação de seu corpo como uma 

totalidade, vislumbra a imagem do seu corpo no espelho e volta-se para trás, para encontrar no 

adulto que a acompanha o reconhecimento daquilo que acaba de perceber. Após esse 

reconhecimento, a criança retorna seu olhar para o espelho. Esse momento representa o 

nascimento do Sujeito Suposto Saber, o Outro, o qual passa a deter o saber e a doar sentido às 

coisas e a si próprio, assim como o da criança que se oferece como recebedora do sentido do 

Outro, formando, com isso, uma imagem de completude. Todavia, com o decorrer do 

desenvolvimento, esta imagem é quebrada, constituindo uma perda narcísica irreparável. 

Segundo Lacan (1962 - 1963), o início de uma análise se daria justamente na repetição desse 

momento, com o paciente no lugar de objeto imaginário de completude do Outro. Este seria o 

lugar perdido que o neurótico tenta voltar a todo custo, imaginando ser o que pode completar o 

que falta ao Outro. Todavia, esse também é o lugar da angústia, afinal, a resolução desse desejo 

significa a morte do sujeito. Para sair dessa situação de sofrimento, busca análise, porém, 

repetindo o que faz fora dela, pedindo que o Outro satisfaça sua fantasia de novamente serem 

um, ou seja, inicia a análise imaginando que o Outro tem um saber sobre si. O analista, ao se 

recusar a dar sentido ao paciente, impede essa junção e oferece-se como tela de projeção das 

fantasias de seu paciente, o que possibilita questionar o Outro.  

Voltando ao texto de Leyak, ao falar sobre a constituição psíquica do bebê e sua relação 

com a mãe, encontro-me novamente com a presença do corpo sólido, afinal, não há formação 

psíquica à distância ou online. Aqui, a presença física dos corpos é obrigatória. Lembro-me 

também de Freud (1914) e Dolto (2005) que tratam a formação do supereu como um processo 

de internalização dos códigos e modelos dados pelos pais: estes que inicialmente precisam estar 

fisicamente presentes para, por exemplo, garantir cuidados e a lei, passam a ser representados 
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psiquicamente, retirando a necessidade de sua presença real. De imediato me vem à mente a 

hipótese de que, talvez, esses pacientes para os quais o atendimento online não parece ser 

possível, pelo menos de início, necessitem do corpo do analista em sua substância para, então, 

abstraírem-se dele, assim como ocorre na formação psíquica. Consequentemente, não 

poderíamos dizer que o processo de instauração de análise encontra paralelos com a 

constituição psíquica? 

Seguindo essa hipótese, dirijo-me ao livro Clínica dos fracassos da fantasia de Silvia 

Amigo, no qual a autora, baseando-se em Lacan, indica os três momentos decisivos na 

constituição psíquica/fantasmática. O primeiro seria a fundação da estruturação que envolve a 

expulsão do real; o segundo a identificação ao simbólico do Outro real que possibilita emoldurar 

os furos do corpo e constituir a moldura da fantasia; e, por último, a identificação ao imaginário 

do Outro real, que permite ao sujeito imaginar ou pintar em cima da tela criada através da 

segunda identificação. Consequentemente, o Sujeito Suposto Saber, por representar a fantasia 

do sujeito, forma-se apenas no final destas três operações. Se o Sujeito Suposto Saber não está 

presente, como nos pacientes sem transferência imaginária com o analista no início do 

atendimento online ou nos casos de fracasso da fantasia, pode-se dizer que se trata de um 

processo no âmbito da segunda identificação. Logo, estabeleço uma relação entre as duas 

situações: em ambos a tela de projeção parece estar ausente. 

Aqui, volto para a pergunta se a presença dos corpos em um mesmo espaço é 

imprescindível para o estabelecimento da transferência imaginária, como tela projetiva, e para 

a construção da fantasia. Para responder a essa questão, faz-se necessário pensar o que é corpo. 

Para tanto, dirigir-me-ei a Freud26.  

 Em A monografia das afasias, um texto de 1891, Freud propõe que as excitações que o 

sistema nervoso central capta do mundo externo formam uma imagem psíquica, uma 

representação, constituindo o aparelho psíquico como metáfora das excitações do corpo 

biológico (SCHLEMM, 2020). Assim, “[...] o psíquico é um processo paralelo ao fisiológico 

(‘a dependent concomitant’)” (FREUD, 1891, p.57, grifos do autor), formado de representações 

de palavra e de objeto, uma rede de associações de imagens, ligadas entre si por uma imagem 

acústica. A representação de palavra seria fechada e composta de uma imagem de escrita, 

leitura, movimento e acústica. Já a representação de objeto seria uma rede de associações aberta 

 
26 Entendo que Lacan e Freud são autores com teorias distintas sobre o inconsciente e o aparelho psíquico em 
geral, o que tem implicações na direção do tratamento, na compreensão sobre a formação de sintomas, entre outros. 
Entretanto, há semelhanças entre esses autores, como o fato de que ambos compreendem que o inconsciente é 
construído, o que possibilita que eu realize esse salto entre os autores, ao falar sobre a constituição psíquica, como 
é o caso nesse momento do trabalho.  
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de imagens acústicas, táteis, sinestésicas e visuais. Como Freud se utiliza desse modelo para 

explicar a formação da percepção consciente de um objeto externo, é possível inferir que a 

ligação entre as duas representações atravessada pelas sensações corporais é o que permite um 

objeto ser falado, falar-se sobre um objeto. Esse atravessamento do corpo na formação das 

percepções aponta assim para a noção de que a imagem formada não se trata de um correlato 

exato do mundo externo e seus objetos.  

 Mas e o corpo? Como se o percebe? Como os estímulos internos seriam representados? 

Os estímulos externos exercem uma função nessa representação? Para tanto, passemos ao 

Projeto de uma psicologia científica. Nesse, Freud (1895b) constrói a ideia de que o corpo seria 

percebido através de sua relação com os objetos externos. O corpo seria fonte de excitações 

endógenas que, para serem escoadas, gerando um prazer, necessitam de um objeto externo. O 

exemplo que oferece seria o da criança que chora e a mãe, interpretando o choro como fome, 

dá ao seu bebê o seio. Esse primeiro choro, ou melhor, a excitação corporal que excede um 

limiar, causando desprazer, é representado psiquicamente pela sua ligação ao seio materno. 

Assim, o choro só é significado como fome através de sua relação a um objeto externo. Com 

isso, formaliza-se a noção de que o indivíduo se representa e percebe-se a partir de sua relação 

com o outro. 

No Projeto, Freud (1895b) se esforça para formalizar uma noção de psiquismo. Sua 

proposta mantém a ideia de que este seria composto de representações ligadas a excitações 

corporais. No entanto, agora, fala em representação de coisa e representação de características 

e não mais em representação de palavra e de objeto. Em relação ao exemplo acima, a 

representação de coisa seria a imagem do seio materno associado à excitação corporal, enquanto 

a representação de característica as palavras, sons, ou qualquer característica que viabilize o 

psiquismo reencontrar o objeto de satisfação. Importante salientar que as representações de 

característica são acrescentas ao longo do tempo27. Desse modo “[...] pode-se dizer que as 

palavras, em última instância, denotam sensações corporais, associando-se a estas pela via dos 

objetos.” (PERES, CAROPRESO e SIMANKE, 2015, apud CAROPRESO e SIMANKE, 

2011). Consequentemente, pela mediação dos objetos na percepção do corpo, há uma distinção 

entre o corpo físico, fisiológico, e sua significação psíquica.  

  Em A interpretação dos sonhos, com a concepção de que o psiquismo seria dividido 

em inconsciente, pré-consciente e inconsciente, Freud (1900) compreende que apenas as 

representações ligadas às representações de palavra conseguiriam ter acesso à consciência. O 

 
27 Voltarei a esse ponto mais adiante no texto. 
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impedimento da conexão da representação de palavra a certas representações constituiu, então, 

o processo de defesa do psiquismo, impedindo que representações desprazerosas cheguem à 

consciência. No texto A repressão, com a concepção de uma repressão originária, Freud 

(1915b) reitera a ideia de que haveria uma parcela da vida psíquica que não seria passível de 

consciência. Voltando essa questão ao corpo e lembrando que a excitação corpórea é 

representada psiquicamente na representação de coisa, isso indica que não há acesso consciente 

à dimensão total do corpo. Assim, 

 
[...] é possível sustentar que, uma vez que o inconsciente se liga diretamente ao 
corporal e representa a dimensão pulsional do psiquismo, a censura que separa o pré-
consciente do inconsciente – e, por extensão, da consciência – nos separa, em maior 
ou menor grau, do nosso corpo e interfere, assim, na capacidade de simbolização do 
mesmo. (PERES, CAROPRESO e SIMANKE, 2015, p. 167). 

  

Aqui, entra o impulso28. Para falar de corpo na obra freudiana, não tem como não o 

mencionar, pois se trata de um conceito que nomeia a dimensão do corpo somático 

psiquicamente representado. Esse conceito reflete a conexão entre somático e psíquico ou 

psíquico e somático, no sentido de que, a partir do momento que uma excitação é representada, 

ela não está mais sujeita unicamente ao aparato biológico, mas também ao psíquico. Em outras 

palavras, a forma que o corpo é representado influi no funcionamento do órgão, algo que se vê 

bem nos casos de histeria narrados por Freud, por exemplo, nos Estudos sobre a histeria. Farei 

um breve percurso sobre a construção desse conceito na obra freudiana com o intuito de mostrar 

ao leitor a complexidade da compreensão sobre o corpo, se se trata do corpo fisiológico: se a 

representação é correlata direta do fisiológico, se e como a representação influi no fisiológico, 

o que se percebe do corpo, em suma, o que é corpo não é óbvio.  

Sobre esse conceito podemos dizer que, a partir do Manuscrito G, é possível delimitar 

que este é tomado por Freud (1895a) como sinônimo de libido, sendo esta última definida como 

a excitação sexual somática que, passando um certo limiar, encontra representações sexuais. Já 

nos Três ensaios para uma teoria sobre a sexualidade, na edição de 1905, o impulso é 

identificado ao somático e não à representação de uma excitação:  
 
Ao lado de um “impulso” [Trieb] não sexual provindo de fontes de impulso 
[Impulsquellen] motoras se distingue nesses uma quota de estímulo retirado [de um] 
órgão (pele, mucosa, órgão sinestésico). Esse último deve ser denominado aqui de 
zona erógena, como o órgão que dá ao impulso [Trieb] o caráter sexual. (FREUD, 
1905a, p. 26, grifo do autor).  

 
28 O termo impulso ou pulsão é a tradução da palavra alemã Trieb. Embasada no trabalho de Fonseca (2009), 
decido traduzir Trieb por impulso, pois entendo que esta palavra carrega no português a dimensão de impulsionar 
algo, no caso uma excitação até que esta chegue ao psiquismo e seja representada.  



 
 

69 

 

No entanto, aqui também o impulso não fica sem relação ao psíquico: 

 
Quando a satisfação sexual ainda estava ligada à alimentação, o impulso sexual 
encontrava no seio materno um objeto sexual no exterior de seu corpo. Ele [o impulso 
sexual] só o [o objeto sexual] perdeu mais tarde, possivelmente no momento que foi 
possível para a criança formar uma representação total da pessoa à qual pertencia o 
órgão que lhe proporciona satisfação. O impulso sexual se torna então autoerótico 
[…]. (FREUD, 1905a, p. 64) 

 

Esse excerto é de grande valia, por vários motivos. Abordarei dois deles nesse trabalho, 

o primeiro agora e o segundo mais abaixo no texto. A ideia de que uma força somática só altera 

seu curso com uma alteração representacional de um objeto externo indica que o impulso 

somático encontra uma dimensão psíquica através de sua relação com o externo. Sendo assim, 

por mais que nos Três ensaios impulso é identificado ao soma, não é sem relação ao psíquico. 

De qualquer forma, aqui, a dimensão psíquica do conceito de impulso é anunciada apenas 

indiretamente. Compreendo que é com o trabalho Impulsos e seus destinos que o autor tenta 

apreender a dimensão psíquica no conceito de impulso. Nesse texto também de 1915, Freud 

continua com a concepção de que a excitação do impulso é originada no corpo, mas 

desidentifica o impulso do somático, afirmando que o impulso lhe parece “[...] um conceito 

entre o psíquico e o somático, um representante psíquico do que é originário do corpo, das 

excitações que alcançam o psíquico, uma quantidade de exigência de trabalho relegada ao 

psíquico devido à sua relação com o corporal.” (FREUD, 1915c, p.85). Pela natureza limítrofe 

do próprio conceito, essa definição é ambígua. Se se trata de um conceito entre psíquico e 

somático, ele apresenta característica de ambas as dimensões, psíquica e somática, ou nenhuma 

delas? A ideia acima exposta parece tender para a primeira opção, pois o conceito abrange tanto 

a excitação do corpo quanto a representação.  

Essas ideias são esclarecidas no trabalho O inconsciente, no qual Freud (1915a) retoma 

o conceito de impulso e diz o seguinte: 

 
Um impulso nunca pode se tornar objeto do ser consciente, apenas a representação, 
que a representa. No entanto, ele [o impulso] também não pode ser representado no 
inconsciente de nenhuma outra forma se não através da representação. Se o impulso 
não se prendesse em uma representação ou não se mostrasse como um estado afetivo, 
assim não conseguiríamos saber nada sobre ele. Todavia, se nós efetivamente falamos 
de uma moção do impulso [Triebregung] inconsciente ou reprimida, então isso é um 
inocente desleixo expressivo. Nós não poderíamos pensar nada além de uma moção 
do impulso [Triebregung], da qual o representante representacional 
[Vorstellungsrepräsentanz] é inconsciente, pois outra possibilidade não existe 
(p.136).     

 



 
 

70 

Nesse texto, impulso passa novamente a ser identificado às excitações somáticas. Sua 

“parte” psíquica é apenas uma representação. Essa forma de abordar a questão a torna mais 

compreensível, pois apresenta uma definição mais exata e não limítrofe e ambígua.  

Esse excerto nos remete ao anterior de Peres, Caropreso e Simanke, no qual os autores, 

referenciando-se aos trabalhos iniciais de Freud, apontam para a ideia de restrição de acesso à 

percepção do corpo, algo que é retomado aqui pela ideia de que se tem acesso ao corpo apenas 

por uma representação. No entanto, parece-me que a mediação entre somático e psíquico é 

ainda mais ampla. No final do excerto acima, no caminho inverso, o de repressão de uma 

representação, Freud fala que é o representante da representação que é reprimido. Isso quer 

dizer que na consciência chega apenas o representante da representação do impulso? Se sim, o 

que seria esse representante? 

No trabalho A repressão, Freud (1915b) diz o seguinte: “Nós temos motivos para 

assumir uma repressão originária, uma primeira fase da repressão, que consiste no que é negado 

o acesso à consciência ao representante da representação [(Vorstellungs-)repräsentanz] 

psíquica do impulso.” (p.109). Além disso, nesse mesmo texto, Freud diz que é sempre o 

representante da representação do impulso que é negado acesso à consciência. Se não apenas a 

primeira fase da repressão, mas a repressão em si envolve o representante da representação, 

compreendo que o que acede à consciência é apenas o representante da representação e não a 

representação em si.  

Em O inconsciente, Freud (1915a) retoma a ideia de representação de coisa e de palavra, 

termos trabalhados respectivamente em 1895 e 1891, como visto acima, deixando mais 

organizada a concepção de que ambas as representações formariam a representação de objeto. 

Um adendo importante é que no inconsciente encontraríamos apenas a representação de coisa, 

sendo a representação de palavra pertencente ao pré-consciente. Na verdade, mais do que isso. 

A representação de palavra, adicionada à de coisa, seria a formadora do pré-consciente. Como 

só se torna consciente a representação que é investida por uma representação de palavra, pode-

se dizer que o representante da representação do impulso se trata da associação de uma 

representação de coisa mais uma representação de palavra. Assim, tem-se conhecimento do 

corpo apenas através das palavras. Sendo assim, assumo que a representação de coisa, que 

sempre se mantém inconsciente, é a representação do impulso. Essas ideias permitem 

ressignificar que Freud (1905) escreve no excerto acima sobre o impulso apenas abandonar seu 

objeto após a formação de uma representação total do objeto. Tomo a liberdade de traduzir esse 

excerto pela lente dos textos anteriores, chegando, desse modo, à conclusão de que uma 

representação total significa a representação de coisa mais a representação de palavra. 
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Consequentemente, um objeto só é abandonado pelo impulso, quando formado completamente. 

E quando um objeto é formado completamente?  

Em 1914, em Para uma introdução ao narcisismo, Freud altera sua ideia de 1905, 

indicando que o objeto é formado após o autoerotismo, mais que isso, após o narcisismo. No 

narcisismo, os impulsos autoeróticos e desorganizados se organizariam em torno de um objeto, 

o eu. Mas e o que seria o eu? Em O eu e o isso, Freud (1923) diz o seguinte: “O eu é sobretudo 

corporal, ele não é apenas um ser de superfície, mas sim a projeção de uma superfície.” (p.294), 

sendo a superfície constituída de percepções externas e internas, e estas últimas, por sua vez, as 

excitações provindas das zonas erógenas. Essas zonas são excitadas organicamente, mas 

também em sua interação com o outro, principalmente com o adulto que cuida. Importante 

ressaltar que essa interação não se restringe ao contato físico. Como Tausk (1919) diz em seu 

estudo sobre esquizofrenia, as crianças formam suas concepções sobre si e sobre o mundo a 

partir daquilo que escutam. Consequentemente, não há uma separação clara entre o que são as 

percepções provindas do exterior e as do interior. Lembrando o que escrevi acima, sobre a 

representação ser constituída da excitação interna mais o objeto externo, pode-se dizer que a 

representação do corpo é marcada pelo objeto externo29. Desse modo, pelo menos inicialmente, 

eu e seio materno coincidem completamente no mundo das representações.  

Freud, ainda em Para uma introdução ao narcisismo, adverte que o narcisismo não 

corresponde ao término da formação do eu e, com isso, do objeto. Esse só ocorre com o 

investimento da libido narcísica em outros objetos, mais especificamente em um ideal imposto 

de fora, levando ao distanciamento do narcisismo primário. Uma forma de se analisar essa ideia 

é pela via da renúncia da identificação narcísica ao outro, ou seja, renuncia-se um estado de 

completude narcísica, em que o bebê perde o lugar de imaginar ser tudo para o outro, o que o 

completa. Ocorre desse modo uma separação entre eu e o outro, ou melhor, constitui-se um 

outro, ou um eu, mais separado e desigual um do outro. Retomando o escrito acima sobre o 

impulso só perder um objeto quando sua representação total foi formada, pode-se dizer que é 

nesse momento que se torna possível adicionar uma representação de palavra à representação 

de coisa. Consequentemente, o que distingue o eu do objeto nada mais é do que uma 

representação de palavra, que, por ser pertencente ao pré-consciente, indica que no inconsciente 

eu e objeto são indistinguíveis um do outro.  

O término dessa constituição culminaria, segundo Freud, no que isso que se perdeu é 

introjetado em si, na forma de ideal. No entanto, não se trata de um retorno a um estado de 

 
29 Atento o leitor para que não confunda representação de objeto, que é representação de coisa mais representação 
de palavra, com representação de coisa. Nessa parte do trabalho, refiro-me à representação de coisa.  
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completude, ou seja, a representação de palavra que se adiciona à representação de objeto não 

vem para recobrir esta última, mas sim para formar outra coisa. No momento da separação, algo 

irrestituível se perde que, segundo Lacan (1962-1963), o neurótico se recusa perder, mais do 

que isso, demanda incansavelmente seu retorno. Este processo constitui a fantasia do que se é 

para o Outro.  

Para voltarmos à questão do corpo, através desse breve estudo que aqui me proponho, 

podemos ver que há duas dimensões do corpo: o corpo fisiológico e o corpo 

imaginário/representacional. Aprendemos no ensino de Freud que no humano há um desvio 

entre as excitações e aquilo que apreendemos dela. Algumas excitações, apenas aquelas que 

chegam a uma certa quantidade, seriam representadas psiquicamente, a partir de sua relação 

com o mundo externo, formando o que Dolto (1984) chama de imagem inconsciente do corpo. 

Disso se tem acesso apenas àquilo possível de ser representado em palavras. Desse modo, as 

palavras fazem parte tanto da constituição inconsciente como consciente do corpo. Por isso, 

compreendo se poder afirmar que as palavras ditas pelo analista podem dar-lhe corpo, formando 

uma moldura em volta de um vazio e, com isso, uma tela. 

Entretanto, algumas situações no atendimento online, como indicado no início do texto, 

mostram como as palavras nem sempre são suficientes para tanto. Aqui, retomando o paralelo 

entre os atendimentos online sem transferência imaginária anteriormente instaurada e os 

pacientes em que a fantasia fracassa, penso nos trabalhos de Eva Lerner e Eduardo Urbaj, ambos 

expostos em palestras online no ano de 2020, que indicam que, em casos de melancolização, 

crises de angústia e ataques de pânico - casos que representam uma extrema alienação ao Outro, 

ao ponto da pessoa não compreender o que lhe acontece -, os tempos da análise seriam 

invertidos, antecipando o tempo de conclusão ao de compreensão. De acordo com Eva Lerner, 

nesses casos, o analista não estaria em lugar de interrogar o saber, mas sim de saber. Este 

pensamento é bastante lógico: primeiro se faz necessário construir para depois descontruir. Isso 

quer dizer que o analista se colocar no lugar de saber ajuda o paciente a constituir o Outro, ou 

melhor, a bordejá-lo, posição que alude à uma concretude e não a um vazio, como na posição 

de Sujeito Suposto Saber. Como exemplo desse lugar de saber que propõe a autora cita três 

perguntas embasadas no ensino de Lacan sobre a angústia: 

1) Você está fazendo algo que o outro quer mais que você? 

2) Você quer fazer uma mudança em sua vida, mas acredita que não conseguirá efetuá-

la? 

3) Há algo que deveria perder nesse momento e não está permitindo que aconteça?  
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Com essas perguntas, pode-se perceber que esse lugar de saber seria o de oferecer 

explicações ao sujeito sobre o que lhe acontece e não o de dar sentido a suas sensações e ações. 

