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1. Escutando e ouvindo 

Freud observou que talvez exista um tipo de fala que 
seja precisamente valiosa, porque até o momento foi 

simplesmente proibida - isso significa, dita nas entrelinhas. 
É o que ele chamou de reprimido. 
Lacan (197 4-1975, 8 de abril, 1975) 

A primeira incumbência do psicanalista é escutar e escutar 

cuidadosamente. Embora isso já tenha sido enfatizado por di

versos autores, há surpreendentemente poucos bons ouvintes no 

mundo psicoterapêutico. Por que isso? Existem muitos motivos, 

alguns são simplesmente pessoais enquanto outros são mais estru

turais, rnas uma das razões mais importantes é que nossa tendência 

é ouvir tudo em relação a nós mesmos. Quando alguém nos conta 

uma história, pensamos em uma história similar (ou histórias mais 

extraordinárias) ,  que poderíamos também contar. Começamos a 

pensar em coisas que nos aconteceram e que nos permitem "re

lacionar" com a experiência da outra pessoa, para "saber" como 
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deve ter sido, ou pelo menos imaginar como nós nos sentiríamos 

se estivéssemos no lugar do outro. 

Em outras palavras, a maneira como escutamos está em grande 

parte focalizada em nós mesmos - nas nossas próprias experiências 

de vida, em nossos sentimentos semelhantes, nas nossas perspec

tivas. Quando conseguimos localizar nossas experiências, senti

mentos e perspectivas que nos remetem à outra pessoa, acredita

mos que nos "relacionamos" com aquela pessoa: dizemos coisas 

como, "Sei o que você quer dizer", "É': "Entendo", "Sinto por você", 

ou "Sinto a sua dor" (talvez bem menos "Fico feliz por você''). Nessa 

hora, nos sentimos solidários, empáticos ou sentimos pena pelo 

outro que se parece conosco; "Deve ter sido doloroso (ou mara

vilhoso) para você': dizemos, imaginando a dor (ou a alegria) que 

nós mesmos poderíamos ter naquela situação. 

Quando não conseguimos localizar as experiências, sentimen

tos ou perspectivas que se assemelhem com as do outro, temos a 

sensação que não entendemos aquela pessoa - de fato, podemos 

achar a pessoa estranha, se não tola ou irracional. 

Quando alguém não age da mesma forma que nós, ou não reage 

às situações como nós, ficamos geralmente perplexos, incrédulos, ou 

até mesmo espantados. Somos inclinados, nessas situações, a ten

tar corrigir as perspectivas do outro, a persuadir a pessoa a ver as 

coisas da maneira como as vemos, e queremos que ela sinta o que 

nós sentiríamos se estivéssemos naquela situação. Nos casos mais 

extremos, simplesmente julgamos o outro: como pode alguém, nos 

perguntamos, acreditar ou agir ou sentir dessa maneira? 

Colocando de forma mais simples, do modo como geralmente 

escutamos, deixamos passar ou rejeitamos a alteridade do outro. 

Raramente escutamos o que torna única a história contada por 
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outra pessoa, específica apenas para aquela pessoa; rapidamente 

assimilamos às outras histórias que ouvimos alguém contar com 

relação a elas próprias, ou que poderíamos contar sobre nós 

mesmos, omitindo as diferenças entre a história contada e aquela 

que nos é familiar. Apressamo-nos para encobrir as diferenças e 

contamos uma história parecida, se não idêntica. Na pressa para 

nos identificarmos com o outro, e termos alguma coisa em co

mum, forçosamente igualamos as histórias que são normalmente 

incompatíveis, reduzindo aquilo que estamos escutando ao que já 

conhecemos.1 O que achamos mais difícil de ouvir é o totalmente 

novo e diferente: pensamentos, experiências, e emoções que são 

muito diferentes de nossos próprios, e até de qualquer um que te

nhamos conhecido em algum momento. 

Acredita-se que nós seres humanos compartilhamos dos mes

mos e diversos sentimentos e reações ao mundo, que é o que pos

sibilita existir entendimento, uns com os outros, e que constitui 

a fundação da nossa humanidade compartilhada. Na tentativa de 

combater certos estereótipos dos psicanalistas, como um cientis

ta desinteressado, insensível, ao invés de um ser humano que tem 

vida e que respira, alguns terapeutas sugeriram que o analista de

veria ser regularmente empático com o paciente, ressaltando o que 

eles têm em comum, para estabelecer uma aliança terapêutica sólida. 

Embora esses profissionais tenham boas intenções (por exemplo, 

acabar com a crença da objetividade do analista), as expressões de 

empatia podem enfatizar a humanidade em que vivem analista e 

paciente, de modo a encobrir ou superar aspectos humanos que 

não são compartilhados. 2 

Eu proporia que quanto mais próximos consideramos os pen

samentos e sentimentos de duas pessoas, em uma determinada 

situação, mais poderemos entender que há mais diferenças do 

que similaridades entre elas - somos muito mais diferentes do que 
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pensamosP De qualquer forma, a construção de uma aliança 

supostamente conquistada por meio de uma resposta empática do 

analista (algo como, "deve ter sido doloroso para você': em resposta 
ao que o paciente acredita ter sido algum evento sofrido, como o 

término de um longo relacionamento) pode ser realizada simples

mente pedindo ao paciente que descreva sua experiência ("como 

foi isso para você?"), que tem a vantagem de não colocar palavras 

na boca do paciente (ver Capítulo 2). No trabalho que faço super

visionando psicoterapeutas de diferentes classes, percebo que os 

comentários feitos por eles, geralmente com a intenção de serem 

empáticos e promoverem ao paciente uma sensação de ser "compre

endido", geralmente erram o alvo, e o paciente responde, "Não, não 

foi doloroso. Na verdade, foi mais fácil do que eu pensava - nunca 

me senti melhor!': A analista que sucumbe à tentação de responder 

empaticamente frequentemente descobre que ela não está mais na 

mesma sintonia do paciente naquele exato momento.4 

Na verdade, podemos compreender muito pouco a respeito da 

experiência de alguém pelo relato ou assimilação à nossa própria 

experiência. Talvez estejamos inclinados a pensar que podemos 

superar esse problema adquirindo muito mais experiências de 

vida. Afinal, nossos pacientes acreditam sempre que não conse

guiremos entendê-los, a menos que sejamos velhos e inteligentes 

e que aparentemos, desde o início, uma boa e longa experiência 

de vida. Nós mesmos podemos cair em uma armadilha, se achar
mos que precisamos simplesmente expandir nossos horizontes, 

viajar para longe e aprender sobre outros povos, línguas, religi

ões, classes e culturas para, só assim, compreendermos muitos e 

os mais variados pacientes. No entanto, se a aquisição de comple

to conhecimento do mundo é útil, talvez não seja porque é preci

so entender "como vive a outra metade" ou como a outra pessoa 

realmente funciona, mas sim porque paramos de compará-la a 

nós próprios no mesmo nível: nosso padrão de referência muda 
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e deixamos de  nivelar todo mundo ao nosso próprio modo de 

ver e fazer as coisas. 

No início da minha carreira como psicanalista, uma mulher de 

seus cinquenta anos chegou ao meu consultório, chorosa, contando 

a história de como havia se casado, divorciado e mais tarde se 

casado novamente com o mesmo homem. Fiquei bastante incré

dulo, achando que aquele tipo de coisa só acontecia em Hollywood, 

e devo ter mostrado um olhar surpreso ou perplexo em meu rosto. 

Desnecessário dizer que a mulher pensou que eu a estivesse julgan

do e nunca mais voltou. Ela estava certa, naturalmente: eu estava me 

imaginando no lugar dela e achei aquilo quase impossível ou, no 

mínimo, desagradável. 

Nossa maneira habitual de escuta é altamente narcisista e ego

cêntrica, pois relacionamos tudo que a outra pessoa nos conta, 

com nós mesmos. Nos comparamos a eles, avaliamos se tivemos 

experiências melhores ou piores, e avaliamos como suas histó

rias e seus relacionamentos refletem em nós, se são bons, maus, 

amorosos, odiosos. É isso, resumindo, o que Lacan quer dizer 

com dimensão imaginária da experiência: a analista como ouvinte 

está constantemente comparando e contrastando o outro consi

go mesma, e sempre mensurando o discurso do outro baseado no 

tipo de imagem que reflete de volta nela - quer seja de alguém que 

é bom ou mau, rápido ou lento, perspicaz ou inútil. A dimensão 

imaginária diz respeito a imagens - nossa própria imagem, por 

exemplo- não a ilusão per se (Lacan, 2006, pp. 349-350).5 

Quando se opera na dimensão imaginária da experiência, a 

analista fica focalizada em sua autoimagem enquanto refletida 

nela pelo paciente e ouve o que ele diz somente quando aquilo 

reflete nela. Sua preocupação aqui é o que o discurso do paciente 

significa para ela e o que diz sobre ela.6 Ele está bravo com ela? 
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Estaria enfeitiçado por ela? Está criando uma imagem dela de 

alguém inteligente, confiável e útil ou de uma obtusa, não confi

ável e inútil? Quando ele fica falando ostensivamente sobre sua 
mãe, a analista se pergunta se ele não estaria, na verdade, diri

gindo as críticas a ela, que quer ser vista como uma boa mãe e 

não má. Se ele fala das notas que teve no vestibular ou de seu 

salário, a analista mentalmente compara suas notas e seus salá

rios com os dele. 