Dar sentido ao paciente, pode colocá-lo em um lugar de objeto, em que o Outro lhe diz quem 

ele é, tamponando o sujeito desejante. Leyak (2017) nos lembra que, para Lacan, esse momento 

corresponderia ao tempo da angústia, tempo lógico da formação do fantasma, em que o infans 

estaria na posição de objeto de completude do Outro. Para esses autores, a análise deveria 

inverter esses termos, o que entendo ser possível através da barra que se coloca no Outro, 

impedindo o imaginário de que este o poderia engolir. E como colocar a barra no Outro? Isso 

pode ocorrer quando o analista ajuda o paciente a compreender o que lhe passa enquanto ser 

humano, transmitindo seu conhecimento sobre a constituição psíquica. O analista, nesta 

posição, nada mais faz do que com palavras situar o paciente em seu sofrimento, tirando-o de 

sua alienação acerca de sua identificação ao objeto de gozo do Outro, delimitando seu espaço, 

dando-lhe limites e, desse modo, corpo para que haja espaço para emergência do sujeito. Os 

estudos de Lerner e Urbaj apontam assim para a possibilidade de que o corpo possa ser 

delimitado pelas palavras. É então possível afirmar que o encontro dos corpos pode ser 

substituído por determinadas palavras.  

E que palavras são essas? Qualquer palavra que faça função de delimitador do eu e do 

outro, de emoldurador do vazio e formador de tela de projeção. Claro que cada sujeito irá tomar 

as palavras de seu modo, mas entendo que o analista explicar seu posicionamento, dar ao 

paciente explicações e não sentido aos seus sintomas, indica ao paciente em que lugar se 

encontra o analista, qual é a direção do tratamento, o que ele compreende sobre o psiquismo 

humano. Oferecer esse tipo de explicações ao paciente não é dizer sobre o ser da pessoa que 

encarna o analista, mas sim deixar aparecer a figura do analista que, ao realizar essa delimitação, 

poderá funcionar de tela para as fantasias ou criar um espaço para que estas sejam construídas.   

O atendimento online, com suas falhas técnicas e distância física dos corpos, por vezes, 

não parece oferecer suporte necessário para essa projeção. Consequentemente, para os pacientes 

que ainda não construíram essa tela ou emolduraram suficientemente o real, tanto por questões 

de constituição psíquica quanto por crises momentâneas, assim como aqueles que ainda não 

colocaram o analista em lugar de Sujeito Suposto Saber, vale a advertência de que 

possivelmente intervenções do analista que invertam a lógica clássica do atendimento 

psicanalítico sejam necessárias para instauração do processo de análise. Portanto, concluo esse 

breve trabalho com a ideia de que, em certos casos, a posição do analista naquilo que denomino 

de lugar de saber pode substituir o encontro físico no início do tratamento. 
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A PROPÓSITO DA PANDEMIA 

Luiz Renato de Moraes Braga30 

 

 Convidado pelos colegas da Biblioteca Freudiana de Curitiba para escrever sobre a 

pandemia que nos assola, tecerei brevíssimas considerações a respeito deste acontecimento 

deveras inesperado, que nos obriga a modificar radicalmente nosso cotidiano e nossos hábitos. 

 A primeira coisa que destacaria é justamente o hiato forçado que estamos vivendo. 

Independentemente de nossa vontade, impõe-se um tempo em que devemos parar praticamente 

tudo o que fazíamos e alterar o modo como fazíamos, para nos adaptar a algo paradoxalmente, 

visto o tamanho real do vírus, muito maior do que nós todos e nossas aspirações particulares. 

 Vivemos um tempo de suspensão forçada. Devemos, tanto quanto for possível, 

permanecer em casa evitando aglomerações e, portanto, encontros físicos. Diferente do dito 

isolamento social, haja vista a equivocidade do termo, considero que justo este é o que não deve 

haver. Isolarmo-nos socialmente significa romper laços sociais e certamente nesta medida o 

prejuízo para os falasseres seria muito grande.  O tempo é sim de afastamento físico, porém 

jamais de rompimento de laços ou do dito isolamento social. Continuemos, aqueles que têm 

meios para, a nos encontrar virtualmente e mesmo a desenvolver de maneira adaptada e inédita, 

para muitos de nós, o nosso trabalho cotidiano. 

 Para mim, que exerço o magistério e pratico a psicanálise, múltiplas foram as 

modificações sofridas pelo trabalho e as adaptações necessárias para a continuidade do 

exercício profissional. Passar a atender pacientes por via virtual, bem como proferir aulas e 

seminários através de plataformas nunca dantes navegadas exige de cada qual uma disposição 

à novidade e à mudança que, bem sabemos nós psicanalistas que lemos Freud, não é o que 

costuma acontecer. Repetir é a norma. Por sorte, por vezes se coloca no meio do caminho uma 

pedra e tropeçando nela mudamos o rumo, convenhamos, nem sempre sem queixas e lamentos. 

 O vírus que nos assola quiçá possa nos fazer refletir sobre nossos ideais e posições, 

muitas vezes defendidas com ardor, e envernizadas com o valor da verdade sobre nossa prática 

clínica cotidiana. Sobre ela, aliás, não foram poucas as lives que se realizaram discutindo a 

respeito da presença do analista seja em 2D ou 3D e da corporeidade presente ou não na sessão. 

Lembremo-nos de Lacan quando diz que a presença do analista deve ser equivalente à presença 

do inconsciente. Refere-se ele neste seminário necessariamente à presença física do analista? 

 
30 Luiz Renato de Moraes Braga é psicanalista membro da Biblioteca Freudiana de Curitiba. Psicólogo Clínico do 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná desde 1994. Professor no Centro Universitário Dom 
Bosco. 
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Por outro lado, seria esta completamente dispensável? Pessoalmente, apesar de no momento 

atender remotamente, prefiro estar fisicamente presente ao encontro com meus pacientes. Acho 

que os escuto melhor e de maneira mais concentrada quando posso estar com eles no mesmo 

ambiente. Ademais, minoram-se os efeitos deletérios da transmissão, nem sempre adequados, 

via internet. Porém a peste se impõe e diante disso a nossa clínica se vê confrontada com a 

criatividade e a invenção. Mais do que nunca navegar é preciso. 

 

A REPETIÇÃO COMO POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO 

 

 Mais uma vez a psicanálise é provocada e os psicanalistas são convocados a responder 

sobre os seus fundamentos, funcionamento e efetividade diante da adversidade provinda do real 

e imposta pelo vírus. Não nos esqueçamos, abrindo um parêntese, que Freud no seu texto O mal 

estar na civilização nos diz que o mundo externo é um dos três causadores do mal estar e 

sofrimento que devemos enfrentar. 

 
O sofrer nos ameaça a partir de três lados: do próprio corpo, que, fadado ao declínio 
e à dissolução, não pode sequer dispensar a dor e o medo, como sinais de advertência; 
do mundo externo, que pode se abater sobre nós com forças poderosíssimas, 
inexoráveis, destruidoras; e, por fim, das relações com os outros seres humanos. 
(FREUD, 1930) 

 

A presença do vírus, que nos demove de nossa zona de conforto, abre o que nós 

psicanalistas chamamos um buraco Real. Real, registro proposto por Lacan para referir-se 

àquilo que não se pode nem imaginarizar, nem simbolizar, o intangível. Essencialmente 

traumatizante o Real provoca então medo, angústia e até pavor.  Verificamos em nossa prática 

que vários profissionais que lidam diretamente com pacientes infectados, em UTIs e 

enfermarias, sequer querem, ou mesmo conseguem, falar muito sobre o que se passa no 

cotidiano de seus afazeres.  Parecem preferir esquecer o que acabaram de presenciar diante da 

dificuldade de entender e elaborar as variadas consequências provocadas pela peste. 

Como dizíamos acima não é a primeira vez que a psicanálise e os psicanalistas são 

postos a prova por uma ocorrência que conduz a um extremo sofrimento e a perdas muito 

significativas. 

Freud, no quinto congresso internacional de psicanálise, que se realizou em Budapeste, 

apresentou de maneira lida, inédita para aqueles que o ouviam, Caminhos da terapia 

psicanalítica, trabalho no qual ele discute uma série de alterações na técnica psicanalítica a 

partir da posição de Ferenczi sobre a dita Técnica ativa, ou seja, um determinado modo de 
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intervenção analítico marcado por novidades em relação ao preconizado até então. Mas nele 

também é apresentada uma outra situação com a qual os psicanalistas se encontraram face a 

recém-terminada primeira guerra. A penúria causada pelo conflito faz surgir um outro 

questionamento. Como fazer com que a terapia analítica chegue àqueles que não podiam pagar 

o preço normal de uma sessão de análise? Neste artigo Freud (1919) é claro quando afirma que: 

 
Por fim, quero abordar uma situação que pertence ao futuro, que para muitos dos 
senhores parecerá fantástica, mas que, a meu ver, merece que tenhamos o pensamento 
preparado para ela. Os senhores bem sabem que nossa ação terapêutica não é muito 
extensa. Somos apenas um punhado de pessoas, e cada um de nós, mesmo trabalhando 
esforçadamente, pode se dedicar apenas a um número escasso de doentes. Na 
abundância de miséria neurótica que há no mundo, e que talvez não precise haver, o 
que logramos abolir é qualitativamente insignificante. Além disso, as condições de 
nossa existência nos limitam às camadas superiores da sociedade, que escolhem à 
vontade seus próprios médicos, e nessa escolha são afastadas da psicanálise por todo 
gênero de preconceitos. Para as amplas camadas populares, que tanto sofrem com as 
neuroses, nada podemos fazer atualmente. 

 

Freud faz a pergunta e propõe a solução que, como veremos adiante, foi adotada por 

vários dos seus discípulos. 
 

Agora suponhamos que alguma organização nos permitisse aumentar nosso número 
de forma tal que bastássemos para o tratamento de grandes quantidades de pessoas. 
Pode-se prever que em algum momento a consciência da sociedade despertará, 
advertindo-a de que o pobre tem tanto direito a auxílio psíquico quanto hoje em dia já 
tem a cirurgias vitais. E que as neuroses não afetam menos a saúde do povo do que a 
tuberculose, e assim como esta não podem ser deixadas ao impotente cuidado do 
indivíduo. Então serão construídos sanatórios ou consultórios que empregarão 
médicos de formação psicanalítica, para que, mediante a análise, sejam mantidos 
capazes de resistência e de realização homens que de outro modo se entregariam à 
bebida, mulheres que ameaçam sucumbir sob a carga de privações, crianças que só 
têm diante de si a escolha entre a neurose e o embrutecimento. Esses tratamentos serão 
gratuitos. Talvez demore muito até que o Estado sinta como urgentes esses deveres. 
As circunstâncias presentes podem adiar mais ainda esse momento. Talvez a 
beneficência privada venha a criar institutos assim; mas um dia isso terá de ocorrer. 
Então haverá para nós a tarefa de adaptar nossa técnica às novas condições. Não tenho 
dúvida de que o acerto de nossas hipóteses psicológicas impressionará também os 
incultos, mas teremos de buscar a mais simples e palpável expressão para nossa teoria. 

 

Segundo Elizabeth Ann Danto (2019), autora do livro As clínicas públicas de Freud:  
 
O discurso de Freud de 28 de setembro, nascido mais da indignação política do que 
do abatimento e da tristeza dos tempos de guerra, produziu um efeito surpreendente 
em seus ouvintes. O conceito da clínica gratuita em saúde mental pode ter precedido 
o congresso de Budapeste, mas o número de projetos organizacionais ali lançados 
pelos participantes reunidos, especialmente por Anton von Freund, Max Eitingon, 
Ernest Simmel, Eduard Hitschmann e Sandor Ferenczi, foi extraiordinário. 
 
 

Como exemplos temos a policlínica de Berlim criada por Eitingon e Simmel em 1920, 

a clínica gratuita iniciada em 1922 em Viena por Hitschmann e a fundação, dentre outras, da 
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clínica gratuita por Ferenczi em 1929 em Budapeste. Ernest Jones, que não participou do 

congresso em Budapeste devido às restrições da guerra, fundou em 1926 a Clínica Psicanalítica 

de Londres.  Elizabeth Danto ainda nos informa que Melanie Klein, Hans Sachs, Sándor Rado 

e Karl Abraham também participaram ativamente deste movimento tornando-se figuras 

destacadas na Policlínica de Berlim. 

Estes são só alguns exemplos de como nossa disciplina precisou, segundo as 

circunstâncias, modificar-se para contemplar os acidentes do real. Modificações que, segundo 

o próprio Freud (1919), devem ter um limite: “No entanto, qualquer que seja a forma que essa 

psicoterapia para o povo possa assumir, quaisquer que sejam os elementos dos quais se 

componha, os seus ingredientes mais efetivos e mais importantes continuarão a ser, certamente, 

aqueles tomados à psicanálise estrita e não tendenciosa.” 

E o que poderíamos considerar a dita por Freud Psicanálise estrita e não tendenciosa? 

Este tem sido, em tempos de pandemia, e da modificação forçada na forma de mantermos 

nossos atendimentos, assunto de vários debates entre nós psicanalistas no que tange a 

psicanálise e sua possibilidade ou não de realização pela via remota ou à distância. Qual a 

importância da presença presente do analista? Como já dissemos na introdução deste trabalho, 

o que muda quando se muda a perspectiva tridimensional para a bidimensional e quando os 

aspectos ligados à presença física do outro estão ausentes? Ademais também devemos contar 

com as interrupções, falhas de conexão, atraso no tempo fala, intervalo diferente entre o que foi 

dito e o que é escutado e que, sabemos, faz toda a diferença quando o encontro é pessoal. Como 

preservar então o rigor e a ética do trabalho psicanalítico, dadas as condições acima expostas?  

Quais os fundamentos e dos quais não podemos abrir mão para considerar uma análise como 

análise? E ainda mesmo que de forma remota, e com todos estes atropelos e discordâncias com 

o que poderíamos considerar o ideal, como avaliar os prejuízos senão caso a caso e em cada 

situação específica? Para o psicanalista Christian Dunker, por exemplo,  uma psicanálise ou 

uma psicoterapia necessita ao menos duas  condições: “ a potência transformativa do que se 

fala e a qualidade experiencial da relação entre paciente e psicoterapeuta” Como estabelecê-la 

à distância e em que casos haverá indicação ou contraindicação ao tratamento são pontos a 

serem discutidos. O que é, ou melhor dito, quais são os invariantes a serem destacados para 

considerarmos que um tratamento que se baseie em uma prática de palavra concernida com, ou 

por um laço com um outro possa chamar-se psicanálise? J. Lacan (2003), em um escrito 

intitulado A psicanálise verdadeira e a falsa, dirá: “A psicanálise verdadeira tem seu 

fundamento na relação do homem com a fala. Essa determinação, cujo enunciado é evidente, é 

o eixo em relação ao qual se devem julgar e avaliar seus efeitos”. 
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Pois bem, dito isto, cabe investigar se o que podemos ofertar aos sofrentes da pandemia 

em termos de atendimento de cunho psicanalítico em face da urgência e emergência do Real  

pandêmico, conserva o que Freud chama de a psicanálise estrita e não tendenciosa e que 

segundo Lacan guarda  seus fundamentos. 

Para tentar resolver esta questão servir-me-ei de um livro, que muito me ajudou em 

minha prática no atendimento à pacientes internados em unidades clínicas de um hospital geral 

e que não tinham, a princípio, procurado o hospital com qualquer intuito se analisar ou 

encontrar-se neste momento com um profissional psi. Praxe em nossa prática, em função do 

excessivo aumento das tentativas de suicídio em pacientes internados, era a passagem a cada 

paciente em seu leito e a realização de uma entrevista ou instante ofertado de fala para que 

pudéssemos avaliar em que condições subjetiva se encontrava cada um ali internado. O que 

sucedia, qual o motivo da internação, como o paciente se via afetado pela ocorrência pontual 

daquilo que o havia conduzido até o hospital. Enfim quais as consequências psíquicas do 

adoecimento ou do padecimento em causa. Como poderíamos, a partir da clínica orientada pela 

psicanálise, abordar estes pacientes no leito. Várias foram as pesquisas em torno do que 

considerávamos os fundamentos da prática clínica analítica e sua adequabilidade ou não ao que 

realizávamos por vezes em tão pouco tempo, haja vista a permanência muito curta de alguns no 

hospital. Dentre os diversos textos que outrora escrevemos, lemos e pesquisamos, um deles nos 

abriu os olhos para uma prática possível que consideramos, ao mesmo tempo, nada dever aos 

fundamentos mais importantes da psicanálise. Refiro-me ao livro da psicanalista francesa Marie 

Jose Del Volgo chamado O Instante de Dizer; nele a autora nos descreve uma prática realizada 

em pouquíssimas entrevistas a pacientes que não eram sequer recebidos para análise e sim para 

uma consulta médica, e que incentivados a dizer sobre seu estado de saúde e provocados por 

questões relativas ao surgimento da doença acabavam construindo em um instante uma nova 

teoria, um mito individual, e quiçá uma nova posição diante do que os acometia. Como diz Del-

Volgo (1998): “O instante de dizer é um instante de gênese, no sentido em que é criador de 

acontecimentos psíquicos. Propriamente falando, ele os engendra, à condição que o encontro 

tenha lugar.” 

A partir da  experiência no trabalho cotidiano do hospital em que principalmente a 

urgência temporal se atropela e o tempo fica reduzido a instantes de fala foi que propuseram-

se, entendo eu, diversos dispositivos voltados ao acolhimento de pessoas que desejassem dizer  

sobre sua experiência com a pandemia e sua singular incidência. 

Propomos, portanto, algo semelhante a este procedimento na abordagem a pessoas que 

porventura queiram conversar por um instante sobre as incidências da pandemia sobre suas 
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vidas, seu futuro e suas fantasias. Assim como Del Volgo consideramos que este proceder 

clínico em nada se distancia dos fundamentos de nossa prática e da condição de sua 

operacionalidade nos tempos cernidos pelo vírus. 

Surpreendeu-me sobremaneira, bem como a muitos colegas, a escassez de resposta à 

oferta realizada. Trocando informações e escutando os poucos que demandaram conversar 

chegou-se a algumas breves conclusões que exporei aqui sem mesmo que no momento as 

desdobre excessivamente. 

Para muitos dos profissionais ditos da linha de frente-técnicos de enfermagem, 

fisioterapeutas, médicos- a primeira preocupação foi com a própria sobrevivência física haja 

vista a escassez e dificuldades com os EPIs e a precariedade das condições de trabalho. Em face 

da urgência de proteger a própria vida e cuidar do paciente, o profissional não encontra brecha 

possível para expressar-se subjetivamente sobre as consequências psíquicas do trabalho com a 

pandemia. A outra conclusão a que chegamos quando ouvimos os colegas que aí trabalham é a 

de que em face da urgência da intervenção precipita-se o realizar e suspende-se o pensar, e mais 

ainda o refletir, é fazer ou fazer. Também há, diante do momento e da implicação pessoal de 

cada profissional que exerce o atendimento aos pacientes infectados, um claro 'não querer saber 

de nada disso', uma recusa franca a dar lugar a muitas reflexões que diante do desconhecido da 

doença às vezes é melhor nem pensar. Não nos esqueçamos de que muitos destes profissionais, 

para além dos cuidados que devem tomar consigo durante a sua atividade laboral, necessitam 

ainda cuidar ou preocupar-se com seus filhos e/ou seus pais para não os infectar quando 

retornam a seus lares.  Dentre estes, vários podem ser os motivos que nos levam a verificar que 

o instante de ver, relativo à pandemia foi absurdamente ampliado e quiçá só daqui a algum 

tempo poderemos migrar para uma condição de compreensão e muito mais tarde conclusão 

sobre o que ora nos afeta. Insistimos, apesar disso, em ofertar um lugar de escuta para aqueles 

que desejem, para além do ato, tentar transformar a angústia em palavra e a dureza da 

experiência do momento em saber a ser transmitido e partilhado. Trata-se como dizia Lacan de 

Savoir -y- faire, saber fazer aí o que for possível. 
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EXISTE UMA SUBJETIVIDADE PRÓPRIA DA PANDEMIA? 

                                                                                                          Marcus do Rio Teixeira31 

 

O tema deste número da revista Palavração, “O psicanalista e a subjetividade em tempos 

de pandemia”, pressupõe ‒ ou, pelo menos, assim eu leio ‒ que haveria uma subjetividade 

própria da pandemia ou afetada por esta. Vou partir de considerações acerca da pandemia e de 

suas consequências, para, em seguida, abordar a noção de subjetividade, de modo a entender se 

podemos associar esta noção à pandemia que nos atinge. 

Logo de início afirmo, de forma abrupta, que a pandemia é um fenômeno da natureza. 

Por pandemia entenda-se, no caso presente, o contágio dos seres humanos pelo novo 

coronavírus, o SARS-COV 2, em escala mundial. Ou seja, a pandemia é resultado da interação 

da humanidade com a natureza. Quanto ao coronavírus em si, sabemos que ele não é fruto do 

engenho humano ‒ isso é verdadeiro, salvo para aqueles que acreditam em teorias conspiratórias 

que afirmam que ele foi criado em laboratório. Excluída essa possibilidade, ele é, portanto, um 

organismo oriundo da natureza e, enquanto tal, não é um efeito das leis da linguagem. 

A linguagem é, entretanto, essencial para que possamos estudá-lo, produzir pesquisas 

científicas e compreender as suas características e o seu funcionamento, como ele ataca o nosso 

organismo e as formas de combatê-lo. Graças à linguagem, podemos produzir conhecimento 

científico, pesquisar vacinas e medicamentos. Porém, ao contrário do que acontece quando se 

trata do sintoma neurótico, a linguagem não é capaz de produzir nenhum efeito direto sobre ele 

‒ assim como não foi a linguagem que o gerou. Da mesma forma, as nossas fantasias a respeito 

do novo coronavírus ‒ que variam para cada sujeito, podendo ganhar uma dimensão social se 

esse sujeito tiver influência para divulgar suas fantasias em larga escala ‒ não são capazes de 

alterá-lo. 

Podemos, então, situar o coronavírus na dimensão do Real, na acepção primeira daquilo 

que não pertence ao Simbólico nem ao Imaginário, e na acepção daquilo que irrompe sem 

nenhuma mediação, como uma pedra no meio do caminho. Simbólicas e imaginárias são todas 

as nossas tentativas de estudá-lo, de avaliar as suas consequências, bem como as nossas 
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(Barbárie). Por Ágalma publicou A feminilidade na psicanálise (recentemente relançado em segunda edição revista 
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tentativas de dar sentido a ele com as crenças de que dispomos. Isso não implica dizer que todas 

as acepções do conceito de Real em Lacan sejam automaticamente aplicáveis ao SARS-COV 

2. Se, por exemplo, eu sei que, em Lacan, o Real é o impossível, não posso concluir que “o 

coronavírus é o impossível”. 

A partir dessas considerações, podemos situar a pandemia entre as três causas do 

sofrimento elencadas por Freud (1930) em “O Mal-Estar na Civilização”: 

 
O sofrer nos ameaça a partir de três lados: do próprio corpo, que, fadado ao declínio 
e à dissolução, não pode sequer dispensar a dor e o medo, como sinais de advertência; 
do mundo externo, que pode se abater sobre nós com forças poderosíssimas e 
inexoráveis, destruidoras, e, por fim, das relações com os outros seres humanos. (p. 
31). 

 

Sabemos que Freud considerava o sofrimento originado pelo terceiro tipo de causa como 

o mais doloroso para os seres humanos. Não obstante essa prevalência do terceiro fator, a 

pandemia do SARS-COV 2 apresenta-se, na atualidade, como um fator de sofrimento 

primordial, dado o seu caráter inédito para os seres humanos que hoje vivem, os quais, com 

exceção de alguns raros centenários sobreviventes da época da pandemia da Gripe Espanhola, 

jamais vivenciaram uma situação semelhante. Além do seu ineditismo, acrescente-se a 

dimensão das alterações que a pandemia impõe na vida de todos nós, assim como as perdas que 

dela resultam: perda do contato físico com as pessoas queridas, perda da liberdade de 

circulação, perda econômica, resultante do desemprego e do fechamento de empresas e 

pequenos negócios, perda de prazeres que julgávamos pequenos, e até mesmo perda dos lutos 

que não podem ser feitos, dada a rapidez da morte e do sepultamento de parentes e amigos.   

Se podemos definir facilmente a pandemia com base no conhecimento científico, além de 

situá-la enquanto causa do sofrimento de acordo com a classificação freudiana, o que dizer da 

subjetividade? Esta noção, a meu ver, impõe uma dificuldade bem maior do que o termo 

pandemia, na medida em que não possui uma definição rigorosa na psicanálise. É bem verdade 

que ela está presente em textos e falas de autores importantes do movimento psicanalítico 

lacaniano, porém isso não é suficiente para garantir uma precisão ou mesmo um consenso na 

sua definição. 

Diferentemente do conceito de sujeito, que Lacan, desde os seus primeiros Seminários, 

distingue do eu [moi], enquanto sujeito do inconsciente, a subjetividade não é definida 

claramente. De modo geral, entende-se por subjetividade a expressão do sujeito, suas 

manifestações, a indicação de que “ali há um sujeito”. A subjetividade seria, nesse sentido, um 

índice do sujeito. Em um sentido mais genérico, ela é entendida quase intuitivamente como uma 
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forma de se situar ante o mundo, um modo de ser, um conjunto de traços que caracterizam a 

atitude dos indivíduos em determinado contexto cultural. Pode-se falar da subjetividade a 

respeito da religiosidade, por exemplo, identificando uma subjetividade religiosa ou agnóstica.  

Nesse sentido, ao contrário do sujeito, a subjetividade parece muito próxima do eu, dos 

seus anseios e dos seus afetos. Podemos dizer que a subjetividade se situaria grosso modo na 

dimensão do Imaginário, das interações do eu com os pequenos outros, seus semelhantes, e com 

o mundo.   

Lembro aqui um comentário de Colette Soler, que eu aprecio muito e que mencionei 

recentemente em outro lugar. Referindo-se à famosa citação de Lacan, que afirma: “Que antes 

renuncie a isso [à psicanálise], portanto, quem não conseguir alcançar em seu horizonte a 

subjetividade de sua época” (LACAN, [1953]1998, p. 322), diz Soler (2019):   

 
Poderíamos, grosso modo, construir retrospectivamente os índices da subjetividade 
da época dos séculos XVIII, XIX. Quanto à subjetividade de hoje, haveria somente 
uma subjetividade da época? Uma ou várias? O que a caracterizaria? Não é evidente 
a resposta a essa pergunta e, no entanto, ela é indispensável. (p. 238). 

 

Dessa forma, a autora problematiza a citação de Lacan, tão evocada em nosso meio e, 

junto com ela, o próprio termo subjetividade, mostrando a dificuldade de associar um 

determinado período histórico com um tipo ou forma de subjetividade. Ela nos convida a pensar 

se haveria uma subjetividade própria da nossa época, ou mesmo se seria possível definir tal 

subjetividade. Estendo essa reflexão para o tema desta publicação, perguntando se haveria de 

fato uma subjetividade própria da pandemia. 

Pensar numa subjetividade própria da pandemia implica, a meu ver, supor que esta última, 

pelo seu impacto em nossas vidas, cuja dimensão e ineditismo já conhecemos, seria capaz de 

modificar nossa posição ante os outros e ante o mundo. Dito de outra forma, de modificar nossa 

posição subjetiva e nossa relação com o nosso sintoma. Antes de entrar na discussão das 

questões teóricas e clínicas que decorrem dessa premissa, quero comentar algumas reações 

sociais à pandemia, as quais têm em comum a crença de que ela promoverá uma modificação 

nos indivíduos e na sociedade ‒ ainda que, evidentemente, essa crença seja expressa sem o rigor 

teórico da discussão aqui proposta. 

Expressões mais ingênuas dessa crença podem ser exemplificadas pelas exortações a 

aproveitar a pandemia para aprender novas habilidades e produzir mais, que se multiplicaram 

nas redes sociais no primeiro mês da pandemia. Essas postagens foram ‒ felizmente ‒ criticadas 

como expressão de um ideal de alta performance que para nós, psicanalistas, pode ser 



 
 

86 

reconhecido como uma exigência superegoica ‒ a pandemia, nesse caso, é um pretexto para 

impor essas exigências. 

Outra forma de idealização dos efeitos da pandemia se expressa na crença, presente 

também nas redes sociais, de que “sairemos desta melhores”. Essa esperança de melhora ‒ ética, 

moral, espiritual ‒ da humanidade, que despertaria para os princípios de solidariedade e de 

empatia, é facilmente desmentida pela multiplicação de casos de fraudes em licitações de 

Secretarias de Saúde para a compra de respiradores e outros equipamentos médicos utilizados 

na linha de frente do tratamento da COVID-19. 

Enquanto as pessoas se perguntam ingenuamente como há quem possa se aproveitar de 

uma pandemia para desviar dinheiro da Saúde, lembramos que crises sanitárias são vistas pelos 

criminosos como grandes oportunidades. O que desmente a crença ingênua na melhora da 

humanidade. Como explicar tal crença? A meu ver, ela comporta um nítido ideal milenarista. 

O milenarismo é um movimento de origem religiosa, fruto de uma leitura da Bíblia, 

especificamente do Apocalipse segundo São João, que prevê o reino de Deus na Terra. 

O texto bíblico que inspirou esse movimento é resumido com humor por Stephen Jay 

Gould, um dos maiores autores de obras de divulgação da ciência. 

 
Na descrição de são João, em uma de suas visões oraculares (Apocalipse 20), Satã 
será acorrentado por 1000 anos e atirado a um abismo sem fundo; Cristo retornará 
para reinar durante o milênio em meio aos mártires cristãos. Então, Satã será libertado 
e fará uma aliança com Gog, Magog e toda uma hoste de malfeitores para a batalha 
final; Cristo e os bonzinhos vencerão, os demônios acabarão no “lago de fogo e 
enxofre”, em seguida todos os mortos ressuscitarão e, no Juízo Final, ou bem serão 
exaltados e viverão com Cristo, ou bem serão conduzidos àquele outro lugar, tão 
desagradável, na companhia dos personagens mais interessantes da História.  
(GOULD, 1999, p. 38).   

 

O humor dessa descrição de Gould, aliás, seria suficiente para uma condenação e 

execração nos dias de hoje, quando o extremismo religioso está em alta nas redes sociais e no 

governo brasileiro. O que interessa aqui é mostrar a crença de que um evento destruidor em 

escala planetária, causador de sofrimento e caos, deve ser sucedido por uma era de paz e bem-

aventurança. 

Não é isso que estamos discutindo, evidentemente, quando nos perguntamos acerca dos 

efeitos da pandemia na subjetividade. Não supomos que haverá uma melhora, simplesmente 

supomos que haverá uma mudança. Arriscarei outra hipótese: que nossas reações às enormes 

modificações em nossas vidas, acarretadas pela pandemia, serão ditadas pela estrutura de cada 

sujeito. 
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Assim, podemos dizer, resumidamente, que o sujeito obsessivo criará regras que seguirá 

rigorosamente e obrigará os mais próximos a seguir. Ante o risco da morte, ele se mortificará, 

se apagando enquanto sujeito ‒ como sempre fez, aliás. O sujeito histérico, por sua vez, utilizará 

as consequências da pandemia para demandar mais atenção e amor. Diante da ameaça concreta 

de morte, o que o histérico temerá mais será o que sempre temeu: ser mortificado na posição de 

objeto. Contra isso, demandará o reconhecimento da sua subjetividade (olhem aí a 

subjetividade!). Quanto maior o sofrimento de todos, mais ele reivindicará a condição de maior 

sofredor.  

Mesmo sem entrar na polêmica se a fobia constitui uma estrutura específica, as fobias de 

contato encontram na pandemia a sua confirmação, assim como o paranoico verá na pandemia 

e nas fake news a confirmação do seu delírio. Já o perverso, sempre dissimulado, só será 

revelado pelos seus atos: ele aproveitará o isolamento social para exercer o controle e a 

instrumentalização do outro e do corpo desse outro, chegando ao extremo da crueldade. No 

isolamento, aumentam os casos de abuso infantil e tortura psicológica e física contra mulheres, 

chegando ao feminicídio. 

Dito isso, quero frisar que não pretendo concluir que a realidade não tem nenhuma 

importância e que a causa do sofrimento psíquico deve ser sempre buscada alhures. Postura que 

pode ser encontrada em alguns textos de autores lacanianos, mesmo antes da pandemia, mas 

que me parece ser uma leitura equivocada do ensino de Lacan ‒ na realidade, uma leitura 

antilacaniana. O que estou ponderando é que por mais graves que sejam as consequências da 

pandemia na vida dos seres humanos em todo o planeta, seus efeitos subjetivos serão sempre 

singulares. Sujeitos submetidos a situações de grandes privações e danos graves podem resistir 

muito melhor do que outros que vivenciaram situações que, vistas de fora, parecem ser bem 

menos graves. 

O mais importante é que os sujeitos possam colocar esse Real em palavras e conferir um 

sentido a ele, ou seja, simbolizá-lo e imaginarizá-lo. Com isso, eles podem transformá-lo em 

realidade, na definição de Lacan de que “[...] a realidade, toda a realidade humana, não é outra 

coisa senão montagem do simbólico e do imaginário” (LACAN, 1966), impedindo, dessa 

forma, que ele possa ter um efeito traumático. 

Porém é verdade que não somente o Real pode ter efeitos desastrosos para o sujeito nessa 

situação. A própria realidade, na forma das medidas de precaução do isolamento social, do uso 

de máscaras etc., impõe mudanças radicais na vida cotidiana, as quais trazem consequências 

imprevisíveis. Enquanto escrevo este artigo, chegam notícias de várias procedências sobre 

crianças com quadros de autismo ou deficiências graves. Cabe considerar ainda as 
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consequências para as crianças que, mesmo não se inserindo nesses casos, sofrem com o 

fechamento das escolas, não somente pela dificuldade do ensino a distância, mas também pela 

perda do contato com seus coetâneos, da sociabilidade, das brincadeiras, etc. As consequências 

do isolamento social na vida dessas crianças provavelmente só poderão ser avaliadas daqui a 

alguns anos.   

Apesar de tais condições adversas, a psicanálise está bem viva e dando provas de seu 

vigor em tempos de pandemia: psicanalistas passaram a fazer atendimentos on-line, oferecendo 

uma escuta aos pacientes em uma situação excepcional, em que o confinamento e as mudanças 

sociais podem agravar alguns quadros. Como prova de que a necessidade é a mãe da invenção, 

a maioria dos psicanalistas nunca havia praticado essa forma de atendimento antes. Muitos 

depoimentos e comentários são postados nas redes, gerando discussões profícuas e buscando 

fornecer um embasamento teórico a essa prática que, apesar de já existir, jamais havia tido um 

alcance comparável.  

Considero que ainda é cedo para avaliar, no calor dos acontecimentos, qual será o 

resultado de tais mudanças em nossa prática clínica, na direção do tratamento e no futuro da 

psicanálise. Essa avaliação só será possível mais adiante, quando pudermos refletir sobre a 

nossa prática com certo distanciamento dos acontecimentos. De todo modo, sem um otimismo 

ingênuo, creio ser possível dizer que a psicanálise sairá dessa pandemia fortalecida com os 

desafios a que está sendo exposta.  
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EM TORNO DO REAL DA PANDEMIA E DO REAL DO SUJEITO 

Maria Angélica Carreras32     

 

 A atual pandemia decorrente da disseminação da COVID-19 nos obriga a reconhecer 

com Lacan que seria melhor renunciar ao nosso ofício, o de psicanalistas, caso deixemos de nos 

unir à subjetividade da época. Sabemos que não há individual sem social, desde o advir como 

sujeitos o fazemos com o Outro da linguagem e com os outros passadores dessa condição de 

existência.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Pretendo neste trabalho abrir dois âmbitos de reflexão: em primeiro lugar, como pensar 

a pandemia no mal-estar pontual e neste tempo histórico singular. A continuação, “interrogar o 

analista para pressioná-lo, para que declare suas razões” conforme Lacan (1977) profere, 

acentuando o rigor que deve guiar uma prática que mereça inscrever-se na descoberta da ética 

freudiano-lacaniana. 

 Pode-se pensar que esta pandemia nos coloca frente a um real inassimilável. O fato de 

ter um nome – COVID-19 – não a torna mais simbolizável. A ciência, por enquanto impotente, 

corre atrás do tempo para dominar o flagelo; o que seguramente conseguirá em virtude dos 

esforços mundiais nessa direção. Vale a pena apostar no seu sucesso, porém sem descansar na 

leitura que nos convoca, seja no social, ou na prática dos atendimentos singulares. 

 Muitos são os psicanalistas que vêm abordando este tema que sofre desdobramentos em 

vários campos de saber: um deles é a aparente dicotomia entre saúde e economia, que sustentada 

por posições negativistas só conduzem ao desgoverno da crise. 

 Nas famílias, a convivência intensa somada à privação dos encontros sociais, não raro 

gera tensão. Já os filhos, sem escola, demandam assessoramento pedagógico, tarefa que desde 

o berçário era compartilhada com instituições e profissionais competentes para tal. Na maior 

parte das vezes recai sobre a mulher maior responsabilidade sobre o cotidiano do grupo, fazendo 

com que ela fique dividida entre a atenção ao lar e ao campo do trabalho. Independente da 

camada social à qual ela pertença. A vida urbana, a entrada no campo laboral e a impossibilidade 

de contar com os avôs, deixam-na assoberbada, quando não violentada pela intolerância 

familiar, culminando por vezes em atos extremos como feminicídio ou suicídio, encobertos por 

sentimentos de vergonha ou retaliação. 

 As liberdades individuais pretendem se superpor aos direitos coletivos. O 

individualismo próprio do sistema econômico capitalista e do correlato consumismo acelerado 

 
32  Maria Angélica Carreras é psicanalista, argentina residindo no Brasil desde 1978, membro fundadora da 
Biblioteca Freudiana de Curitiba. 
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une-se à valorização do corpo glorioso… que agora pode ser objeto de deterioração e morte. 

Não é de surpreender a dificuldade na elaboração de perdas de seres queridos, dos quais não foi 

possível despedir-se em vida ou morte. Os velórios são desaconselhados. 

 A sociedade brasileira mostra as chagas da desigualdade social, da carência de 

saneamento básico, de moradias, quando se recomenda o isolamento, higiene, etc. 

 Um fenômeno interessante para destacar refere-se à relação dicotômica entre psicanálise 

e religião. Lacan (1974) afirma que a psicanálise é um sintoma e, como tal, faz parte desse mal-

estar na cultura. Nesse sentido, o sintoma é o mais Real que existe. 

 O real da COVID-19 acossa a estrutura subjetiva anolada borromeadamente…ou 

desbordada em desamparo pela incerteza do presente e/ou futuro. 

 Razão demais, dirão alguns, para o conforto na fé. De acordo com Lacan (1974), “nos 

farão segregar sentidos em abundância” e isso alimentará a eferverscência na crença religiosa, 

pois sendo essa a sua função, interpreta e responde desde o mais trivial ao mais paradoxal. Os 

deuses explicam, confortam, castigam, perdoam – por que nos amam – o absurdo da COVID-

19 dando sentido a todo o sofrimento. 

 Mais adiante, Lacan (1974) afirma que o analista, como sintoma do mal-estar, corre o 

risco de ser afogado no sentido religioso. Reprimir esse sintoma implica na anulação do 

inconsciente e da significativa divisão subjetiva entre o sujeito do enunciado e o da enunciação, 

sendo aí precisamente que se situa a origem da dignidade do ser falante que somos. 

 O outro aspecto que gostaria de trabalhar refere-se às mudanças que a pandemia impôs 

ao atendimento presencial, transformando-o necessariamente em virtual. Começarei 

interrogando nosso ofício revisitando A direção do tratamento e os princípios de seu poder 

(Lacan, 1958). Chave de leitura privilegiada por situar o analista na berlinda, não se tratando 

de um guia do bem-fazer terapêutico senão das condições para que o bem-dizer surja no campo 

dessa tarefa impossível. 

 No começo do seu texto, o mestre francês aborda os pagamentos que o analista, por estar 

dentro do jogo, deverá fazer. Assim, vão-se enumerando as verdadeiras invariantes. Se o 

analista se autoriza de si mesmo…a condição de sê-lo terá que ver a quantas anda no pagamento 

da dívida simbólica que lhe permitirá ocupar o lugar do semblante no discurso que lhe diz 

respeito. 

 Paga também com palavras que em função da operação analítica sofrem transmutação 

que as eleva a seu efeito de interpretação. 

 Prossegue referindo-se à pessoa do analista que será emprestada para ser suporte dos 

fenômenos transferenciais. Parece premonitório quando afirma que haja o que houver deve 
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estar disposto a alienar sua pessoa: pandemia batendo à porta, desespero, desamparo, violência, 

angústia, medo, etc. 

  Delimitamos esta condição intercalando outra advertência: “os sentimentos do analista 

só têm um lugar possível nesse jogo: o do morto, que ao ser ressuscitado, o jogo prossegue sem 

que se saiba quem o conduz” (Lacan, 1958). 

 Será necessário indagar dois aspectos identificatórios da terapia psicanalítica, o uso do 

divã, por vezes artefato fetichizado por excelência, não importando o que se faz na poltrona. 

 Lacan (1977) diz: 

 
É certo que o homem não pensa da mesma maneira deitado ou em pé, ainda que só 
pelo fato de ser em posição deitada que ele faz muitas coisas, amor em particular, e o 
amor o arrasta a todas as espécies de declarações. Na posição deitada o homem tem a 
ilusão de dizer algo que seja do dizer, isto é, que importa no Real. 

 
  Pode ser então que na ilusão da confidência, da confissão, o dizer mais íntimo tenha 

lugar. É verdade que a transferência se tece pela via do engano, porém mesmo assim, via reggia 

para que o dizer seja acontecimento do Real. 

 Outra consideração de Lacan (1963-1964) pode ser aplicada à condição de isolamento 

social que a pandemia exige e que nos leva ao uso de vídeo ou áudio como meio para darmos 

continuidade ou início dos tratamentos. Ele diz: “não é por nada que a análise não se faz face a 

face […] a esquize entre o olhar e a visão […] permitirá somar a pulsão escópica à lista das 

pulsões”. É curioso nisto que justamente a pulsão escópica é a que elude mais completamente 

a castração. 

 Refletir sobre a pertinência desta consideração implica diferenciar sujeitos ancorados na 

verdrängung ou na verwerfung em que a imagem contribui para evitar desbordamentos pela 

função organizadora que lhe é própria. 

 O inconsciente, conceito fundante da psicanálise, não independe da presença do analista. 

A esse respeito Lacan (1963-1964) afirma de forma contundente “a presença do analista é ela 

própria uma manifestação do inconsciente”. Justifica-se assim a intervenção do analista porque 

os sujeitos se fazem sofrer demais, já que não restou outra opção que não seja a alienação 

forçada ao Outro. Há uma relação entre a causa que existe para o que manca e o que se define 

como da ordem do não realizado. Essa zona de larvas deve ser remexida com extremo cuidado, 

arqueologia do singular no deciframento dos mitos, segredos familiares, na busca da fonte do 

desejo travestido em gozo, costurando respostas para questões impossíveis. Analista e 

analisante juntos na disparidade subjetiva, mas ambos na aposta que o dizer sufocado possa 

advir. Evidentemente as funções diferem. Cabe ao analista ocupar o lugar de testemunha, ou 
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seja, fazer existir, dar fé a uma operação lógica em que o Real como acontecimento do dizer 

modifica a posição subjetiva daquele que o enuncia: Ser testemunha da falta que habita todo 

falante. 

 Analista e analisante, ativos nessa tarefa impossível, que cada vez que se realiza torna o 

sujeito um pouco mais “tolo” da estrutura, mas colado nela. Impõe-se a partir destas articulações 

revisitar o discurso do analista. Aí encontramos outras reais invariantes da direção da cura. 

 Quem não experimentou as agruras da existência? O destino do falante, construído na 

encruzilhada da origem biológica ineficiente e a presença do desejo de um Outro encarnado no 

outro real materno, teve como consequência a dor da existência. Assim, contraiu uma dívida 

que poderá ser paga, de preferência, sem tantas lágrimas, suor e sangue. É aí que o analista, 

sendo demandado, justifica sua intervenção. Resta então alienar-se ao Outro-outro assumindo 

as funções materna e paterna desde os primórdios. Os tratamentos dos autistas sugerem o 

fracasso das coordenadas do narcisismo primário. 

 Se bem a alienação ao Outro-outro é necessária, não deixa de ter um custo, condição de 

possibilidade de circular no amor, no desejo, no trabalho, sempre e quando se esteja disposto a 

pagar a dívida contraída. 

 Dívida incomensurável, objeto de estranha avaliação no lastro do gozo do Outro-outro 

que se carrega para dar sentido ao que não tem. O che vuoi de Cazote o exemplifica 

magnificamente, não responde, volta o eco que só carrega nossa voz suplicante. 

 É aí que pode entrar o analista, parceiro de estrada, fazendo aparecer as letras desse gozo 

que navega na codificação inconsciente e que reclama decifração. 

 Analista-analisante ativos, rodando o circuito das palavras que fazem letra no tempo que, 

se é lógico, se estenderá um tanto até chegar o momento de concluir. Não por sofrer demais a 

análise deve também demorar demais. Há um tempo que, sendo quantificado imaginariamente 

pouco significa, o que nos leva a pensar em outras dimensões Real e Simbólico para nos servir 

melhor das dimensões do dito. O tempo Simbólico que opera na antecipação e retroação 

significante, e o tempo Real que vigora cada vez que o dizer, enquanto acontecimento, 

transforma a essência do sujeito (AMIGO, 2018). 