Escutar dessa forma faz com que a analista fique essencialmen

te incapaz de ouvir muitas coisas que o paciente diz - antes de 

mais nada, os atos falhos, que por vezes não fazem sentido, não 

refletem sobre a analista e, portanto, geralmente são ignorados por 

ela. Quando a analista está trabalhando essencialmente com a 

dimensão ou registro do imaginário, tudo aquilo que não pode ser 

facilmente comparado com suas próprias experiências (seu pró

prio senso de self- resumindo, seu próprio "ego': como devo usar 

o termo) passa despercebido e, de fato, o paciente frequentemente 

acaba não sendo ouvido.7 Uma vez que, de alguma forma, apenas 

o que é imediatamente significativo pode ser comparado, então 
aquilo que não for imediatamente significativo - insulto, vacilo, 

resmungo, fala deturpada, pausa, deslize, descuido, disparate, 

duplo e triplo significados, e assim por diante - é posto de lado ou 

ignorado. Tudo o que não se enquadra dentro de sua percepção, 

dentro de sua própria experiência de universo, é desconsiderado 

ou negligenciado. 

Isso significa essencialmente que quanto mais o analista traba

lha no modo imaginário, menos ele consegue ouvir. Nosso modo 

habitual de ouvir - tanto como "cidadãos comuns" quanto como 

analistas - envolve em primeiro lugar o registro imaginário e 

torna mais difícil a nossa audição. Como, então, podemos nos tornar 

menos surdos? 
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Dentro de si, bem como no mundo externo, [o analista) deve 
sempre esperar encontrar algo novo. 

Freud (1912b/1958, p. 117) 

O inconsciente se fecha na medida em que o analista não 
"serve mais de apoio ao discurso", porque ele já sabe ou 

pensa saber o que o discurso tem a dizer. 
Lacan (2006, p. 359) 

Se nossas tentativas de "entender" nos levam a reduzir inevi

tavelmente o que outra pessoa está falando àquilo que pensamos 

já saber (de fato, isso poderia servir como uma definição bastante 

exata de entendimento de modo geral),8 um dos primeiros passos 

que devemos dar é parar de tentar compreender tão rapidamente. 

Não é mostrando ao paciente que entendemos o que ele está dizendo 

que construiremos uma aliança com ele - especialmente pelo fato 

de que na tentativa de mostrar a ele que o entendemos, muitas 

vezes isso falha e demonstramos exatamente o oposto -, mas, sem 

dúvida, ouvindo o paciente como ele nunca antes foi ouvido. Tendo 

em vista que "o próprio fundamento do discurso inter-humano é o 

mal-entendido" (Lacan, 1 993, p. 184), não podemos contar com 

o entendimento para estabelecer um relacionamento sólido com o 

paciente. Em vez disso, devemos "apresentar um sério interesse por 

ele" (Freud, 1 9 13/ 1958, p. 1 39) através de uma escuta que mostre 

a ele que estamos prestando atenção naquilo que ele diz, de uma 

forma até então desconhecida por ele. 

Enquanto muitas pessoas que o ouviram no passado permiti

ram que ele falasse apenas brevemente e depois responderam com 

suas próprias histórias, perspectivas e conselhos,9 a analista deixa 

que ele fale mais longamente, interrompendo-o somente para al

gum esclarecimento sobre o que ele disse, para mais detalhes sobre 
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alguma coisa, ou para dar outros exemplos similares. Diferente 

daqueles que escutaram o paciente antes, a analista nota o fato de 

que o paciente usou as mesmas palavras ou expressões para carac

terizar sua esposa, no início da sessão, e sua avó há meia hora - ou até 

mesmo várias sessões mais tarde. Se a analista tomar para ela o que 

significa o discurso do paciente, ela não conseguirá tão facilmente 

se lembrar de muita coisa que ele disse, se o tema for o início da 

vida dele, com os irmãos, irmãs, ou os nomes das pessoas próxi

mas atuais. 