 É verdade que a alienação nos torna masoquistas na narrativa fantasmática com a qual 

se pretende dar resposta à incógnita da existência, posição inaugural que, no melhor dos casos, 

se acompanhada de separação propiciará o surgimento do sujeito. 

 Uma análise começa quando o Saber comparece em duas posições. No analisante como 

suposição, Lacan o teoriza: Sujeito Suposto Saber. No discurso do analista, o Saber se localiza 

no lugar da verdade não-toda. Trata-se do Saber inconsciente daquele que conduz uma cura 
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(YANKELEVICH, 2019). Saber que se fez letra pela sua própria análise, pelos problemas, 

fracassos, impasses, que enfrentou na análise daqueles que lhe coube dirigir. Ressaltamos ainda 

a importância da supervisão que produz também efeitos de escrita. Assim, falando do tripé, 

corresponde acrescentar o legado da práxis freudo-lacaniana e de tantos outros que foram 

passadores em ato de fazer letra. 

 Corresponde incluir aqui também o campo imprescindível de outros saberes: linguística, 

lógica, topologia, literatura, arte, cultura geral, dentre outros; não pelo apetite da erudição, 

senão para agudizar a sensibilidade nos tornando melhores leitores. 

 Apenas a análise pessoal não basta, embora muitos postulem sua exclusividade. Vale 

lembrar que se o analista se desdobra em dois, isto é, aquele que realiza a prática e o que reflete 

sobre essa, o saber antecede a prática propriamente dita. Devemos considerar a diferença 

fundamental entre saber inconsciente e conhecimento. O primeiro permite emergir o sujeito do 

desejo, enquanto o conhecimento científico, apesar da sua importância, o foraclui. Observamos 

que no campo da ciência não cabe a pergunta das razões pelas quais o indivíduo fez sua escolha. 

Em geral as respostas não ultrapassam o obvio. Por exemplo, o médico quer salvar vidas, ótimo 

para nós! Será que ele se pergunta para que e para quem? Salvo que faça análise, o que não é 

frequente. 

 Retomando o fio da meada, que lugar ocupa o analista no discurso? O do semblante, 

onde Lacan escreve objeto a. Não para sê-lo, pois seria impossível, mas para fazer o que lhe 

cabe nessa empreitada, quer seja, interrogar o sujeito que, amarrado ao gozo do outro não 

conseguiu conquistar os fios de liberdade para tecer com eles laços com outros mais Outros, 

semelhantes, mas héteros, álteros, independendo de gênero, etnia, religião, idade, etc. Em cada 

intervenção, que não deve faltar (Lacan, 1958), os caminhos se bifurcam. Embora a direção 

conduza ao lugar impossível, abre vias extraordinárias de escolhas possíveis… correndo riscos 

inevitáveis por sermos falantes e exilados do saber da natureza. 

 Também é pertinente diferenciar o saber no discurso do analista ocupando o lugar da 

verdade. No início de cada cura esse saber é formal para, à medida que avança, tornar-se um 

saber dessa, nunca um saber a respeito do analisante. 

 Em Lógica del goce Héctor Yankelevich (2002) indaga que tipo de a é o analista. 

Responde se sustentando no Seminário único de Lacan (1963) Os Nomes do Pai: “[...] é o aleph 

em tanto ponto de origem, o aleph da angústia, o ponto no qual o a se desprende. Porque só 
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desde esse lugar, o do Hilflofigkeit, o do desamparo, que o significante morde no real, que o 

saber se inscreve como corpo.”33 

Prossegue adiante: “o analista, enquanto tal, não tem corpo. Ou melhor, seu corpo não 

tem Erscheinung, quer dizer manifestação do que lhe é próprio”. 

 O analista, no exercício de sua função, permite àquele que o consulta atravessar o 

sofrimento da angústia, sendo suporte dos inevitáveis embates pulsionais. Desse modo, 

sustentará um desejo que por não ser subjetivo permite relançar a demanda. 

 Lacan (1972) afirma que a experiência psicanalítica trabalha no sentido de produzir S1, 

significante do gozo, isto é, a operação que favorece a emergência do Gozo do Outro. Para quê? 

Para desvelar as vestimentas, as cascas que enrijecem a estrutura, significantes ideais da 

perfeição, da completude, conforme o gozo que vem imaginariamente satisfazer o Outro. 

 Assinamos um pacto para poder gozar da vida, o paradoxo é desconhecer os autores e 

os termos do acordo. Quem é o usureiro que eleva a sua voz na cobrança da libra de carne? 

Podemos nos insurgir dessa voz? O uso de drogas lícitas e ilícitas, psicofármacos, por exemplo, 

se presta a pagar o canto sedutor das sereias. Sem dúvida, requer coragem para decifrar os mitos 

que mascaram as fendas do saber. 

 Devastar a solidez dos S1 enquanto inscrição primeira pareceria ser impossível. Trata-

se, contudo, de eliminar só os excessos, já que o inconsciente não se esgota. Assim pode se dar 

novos rostos para antigas histórias, sentimentos menos lancinantes, paixões de amor, ódio ou 

ignorância, oportunizando o devir. 

 Será possível acreditar no real do amor sendo “tolos” da estrutura que nos constitui? 

Talvez seja, porque o amor é o que permite ao gozo condescender ao desejo…sempre que não-

todo-amor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
33 Tradução livre da autora. 
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O ENCONTRO E A PRESENÇA EM ESPAÇOS E TEMPOS OUTROS: CONDIÇÕES 

E POSSIBILIDADES DE UMA PSICANÁLISE EM ÉPOCAS DE PANDEMIA 

Maurício Eugênio Maliska34 
 
 
INTRODUÇÃO 

 

 Cada vez mais nos deparamos com o avanço das telecomunicações, com novas 

tecnologias que diminuem as distâncias e fazem com que as mensagens cheguem a seus 

destinatários de forma mais rápida. Diante das distâncias e de um mundo cada vez mais 

apressado, podemos pensar em tempos e espaços diversos como possibilidades do encontro 

sugerido pela psicanálise? Trata-se, neste texto, de pensar em primeira mão, o que é um 

encontro na psicanálise? Há encontro? Em caso afirmativo, de ser possível esse encontro, como 

ele se dá? Refere-se à sessão analítica que tem um tempo e espaço para acontecer, ou o encontro 

pode transbordar o imaginário da realidade para tocar no simbólico das posições subjetivas e 

no real que nos assola. Colocado os vetores principais da condução deste texto, podemos pensar 

a análise em outras possibilidades espaço-temporais? De que forma podemos pensar em 

análises que ocorrem de forma concentrada, com várias sessões em um curto espaço de tempo? 

Quais os efeitos de uma análise em que as sessões ocorrem de forma concentrada cujos períodos 

mostram uma não regularidade semanal? Poderíamos acrescentar aí a experiência de análises 

por telefone ou dispositivos de áudio e videochamadas via on-line? Seriam possibilidades 

inventivas ou formas de a análise ficar reduzida a uma experiência imaginária? São novos meios 

de tratamento, que acompanham nossa época, ou a resistência que faz a psicanálise não 

funcionar? Tudo isso são desafios da clínica na atualidade ou reedições das clássicas 

resistências à sexualidade? Não cabe decidir, mas colocar em questão as condições e 

possibilidades de encontro numa análise. 

 

 

 
34 Maurício Eugênio Maliska é psicanalista, membro de Maiêutica Florianópolis - Instituição Psicanalítica, doutor 
em Linguística e Psicologia (UFSC) com doutorado sanduiche desenvolvido na Université Paris VII, Pós-doutor 
pela Université Côte d´Azur, professor de Psicanálise no curso de Graduação em Psicologia e no Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Linguagem da Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul), líder do Grupo de 
Pesquisa Psicanálise e Linguagem, vice-presidente do Cercle de Recherche Internacional Voix-Analyse (Criva). 
Publicou os livros: Gozo(s): do sintoma ao sinthome, Entre Linguística e Psicanálise: o real como causalidade da 
língua em Saussure. Organizou os livros: A voz na Psicanálise: suas incidências na constituição do sujeito, na 
clínica e na cultura, O olhar e a voz na clínica psicanalítica, Abordagens da voz a partir da Análise de Discurso 
e da Psicanálise, além de artigos publicados em livros e revistas brasileiras, argentinas, uruguaias e francesas. 
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O ENCONTRO 

   

 O encontro pode ser concebido numa perspectiva real como sendo a convergência, ou 

até mesmo colisão, de dois corpos num mesmo e exato ponto no tempo e espaço. Para a Física, 

isso toma ares de um real imprevisível, uma vez que as órbitas dos corpos terrestres não são 

fechadas como aquelas dos corpos celestiais. No que tange ao humano, diante de rotas tão 

alteradas, o encontro entre os corpos pode se dar em um real impossível de ser previsto. Seria 

dessa ordem o encontro entre o analista e o analisante? Não totalmente, pois esse encontro não 

é guiado apenas por um acaso real, no sentido do a-caso, tomando aqui a etimologia da palavra 

caso, que deriva de cadere, aquilo que caí, como é o designo dos objetos e nisso se inclui 

principalmente o objeto a, que para a Psicanálise é o objeto cadente por natureza. Além desse 

real, há precedentes imaginários e simbólicos que contribuem para essa direção, ou seja, o 

encontro entre analista e analisante não se dá totalmente nesse real do a-caso, mas teleguiado 

pelas transferências imaginárias e simbólicas que vetorizam as direções para a sessão analítica. 

Contudo, não podemos entender a sessão analítica apenas nessa imagem de dois sujeitos que se 

encontram para desenvolver uma análise, sob pena de ficarmos limitados a uma cena puramente 

imaginária, sem ler os atravessamentos simbólicos e reais desse encontro.  

 A rigor, poderíamos nos perguntar se há encontro numa análise, dada a disparidade 

subjetiva entre analista e analisante. Os analisantes podem se surpreenderem quando percebem 

que o analista é feito do mesmo barro que eles, mas mesmo sendo sujeitos do inconsciente, 

analista e analisante não ocupam a mesma posição discursiva numa análise. Há uma diferença 

na posição estrutural, em que um não está na mesma relação que o outro diante da palavra. Tal 

como menciona Lacan (2003) em Lituraterra, há “[...] a aliteração nos lábios, a inversão no 

ouvido” (p.15), ou seja, um produz a aliteração nos lábios, com suas lalações, balbucios 

linguageiros, enquanto o outro produz “a inversão no ouvido”, ou seja, uma torção na escuta ou 

um audicionar35, como propõe Harari. Isto diz respeito não somente a escuta dos significantes 

numa cadeia simbólica de associação livre, mas também a algo da lalação, da lalangue, de um 

real da língua não escutado, mas audicionado por uma outra via que não àquela da interpretação 

simbólica.  

 O encontro, então, não está situado numa relação equivalente entre as partes; há uma 

disparidade. A relação sexual, no sentido da proporcionalidade e equiparidade, não existe. 

Dessa forma, existem relações sexuais, como trocas possíveis entre os sexos. Não havendo 

 
35 Trata-se de uma proposta de Harari (2007) para pensar a escuta para além dos limites do simbólico; algo do real 
que só se pode pegar por pontas, ou seja, audicionar o real da língua que escapa à escuta do significante. 
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equiparação, o encontro é dispare, não complementar, nem equivalente. Do ponto de vista 

simbólico, as insígnias significantes marcam que o encontro em Psicanálise não se dá apenas 

no contato físico entre os seres, nem tão pouco no imaginário do consultório analítico. Quando 

um analisante, por exemplo, diz algo como: “Fiquei pensando naquilo que me falaste na última 

sessão”, ele está dizendo que o encontro com o analista perdurou por toda a semana, que o dizer 

do analista o acompanhou durante esse tempo. O encontro, então, poderia ser definido como o 

efeito da palavra sobre o sujeito, no sentido de capturar algo de seu desejo. Sabemos que a 

transferência aumenta e faz a análise progredir a partir daquilo que é dito, ou seja, se a escuta 

do analista realmente produz uma intervenção que captura o sujeito. Como diz Lacan (1962-

63[2005]), “[...] como fazer o elefante selvagem entrar no cercado [...]” (p.140)? Deixar a porta 

aberta nos parece uma resposta imprescindível, ou seja, é necessário fazer com que o encontro 

se produza na abertura da escuta, naquilo que o analista pode capturar do analisante. É aí que a 

análise pode ocorrer.  

 

ANÁLISES EM TEMPOS OUTROS 

 

 Diante do exposto, pretendemos trabalhar duas possibilidades de encontro que não são 

tradicionais em nossa prática clínica, mas que nos colocam em questão. Referimo-nos a sessões 

que estão distribuídas de forma irregular no tempo. Por exemplo, o analisante encontra o 

analista uma vez a cada três meses e em um período de dois dias realiza-se 10 sessões, 

aproximadamente. Outra possibilidade de trabalho a ser mobilizada neste texto seria o encontro 

entre analista e analisante por telefone e/ou outros aplicativos de vídeo/áudio.  

 No primeiro caso, parece necessário recuperar uma das principais características do 

inconsciente, a atemporalidade. Se o inconsciente é atemporal, não segue uma linha do tempo 

retilínea, uniforme, progressiva, porque as sessões que tratam desse sujeito do inconsciente 

deveriam seguir uma regularidade temporal, marcadas pela cronologia? A sessão analítica não 

é temática, nem circunscrita ao que está se passando no dia a dia da vida do sujeito, logo, 

realmente não precisa ser feita numa periodicidade diária, semanal, quinzenal ou mensal. Parece 

que esse elemento tempo pode funcionar bem dentro desse dispositivo que quebra com a 

regularidade temporal da sessão. Fica, contudo, o questionamento sobre o laço transferencial, 

ou seja, como manter esse laço com encontros tão espaçados no tempo? Parece ser necessária 

uma transferência bem estabelecida, que possa produzir um efeito simbólico da presença do 

analista nesses momentos de ausência, de espaçamento entre as sessões. Com isso, entramos 

em toda a problemática da transferência e de seu suporte (i)material, ou seja, a transferência se 
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mantém pela escuta do analista, esta é a sua presença. Dessa forma, o analista é uma função de 

escuta, um lugar de interpretação sobre aquilo que o sujeito diz. Nesse caso, os encontros, nas 

sessões, parecem representar a entrada em cena desse real da presença, para além das imagos 

imaginárias e das insígnias simbólicas. A presença, nas sessões, produz essa assertiva que o 

analista está ali a escutar e que, a partir disso, o analista poderá se ausentar na medida em que 

resta esse eco de sua voz, essa reverberação das palavras ditas e escutadas na análise, que ficam 

ressoando algo ao sujeito, até o próximo encontro. 

 

ANÁLISES EM ESPAÇOS OUTROS 

 

 Outra possibilidade que queremos abordar nesse texto, diz respeito ao encontro não 

presencial entre analista e analisante. Um encontro que não ocorre no interior de um consultório, 

mas de forma virtualizada, utilizando-se das tecnologias como o telefone ou os aplicativos de 

áudio e vídeochamadas. A virtualidade em nossa época atravessa nossas relações cotidianas, 

nos impele a usá-la e nos coloca inevitavelmente nessa posição em que isso faz parte do mundo 

moderno. Exemplos disso são os celulares, e-mails, facebook, instagram e whatsapp, cada vez 

mais difundidos na cultura e nos diversos ambientes sociais. De que forma esses meios de 

“comunicação” atravessam nossa prática clínica? São novos meios para velhas atuações do 

sujeito? Diferentes possibilidades para as conhecidas demandas se alojarem? Substanciadas no 

corpo social, essas tecnologias proporcionariam a supressão da voz enquanto possibilidade de 

um encontro fonante e pulsional do sujeito com o Outro? Ou seja, o real do corpo sai de cena 

para a entrada de um corpo imaginário, (i)lustrado nos perfis imaculados da imagem narcísica?  

 Tudo isso são desafios da clínica na atualidade ou reedições das clássicas resistências à 

sexualidade? É possível pensar em análises conduzidas por esses meios? Minha experiência 

com análises realizadas via telefônica começou antes mesmo da pandemia do novo Coronavírus 

(Covid 19) e dizia respeito a uma análise que seguia de forma presencial, até o momento em 

que o analisante é aprovado em um concurso público e muda de cidade. Essa aprovação o 

deixou bastante angustiado, inseguro e em conflito com o seu próprio desejo, pois ele desejou 

muito estar naquele cargo e, agora, que isso se realizava, vinha uma enorme angústia. Demos 

continuidade à análise por via telefônica, via essa que alterou o andar de sua análise. Em 

primeiro lugar, o próprio recurso tecnológico falhava e fazia com que houvesse cortes na fala. 

Para além das dificuldades ou entraves tecnológicos, parece que o registro do imaginário se fez 

mais presente na análise, na medida em que era necessário alguma sinalização vocal da presença 

do analista ou a intervenção precisava se fazer mais expositiva, por vezes, explicativa. A 
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distância requereu que o analista se presentificasse de outras formas e geralmente formas mais 

imaginárias, com uma vocalização do tipo “Humm!” “Ahhh!”, enfim, marcações que tentavam 

ancorar um suporte pra esse encontro sempre pautado por falhas. Nesse ponto entra em cena 

aquilo que R. Jakobson (2005) dizia de uma função fática, aquela que não comunica nada, 

apenas mostra que o canal (de comunicação) está funcionando. Na análise, essas interjeições 

do analista não eram somente uma forma para mostrar que a conexão estava boa e que a 

associação livre poderia seguir seu curso, mas também uma marca vocal da presença do 

analista. Por vezes, parecia necessário que essa marca se fizesse presente.  

 Há, contudo, uma particularidade do caso, uma vez que o analisante estava angustiado 

com a mudança de cidade e a assunção ao novo posto de trabalho. Essa angústia requisitava a 

presença do analista, para colocá-lo diante da dimensão da falta que ele tanto queria obturar. 

Contudo, a angústia deve ser dosada em uma análise. Nesse sentido, se fazia necessário uma 

intervenção que levasse em conta essa dosagem numa via outra que não o tradicional encontro 

presencial entre analista e analisante. Desse modo, a clínica psicanalítica nos coloca em contato 

com outras formas de fazer e com desafios diante de demandas e modos de operar a 

subjetividade de nossa época. 

 Levando em conta o atual cenário de isolamento social por conta da pandemia da Covid-

19, muitos colegas psicanalistas simplesmente passaram seus atendimentos para a modalidade 

on-line e seguem trabalhando como se essa passagem do presencial para o on-line fosse simples 

e sem nenhum obstáculo para análise. Em alguns casos realmente pode ser uma passagem 

tranquila, sem afetar o andamento da análise, mas em outros talvez não. De todo modo, nos 

propomos a problematizar alguns pontos que consideramos significativos para serem 

discutidos. 

 Toda estrutura clínica poderia ser submetida a uma análise que se passa pela via on-

line? Se a passagem da poltrona para o divã já nos fez produzir inúmeros livros, artigos e textos 

em geral; a passagem da forma presencial para a on-line também não seria algo para discutirmos 

de forma mais aprofundada? Parece que seria necessário uma escuta para verificar que pacientes 

realmente teriam condições de entrar na modalidade on-line. Em alguns pacientes se faz 

necessário manter a sessão presencial. Não se trata, em nosso entender, simplesmente de 

adaptar-se as novas tecnologias, nem mesmo de refutá-las, uma vez que elas fazem parte do 

mundo moderno e de nossas vidas, mas sim devemos em cada caso, na singularidade do sujeito, 

nos questionar sobre as condições e possibilidades de cada análise.  

 Algumas coisas soam realmente muito interessantes, pois em tempos de confinamento 

como fazer com que a associação livre realmente ocorra sendo que o sujeito está fazendo análise 
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num cômodo da casa e no cômodo ao lado está o pai, a mãe, a esposa, o marido, os filhos; 

enfim, não poderia a associação livre ficar comprometida por essa vigilância externa que 

interfere na privacidade e na própria singularidade requerida na análise? Na psicanálise não há 

regras que autorizam ou proíbem sessões on-line, a única regra é a da associação livre, então se 

a sua condição de desenvolvimento não está preservada, se o desenrolar da associação livre fica 

comprometido, a análise também poderá ficar em risco. Essa vigilância externa de familiares e 

outras pessoas que possam estar no mesmo espaço onde o sujeito está poderá encontrar 

facilmente uma aliada na resistência interna, e dessa forma, moebianamente, esse interno e 

externo podem obstacularizar a análise.   

 

A DIMENSÃO DA PRESENÇA  

 

 Outras questões que nos ocorrem nesse debate das sessões on-line, é um questionamento 

se a sessão on-line não seria mais indicada para os analisantes que estão em análise, em que há 

uma transferência mais solidificada, uma associação livre desenvolvida com menos obstáculos 

e aí a escuta acontece, seja no telefone, no Skype, no Zoom, no presencial, enfim, há verdadeiras 

possibilidades para essa escuta. Seria talvez menos indicada para os pacientes que estão em 

entrevistas preliminares, pois esses ainda estão mergulhados nos ideais de pessoa e nas 

transferências imaginárias? E, talvez, seria contra-indicado para os pacientes que gostariam de 

iniciar uma análise? Ficam pairando outras questões: usar o vídeo na chamada on-line ou 

permanecer apenas com o áudio? Seria uma breve transposição da cena analítica: se o paciente 

está nas entrevistas as chamadas são de vídeo e áudio, se o paciente está no divã, apenas 

chamadas de áudio? Seria essa simples transposição iconografia da cena analítica, não haveria 

outros avatares que cortariam vetorialmente essa imagem?    

 Para além dessas pequenas, ou não tão pequenas, mas com certeza intrigantes, questões, 

parece despontar nesse debate sobre sessões on-line duas importantes linhas de discussão: a 

problemática da presença (do encontro) e do corpo. Com relação a problemática da presença, 

Heidegger (2012), num texto intitulado A coisa - que por sinal inspirou Lacan (1959-60[1997]) 

no desenvolvimento da noção freudiana de das Ding, no Seminário 7 - expõe: “Hoje todo 

vigente está igualmente próximo e igualmente distante. Hoje domina e reina a falta de distância. 

Ora, todo encurtamento e toda supressão dos afastamentos não nos trazem nenhuma 

proximidade” (p.155). O filósofo está se referindo a esse mundo moderno, em que as distâncias 

ficaram encurtadas e é possível ir e vir com mais facilidade, assim como estabelecer contato 

imediato com alguém do outro lado do mundo. Para ele, essa falta de distância não nos trouxe 
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mais proximidade. Logo em seguida, Heidegger (2012) se questiona: “O que é a proximidade? 