Quanto menos a analista se considerar o alvo do discurso do 

paciente, e quanto menos ela se preocupar se o que está sendo 

dito refere-se a ela, menos esforço ela terá que fazer para recor

dar o que foi dito10 (geralmente vejo como mau sinal quando uma 

analista só consegue resumir com suas palavras o que o paciente 

disse e não se lembra das palavras dele). Quanto menos ela avaliar 

por si todas as coisas que o paciente diz, mais facilmente poderá 

aproximar-se de suas próprias conclusões, de seu próprio quadro 

de referência. Somente desta forma ela pode explorar o mundo 

como o paciente o vê e o experimenta, não pelo "exterior" - isto é, 

pela imposição de sua própria forma de funcionar no mundo, seu 

modus vivendi, sobre o paciente -, mas sim para maior ou menor 

grau do "interior" (obviamente que emprego tais termos de forma 

aproximada aqui).11 

Isso não significa que a analista deva basicamente ver o mundo 
do paciente da forma como ele o vê, pois o paciente vê apenas uma 

parte e não quer ver as outras, especialmente aquelas que ele consi

dera repugnantes ou repulsivas.12 Ainda que ela ouça atentamente a 

história conforme contada pelo paciente, ela não deve acreditar em 

tudo o que ouve, e é sempre recomendado que não expresse uma 

descrença muito grande, pelo menos no início. Na maioria dos ca

sos, mostrarmo-nos céticos ao ouvir toda a história- de um deter-
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minado evento ou da vida de modo geral do paciente - ou somen

te uma versão cuidadosamente orquestrada de algumas partes 

é algo que deve ser introduzido gradualmente; de outra forma, 

o paciente pode ter a impressão de que não acreditamos em nada 

do que ele diz, e vai fazer o que é mais comum, que seria procurar 

alguém que acredite nele. Isso pode ser especialmente importante 

quando o paciente estiver com problemas conjugais e tenha nos 

procurado por insistência de sua esposa; se ele não encontrar em 

seu analista um aliado, pelo menos temporariamente - alguém que 

acredite no seu lado da história -, irá buscar um profissional que este

ja disposto a aliar-se a ele. 

Por outro lado, um adolescente que esteja acostumado a ser 

bem -sucedido ao ludibriar os adultos ficará melhor se encontrar 

ceticismo por parte do analista, desde o início; se o analista mos

trar que acredita na história - que na verdade o adolescente não fez 
nada de errado e é vítima das circunstâncias, por exemplo - a aná

lise vai aterrizar antes mesmo de ter decolado. Algumas expressões 

de ceticismo podem fazer sentido com pessoas que já estiveram 

em análise anteriormente, ou com aqueles que estão familiarizados 
com a teoria psicanalítica. 

Nas conversas do dia a dia, geralmente mostramos que esta

mos ouvindo as pessoas ao balançar a cabeça ou dizer "sim'', ou "é", 

ltudo o que possa parecer favorável - que concordamos e compra

mos a história que está sendo contada. O discurso analítico, por 

outro lado, nos solicita algo diferente: requer que mostremos que 

estamos ouvindo atentamente, sem sugerir que estamos ou não 

acreditando naquilo que ouvimos. 

A analista deve também evitar jeitos convencionais de expres

sar a atenção àquilo que alguém está contando, como, por exemplo, 

dizer "interessante': ou "fascinante", pois esses comentários são 
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vulgares, e geralmente sugerem uma perspectiva distante e con

descendente. Sugerem também que a analista pense que ela enten

de o que o paciente disse. Ao invés disso, ela deveria desenvolver 

ampla gama de "hums" e "hãhs" (não "hãhãs", que podem signifi

car concordância, pelo menos nas línguas inglesa e portuguesa), 

de diversos tons e intensidades, que encoraje o paciente para con

tinuar aquilo que está dizendo, ou para explicar alguma coisa, ou 

simplesmente para indicar ao paciente que ela o está acompanhan

do, ou pelo menos que está acordada e querendo que ele continue. 

Uma das vantagens desses sons é que seus significados não são fa

cilmente identificáveis e o paciente pode projetar muitos significa

dos diferentes com qualquer um dos sons. 

Por exemplo, "hum" é um som que de vez em quando faço para 

indicar simplesmente que ouvi o que o paciente disse e às vezes ele 

o interpreta como um som cético, por não estar muito confortável 

com a perspectiva que se propõe - ou seja, ele acredita que estou 

questionando sua perspectiva. Muitas vezes não tenho tal intenção 

quando faço esse som, mas "huh" é tão ambíguo, que um paciente 

que esteja desconfiado de seus próprios motivos ou perspectivas, 
pode "ouvir" o som como um pedido para que ele explore o assun

to. Ele projeta suas próprias suspeitas em mim, e estas só conse

guem vir à tona e serem discutidas se primeiro forem atribuídas 
a mim. 

Dado que as regras implícitas de conversação do dia a dia reque

rem que cada um fale na sua vez (embora muitas dessas regras sejam 

violadas por tantas pessoas que encontramos na vida!), a analista 

precisa encorajar o paciente para continuar falando, mesmo quan

do as convenções habituais solicitariam que ele parasse um pouco e 

deixasse a analista falar. Isso quer dizer que a escuta da analista não 
é passiva - realmente, deve ser bem ativa. A analista que não faz 

contato visual com o paciente e/ ou que fica escrevendo tudo o que 
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o paciente diz, provavelmente não o estimulará a continuar falando. 

Se a analista estiver disposta a engajar o paciente no processo ana

lítico, ela deve ser tudo, menos uma observadora objetiva e distante 

- deve manifestar participação ativa no processo. Quanto mais ela se 

envolver, mais envolvido o paciente se sentirá - parto do princípio 

que o envolvimento da analista precisa ser do tipo aberto, interes
sado e incentivador e não de defesa, sufocante ou autorrevelador. 

Um dos meus pacientes diz, de vez em quando, que durante nossas 
sessões ele tem a impressão que está surfando nas ondas (minhas) de 

"hums" e "hãs"; ele faz esses comentários nos momentos que sente 

que as ondas estão menos abundantes do que o habitual - ou seja, 

quando ele acha que não o ouço como normalmente. 

Isso aponta para um aspecto no qual a "neutralidade da analista'' 

é um mito - a analista pode ser tudo, menos neutra, indiferente, uma 

figura inativa no campo analítico. O Capítulo 4 trata desse tema 

com maior profundidade. 

Atenção flutuante 

Tão logo alguém deliberadamente concentre sua atenção 
até certo ponto, ele começa a selecionar o material diante 

dele; um ponto ficará fixado em sua mente com uma clareza 
particular, e outros desconsiderados, e ao fazer esta seleção, 

ele estará seguindo suas expectativas ou inclinações. 
Entretanto, isso é rigorosamente o que não deve ser feito. 

Ao selecionar, se ele segue suas expectativas, corre o risco de 
nunca encontrar nada além daquilo que já conhece. 

Freud (1912/1958, p. 112) 

O que a analista escuta? Esta pergunta supõe que há algo em 

especial que a analista deveria escutar, enquanto os experientes 

concordam que não importa o que eles esperem que aconteça em 
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qualquer análise, ficarão sempre surpresos com o que encontraram. 

Freud ( 19 12b/ 1958, p. 1 1 1 ) recomendou, com razão, que devemos 

abordar cada novo caso como se fosse o primeiro, no sentido de 

que não devemos presumir nada do que vai ocorrer, mantendo a 

"atenção totalmente suspensà', também conhecida como "atenção 

uniformemente suspensà' ou "atenção flutuante': e assim seremos 

capazes de ouvir aquilo que aparecer nas "associações livres" do 

paciente. ''Atenção flutuante" é o que nos possibilita ouvir o que 

é novo e diferente naquilo que o paciente diz - ao contrário de 

simplesmente ouvir o que queremos ouvir, ou o que de antemão 

esperamos ouvir. Desenvolvemos a prática de tal atenção (que não 

é nada fácil de sustentar) na tentativa de reconhecer a alteridade, 

as diferenças do outro com as nossas.13 

Mas o que é exatamente "atenção flutuante"? Não é um tipo 

de atenção que se prende a uma determinada afirmação que o 

paciente faz e - na tentativa de gravá-la na mente, analisá-la pro

fundamente ou ligá-la a outras coisas - acaba perdendo o que mais 
o paciente disse. É muito mais uma atenção que flutua de ponto a 

ponto, de afirmação em afirmação, sem necessariamente procurar 
tirar conclusões a partir desses pontos, interpretá-los, unificá-los 

ou somá-los. É uma atenção que compreende no mínimo um nível 

de significado e consegue ouvir todas as palavras e a maneira como 

são pronunciadas, incluindo velocidade, volume, entonação, emoção, 

deslize, hesitação, e assim por diante. 

Lacan (2006) ironizou certos analistas que pesquisam a respeito 

de um terceiro ouvido (acima de tudo, Theodor Reik), com o qual, 

presumivelmente, ouvem significados ocultos, um significado além 

dos significados que já tenha sido encontrado na fala do paciente: 

Mas, qual é a necessidade que um analista tem de um 

ouvido extra, quando algumas vezes parece que dois já 
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são demais, visto que corre desenfreado para o mal

-entendido fundamental, causado pela relação de compre

ensão? Digo repetidamente aos meus alunos: "Não 

procurem entender!" Que um de seus ouvidos torne-se 

tão surdo, quanto o outro seja aguçado. E esse é o que 

você precisa emprestar para ouvir sons, fonemas, pala

vras, locuções, frases, não se esquecendo das pausas, 

escansões, cortes, pontos finais e paralelismos. (p. 471) 