Para encontrar a vigência da proximidade, nós nos empenhamos em pensar a jarra na 

proximidade. Procurávamos a vigência da proximidade, e achamos a vigência da jarra como 

coisa” (p.155). Ou seja, no lugar da proximidade há a jarra como coisa, a jarra no sentido do 

pote ou do vaso, aquele feito pelo ceramista que constrói um vazio. A essa coisa que é a jarra, 

esse vazio construído, está a proximidade, colocada aí como coisa, um vazio. 

 A presença ou o verdadeiro encontro que concebemos em psicanálise é o da tyché, como 

bem disse Lacan (1964[1988]) no Seminário 11, é o encontro com o real, um encontro que 

marca o acaso, uma causa acidental, em que a coisa está no cerne da questão. Esse encontro 

com o real, não é da realidade, uma vez que essa é imaginária. É um encontro de uma outra 

existência, a ex-sistência, isso que não é da realidade, mas de um real que sempre escapa. A 

presença, nesse caso, não está no imaginário da realidade, aquele que supõe haver um encontro 

porque um analista e um analisante estão trancados dentro de um consultório. Às vezes, aí, nesta 

cena, não há nenhum encontro, não há nada de tyché, nem mesmo aquela proximidade que 

Heidegger tenta definir.  

 Vejam o próprio exemplo de Lacan, ele é considerado o grande freudiano, para utilizar 

a expressão de Marco Antonio Coutinho Jorge (2005), sem nunca ter feito análise com Freud, 

nem mesmo análise de controle (ou supervisão). Não frequentou as reuniões das quartas-feiras, 

não assistiu à nenhuma conferência de Freud, não era da primeira geração de analistas, não era 

judeu, nem germanofônico, sequer teve a oportunidade de um encontro presencial com Freud. 

Segundo Harari (2003), a maior proximidade de contato entre os dois foi em 1933 quando Lacan 

enviou uma cópia de sua tese de doutorado a Freud e esse lhe respondeu laconicamente: 

“obrigado pelo envio de sua tese” (p.185).  

 Mas que transmissão então ocorreu entre Freud e Lacan? Houve uma transmissão, houve 

um encontro dessa ordem da tyché, um encontro real, que não está na presença física e material 

da realidade, mas naquilo que se pode transmitir como efeito de análise, um saber textual se 

passou entre Freud e Lacan, para além de um saber referencial. Houve uma transmissão em que 

a imagem de Freud, aquela dos encontros presenciais, não foi obstáculo para a transmissão, pois 

o encontro presencial pode portar esse câncer entre os analistas em que o discípulo quer ser a 

imagem e semelhança de seu mestre, ou em outras palavras, o analisante cópia, toma como 

modelo, imita ou cola-se ao seu analista. O próprio Lacan também reclamou de como seus 

analisantes estavam colados a sua imagem e isso criava um obstáculo para a transmissão de um 

saber e a própria análise. É claro que Lacan não fez análise com Freud, mas os efeitos foram de 

uma análise, pois não podemos acreditar que a análise de Lacan tenha se dado com R. 
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Loewenstein. Se algo da transmissão se passa para além da presença física de Freud, poderia 

ser esse o paradigma da análise, que o efeito analítico estaria num real da presença, essa 

proximidade que Heidegger associa com a coisa, esse encontro com o real, e, neste sentido, o 

real também pode estar presente numa sessão on-line?  

 

METAFÍSICA DA PRESENÇA 

 

 Não podemos ficar presos àquilo que Jacques Derrida (2008) trabalhou sobre a 

metafísica da presença, em que ele propõe uma desconstrução da ênfase na presença, ou seja, 

por constatar que eu estava lá, fui testemunha de algum fenômeno qualquer, estaria então eu 

mais autorizado a falar sobre aquilo. Lembram daquelas camisetas que diziam coisas como 

“Rock in Rio, eu fui”; isso talvez ilustra de modo claro essa metafísica da presença na medida 

em que se acredita que aquele que foi, viveu mais intensamente esse momento, pois estava lá, 

numa ênfase na presença; e isso não é inteiramente verdade. Tem quem foi e não sentiu nenhum 

impacto disso, e outros que não estiveram lá presentes, mas foram influenciados por esse 

movimento do Rock nacional dos anos 80. Lacan, por exemplo, não foi..., não foi analisante de 

Freud, não foi supervisionando de Freud, não foi à Viena, não foi no consultório de Freud, não 

participou do grupo das quartas-feiras, mas foi e é o grande freudiano. Desse modo, então, 

poderíamos também pensar as análises para além da metafísica da presença, desconstruir a 

ênfase na presença para relançá-la num outro estatuto, concebe-las num outro encontro, na 

presença do analista enquanto um encontro sempre faltoso com o real, um encontro com a tyché. 

Se o analista produz essa função de falta, aí então temos um analista e, por conseguinte, uma 

análise; já não importa se ela é presencial, virtual, sem vídeo, com áudio etc. Há um efeito 

analítico na medida em que o analista consegue suportar o lugar de falta, de objeto a, e partir 

disso causar desejo. 

 Outra linha de desenvolvimento dessa questão, diz respeito ao corpo. Em certa medida, 

o celular, nos dias atuais, é um objeto que faz parte do nosso corpo ou no mínimo está como 

uma extensão dele. Não à toa, o chamamos de celular, vem de célula, esta parte fundamental de 

todo e qualquer corpo, inclusive dos organismos unicelulares, ou seja, no mínimo o organismo 

tem uma célula, não há ser vivo sem célula. Pode não ter cabeça, pulmão, coração, vertebras, 

pernas etc., mas tem célula, no mínimo uma; a única exceção a essa regra são os vírus, ou seja, 

os vírus são os únicos organismos acelulares. Triste constatação, pois é justamente por conta de 

um vírus, o covid 19 e seus efeitos, que estamos confinados em nossas casas, discutindo os 

limites e as possibilidades da psicanálise de forma on-line. Desse modo, o celular é uma espécie 
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de célula que carregamos e cada vez mais não conseguimos ficar sem essa célula. Pode haver 

nele alguma dimensão do corpo? 

 O corpo em psicanálise pode ter uma inscrição imaginária, quando se trata da imagem 

do corpo, do esquema corporal, da identificação narcísica com a imagem do corpo ideal, o corpo 

da boa forma, da perfeição contemplativa. Também pode haver uma inscrição simbólica, na 

medida em que o corpo se inscreve nas insígnias do significante, em que os ritos simbólicos 

deixam suas marcas no corpo e este se desconecta da sua natureza biológica por se apresentar 

como um corpo-linguagem, totalmente inserido no significante, mas também temos o corpo 

real, lugar do gozo, em que há um corpo que não cessa de não se inscrever, que fica forcluído 

do simbólico, como substância gozante. A psicanálise lida com as três inscrições do corpo, e 

nada nos diz de antemão que o real do corpo esteja mais ou menos presente no encontro físico 

e geográfico entre analista e analisante. Esse real pode muito bem estar presente no virtual, na 

medida em que virtus é potência como bem disse Pierre Lévy (2011); o virtual é a potência do 

virtus que pode se atualizar. Desse modo, o real, no sentido lacaniano, pode ser esse virtus, essa 

potência que se atualiza em cada ato. Isso pode estar ou não presente tanto nas análises 

presenciais como nas on-line. A análise presencial, embora ser a tradição e a experiência da 

psicanálise nos seus mais de cem anos de existência, não é nenhuma garantia de cura.  

 

O OLHAR E A VOZ 

 

 Dois objetos pulsionais se destacam desse corpo em análise on-line: o olhar e a voz. 

Ambos são considerados objetos lacanianos que somados aos freudianos (o seio e as fezes) 

formam os objetos parciais das pulsões. Esses dois objetos são mais fugazes e etéreos se 

comparados com aqueles freudianos. Contudo, a voz, elemento essencial de toda análise, se 

mostra muito mais fugaz que o olhar, pois costumamos dizer expressões como: “sou como São 

Tomé, só acredito vendo”, ou seja, o olhar traz uma segurança e uma autenticidade diante do 

objeto, já a escuta é sempre um elemento da dúvida. Dizemos, por exemplo, “ouvi dizer que 

você está namorando”, ou seja, é um elemento que traz a incerteza e, nesse sentido, está em 

maior consonância com os princípios da análise de “[...] suspender as certezas do sujeito, até 

que se consumem suas últimas mirages” (LACAN, 1953[1998], p. 253). Essa dúvida ou até 

mesmo o elemento enganador também pode estar presente pelo efeito do significante, não 

necessariamente da voz, pois o significante e a linguagem trazem a dúvida, pois há uma 

opacidade na linguagem, ela não é clara e evidente. Ao mesmo tempo, a voz é esse elemento 

corporal através do qual eu consigo identificar meu interlocutor, reconhecer e sentir sua voz. A 
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voz é inequívoca, traz as marcas de uma materialidade e é aquilo que não se deixa enganar 

como o significante, “a voz é tudo o que do significante não concorre para o efeito de 

significação” (MILLER, 1988, p. 180).       

 A questão é que esses objetos pulsionais, olhar e voz, estão presentes nas análises, de 

forma inclusive integrada. A voz, por exemplo, é uma marca da presença do analista, esse real 

do corpo que se presentifica e produz seus efeitos. Por isso também questionamos quais os 

efeitos de uma análise on-line sem o uso do divã. Esse elemento que faz parte do dispositivo 

analítico não é simplesmente uma peça estética da cena analítica, mas o símbolo da psicanálise 

tem seu lugar na análise e muito já foi debatido sobre o uso do divã. Um uso que coloca em 

cena, dentre outras coisas, a dimensão do olhar e da voz. Como fica essa mesma dimensão nas 

sessões on-line? Esse elemento turbulento da pulsão escópica e invocante podem estar 

presentes, assim como na sessão presencial, contudo não está dado, há uma construção a ser 

feita, uma invocação há que se processar.  

 Entre o olhar e a voz, podemos dizer com Alain Didier-Weill (2016, p. 07), que o olhar 

sempre é de possessão, já a voz é de invocação. Por mais que esses objetos não estejam 

separados, o olhar faz um movimento de posse e a voz, ao contrário, é aquilo que vai na direção 

do Outro, pois a voz invoca algo do Outro. A voz se direciona ao outro mesmo que ela não 

tenha o objetivo de ser um chamado, como alguém que emite uma interjeição qualquer no meio 

da rua, inevitavelmente ela se torna um chamado ao outro, pois as pessoas olham para aquele 

que está emitindo a voz. Isso é um movimento clínico importante no que tange a pulsionalidade 

invocante na clínica psicanalítica, pois o analisante demanda algo ao analista e este deve 

responder com uma invocação que não se faz sem a falta, sem o buraco que esse objeto produz. 

Essa falta é fundamental para que dela emane o desejo.       

 Quando discutimos esses objetos pulsionais em análises que se passam de forma on-

line, quase sempre vem a interrogação acerca dos mecanismos de vídeo e áudio presentes nos 

aplicativos de chamadas como skype e zoom. Parece importante nesse ponto retomarmos o que 

Lacan (1964[1988]) aponta no Seminário 11 acerca de uma esquize entre o olho e o olhar, ou 

entre a visão e o olhar. O vídeo presente nesses aplicativos não é necessariamente sinônimo do 

olhar, pois a pulsão escópica pode emergir numa análise que se passa ao telefone, por exemplo. 

Algo do se sentir olhado, sem a visão, pode acontecer, e aí vemos a emergência da pulsão 

escópica. Da mesma forma, podemos pensar numa esquize da fala e da voz, em que o áudio dos 

aparelhos não representa necessariamente a pulsão invocante, pois o efeito invocante pode se 

dar para além da fala e do áudio desses aparelhos. A voz é necessariamente esta que pode 

invocar algo do sujeito ou até mesmo invocar o sujeito do inconsciente.    
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PARA CONCLUIR... 

 

 Continuamos sem muitas respostas, mas talvez com alguns pontos de ancoragem. A 

prática psicanalítica através de telefone e/ou dispositivos on-line não se configura numa nova 

modalidade ou técnica da psicanálise, pois as questões cruciais da psicanálise como 

transferência, repetição, sintoma, gozo etc. estão em jogo tal como nas sessões presenciais.  

 Quando há um desejo em fazer análise parece que essa mediação virtual não se configura 

como um impedimento. Já quando as resistências se afloram e as demandas de amor 

transbordam o imaginário, a virtualidade da sessão on-line pode se apresentar como um 

obstáculo a ser transponível. A dimensão da presença, enquanto um aspecto real, de um 

encontro faltoso com o real, que não se confunde com a realidade da materialidade física, parece 

um ponto importante para o ato psicanalítico.  

 Os objetos pulsionais, olhar e voz, mostram de modo mais explícito suas relevâncias na 

clínica psicanalítica. É justamente na supressão da imagem e do som, enquanto materialidade 

visual e sonora, que o olhar e a voz tomam seus lugares enquanto objetos pulsionais, pois 

revelam suas dimensões de falta. É na supressão da imagem da pessoa do analista, que o olhar 

entre em cena como falta, produzindo seus efeitos de possessão, numa esquize entre o olho e o 

olhar. É na supressão da materialidade sonora da fala que a voz se revela como um objeto em 

falta, produzindo seus efeitos pulsionais de invocação, numa esquize entre a fala (como 

materialidade sonora) e a voz.   

 Para finalizar, nosso objetivo nesse texto não foi advogar a favor ou contra uma 

psicanálise que se passa de modo on-line, nem mesmo coibir ou incentivar essas análises, mas 

tão simplesmente problematizar algumas questões trazendo uma reflexão provisória e ainda 

incipiente sobre essa prática que nos coloca a interrogar a clínica psicanalítica.      
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O DESEJO DO ANALISTA NO ATENDIMENTO ON-LINE 

Nilma Cavalcante de Souza Bittencourt36 
 
                                                                                                                 

Já faz alguns anos que inseri na minha prática psicanalítica os atendimentos virtuais que 

iniciaram por conta de analisandos que tinham se mudado para fora do Brasil e que gostariam 

de continuar suas análises comigo. Os motivos alegados foram que diante de um momento de 

significativa transição, onde não conheciam nenhum analista que falasse o mesmo idioma na 

cidade onde estariam fixando residência e frente às questões a serem enfrentadas relativas à 

própria estrangeiridade, solicitaram a continuidade do tratamento num momento que julgavam 

ser crítico em suas vidas. 

Confesso que foi uma aposta da minha parte. Se bem que toda análise é sempre uma 

aposta. E uma aposta que não possui garantias. Não há como prever que um paciente que chega 

ao consultório, terá necessariamente uma demanda de análise e que no decorrer das entrevistas 

preliminares, o mesmo entrará em análise. Lembrando que as entrevistas preliminares, que 

Lacan no Seminário 18, revelou que sempre as realizava em grande número, não acontecem em 

um tempo cronológico, mas sim num tempo lógico. Ou seja, não é a contagem quantitativa a 

partir de uma cronologia das sessões realizadas que determinará que aquele sujeito adentrou 

numa práxis psicanalítica. Essas entrevistas têm uma função que é essencial e delas dependem 

o ingresso do sujeito que passa a partir de um determinado momento para a posição de 

analisante. Para que essa entrada possa ocorrer se faz necessária a divisão desse sujeito que 

precisa estar se interrogando a respeito do que tem a ver com todo aquele contexto em que se 

encontra e que foi provavelmente o que o levou a procurar um analista. Existem uma série de 

fatores que contribuirão ou não para que o processo analítico se inicie. 

A transferência precisa ser estabelecida para que um trabalho em análise se torne 

possível. Lacan (1964), no Seminário 11: Os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, 

enunciou que “a transferência é o pivô sobre o qual repousa inteiramente a estrutura do 

tratamento psicanalítico.” (p.131). Assim como o analista precisa ser colocado no lugar de 

sujeito suposto saber pelo analisante para que possamos estar falando de uma prática analítica 

em andamento. Em Televisão Lacan (1974) articulou sobre esses dois conceitos tão importantes 

de transferência e de sujeito suposto saber que estão interligados. Ele disse: “ o sujeito através 

da transferência, é suposto no saber em que consiste como sujeito do inconsciente, e é isso que 
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é transferido para o analista, ou seja, esse saber como algo que não pensa, não calcula nem 

julga, nem por isso deixando de produzir um efeito de trabalho.”(LACAN, 1974, p.529-530). 

Em tempos em que a internet não funcionava tão bem quanto hoje e minha habilidade 

com a tecnologia era um pouco precária, investi em uma nova modalidade de atendimento sem 

saber previamente no que essa experiência iria resultar. Mas tinha como referência a proposta 

sempre tão lembrada por Lacan ao longo de seu ensino de que deveríamos estar sempre abertos 

ao novo. Como no início da lição 5 do Seminário 15: O ato psicanalítico, que ao se referir ao 

começo do ano, disse que é novo porque é como a lua, que quando termina recomeça. E que 

para o ano e para muitas outras coisas, inclusive o real, não há um começo estabelecido. “Um 

ato é ligado à determinação do começo e, muito especialmente, ali onde há necessidade de fazer 

um, precisamente porque antes disso nada existe.” (LACAN, 1967-1968, p.75). 

Entendo minha decisão como um novo começo. Afinal eram sujeitos que se analisavam 

comigo há algum tempo. 

Antes mesmo da existência dos recursos mais elaborados da internet, fiz como 

analisanda algumas poucas sessões por telefone por estar impossibilitada de me locomover até 

o consultório da minha analista. Não foram sessões como as outras. Percebi uma inibição da 

minha parte, um estranhamento mesmo daquele formato de atendimento. Além de estar fora do 

setting analítico, lugar que eu considerava privilegiado para poder tratar das minhas questões 

com toda privacidade necessária, não me sentia à vontade para expressar livremente meus 

pensamentos. Tão logo pude, retornei às sessões de maneira presencial e reconheci a grande 

diferença para mim dessas duas formas de trabalho analítico. Sem deixar, é claro, de considerar 

valiosos os atendimentos por via telefônica que foram muito importantes por conta da 

circunstância em que me encontrava naquele período. 

Muito tempo depois, conforme passei a dar continuidade a mais análises ainda no 

formato virtual, não sentia mais a mesma inibição ou dificuldade. Pelo contrário, verificava que 

para alguns analisandos o dispositivo analítico podia funcionar muito bem segundo aquela 

configuração. E quando eles vinham para o Brasil, compareciam pessoalmente ao consultório 

para fazerem suas sessões. Às vezes, parecia não fazer diferença o atendimento on-line ou 

presencial para aquelas pessoas. Mas hoje entendo que faz. E que também não funciona da 

mesma forma para todos.  

Tomo um tema tão falado pela psicanálise que é a questão da singularidade. O que nos 

diferencia das inúmeras terapias existentes é justamente o fato de considerarmos cada sujeito 

que chega até nós como único, singular na sua história, que possui suas particularidades e 

portanto, na direção de tratamento que iremos ofertar àquele que vem em sofrimento ou não. 
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Pode ser por exemplo, que uma outra pessoa indique a psicanálise para aquele sujeito que vem, 

às vezes encaminhado, não por iniciativa própria. Mas porque alguém lhe sugeriu um 

tratamento por talvez considerar a necessidade dele, algo que o próprio sujeito pode não estar 

observando, mas que alguém de sua convivência esteja. A partir de uma circunstância como 

esta, que então se faz necessária uma escuta sem nenhum prejulgamento pelo fato dele não ter 

tomado a decisão por iniciativa própria. Pois o que importa é que aquele possível analisando 

veio ao consultório e repito, não há garantias de que um trabalho vai se dar, saberemos apenas 

num só depois. 

Foi então que recebi um desafio, de atender brasileiros que moravam no exterior e que 

pretendiam iniciar suas análises virtualmente. Foi uma surpresa para mim o pedido, visto que 

sempre que eu falava desse tema polêmico nos ambientes psicanalíticos frisava que só atendia 

pacientes pela internet depois que estivessem fazendo análise presencialmente. Mencionei 

como polêmico o tema dos atendimentos virtuais porque é a primeira vez que vejo esse assunto 

ser tratado nos meios psicanalíticos de maneira tão aberta e interessada. Em geral quando surgia 

essa temática, ela não costumava ser levada muito adiante em discussões nos espaços de 

psicanálise por parecer ter um caráter um tanto marginal. Como se os atendimentos on-line não 

fossem considerados uma prática coerente com a psicanálise. Eram poucos os analistas que os 

realizavam e menos ainda aqueles que falavam disso.  E a transmissão em psicanálise seguia 

esse mesmo preceito, de que se deveria desconfiar de qualquer oferta de formação em 

psicanálise à distância, visto que não parecia ser regida pela mesma ética da psicanálise em si. 

Depois de levar para minha supervisão e de refletir com alguns colegas, decidi encarar a 

proposta que parecia ser tão inusitada. Mas também estava disposta a interromper o tratamento 

desses pacientes caso percebesse algum problema em relação a essa nova circunstância que 

inseri na minha práxis.  

Antes mesmo que eu tomasse alguma atitude quanto a isso, um dos pacientes 

interrompeu o processo, que a meu ver ainda se tratava das entrevistas preliminares, onde a 

transferência ainda não tinha sido estabelecida. Já os outros casos que chegaram até a mim, 

tiveram uma história diferente. Estão até hoje em análise, mesmo sem o uso do divã, um 

instrumento privilegiado na clínica psicanalítica. Já que consideramos o sujeito que faz o uso 

do divã, aquele que se apresentou cindido ao longo das sessões iniciais e que posteriormente 

adentrou num tratamento que pode ser chamado de psicanalítico. Considero esses atendimentos 

à distância se tratarem de análises por verificar mudança de posição subjetiva nesses 

analisandos. Como bem a psicanálise observa, cada caso é um caso. Não abordarei a 

individualidade de cada um dos casos. Mas reconheço que assim como nos atendimentos 
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presenciais, há uma singularidade em cada sujeito que busca e leva uma análise adiante que 

torna impossível elaborar uma teoria única para todos os casos.  

Como agora que estamos vivendo a Pandemia do Coronavírus, um momento tão único, 

jamais imaginado por ninguém que tem gerado medo, pânico, negação, racionalização, 

sensação de vulnerabilidade e até mesmo indiferença. Ou seja, reações das mais diversas em 

cada pessoa, independente das condições de cada uma e muitas vezes distintas reações ao longo 

do tempo na mesma pessoa. Como por exemplo pessoas que estavam tranquilas inicialmente e 

que com o passar do tempo e o decorrer dos acontecimentos se viram com dificuldades para 

dormir, com pensamentos aterrorizantes e sem uma boa perspectiva para o futuro. Ou pessoas 

que estavam no início das novas regras de isolamento social, bastante rigorosas e 

excessivamente cuidadosas com o uso do álcool gel e de todas as formas de higiene possíveis 

e imagináveis e que depois do prolongamento dessa situação passaram a se sentir cansadas de 

manterem tantos cuidados e começaram a relaxar com as medidas para se evitar a contaminação 

pelo vírus. Fora as grandes desavenças interpessoais que vem crescendo a cada dia nos âmbitos 

mais diversos como os familiares, amorosos, profissionais e nos círculos de amizade por conta 

de posturas extremante opostas relativas ao cumprimento ou não das exigências sanitárias e 

governamentais para controlar a propagação do vírus. Sendo assim, conforme as medidas de 

isolamento social vão sendo determinadas e também conforme os acontecimentos decorrentes 

dessas medidas e também da pandemia vão se dando, verificamos a forma tão peculiar de cada 

um lidar frente a tudo isso que se apresenta, que fala também muito do funcionamento daquele 

sujeito em especial.  

Temos no momento presente um inimigo invisível que tem causado uma severa 

destruição na humanidade como  já tínhamos notícia de ter acontecido devastações semelhantes 

durante as guerras por exemplo ou também na época da gripe espanhola, mas estas eram 

histórias que faziam parte do cenário de um passado extremamente longínquo, que jamais 

iríamos supor que tomaria a proporção que vem tomando nos últimos tempos e nos 

assombrando de um modo tão radical. Nos encontramos com uma gigantesca imprevisibilidade 

dessa situação como jamais vivemos anteriormente. E justamente numa época em que 

possuímos inúmeros e evoluídos recursos para prevermos tantas coisas que antes não eram 

sequer calculadas. Como a previsão do tempo que está cada vez mais assertiva e as notícias dos 

fatos que acontecem do outro lado do globo terrestre e que chegam na mesma hora para o mundo 

todo com a globalização. Além da evolução desenfreada da medicina e da indústria 

farmacêutica que vem contribuindo para o aumento da expectativa de vida das pessoas que tem 

vivido cada vez mais e com melhores condições em relação à qualidade de vida. Diante dessas 
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questões, o que estamos vivenciando parece uma grande ironia. O homem que tentou e aprendeu 

a controlar tantas coisas não está conseguindo fazer o mesmo com esse vírus tão ameaçador.  

Em Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise que se encontra nos 

Escritos, Lacan (1953) frisou: “Que antes renuncie a isso, portanto, quem não conseguir 

alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época.” (p.322). Creio sim que ao psicanalista 

corresponde o posicionamento ético de se colocar diante de todo esse contexto extraordinário 

ofertando uma escuta que precisa ser diferenciada e disposta a tratar do sujeito em seus três 

registros: real, simbólico e imaginário. Real, porque é um real que vem assolando a todos numa 

vertente nunca acessada anteriormente por muitos. Simbólico porque muitas vezes faltam 

palavras para simbolizar o que se está passando. E em muitos casos, o analista pode emprestar 

significantes para que o atravessamento desse momento de tanto caos possa ser mais viável. 

Imaginário porque é um registro que trata da imagem corporal daquele que pode estar 

vivenciando uma desconstrução dessa imagem. Uma queda de identificações pode estar 

assolando esse sujeito. 

Clara Cruglak em seu livro Clínica da Identificação formula que a série de 

identificações que fazem parte da constituição da estrutura subjetiva e também da formação do 

Eu se dão em uma sequência lógica que vai de um a três. Ou seja, a identificação é tripla não 

somente por envolver três tempos, mas por implicar os três registros do real, do simbólico e do 

imaginário. Ela explica que não se trata de uma sucessão cronológica e não indica uma evolução 

ou mesmo um desenvolvimento. É uma série que compreende os tempos constituintes e só a 

partir da terceira identificação que o sujeito poderá ter seu corpo e dispor do nome próprio, se 

conta com a inscrição das marcas que o habitam. Marcas que são fundantes e que se obtêm no 

processo de identificação. Porém uma circunstância tão devastadora quanto a que estamos 

vivendo pode desestruturar um sujeito que pode passar a não dispor de seus elementos 

constituintes. O analista muito mais do que dar um suporte, precisará em seu trabalho 

possibilitar que seu analisante acesse novamente esses elementos que se encontram 

temporariamente inacessíveis. 

Lembrando que o atendimento virtual que antes era um tabu, hoje se trata da única forma 

segura de continuarmos a trabalhar com esse inconsciente que está aí se manifestando 

continuamente. E através dele o analista pode trabalhar com o significante. No Seminário 11, 

Lacan (1964) disse: “O inconsciente é a soma dos efeitos da fala, sobre um sujeito, nesse nível 

em que o sujeito se constitui pelos efeitos do significante.” (p. 126). Aqueles analistas que nunca 

o fizeram, passaram do dia para a noite a ter que fazer esse novo tipo de atendimento se 

utilizando do ciberespaço. Inúmeras discussões têm se dado, também de maneira virtual, a 
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respeito de nossa prática. Principalmente quanto ao questionamento dela poder continuar ou 

não sendo chamada de analítica. Penso que sim, desde que o analista reconheça algumas 

condições.  

Primeiramente é preciso respeitar que a plataforma digital não parece servir da mesma 

maneira para todas as pessoas. Na minha prática observei que se a transferência não estiver bem 

estabelecida, pode ser um obstáculo para a continuidade do tratamento. No Seminário 11, ao 

abordar o conceito de transferência, Lacan (1964) afirmou que ele “é determinado pela função 

que tem numa práxis.”. Por dirigir o modo de tratar os pacientes e que inversamente, o modo 

de tratá-los comanda o conceito. Ele também disse que: “Há um outro emprego do termo 

transferência que merece ser distinguido, quando dizemos que ela estrutura todas as relações 

particulares a esse outro que é o analista.” (LACAN 1964, p.124). 

Alguns analisantes, por mais incrível que possa parecer, estão adorando esse novo 

formato. E não me parece que a razão disso tenha a ver com a possibilidade deste evitar as 

resistências e supor um trabalho mais light nesse novo dispositivo ofertado. Parece-me que se 

trata de pessoas cujas vidas não sofreram tantas alterações a partir das novas medidas de 

isolamento social que se estenderam para todos os setores da vida de cada um de nós. Pois já 

se encontravam num sistema adquirido de teletrabalho ou que também já manejavam as 

ferramentas digitais como maior habilidade. Assim, não precisando enfrentar um trânsito difícil 

muitas vezes para chegar até o consultório e por não considerarem um empecilho a utilização 

dos meios virtuais para dar sequência aos seus tratamentos, por já ser uma prática cotidiana em 

suas rotinas, a mudança para a plataforma digital foi bem-vinda e percebida como favorável. 

Eu particularmente, prefiro muito mais a análise no formato presencial. Mas pergunto, 

que presença se faz necessária numa análise? No Seminário 11, Lacan (1964) dedica uma lição 

ao tema referente à presença do analista. Nela ele traz importantes formulações que podem nos 

servir para tentarmos responder a essa pergunta. Inclusive ele inicia sua fala dizendo que nesse 

dia tratará da transferência. E diz que “a arte de escutar equivale quase à de bem dizer” (Lacan, 

1964, p.123). Ele parece aproximar os conceitos de presença do analista, transferência e 

inconsciente, quando disse que não pôde separar o conceito de inconsciente da presença do 

analista ao abordar sobre os fundamentos da psicanálise. E também reforça que: “A presença 

do analista é ela própria uma manifestação do inconsciente.” (LACAN, 1964, p.125). A 

presença que o analista dá numa análise é apenas a implicação de sua escuta que é a condição 

da fala, para que o analista se faça causa de desejo do analisante. 

Por mais que hoje, mais do que nunca eu compreenda que a presença do analista precisa 

se dar não necessariamente pelo corpo físico dele, mas pela sua escuta referida ao inconsciente, 
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tenho observado alguns problemas no atendimento on-line. Inicialmente penso que não é só o 

analisando que precisa estar num ambiente confortável e viável para tratar de suas questões 

mais íntimas. O analista também precisa estar num espaço que permita sua escuta sem 

interrupções e com nenhum empecilho que interfira na sua prática. Uma dificuldade com a 

tecnologia por exemplo, tanto em relação ao manejo quanto frente a problemas técnicos mesmo 

podem atrapalhar o andamento de uma sessão. Porém uma interrupção ou empecilho que 

apareça do lado do analisante e até mesmo a forma como ele lida com essa situação, pode ser 

colhido como um material que surge e que pode vir a ser trabalhado em análise, de considerável 

importância a meu ver. Já que, seja o que for, trará a subjetividade daquele que apesar de estar 

por detrás de uma tela de um computador ou de um aparelho celular ainda assim manifestará 

de formas distintas sua fantasmática e seu funcionamento inconsciente. Haja visto que o analista 

vai trabalhar justamente com aquilo que soa estranho, com aquilo que destoa, com aquilo que 

se repete, com o lapso, com o ato falho, com o chiste, com o imprevisto, com o sonho, ou seja, 

com as formações do inconsciente. E também com a forma com a qual o sujeito lida com o 

Outro, que é representado pelos outros. O analista vai lidar com o dizer e não com o dito. Ou 

seja, com a enunciação, através do enunciado, conforme Lacan abordou no Seminário 20 na 

famosa frase: “Que se diga fica esquecido detrás do que se diz no que se ouve.” (LACAN, 1972, 

p.26). 

Sendo assim, o analista precisa estar atento, como Freud evocou ao falar da atenção 

flutuante em “Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise” que é necessária àquele 

que vai propor um tratamento e que independente das condições se manterá alerta à tudo aquilo 

que pode parecer sem importância alguma, mas ao contrário, pode estar revelando algo muito 

significativo na história daquele que fala, que fala livremente o que lhe vier à cabeça, conforme 

a consigna Freudiana nos indica. Sendo esta a regra fundamental da psicanálise. Que o analista 

oferte um lugar de escuta para o sujeito que chega e que seguirá a proposta de falar tudo aquilo 

que surgir no seu pensamento naquele espaço que pode ser físico ou virtual. Mas que é 

completamente diferente de qualquer outro espaço que ele frequente. Onde não haverá 

julgamento, tentativa de enquadre em um determinado padrão ou mesmo um aconselhamento. 

A situação analítica evoca algo de uma ordem bem distinta disso que se encontra no 

contexto social, nas relações afetivas, profissionais, familiares e de amizade. É a possibilidade 

de que advenha um sujeito, mas não qualquer sujeito. E sim um sujeito do inconsciente, que 

atravesse sua fantasmática ao longo do processo analítico para poder emergir como sujeito do 

seu próprio desejo. Desejo esse que precisa ser reafirmado em diversas situações ao longo de 

sua vida, que vão convocá-lo a responder ao desejo do Outro ou ao dele mesmo. Que a análise 
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então permita que advenha um sujeito desejante, que responda às variadas situações da vida em 

conformidade com seu próprio desejo. 

Entendo que estamos frente a situações emergenciais a serem acolhidas, angústias 

exacerbadas e em paralelo a preocupação daqueles que são autônomos ou perderam seus 

empregos e não sabem como pagarão suas sessões. Sessões que às vezes precisam ser 

aumentadas para mais um dia da semana em função dos mal-estares e desesperos vivenciados 

em decorrência dos acontecimentos tão avassaladores e muitas vezes inesperados que assolam 

as vidas de cada um. Como o analista vai lidar com cada uma dessas situações? 

O analista também pode, com sua resistência, não ofertar tão sinceramente assim os 

atendimentos virtuais. O que pode inclusive justificar o porquê de alguns pacientes não terem 

aderido ao novo formato sugerido. Conforme Lacan (1958) nos propõe, é preciso observar se a 

resistência é do paciente, pois segundo ele, em A direção de tratamento e os princípios de seu 

poder: “não há outra resistência à análise senão a do próprio analista.” (p.601). Caso o analista 

não esteja muito confortável nem convicto diante dessa nova forma de praticar a psicanálise 

que não se tratou de uma escolha, mas de uma imposição que chegou para todos sem exceção, 

ele pode sem mesmo se dar conta disso interferir na decisão do paciente em dar ou não 

continuidade ao processo analítico. 

E também sem sermos tão taxativos, é preciso que nos perguntemos a respeito das 

condições do analisando. Se estas permitem que ele dê prosseguimento à sua análise pessoal 

nesse momento ou se não precisa criar condições para que ela tenha seguimento. Existem 

pessoas que se encontram em situações de maior dificuldade para realizar seu percurso analítico 

através de uma plataforma web. Como por exemplo alguém que não tem um acesso à internet 

muito bom em sua residência, ou mora num apartamento que não oferece a privacidade 

suficiente para que sua fala possa vir sem a preocupação de que algum familiar vai escutar o 

que está sendo dito, ou até mesmo uma casa que tenha muitos ruídos provenientes dos próprios 

moradores ou de vizinhos, como nas famílias que tem crianças. Enfim, podemos enumerar uma 

série de situações que podem impedir a sequência de uma análise virtual. 

Porém existem também algumas formas interessantes de se resolver essas 

problemáticas. Como por exemplo quando o analisando elege o carro como o lugar mais 

adequado para fazer sua sessão, ou quando combina de que o deixem sozinho em casa apenas 

durante o horário do  atendimento que costuma acontecer somente uma vez na semana, ou 

quando propõe que a outra pessoa que mora junto, fique escutando música com um fone de 

ouvido no período do atendimento. Tenho verificado alternativas bastante criativas que nos 

mostram que essa adaptação ao modelo digital depende muito mais de um desejo de que aquela 
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sessão ocorra mesmo fora do consultório do que qualquer outra coisa. Mas ainda assim 

reconheço que para certas pessoas encontrar essas soluções não é um caminho fácil. E o analista 

precisa acolher essa situação quando ela ocorre e também pode ser aquele que auxilia o 

analisando na descoberta de uma nova forma que viabilize a continuidade do trabalho num 

momento tão excepcional e tão causador de angústias. 

Outras questões também irromperão quando retornarmos aos atendimentos presenciais. 

Não temos ideia de quando isso se dará e suponho que problemas de outra ordem surgirão. Não 

há como acreditar que tudo poderá voltar a ser como era antes. Inclusive as pessoas têm se 

questionado a respeito de como será esse “novo normal”? Porque simplesmente “voltar ao 

normal” não parece poder comparecer como uma possibilidade no pensamento de ninguém que 

esteja vivenciando esta condição tão insólita que tem trazido uma repercussão em todos os 

setores da sociedade sem trégua a nenhum. Apesar de alguns deles estarem sendo mais ou 

menos afetados, ainda assim a devastação é visível a olhos nus. Isso tudo além de ficar para a 

história, deixará marcas em cada um de nós. E também não podemos prever como lidaremos 

com o que está por vir. Mas é fundamental que possamos estar discutindo todos os problemas 

a serem enfrentados com os pares e que possamos continuar a nos perguntar se o que estamos 

fazendo se trata mesmo de uma psicanálise. Pergunta essa que não pode cessar jamais. Que é o 

que vai possibilitar o avanço na formação de cada analista e da própria psicanálise que vem 

passando ao longo de sua história por significativas transformações. Transformações 

inevitáveis e também necessárias, por mais que ainda seja embasada teoricamente nos 

ensinamentos de seu grande precursor Freud.  Mesmo Freud ao longo de sua obra nunca se 

intimidou de rever o que ele mesmo tinha considerado até então. Que sua humildade e 

curiosidade nos inspire a fazermos o mesmo que é o que o momento atual nos pede. E que 

estejamos articulando teoricamente essas questões surgidas e observadas em nossa prática, que 

tem nos surpreendido com situações deveras inusitadas. 

Vejo sim que o psicanalista não pode se fechar frente às questões de seu tempo. 

Precisamos estar numa permanente revisão de nossa práxis e também de nosso percurso teórico. 

Estamos aperfeiçoando nossos conhecimentos tecnológicos que hoje tem servido para nos 

mantermos na ativa. Havia até na cultura uma vertente com uma certa preocupação com o 

excesso do uso de ferramentas tecnológicas que poderiam estar causando uma série de 

problemas para o ser humano. Como nas relações interpessoais que poderiam estar sofrendo 

um prejuízo considerável na sua qualidade pela falta de encontros e conversas presenciais. Além 

da preocupação com as crianças, que inclusive sempre se destacaram em relação aos adultos no 

aprendizado tão rápido e ágil dessas ferramentas, mas que poderiam estar padecendo de danos 
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no seu desenvolvimento. E agora é através do avanço tecnológico que estamos podendo seguir 

com nossos trabalhos. 

É preciso mesmo se reinventar, verbo tão citado ultimamente, mas que traduz uma forma 

de mantermos o desejo ativo. Sem, é claro esquecer das perdas. Sim, tivemos e continuaremos 

a ter perdas e vamos aprender a lidar com elas da forma que nos for possível. E talvez somente 

através delas todos possamos encarar a verdade do que está acontecendo. Não há como 

controlar tudo, mas há como prevenir algumas coisas, não todas, obviamente. As tão faladas 

pela psicanálise “castração” e “falta” estão aí mais presentes do que nunca. E se a sociedade 

denunciava pelas atitudes das pessoas uma lida com dificuldade  com esses temas, inclusive por 

parte das crianças onde os pais com medo de frustrarem seus filhos evitavam de todas as formas 

possíveis e imagináveis que eles passassem por qualquer circunstância onde a falta ou o “não” 

imperassem, agora todos nós estamos precisando aprender a lidar com ambas. Parece-me que a 

análise é um bom lugar para poder se tratar dessas temáticas que passaram a fazer parte com 

muito mais frequência da rotina de todos. Estamos acompanhando na clínica a chegada de 

novos sintomas ou até mesmo a exacerbação de antigos sintomas no cotidiano de nossos 

pacientes. Muitas questões relativas à vida dos sujeitos têm sido trazidas à tona perante o estado 

em que todos nós nos encontramos na atualidade. Pensamentos que antes, com a costumeira 

correria do dia a dia, eram afastados porque sem dúvida dariam muito trabalho para serem 

acolhidos e postos em discussão para serem resolvidos. Agora as pessoas estão com mais tempo 

e fica muito mais difícil de abafar aquilo que brota e convida o sujeito a refletir sobre sua 

trajetória até aqui. Temas como a doença e a morte são capazes de fazer isso, mesmo que o 

sujeito não queira saber de nada disso. 

E quanto à transmissão em psicanálise, como fica a partir de uma condição que impede 

a presença física daquele que transmite assim como daquele que está em formação? É possível 

que aconteça e que possa ser chamada de analítica? Acredito que sim, mas guardadas as devidas 

proporções. Ou seja, que é preciso levar em conta as mesmas condições tratadas aqui sobre a 

análise pessoal. E lembrando que a formação do analista precisa continuar. Já que o tripé é 

condição necessária para estarmos chamando uma formação de psicanalítica. Tripé que inclui 

a análise pessoal, a supervisão e o estudo teórico. Cada uma dessas instâncias precisa se adaptar 

às condições possíveis da atualidade. E só assim não perderemos de vista o desejo do analista, 

que segundo Lacan (1964) finalizou o Seminário 11: “O desejo do analista não é um desejo 

puro. É um desejo de obter a diferença absoluta, aquela que intervém quando confrontado com 

o significante primordial, o sujeito vem, pela primeira vez, à posição de se assujeitar a ele.” 

(p.267). 
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Desejo este que é advertido por pressupor nele a posição de objeto da transferência, e 

que é o ponto central da ética da psicanálise. Lacan colocou no Seminário 7, ao tratar sobre a 

ética da psicanálise e também em A direção do tratamento e os princípios de seu poder que “o 

analista deve pagar algo para cumprir com sua função.” (LACAN, 1960, p.341) Ele segue 

dizendo que o analista paga com palavras, na interpretação e com a sua pessoa por emprestá-la 

como suporte aos fenômenos singulares que a análise descobriu na transferência.  

Essa é a função essencial do desejo do analista porque enquanto ele é suposto saber, é 

suposto saber também partir ao encontro do desejo inconsciente. O analista é quem se oferece 

como suporte de todas as demandas sem responder a nenhuma, como Lacan trouxe no 

Seminário 6. Se o que está movendo esse processo é a vacuidade constitutiva do desejo que é a 

mola ética que sustenta a regra fundamental da psicanálise, a associação livre, podemos então 

chamar essa de uma prática psicanalítica. Já que o desejo do analista opera para além da 

terapêutica, da transferência e da identificação. Pois o analista dirige o tratamento e não o 

paciente. E não irá impor qualquer ideal de moralidade, civilizabilidade, curabilidade ou 

normalidade subjetiva. Mas o eixo do desejo do analista é o modo de apontar o desejo que é 

fundado sempre na falta na relação com o desejo do Outro, para que o sujeito possa sair da 

posição de gozo que o aprisiona sintomaticamente. 

Se é a partir da fala, que se abre um caminho para o escrito, como Lacan emitiu no 

Seminário 18, escrito esse que precisa ser lido literalmente como foi dito no Seminário 20 junto 

com a colocação de que o discurso analítico se trata do que se lê, e o atendimento on-line 

continua sendo realizado através da fala, assim como no presencial, independente do recurso 

que está sendo utilizado para que essa fala seja viabilizada, posta em cena, podemos sim 

considerar um tratamento psicanalítico através de uma plataforma digital. 

Em Televisão, Lacan (1974) emitiu que “o discurso analítico, por sua vez, traz uma 

promessa: introduzir o novo.” (p.529). Atualmente, os analistas mais do que nunca estão 

introduzindo uma nova forma de propor uma cura. Alguns inclusive se surpreendendo com suas 

próprias performances, principalmente no que diz respeito às capacidades desenvolvidas dentro 

do universo tecnológico que não fazia parte de suas rotinas usuais e suas rápidas quebras de 

resistências relativas a uma visão que agora tem se tornado menos ortodoxa da prática 

psicanalítica. 

O discurso analítico é aquele que se sustenta na fronteira sensível entre a verdade e o 

saber. Saber esse relativo ao inconsciente. Lacan (1974) disse também que: “O discurso que 

digo analítico é o laço social determinado pela prática de uma análise.” (p.517). Se dessa prática 

está sendo extraída a ética do Bem-dizer, por ser a ética relativa ao discurso, como ele expõe, 
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por que não considerar uma prática dita analítica que tem como referência todos esses conceitos, 

independente do formato em que ela se dá? 

Se é presencial também precisa operar segundo esses vieses. E o analista precisa ocupar 

o lugar de semblante do objeto a para que possamos chamar de um discurso do analista o que 

ele pratica. E se é virtual não está presa à ideia de que um setting analítico se resume ao 

consultório do analista. Mas sim ao encontro que se dá em uma análise que será sempre faltoso 

como Lacan aludiu no Seminário 11, mesmo que analista e analisante estejam em suas casas se 

utilizando do objeto pulsional tão privilegiado voz através de uma tela de computador ou de um 

aparelho celular para tratar do que Freud nos ensinou do que se trata numa análise ao dizer que 

a  psicanálise é a cura pela fala. 