A visão de Lacan aqui é que quando a analista se torna obcecada 

em compreender o significado do que o paciente tenta conscien

temente transmitir, seguindo todas as complexidades da história 

que ele está contando, ela sempre deixa de ouvir o modo como 

ele transmite o que diz - as palavras e expressões que ele usa e 

seus lapsos e sons indistintos. É melhor tapar o ouvido que escuta 

apenas o significado, ele sugere, do que submeter o ouvido que 

ouve discursos supérfluos adicionando um terceiro. Quando, por 

exemplo, o paciente começa a sentença com "por um lado': pode

mos ter certeza de que ele tem outro "lado" em mente; toda

via, no momento em que o primeiro "lado" for apresentado, ele 

provavelmente terá esquecido o segundo "lado", e nesse caso ele 

provavelmente dirá, "Bom, sei lá", e pensará alegremente em ou

tra coisa. A analista não deve, porém, deixar assim tão leve: o que, 

realmente, era o outro lado? Sua importância está naquilo que está 

pelo menos momentaneamente esquecido. 

Ficar preso à história que está sendo contada é uma das maiores 

armadilhas para os novos analistas e, não surpreendentemente, eles 

se prendem mais facilmente à história quanto mais esta se pa

rece com seus próprios interesses, ou mais estreitamente com suas 

preocupações, ou reflete sobre elas como indivíduos ou profissio

nais. O mais importante para o paciente, especialmente no início 
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da análise, é que a analista - assim como com qualquer outra pessoa 

que ele converse nas diversas situações da vida - alcance essa fala, 

compreenda o ponto de vista que ele está tentando formar. O pa

ciente dificilmente começa a análise com o desejo explícito de que 

a analista ouvirá algo, no que ele está dizendo, que seja diferente 

do ponto que conscientemente está tentando superar. A analista, 

por outro lado, deve se desabituar a escutar de forma convencional 

e perceber que é menos importante compreender a história ou o 

detalhe do que a importância de perceber de que modo é contada. 

A atenção flutuante é uma regra - na verdade, uma disciplina 

- designada a nos ensinar a ouvir sem entender. Além do fato de 

que o entendimento geralmente leva a analista a se defrontar e a se 

concentrar, apresentando uma infinidade de fenômenos imaginá

rios (por exemplo, comparando-se ao paciente e preocupando-se 

com sua própria imagem refletida pela fala do paciente, como já 

mencionei anteriormente), frequentemente há muito pouco que 

pode ser entendido no discurso do paciente. Por que isso? 

A história não faz sentido (ou muito sentido) 

O inconsciente não é perda de memória, 
é não se recordar daquilo que se sabe. 

Lacan (1968b, p. 35) 

O paciente conta uma história a respeito de si próprio que é 

bastante parcial, nos dois sentidos: ele deixa de lado uma boa parte 

da história - sentindo que não é importante, pertinente, ou agra

dável para si mesmo, ou simplesmente "se esquece" - e apresenta 
a história como se desempenhasse um papel cristalino de herói, 

vítima, "o bonzinho", ou (menos comumente) idiota ou criminoso. 

A história que ele conta é sempre gradativa, fragmentada, cheia 

de lacunas e buracos, e essencialmente compreensível apenas para 
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ele mesmo, pois só ele está a par do que deixou de falar (embora 

às vezes ele também fique na dúvida) e só ele admite sua própria 

perspectiva a respeito da difícil situação. Mesmo assim, ele pode 
ficar indeciso (ou ter dúvidas) sobre sua própria participação na 

história: na sessão, talvez tente convencer a analista, e desse modo se 

convencer, de que foi vítima da situação, mas talvez não endosse to

talmente aquela opinião, intimamente. Parte do trabalho da analista 

é garantir que a parte dele que não endossa esse ponto de vista possa 

ser expressa e ter uma escuta efetiva, digamos assim. 

Muitas vezes, a história contada simplesmente não faz sentido 

para o ouvinte, não importa quão criativo ou intuitivo ele seja, por

que muito foi deixado de fora; a tarefa do analista, nesses casos, é 

levar o paciente a preencher as lacunas (que remetem à opinião 

de Freud de que o principal objetivo de uma análise é preencher 

as lacunas na história do paciente) .14 Em outros casos, todavia, a 

história é embrulhada ordenadamente, com um belo laço em cima, 

e ainda que o afeto pareça desproporcional a ela, não faz qualquer 

sentido no contexto da vida do paciente como tem sido descrita 

até agora, ou parece curta demais e insípida. De fato, o paciente 

pode se mostrar extremamente satisfeito com sua explicação sobre 

o evento em questão, e a analista ainda pode se perguntar por que 

ele está tão em paz com a explicação se precisou mencionar tudo 

isso. Alguma coisa não está encaixando, não faz sentido - o problema 

não é com a história em si, mas com o fato de ter sido dita em uma 

sessão de análise, nesse momento particular da terapia. 