É importante frisar que diante de um contexto tão complexo como o que estamos todos 

vivendo em função da pandemia, assim como  temos visto mudanças em vários setores da 

sociedade sendo colocadas frequentemente seguindo novos modelos a serem adaptados 

conforme os novos acontecimentos vão se dando, a psicanálise também se encontra em franca 

revisão e adaptação diante dessa atual realidade que assolou a todos. É um novo cenário 

avassalador que só poderá ser analisado posteriormente. O que está ao alcance do analista nesse 

momento é apenas aprender a lidar com tudo isso e produzir um novo saber-fazer. Criando 

novas formas de praticar a psicanálise e estando aberto a discutir com seus pares sobre esses 

novos formatos e suas consequências na clínica. Porque é indiscutível que estaremos cada vez 

mais frente a fenômenos diferentes que desconhecemos mas nem por isso precisamos recuar de 

trata-los a partir de nosso percurso teórico e prático como todos os grandes psicanalistas o 

fizeram, revendo seus próprios conceitos conforme surgiam casos distintos na clínica. Que esse 

enorme desafio nos remeta a termos que revisar e interrogar nossa práxis com o objetivo de 

seguir em frente com ela apesar de tudo aquilo que possa parecer como um empecilho. Já que 

novos tempos pedem novas conjunturas mas que não se perca de vista o desejo que é o que 

precisa emergir e que move o dispositivo analítico. Evocando sempre o desejo do analista que 

é em última instância, desejo de desejo. 

Segundo Silvia Amigo, no livro La Autorización de sexo, o desejo do analista é 

extremamente singular. Ele não se sustenta em fantasma algum, pois justamente provém do 

atravessamento do fantasma primordial. Ela traz que esse desejo tão sui generis além de 

constituir um utensílio técnico para levar adiante as curas, em sua textura mesma se define a 

ferramenta ética de uma análise. A autora coloca que em psicanálise, técnica e ética não são 

dissociáveis, sendo sua única ferramenta comum esse desejo. E também que esse peculiar 

desejo é a única ferramenta que conta o psicanalista para possibilitar que a transferência não se 



 
 

121 

preste à sugestão, ao abuso de poder, à guia de almas ou à mera psicoterapia, senão que dê lugar 

ao ato analítico. 

Se o desejo do analista é a condição para o ato analítico, em uma prática on-line podemos 

considerar a possibilidade de um ato analítico se dar? A meu ver se os operadores éticos do 

psicanalista que são seu desejo, seu discurso e seu saber estiverem operando, um ato analítico 

pode ser produzido numa análise mesmo que à distância. Sendo que o saber do analista se trata 

de um não-saber, não de uma ignorância, mas um saber que é aquilo que o paciente mesmo 

transmitirá sobre seu próprio inconsciente através da associação livre, como Diana S. 

Rabinovich traz em seu livro O desejo do psicanalista.  

Mas também não tenho dúvidas quanto ao fato de que algumas condições diferentes que 

se impõe frente à nossa contemporaneidade com essa nova modalidade de atendimento, nos 

estão convocando a grandes indagações. Situações atípicas estão invadindo nossa prática e 

exigindo que repensemos nossas condutas sem deixar de lado o referencial teórico da 

psicanálise. Tem se discutido muito a respeito das intervenções. O que muda partir do cenário 

atual? Ou mesmo se podemos continuar intervindo e interpretando do mesmo modo. Lanço 

novamente a questão da singularidade. O analista precisará estar atento quanto a singularidade 

de cada analisando e do contexto em que cada um deles está inserido no presente. Ressalto o 

tempo presente porque tenho visto muitos contextos mudarem radicalmente a partir da 

pandemia. E se faz necessário que todo esse contexto seja observado e analisado na trajetória 

da análise pessoal daquele analisando.  

São mudanças inimagináveis de rotinas que trazem à tona conteúdos que talvez se não 

estivéssemos nessa conjuntura, seriam elementos que não seriam trabalhados naquele processo 

analítico. Sem que o analista deixe de lembrar que ele não sabe de antemão qual será a reação 

de seu analisando que pode surpreender-se com a forma como está sentindo os acontecimentos 

repercutirem na sua vida. Insisto nisso para que não estejamos rotulando todos os casos sem 

poder escutar que para alguns sujeitos, a condição de isolamento social tem trazido muito mais 

tranquilidade do que problemas pelas razões das mais variadas. Assim como existem analistas 

que estão vivenciando essas mudanças de formas distintas. Alguns se adaptaram com facilidade 

e outros não. Assim como os pacientes. Dessa forma, verificamos ser imprescindível que a 

escuta analítica seja permeada pela possibilidade do analisando encontrar no espaço analítico, 

que pode ser virtual, um lugar para falar livremente sobre o que lhe causa, sem nenhuma espécie 

de julgamento ou certeza. Porque por mais que o analista ocupe o lugar de sujeito suposto saber, 

ou seja, que o analisando supõe que o analista sabe sobre seu funcionamento, ele na verdade 

não pode acreditar que sabe e precisa “fingir saber” para que a transferência possa ser 
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estabelecida. Pois o lugar que ele precisa ocupar precisa ser de promover a causa de desejo do 

analisando, e por isso lugar de semblante do objeto a. O saber de que se trata na psicanálise, é 

um saber não-sabido e que se articula, estruturado como uma linguagem. E é por isso que o 

inconsciente é algo que surpreende. 

Lacan nos anos de 1967 e 1968 dedica um seminário inteiro ao tema do ato psicanalítico, 

que ele considera um estranho par de palavras que não tinha sido usado ainda. Coloca que a 

psicanálise faz alguma coisa e que esse fazer psicanalítico, implica profundamente o sujeito.  

Sujeito este do inconsciente que na psicanálise está colocado em ato. Ao citar a transferência, 

a identifica como a colocação em ato do inconsciente. Mas também reconhece que a decisão de 

fazer uma psicanálise comporta certo engajamento. Ao se perguntar se o ato seria a sessão, a 

interpretação ou o silêncio, ele evoca a ação. Considero o ato analítico como uma ação que não 

é programada ou mesmo premeditada e que o analista não sabe antes que vai fazê-lo. Não é 

algo do campo do certo ou do errado, nem mesmo do campo do saber. E seu efeito só será 

verificado no après coup. Lacan seguirá dizendo que o ato psicanalítico tem uma constituição 

paradoxal pois quem o realiza precisa fundar uma experiência sobre pressupostos que ele 

mesmo ignora profundamente. O ato analítico acontece quando se lê a letra, quando se aponta 

a posição de gozo e quando se verifica posteriormente uma mudança de posição subjetiva. Essa 

é uma ação que pode ser realizada mesmo em condições como a que estamos vivendo agora 

que nos impede que a sessão ocorra no consultório do analista. É claro que estamos todos 

vivenciando na clínica experiências que só poderemos analisá-las melhor daqui a algum tempo. 

Verificamos uma necessidade de lida diferente em alguns casos, tanto nas intervenções quanto 

nas interpretações. E temos nos deparado com muitas dúvidas a respeito de situações 

extremamente novas que nos tem interrogado sobre como seria melhor proceder. Melhor, não 

no sentido de um ideal, mas buscando uma saída fundada na orientação psicanalítica. E aí então 

descobrimos que a psicanálise desde sua existência encontrou diversos momentos de 

questionamento sobre sua prática que provavelmente continuará ao longo dos tempos. Parece 

dessa forma que a pergunta: “O que é uma psicanálise?” está presente desde sua origem e 

também na continuidade da mesma. E que isso não se trata de um problema novo, mas de uma 

questão que é antiga e atual ao mesmo tempo. Que essa atemporalidade dessa pergunta nos 

mova a produzir, estudar, escrever e discutir cada vez mais e também a dialogar com nossos 

pares sobre suas observações e questionamentos. Que possamos também acolher o que nossos 

analisandos nos trazem para que continuemos a seguir com essa prática que é capaz de trazer à 

tona não toda a verdade, mas a verdade do sujeito através da fala. Pois é a fala que define o 
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lugar do que se chama verdade, conforme Lacan trabalhou no Seminário O saber do 

Psicanalista.  

E que agora, mesmo sem o artifício do divã possamos continuar trabalhando. Mas 

pergunto: será que precisaremos criar algum outro artifício? Será que a tela do computador ou 

do aparelho celular podem ser considerados também uma espécie de artifício? Ou apenas uma 

ferramenta que nos permite dar sequência ao dispositivo analítico desde que o analista continue 

ocupando o lugar de semblante de objeto a?  Retomando o que Lacan trouxe no Seminário 15, 

que o analista não é todo objeto a, ele opera como objeto a. E o ato analítico consiste em 

autorizar a tarefa psicanalisante com que isso comporta de profissão de fé no sujeito suposto 

saber. Já que a análise se fundamenta no sujeito suposto saber, como Lacan frisou em: O 

Aturdito. Cito para finalizar uma frase da Proposição de 9 de outubro de 1967 que parece nos 

iluminar para pensarmos sobre o momento atual: “A pregnante razão de ser da psicanálise é de 

constituir -se como uma experiência original.” (LACAN, 1967, p.251). 
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A PRESENÇA DO ANALISTA NO ATENDIMENTO ON-LINE 

Paula Salomão Brock37 

 

CORONAVÍRUS. Há um universal que atinge a humanidade, o mundo como um todo. 

E parece que a psicanálise não escapou de ser também afetada por esse universal, não apenas 

na fala daqueles que escutamos, mas também em nossa técnica. De uma hora para outra, os 

nossos consultórios se tornaram 100% on-line. E se havia uma discussão que questionava se o 

atendimento por vídeo seria eficaz ou não, agora um imperativo se coloca: vai ter que ser assim. 

Com esse imperativo, uma grande reflexão sobre essa modalidade de atendimento é feita 

por psicanalistas do mundo todo, pois ainda que se possam incluir nessa discussão os 

atendimentos que já ocorriam pela internet, eu insisto que há algo de absolutamente diferente 

neste momento: o fato de não termos escolha. Ninguém tem. Uma pandemia como esta obriga 

nos obriga à universalidade da reclusão. 

O Real se impõe, e o que implica dizer isso? Implica que não temos ainda o simbólico 

para recobrir essa situação. Implica que num depois colheremos os efeitos dessa nova forma de 

atendimento. Mas dizer que essa é uma forma nova, e que colheremos o efeito disso tudo num 

depois, não nos impede de formalizar a teoria que nos guia e nos faz pensar quais são os 

dispositivos que estão em cena e quais nos faltam. 

A teoria parte da clínica, mas nosso olhar e conduta se dão a partir da teoria que nos 

guia. Sendo assim, pensamos antes de agir? Atuamos e depois formalizamos? Nós temos, sim, 

uma teoria vasta e extensa que pode nos permitir formalizar algo para que num momento como 

este não fiquemos surdos em meio a tantos dizeres. 

Justamente a possibilidade de escutar através do sofrimento de cada um seu inconsciente 

permite o surgimento da psicanálise. Freud afirma que a forma pela qual podemos acessar esse 

inconsciente é propondo aos analisandos que associem livremente. E a partir do lugar que o 

analista ocupa, viabilizado pela transferência, sendo aquele que representa o enigma 

comportado pela enunciação, uma análise vai se configurando. 

Voltando ao nosso questionamento sobre o atendimento on-line, aqueles que já estavam 

em processo de análise e continuarão temporariamente suas sessões nesse formato de 

atendimento enfrentarão o desafio dessa modalidade com uma transferência já estabelecida, a 

partir do imperativo de que a continuidade de sua análise está condicionada a isso. Já aqueles 
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que iniciam sua análise nesse formato dependerão de uma transferência que surgirá a partir de 

um manejo clínico em frente a um vídeo. 

A transferência é um fenômeno no qual analista e analisando estão juntos – o que não 

significa de maneira alguma dizer que estão situados num mesmo lugar, pois sabemos que, 

quando falamos da relação entre analista e analisando, há uma disparidade subjetiva. Ela 

acontece desde que haja em algum lugar o sujeito suposto saber; “ele é suposto saber também 

partir ao encontro do desejo inconsciente” (LACAN, 2008, p. 229). Um lugar que deve ser 

outorgado ao analista, uma vez que ele é o objeto da transferência; lugar que não será outorgado 

desde o início, como afirma Lacan: “A experiência nos prova que o sujeito, quando entra em 

análise, está longe de lhe dar esse lugar.” (2008, p. 227). 

O tratamento analítico é em primeiro lugar uma relação de fala, e no avanço das 

entrevistas iniciais, por meio das perguntas e respostas, do “fale-me tudo que lhe vier à mente”, 

vai se estabelecendo a transferência. Se a fala produz efeitos, é porque há transferência. 

O analista está colocado no lugar do Outro, que articulará a demanda do sujeito e a 

demanda da pulsão como demanda do Outro. Tal lugar é sustentado pelo desejo do analista, 

sobre o qual Lacan em seu Seminário 11 coloca: 

 
Que o desejo é o eixo, o pivô, o cabo, o martelo, graças ao qual se aplica o elemento-
força, a inércia, que há por trás do que se formula primeiro, no discurso do paciente, 
como demanda, isto é, a transferência. O eixo, o ponto comum desse duplo machado, 
é o desejo do analista, que eu designo aqui como função essencial. (2008, p. 229) 

 

Ou seja, o desejo do analista permitirá que no avanço de uma análise se interrogue o 

lugar do sujeito em relação ao Outro, seu fantasma, e de que maneira isso se articula e constitui 

o movimento pulsional. Por isso é fundamental que o analista se desloque da relação imaginária 

de um outro a outro para ocupar o lugar desse Outro. 

Se o que está em cena é o desejo, estamos sempre falando do desejo do Outro. Lacan 

várias vezes afirma que o desejo do homem é o desejo do Outro. O desejo do analista é função 

essencial, uma vez que o homem pode reconhecer seu desejo. Nas palavras de Moustapha 

Safouan, a afirmação de “que o desejo do analista é o eixo da análise – decorre do princípio 

segundo o qual o desejo é o desejo do Outro. Por isso é preciso que o analista saiba limitar o 

seu a ser apenas ao espaço onde ressoa o che vuoi?” (2006, p. 121-122) 

Se estou diante de um artifício tecnológico que está na palma da mão de qualquer um, 

ou seja, os celulares, aqueles pelos quais os analisandos conectam-se para fazer sua análise, 

penso que há algo do estabelecimento da transferência que se faz de maneira diferente. É por 
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esse mesmo aparelho que uma mensagem de texto nos chega para marcar um horário, não com 

um telefonema. Não existe a voz como um primeiro objeto em cena; é uma mensagem. Então 

aqui já se faz aquilo que chamamos de manejo do tratamento: como responderemos a essa 

mensagem? Responderemos imediatamente? Como faremos para que o WhatsApp que nos 

mostra on-line não seja um acesso ilimitado e permanente ao analista? A forma como nos 

conduzimos aqui já começa a dar o tom dessa relação, que terá como compromisso retirar o 

máximo que puder de uma relação imaginária para o estabelecimento de uma relação de sujeito 

a sujeito suposto saber. 

Existem combinados sobre a forma de chamar, a frequência, o pagamento etc., que vão 

formando o setting analítico, assim como se estivéssemos ao vivo. A maneira como o analista 

se coloca diante da demanda, seja por instrumentos digitais ou não, é que vai viabilizando que 

o que esteja em cena seja o desejo, o sujeito do inconsciente, pois no fim das contas é ao sujeito 

do inconsciente que nos dirigimos. 

Uma questão que sempre se coloca em todas as discussões que pude acompanhar nesse 

período de extensa “quarentena” foi sobre a presença do analista. E o que seria a presença do 

analista? No Seminário 11, Lacan coloca: “A presença do analista é ela própria uma 

manifestação do inconsciente.” (2008, p. 125) No mesmo parágrafo ele continua:  
 
Vocês têm aí acesso rápido à formulação, que coloquei em primeiro plano, de um 
movimento do sujeito que só se abre para tornar a se fechar, numa certa pulsação 
temporal – pulsação que marco como mais radical do que a inserção no significante 
que sem dúvida a motiva, mas não lhe é primária ao nível da essência, pois que de 
essência me provocaram a falar. (p. 125) 

 

A presença do analista é aquela que, uma vez estabelecida a transferência, permite que 

aquilo que não pode ser rememorado se repita na conduta do sujeito, a partir do sujeito suposto 

saber, que na experiência analítica podemos afirmar que não se trata da pessoa real do analista, 

mas de um efeito de discurso. 

O analista intervém de seu lugar como presença que cumpre essa pulsação por assim 

permitir o fechamento e a abertura do inconsciente. O sujeito do inconsciente, aquele que nos 

interessa, é um efeito, e o que nós observamos numa análise são justamente esses efeitos, os 

efeitos da fala sobre o sujeito. 

 
Esse desejo do analista institui o sujeito num desejo fundado pelo significante que o 
causa e não por um objeto que o aliena. É nisso que a presença e o desejo do analista 
são constitutivos da função da transferência. É por isso que esse desejo ocupa na 
situação analítica um ponto de disjunção e de conjunção. Disjunção para com o desejo 
do Outro que separa o sujeito desse Outro tomado como objeto de seu desejo. 
Conjunção com o sujeito suposto saber que num primeiro tempo da transferência leva 
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o sujeito a se fazer objeto de amor para esse sujeito suposto saber. Este investido como 
significante ideal, como ideal do eu, diria Freud, aliena o sujeito no desejo do analista. 
Ora, o que causa o desejo não é o Outro, nem o outro semelhante, nem algum objeto 
amado ou amante, mas a própria causa em sua falta irredutível e radical cuja escritura 
é a letra A. É bem no que essa alienação no desejo do analista leva o sujeito a se 
identificar não a um significante ideal inscrito no Outro ou seu substituto narcísico 
que é o objeto idealizado, mas o corte significante entre o desejo suposto no Outro e 
o objeto que esse desejo suporta. (TRANSFERÊNCIA, 2010) 

 

Assim, quando falamos da presença do analista, estamos diante daquilo que Lacan nos 

afirma no Seminário 11: 

 
A formação do psicanalista exige que ele saiba, no processo em que conduz seu 
paciente, em torno do quê o movimento gira. Ele deve saber, a ele deve ser transmitido, 
e numa experiência, aquilo de que ele retorna. Esse ponto-pivô é o que eu designo 
pelo nome de desejo do psicanalista. (LACAN, 2008, p. 225) 

 

Para mim, quando pensamos na continuidade ou no início do tratamento online, o que 

está em questão é se por parte do analista comparecerá o seu desejo enquanto desejo de analista 

para sustentar essa prática. Uma prática que exige mais do manejo clínico, uma vez que a voz 

pode falhar, a internet pode não funcionar, alguns não atendiam nesse formato, outros atendiam 

pouco etc. Uma prática que não havia sido formalizada teoricamente até então e que a partir do 

imperativo da pandemia teve que se fazer. 

Gostaria de finalizar com uma citação do Chemama em seu dicionário sobre a técnica 

psicanalítica: “Nenhuma regra pode dispensar o analista de assumir a responsabilidade por seu 

ato à sua maneira.” (1993, p. 168). Termos nossos consultórios 100% on-line não precisa nos 

impedir de conduzir um tratamento pela via da psicanálise. 
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TEMPO DE PANDEMIA: ANÁLISE EM EXTENSÃO, ANÁLISE EM INTENSÃO, 
REFLEXÕES SOBRE A EXTENSÃO 

Silvia Amigo38 

 

Quando os jornais começaram a escrever sobre a epidemia que assolava a cidade chinesa 

de Wuhan, produzida por uma mutação do coronavírus, variedade chamada COVID-19 de um 

vírus RNA conhecido há décadas, causador por exemplo do resfriado comum, mas com uma 

inquietante capacidade de mutação; parecia impossível prever o que rapidamente se instalaria 

no planeta como uma temível pandemia. 

Vamos percorrer por um momento a etimologia. Pan (pan) significa em grego 

aproximadamente “todo”. É por isso que o prefixo pan precede vários vocábulos para indicar 

um abarcamento da totalidade. Esse vocábulo também se refere ao tempo, indicando nessa 

língua algo como “para sempre”. Demos (deµos) designa a população. Por isso, pandemia 

ressalta o caráter universal, a totalidade da população mundial perseguida por esse 

microrganismo – esperamos que não para sempre – do qual, como todos os vírus, nem sequer 

se pode afirmar com certeza que seja um ser vivo. Trata-se nos vírus de um fragmento de ácido 

nucleico (vírus DNA ou RNA) recoberto por uma capa de lipoproteínas. Por si mesmos, não 

podem se reproduzir nem perdurar mais que algumas horas ou dias sobre mucosas, secreções 

ou superfícies manchadas com essas pequenas gotas chamadas de Flügge. Ingressando nas 

células de nossas mucosas, atacando-as e parasitando-as, utilizando seus ribossomos, aparelhos 

de Golgi onde se comanda sua reprodução, conseguem copiar sua sequência e, muitas vezes, 

“mutar”: ou seja, modificar a sequência desses ácidos que de três em três denominamos genes. 

Mutação que pode produzir cepas mais benignas; mas também fazê-las ainda mais malignas e 

 
38 Silvia Amigo é psicanalista. Formou-se médica e fez sua residência em psiquiatria, recebendo seu título de 
psiquiatra. Exerce sua prática na cidade de Buenos Aires. Pertence desde 1979 à Escola Freudiana de Buenos 
Aires, onde ocupou diversos lugares de trabalho. É A.M.E. e A.E. dessa instituição. Nesse âmbito, ministra 
habitualmente um seminário em que desenvolve uma investigação clínica. É colaborada habitual dos Cuadernos 
Sigmund Freud. Pertenceu durante dez anos ao Centro de Saúde Mental nº. 3, o “Ameghino”, onde iniciou a 
introdução, difusão, investigação e clínica psicanalíticas. Apresentou trabalhos e participou de vários congressos 
na América e Europa. É autora dos livros De la práctica analítica: Escrituras (Editorial R. Vergara, 1994) e 
Clínica de los fracasos del fantasma (Editorial Homo Sapiens, Rosario, 1999; segunda edição: Homo Sapiens, 
Rosario, 2005; terceira edição: Letra Viva, Buenos Aires, 2011; quinta edição: 2020); Paradojas clínicas de la 
vida y la muerte: Ensayos sobre el concepto de "originario" en psicoanálisis (Homo Sapiens, Rosario, 2004; 
segunda edição: Homo Sapiens, Rosario, 2009); Clínicas del cuerpo: El cuerpo, lo incorporal, el objeto a (Homo 
Sapiens, Rosario, 2007; segunda edição: Letra Viva, Buenos Aires, 2012); La autorización de sexo y otros ensayos 
(Letra Viva, Buenos Aires, 2014; segunda edição: Cascada de Letras, Buenos Aires, 2019) e de numerosos 
volumes coletivos, entre os quais se encontram Bordes…Un límite en la formalización (Homo Sapiens, Rosario, 
1996), Los discursos y la cura (Acme-Agalma, Buenos Aires, 1999), Psicopatología de la vida amorosa (Editorial 
de la Universidad de la Marina Mercante, Buenos Aires, 2007) e Acerca de la vida amorosa (Editorial de la Escuela 
Freudiana de Buenos Aires, Buenos Aires, 2011). 
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fabricar potencialmente milhares de cópias que se apropriam cada vez mais de células do ser 

vivo infectado. A situação, de fato, produz pânico. Que também refere ao prefixo pan (pan). 