Se podemos dizer que há, realmente, algo em particular que a 

analista escuta, é aquilo que não encaixa, que não faz sentido, ou 

parece fazer sentido demais e, portanto, soa problemático. Tudo 

isso está ligado à repressão. Quando o paciente trunca sua história 

suprimindo certos elementos, pode ser que o faça conscientemente, 

sabendo que procura se mostrar à analista de determinada manei-
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ra (ora agradável, ora desagradável), mas ele também pode estar 

fazendo isso inconscientemente, por razões das quais não esteja 

ciente. Ele pode não estar ciente (e talvez resista em tomar conhe

cimento) da forma com que situa a analista em sua organização 

psíquica - do tipo ou qualidade de transferência que ele tem 

com ela - ou do que ele está tentando conseguir em relação a 

ela. Similarmente, ele pode ter se esquecido de certos elemen

tos da história e poderá relembrá-los somente após considerável 

tempo de trabalho analítico. 

Detalhes importantes podem ser deixados de fora na fala do 

paciente, a respeito de uma história específica que levaria apenas 

minutos para contá-los, mas talvez sejam deixados fora da ima

gem que ele pinta de sua vida. Um paciente me contou, logo no 

início de sua terapia, que ele era um "canalha'' e que sentia que 

sempre tinha tido uma "alma diabólica''. Todavia nada que ele me 

contou sobre a história de sua vida, nas primeiras semanas de 

consultas, indicava algo particularmente repugnante ou deson

roso. O pior comportamento que ele foi capaz de apontar foi ter 

pisoteado no jardim recém-plantado do vizinho quando criança, 

e a hipótese que levantei foi que ele tinha um superego muito crí

tico (quem sabe levado pela acusação feita pelo seu pai, muito 

cedo na vida, de que ele havia roubado dinheiro que, na verdade, 

tinha sido encontrado no chão). Foram diversos meses de análise 

antes que ele se lembrasse, através de associações com alguns 

sonhos, das circunstâncias sobre a hospitalização de um membro 

da família e a gravidez de uma ex-parceira, seus sentimentos de 

culpa sobre os quais não havia dito nada antes. As razões da 

severa opinião sobre ele mesmo - que ele próprio realmente não 

entendia, já que se achava uma pessoa essencialmente boa - vieram 

à tona quando se lembrou desses incidentes, e a recordação e 
discussão sobre eles permitiram que parte dessa aspereza final

mente se dissipasse. 
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Um "dizer" [un "dire"] é semelhante a um evento. Não 
é um rápido vislumbre ou um momento de saber . . .  Nem 

toda fala ["parole"] é um dizer, ou então toda fala seria um 
evento, o que não é o caso, e não falaríamos de "palavras 

inúteis". 
Lacan (1973-1974, 18 de dezembro, 1973) 

A pluralidade de significados é um equívoco que favorece a 
passagem do inconsciente para o discurso. 

Lacan (1976, p. 36) 

A repressão é a luz que guia a psicanálise (se me permite a natureza 

paradoxal da metáfora, repressão sempre vem associada com escuri

dão). Virtualmente, tudo que fazemos como analistas deveria ser pro

jetado para chegar ao reprimido de forma mais ou menos direta. Por 

este motivo é que nosso foco está constantemente no que ficou fora 

da equação, fora da história, fora do quadro que o paciente pinta de si 

mesmo e de sua vida. Por este motivo damos atenção especial aos de

talhes que ficaram "acidentalmente'' fora da história quando contada 

pela primeira vez. É por isso que nossos ouvidos se animam quando 

o paciente de repente não consegue se lembrar o nome de seu melhor 

amigo. Por isso ficamos intrigados quando uma sentença é interrom

pida e reiniciada de uma outra forma (nosso interesse está na inter

rupção da narrativa e não na continuidade). Por este motivo, como 

em Freud ( 1900/1958, p. 5 18), damos um peso extra aos elementos 

de um sonho que foram esquecidos quando da primeira vez que foi 

contado, e só relembrados depois, quando o paciente os associou com 

o seu sonho. É por isso que o comentário precipitado ou improvisado 

feito depois da sessão, já indo para a porta, é o mais importante. 

Para a analista, cada história contada pelo paciente é suspeita. 

Não apenas por ser incompleta ou muito conveniente, mas também 
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provavelmente por ter sido contada aqui e agora para certos fins 

estratégicos ou táticos - para agradar ou desagradar a analista, 

para provocá-la, para ganhar ou perder seu amor hipotético, para 

sustentar ou destruir determinada imagem -, propósitos estes que 

talvez não estejam claros, e mesmo assim tenham um papel impor

tante no formato definitivo que a história leva. 