Para representar, na mitologia grega, a um deus executor de um gozo todo, esse povo 

tão inventivo e rico em personagens mitológicos forjou a figura do deus Pan. Trata-se de uma 

divindade metade homem e metade animal, indicando que a esta última natureza pertence o 

irrestrito, quase instintual de sua busca por satisfação. Segundo a lenda, este ser anfíbio possuía 

uma capacidade sexual espantosa cuja consecução prescindia da aquiescência das jovens 

mulheres ou dos efebos, aos quais também perseguia quando tinha vontade. Corria atrás de 

ninfas e jovens rapazes com igual paixão. Fazia parte do cortejo do exagerado Dionísio, deus 

do vinho, da ebriedade, da paixão, do bacanal. Um dos mitos de sua origem o faz filho de Zeus 

e Hybris, a descomedida, característica que herdará de sua mãe. Suas vítimas, aterrorizadas, 

corriam apavoradas quando Pan se aproximava, visto que sabiam que eram incapazes de não 

serem tomadas nesse gozo superlativo. Quisessem ou não, sentiam-se logo objeto consumido 

por seu apetite desenfreado. Presumiam que seus corpos deveriam ser utilizados para o que a 

sua divina vontade de gozo lhe apetecesse. Não somente para satisfação sexual, mas também 

no eventual ímpeto de dano, sequestro ou assassinato. 

Dessa fonte mitológica provem a palavra pânico. Desse terror, dessa sensação de 

inermidade e total indefensibilidade, mais ou menos desse horror experimentavam seus sofridos 

eleitos. 

No caso desta variedade da família corona, COVID-19, é toda (pan) população do 

planeta que potencialmente poderia ser parasitada por esse estranho ser inclassificável. 

Primeira questão para a psicanálise: ao ocupar-se da singularidade, que nem sequer é 

logicamente o particular, isto é, um conjunto de sujeitos, mas de cada sujeito em nome próprio 

e um por um, não está habilitada para dar soluções universais. 

E mais: foi a psicanálise quem denunciou o caráter potencialmente mortífero da 

afirmativa universal, uma vez que quem não consegue se enquadrar ao traço que essa universal 

decreta para todos, fica isolado, apontado como inábil e em risco de extermínio. Não se pode 

deixar de notar o tratamento que Lacan (1964-1965) faz do silogismo aristotélico tão 

mencionado que reza: “Todos os homens são mortais. Sócrates é homem. Sócrates é mortal”. 

O analista denuncia que, ao admitir uma singularidade (um nome próprio ou um pronome 

pessoal de primeira pessoa), esta racha o universal. De fato, Sócrates não morreu por ser mortal, 

mas porque preferiu a cicuta a enquadrar-se nos mandatos da autoridade grega, que o obrigava 

a não alterar a ordem de seus discípulos com o ensino que levava a cabo em sua polis. Tinha 
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direito a preferir a morte, que no seu caso não se trata de um recurso melancólico, mas de um 

mero direito à dignidade. 

Nesta pandemia há, pois, encoberta em todos em risco, outro todo (mais pertinente em 

grego à palavra holos) que ordena a cada cidadão a aceitar as normas higiênicas em seu todo. 

A não expressar suas dúvidas ou a fazê-lo submetido ao escárnio do resto, ao castigo, ou à culpa 

íntima de perceber-se um perigo para os demais (PORGE, 2020). 

Nestas circunstâncias muito delimitadas, que ameaçam a mera sobrevivência da 

subjetividade de um determinado momento histórico, o analista, sem tirar os pés da base 

freudiana, sem pretender ser o dono da verdade39, pode (e então também deveria) se pronunciar 

na extensão. 

O que não lhe permite, como tratarei de expressar mais adiante, fazer algumas 

intervenções muito delimitadas sobre a subjetividade e sua tendência de chamar o Pai quando 

se sente em perigo. Geralmente sucede que a esse chamado respondam, em vez de descer dos 

céus bondosos anjos protetores, aqueles personagens que Lacan chamou “os deuses obscuros”. 

Confusos, os humanos descobrem de repente sua fragilidade e seu caráter mortal... e se 

entregam a seu patrocínio. 

Um exemplo assustador constitui o caso da Alemanha dos fins da década de 1930. 

Devastada pela hiperinflação, humilhada pela pesada tributação que lhe exigia o tratado de 

Versalhes após a derrota na Primeira Guerra Mundial, caiu, em pânico, nisso que Freud (1921) 

descreveu magnificamente em sua Psicologia das massas e análise do eu como a “hipnose 

coletiva”. Erigiu a Hitler como Führer, seu condutor e salvador. Líder carismático e paranoico 

de bizarros modos suburbanos, provavelmente em outras circunstâncias em sua polis teria 

terminado seus dias como um bêbado, predicando seu nacionalismo barato, seu preconceituoso 

e inculto antissemitismo, em uma taberna de sua Bavária natal. Ao contrário, em meio a 

desolação, fome, hiperinflação, humilhação e incerteza, o povo alemão almejou pelo Pai 

salvador para se colocar sob seu temível abrigo. Foi escutado: compareceu ao encontro Adolf, 

o suboficial inculto, o “barra brava”40 violento, o deus obscuro com seu cortejo de seguidores, 

proclamadores da pureza da raça e do elogio da morte. 

 
39 Nota da tradutora: a expressão argentina originalmente empregada pela autora, “cantar al mundo las cuatro 
verdades”, significa dizer algo muito claramente a alguém, sem rodeios ou disfarces, dizer uma verdade que o 
outro não quer ouvir. É semelhante ao dito espanhol “cantar las cuarenta”, que tem o sentido de chamar a atenção, 
repreender alguém, com razão, sobre um erro cometido. Como não foi encontrada uma expressão similar em 
português, decidiu-se pela utilização de “ser dono da verdade”, que surte melhor efeito nesta língua. 
40 Nota da tradutora: esse termo é utilizado na América Latina para designar grupos e indivíduos pertencentes a 
um fã-clube de torcedores de futebol, geralmente caracterizados por serem violentos, tanto dentro quanto fora dos 
estádios de futebol. 
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Frente à adversidade, para quem não logrou fazer do pai uma posição inconsciente, para 

quem não chegou então à verdadeira idade adulta (que não passa pelos anos que indica o 

calendário), resulta fácil retroceder ao infantilismo. Passada a infância e adolescência, o 

chamado ao pai só pode aproximar de nossas vidas a obscuridade do patrono terrível, do deus 

obscuro, do infalível portador de soluções, um personagem que nos salve e a quem delegamos 

o poder de nos castigar. Em povos assustados, vencidos, reduzidos à precariedade e com enorme 

marginalidade, a história nos encheu de exemplos. 

Certamente há líderes de outra natureza, esteja-se ou não de acordo com eles, desde 

Churchill e Roosevelt até Mandela e Gandhi. Mas não costumam ser muitos. Por isso, para o 

analista, a melhor garantia – parcial, como todas no terreno do humano – é a chegada, durante 

o percurso da análise, ao ponto de fazer diminuir, e assim acabar, com a religião do Pai. 

Seria esperançoso que aparecesse no horizonte um desses raros chefes de Estado, 

dotados da qualidade de depor-se quando seu tempo tiver acabado, mas é ainda mais raro. Por 

isso, a análise pessoal geralmente favorece que apareçam recursos para que cada um veja a 

situação traumática que lhe toque enfrentar. 

Pois bem: a aparição desta variedade viral põe o mundo inteiro em uma dessas situações. 

O que deve alertar o analista a desalentar esse tipo de pedido infantil. Antes de tentar fechar as 

fendas da ignorância, geralmente é mais proveitoso tirar partido delas. Os médicos, biólogos e 

virologistas pouco sabem da origem dessa mutação, e os mais sérios e respeitáveis fazem bem 

em dizê-lo francamente, enquanto, conscientes dos gaps de seu saber, avançam na investigação. 

Quem não suporta a angústia ou não imagina poder superá-la com falsa suficiência se 

volta a teorias de conspiração (impossíveis de comprovar, embora não impossíveis) ou ainda 

oferecem soluções “revolucionárias”, muitas vezes merecedoras da ironia de um Groucho 

Marx. 

Tratando de fazer honra aos parágrafos que antecedem, um analista deveria se ater ao 

que realmente sabe e deixar claro que, sobre este fenômeno da pandemia, encontra-se apenas 

entre o instante de ver e o tempo de compreender. Qualquer pessoa que hoje afirma estar no 

momento de concluir estaria enganando a si mesmo ou cometendo uma fraude. 

Mas não se trata de que não possamos aproximar, nutridos pelos mestres, algumas 

ideias. Temos recorrido a Freud que, ante o avanço do nazismo e habitando Viena como judeu 

em verdadeiro perigo de morte, se dedica a escrever um tratado sobre as massas, que até hoje 

nos ilumina sobre os efeitos de manada. Neste volume imprescindível, é preciso destacar que 

não menciona Hitler ou ao partido nacional socialista nem uma só vez. Ficando fora de qualquer 

disputa facciosa, escreve um tratado que transcenderá seu tempo histórico. Estando ele mesmo 
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ameaçado, bem como toda sua família, se sobrepõe à opinião pessoal e formaliza essa tendência 

humana a chamar à velha figura forjada por Darwin: ao pai da horda, père-orang, ao 

orangotango pré-cultural que com sua força nos defenda. 

Lacan, por sua vez, chamou de “Deuses obscuros” os líderes totalitários que nos 

prometem um “mundo feliz”. Assim, uma vez libertos dos “inimigos do povo” que nos 

impediriam o alcance dessa cessação da inevitável dor de existir. Afirmou que da fascinação 

pelos altares que erigem os humanos para estes deuses torna-se difícil escapar. 

Freud afirmou que sempre se pode somar mais um membro à massa... à condição de que 

se constitua, a qualquer custo, um inimigo a quem odiar. Eis aqui, nessa necessidade de 

exterminar a quem não se enquadre no traço que a universal prescreve, que jaz a lógica 

exterminadora dos universais; salvo se for tomado, como todo lógico consistente o faz, como 

meramente atributivo, e jamais como existencial. Bem o sabem os líderes carismáticos, que 

apontam ao judeu, ao negro, ao estrangeiro, alguns à maldade inerente do pobre, outros à 

avareza e à depreciação inata do rico... para coligar seus hipnotizados aderentes submergidos 

em alguma situação de medo. 

Freud (1930), em seu O mal-estar na civilização, enumerou três fontes de tal mal-estar: 

a natureza e suas forças desenfreadas – frente às quais o humano pouco pode fazer; o próprio 

corpo – prometido, como está, à decadência e à morte; e, por fim, o próximo, dado que dele 

potencialmente provém ao mesmo tempo nosso melhor auxílio e as mais temíveis agressões. 

Esta pandemia reúne em seu potencial deletério essas três fontes de agressão. Provém 

da natureza, a qual pertencem os ácidos nucleicos que fazem a patogenicidade do vírus. Este, 

por sua vez, é capaz de ferir severamente ou levar à morte o corpo próprio, ao qual professamos 

uma adoração narcisista. E, por fim, transforma o próximo (e a nós mesmos!), ainda mais perto 

e amado, em um potencial infectante perigoso. 

Estão, pois, dadas as condições sobre as quais um analista – sem sair do território onde 

lhe é lícito atuar – pode fazer pesar sua palavra na extensão. 

Em sua oportunidade de desalentar o chamado ao padroeiro salvador, ao bom papai que 

nos salve, ao condutor infalível que nos guie, assim leve este guia supostamente infalível para 

a figura de um estado anônimo e angelical. Pois o medo e as idealizações carregadas de 

ideologia tendem a fazer esquecer que este está conduzido por sujeitos que podem bem ser um 

Roosevelt ou um Gandhi, ainda que geralmente suceda que se trate de um Stalin ou um 

Mussolini. A idealização ideológica também habita em quem supõe ao Mercado e sua suposta 

autorregulação o Saber Absoluto (HEGEL, 1966), como se este não estivesse também regido 

por atores humanos. 
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Não estamos afirmando que o caso de Adolf Hitler seja homologável ao dos predadores 

líderes totalitários que assolaram o planeta. Ao indicar o inteiro do povo judeu como inimigo 

da humanidade e propor sua aterrorizante Endlösung41 admitimos que seu caso é incomparável. 

Mas, ainda assim, mostra a direção deletéria a que pode chegar o anseio de um salvador. 

Para dar exemplos da forma extremamente ideológica de enfrentar a pandemia, 

podemos nomear o negacionismo (também universal: aqui não acontece nada, trata-se somente 

de um resfriado) dos adoradores da economia (que encorajaram as pessoas que se abracem e 

beijem, se reúnam e festejem) e sua fé cega no mercado. Em aparente outro extremo (do planeta 

e supostamente do arco ideológico), China e sua temível política de vigilância biopolítica, onde 

não há resquício algum que fique livre à privacidade dos gozos de cada cidadão. Proibiu-se aos 

cidadãos, sob pena de castigos severíssimos, de saírem de suas casas. Situação claramente 

classificável de prisão domiciliar. 

Sem sair então das limitadas intervenções que um analista pode realizar no território da 

extensão, este pode indicar o perigo que implica - durante uma situação de medo, de perigo 

real, de pobreza e inermidade - acatar a solução de temível facilitismo, convocando um líder 

messiânico, a quem se atribuam poderes extraordinários: tanto nos dizendo o que temos que 

fazer, como levando-nos com alegre e irresponsável negacionismo à possibilidade de 

enfermidade e morte. 

Pois estamos advertidos de que, ao outorgar tais poderes de exceção a um sujeito ou 

instituição, colocamo-nos em risco certo de nos darmos conta muito tarde que nos encontramos 

frente ao império de um deus obscuro. 

 

REFLEXÕES SOBRE A INTENSÃO 

 

A pandemia de que padecemos é algo do real apenas enodado em elementos simbólicos. 

Sabemos, com os dados que nos oferecem a ciência, na verdade muito pouco: que se trata de 

uma mutação de um vírus Corona, tal como comentamos anteriormente. Conhecemos muito 

pouco: trata-se de um vírus RNA de uma só cadeia que se propaga muito rapidamente e se 

divide em altíssima velocidade. Sabe-se também que as cepas são distintas nas diferentes 

latitudes e altitudes do planeta. Nem sequer se está seguro quanto tarda em manter sua 

patogenicidade sobre as superfícies que nos extenuamos em limpar. Não foi encontrada até 

 
41 Nota da tradutora: termo alemão que significa “solução final”, fazendo referência ao plano de exterminação da 
população judia pelos nazistas no contexto da Segunda Guerra Mundial. 
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agora alguma vacina que previna a infecção, nem antivirais que o combatam. Os fármacos 

propostos são altamente tóxicos e ainda assim os resultados não são conclusivos. 

Na falta de uma amarração simbólica, o imaginário prolifera e é aterrorizante: cenas de 

valas comuns, de unidades de terapias intensivas lotadas, populações fantasmas em isolamento 

social, cobertas com máscaras, afastadas umas das outras, mensagens nos rádios que motivam 

a delatar quem descumpra as regras aos números oferecidos pelos governos... imagens de 

microscópio eletrônico do vírus em forma de bizarra coroa... teorias de conspiração que tentam 

preencher as fendas da ignorância. Conselhos “médicos” que apelam a velhas práticas 

(aspiração de vaporizações, gargarejos de todo tipo, chás quentes...). Apelo a teorias ou antigos 

saberes que pretendem preencher os ocos do que não se sabe. Reitera-se: geralmente é mais útil 

tirar partido da ignorância, para poder, talvez, produzir um novo saber. 

Na intensão os analistas, privados do atendimento presencial (ao menos na Argentina 

no momento está proibida) recorremos ao atendimento virtual. Através de telefones fixos, 

celulares ou telas com ou sem imagem. Estes recursos já eram conhecidos pelos analistas que 

atendiam pacientes de localidades do interior ou do exterior dessa maneira já há alguns anos. E 

havíamos comprovado que se tratava de uma forma eficaz, em que muito da psicanálise podia 

fazer seu efeito. Nesses casos, a presença à distância era escandida por sessões presenciais 

realizadas com diferentes frequências. 

O que é inédito é essa falta de escansão de contatos 2D com presença 3D. O que tira a 

falta dessa terceira dimensão, que outorga certos aspectos da presença inaláveis, na cena 2D? 

O da imagem é um âmbito de duas dimensões, da superfície, do plano. Inclusive se trata 

de uma imagem parcialmente restrita: não se vê ao estilo decorativo do consultório do analista, 

nem sua vestimenta, nem a forma de cumprimentar (a firmeza do aperto de mãos, beijo ou 

distância), nem seu aroma e nem os aromas que o circundam. O mesmo ocorre na direção do 

analista a seu analisante. E isto quando se trata de uma das múltiplas formas da videochamada. 

Muitas vezes se trabalha somente com a voz. Sem dúvidas, esta é uma das formas da presença. 

Seu timbre, seu estilo de fonação, seu volume, mesmo distorcidos, chegam a cada um dos 

participantes da sessão.  

Esta ocorre em meio à vida cotidiana e doméstica de ambos os participantes da cena 

analítica, o que tira essa geografia tão singular que constitui o consultório, mesmo se estivesse 

situado na casa particular do analista. O âmbito onde se exerce esta nossa “profissão 

impossível” nunca é um lugar acondicionado ao acaso. Sempre é um lugar organizado de 

alguma forma especial. Não se trata normalmente de uma decoração casual. Assim como para 

o analista com consultório, a forma de apresentação de um paciente é também uma letra que 
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em algum momento chegará ao destino e deixará ler algo da posição subjetiva de quem procura 

a consulta. Também para quem se dirige ao consultório para fazer sua sessão, o ambiente onde 

transcorrerá seu discorrer jamais revela-se neutro. 

Não estamos afirmando que o esforço de manter a análise em meio a condições de 

confinamento não tenha eficácia. Tem sim. E a grande maioria dos analistas recorre a esses 

instrumentos tecnológicos nesses momentos. E, para os analistas com suficiente tempo de 

prática, que tem ofertado esse espaço a cada paciente, um por um, a maioria de seus analisantes 

tem continuado suas análises. 

Mas paira uma pergunta... até quando esta restrição será suportada? Por que não 

acreditamos que esta modalidade possa se manter sine die? Há sim coisas que acontecem e vale 

a pena continuá-las sob essa modalidade, mas há outras que não são tão facilmente possíveis. 

Há algo do gozo que não se pode transmitir sem a terceira dimensão. Sobretudo quando 

se habita a mesma cidade e muitas vezes até o mesmo bairro, o rítmico contato das sessões não 

pode se sustentar senão virtualmente. 

Mais acima, afirmávamos que ainda não nos encontramos no tempo de compreender e 

estamos longe ainda do momento de concluir. Suspeitamos que certa forma de virtualidade 

chegou para ficar. 

Mas também começamos a pressentir que não tardaria em aparecer um limite à eficácia 

da presença do analista se a situação se prolongar sem um horizonte de finalização. 

Somente para aproximar uma formalização já construída pelo analista Jacques Lacan, 

se a pulsão é o eco no corpo do fato de que há um dizer, e se esta é aquilo que – em nosso 

entendimento,  já não de uma forma acéfala, mas com força motriz do desejo descolado de suas 

fixações fantasmáticas – se encontra ao final da análise... Como prescindir do encontro dos 

corpos no espaço do consultório por um longo tempo? Como sustentar um silêncio analítico 

(um sileo, calar e prestar atenção simultaneamente, em latim) muitas vezes necessário, sem que 

um taceo (o silêncio liso e plano do corte da linha) apareça no horizonte?42 

Enquanto continuamos nos esforçando para que nosso trabalho não se detenha, 

apostemos que este isolamento encontre finalmente seu término. 

 

 

 

 

 
42 A diferença entre o silêncio analítico como sileo é bem distinguido por Lacan do taceo, em vários seminários. 
Não se pode evitar aqui o percurso da obra em seu conjunto. 
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MASSAS, MAL-ESTAR NA CULTURA, BIOPOLÍTICA 

 

Para finalizar, uma volta sobre a extensão: quando Freud escreveu seu imprescindível 

ensaio sobre a massa e o horror que pode instaurar entre falantes, se desconhecia o potencial 

poder de controlar quase todos os movimentos econômicos, geográficos e até biológicos dos 

habitantes do planeta com os meios de vigilância informática, espécie de panóptico de pesadelo. 

Giorgio Agamben (1997) nos fez notá-lo em seu Homo sacer: o poder soberano e a vida nua. 

Estejamos alertas: ainda que seja imprescindível cuidar do nosso corpo orgânico, há uma 

confusão na alternativa que propõe os governos na superfície inteira do planeta: saúde ou 

economia. Para os gregos, ambas as categorias (soma e oikkonos) pertenciam ao cuidado da 

vida biológica. A verdadeira oposição desse povo que forjou a democracia era soma versus 

bios. Sendo bios a vida na polis, no laço social. 

É a partir desse pensador que recebemos um poderoso alerta: a geopolítica vai sendo 

substituída pela biopolítica, controle da intimidade do mais íntimo dos corpos: onde desejamos 

que este passeie, onde e com que goza, que coisas gosta de consumir e, last but not least, que 

riscos temos direito de desejar correr. 

Não permitamos que desta vida, a do laço social e cultural, em que podemos encontrar 

os gozos que dão sentido a nossas vidas, por si mesmas suficientemente difíceis, sejamos 

privados. Seja pelo aproveitamento concentracionário da letalidade potencial do vírus (que cai 

como uma luva a qualquer projeto de dominação), seja a um irresponsável negacionismo, que 

paradoxalmente serve aos mesmos fins. 

 

Tradução: Juliana Dalmina Aragão 

Revisão: Denise Cini 
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