A ideia de que devemos abordar cada novo paciente incondi

cionalmente, como se ele fosse o primeiro, não implica que teremos 

que agir como se não soubéssemos nada de psicanálise - como se 

não soubéssemos que a presença de sintomas na vida do paciente é 

indicativo de repressão (já que os sintomas representam o retorno 

do reprimido) , que atos falhos e ações confusas são minissintomas 

que também representam o retorno da repressão, que a retórica do 

sujeito nos auxilia a apontar a repressão (o elemento mais impor

tante da lista, que é muitas vezes reservado para o final - "meus 

amigos e irmãos, para não falar da minha mãe", um exemplo de 

paralipse ou preterição - e a resposta mais provável para uma 

pergunta muitas vezes mencionada sob o pretexto da negação -

''A pessoa que mais me castigou? Não sei se poderia dizer que foi 
o meu pai") .15 

Os psicanalistas têm sido levados a examinar inumeráveis 

manobras retóricas do paciente, em termos de tipos de movimentos 

de defesa que elas envolvem. Assim como os sonhos são formados 

conforme a condensação e o deslocamento - associados por Lacan 

(2006, pp. 5 1 1 -5 15) com metáfora e metonímia - que dissimulam 

desejos inconscientes, o discurso do paciente funciona de acordo 

com a pletora de outros mecanismos projetados para manter o 

material inconsciente. A espontaneidade do paciente emprega fi

guras retóricas (que são bem conhecidas dos gramáticos e linguis

tas ), para não dizer certas coisas e assim evitar que algumas ideias 

cheguem à superfície. Ele eventualmente falha em seu empenho: 
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as coisas escapam, e a analista treinada para detectar esses materiais 

retóricos - "o psicanalista é um retórico", disse Lacan ( 1 977- 1978, 

15 de novembro, 1 977) - aprende onde intervir para frustrá-los. 

Quando alguém usa uma metáfora mista, por exemplo, é porque 

muitas vezes uma das palavras na metáfora, que veio primeiro à 

mente, está incomodando aquela pessoa. Um dos meus pacientes 

disse certa vez, "pare de bater nesse assunto" porque o termo 

"arbusto'' pareceu a ele ter conotação muito sexual, como se trouxesse 

pensamentos sexuais que ele não queria discutir (muitas vezes é 

incrível como as substituições podem ser feitas). Podemos igual

mente imaginar alguém dizendo "pare de contornar o arbusto", em 

que exista algum pensamento sádico ou masoquista sobre bater, 

que a pessoa queira manter fora da vista ou da mente. 

Metáforas mistas são muito comuns em análise e também no 

dia a dia. É claro que podem simplesmente indicar que o paciente 

não conhece realmente as metáforas que está usando, mas muitas 

pessoas fluentes no idioma conhecem de cor muitas expressões 

idiomáticas e conseguem entender imediatamente por que tro

caram o termo, quando a analista simplesmente repetiu o termo 

trocado. A metáfora mista "bater no assunto" pode ser entendida 

como uma formação conciliatória entre "bater no arbusto" e "contor

nar o assunto". Em termos retóricos isso pode ser chamado de 

catacrese, que designa o uso indevido de palavras. Em qualquer 

dos casos, sugere ao profissional atento que algo está sendo evitado 

ou que outro conjunto de pensamentos está interferindo na con

clusão do conjunto de pensamentos inicial. 

Consideremos outra figura de retórica ou figura de estilo: 

litotes, também conhecidas como meias palavras, são constante

mente usadas em sessões e sempre precedidas de uma ligeira pausa. 

Um dos meus pacientes ia dizendo (conforme ele explicou depois), 
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"eu realmente cobiço a mulher do meu melhor amigo", mas ate

nuou dizendo: "Eu não a acho sem atrativos". A ligeira pausa que 

ele introduziu, combinada com a elaborada dupla negativa, sugeriu 
a mim que alguma coisa havia ficado sem ser dito; como se revelou, 

um certo pensamento foi evitado porque o paciente julgou inacei

tável, pensando "Como posso ser tão baixo para cobiçar a esposa 

do meu melhor amigo?". 

Outra paciente negou-se a dizer a última palavra pretendida 

"parar" - de uma frase que ela começou da seguinte forma: ''Aquilo 

[seus pais a segurando e fazendo cócegas até ela quase perder o 

fôlego] poderia ser divertido até um ponto e daí eu queria .. :: As reti

cências da palavra "parar", que talvez ela tenha achado óbvia, dado 

o contexto, sugeriu-me um conjunto de pensamentos bem diferentes 

daqueles que relutava expressar: ela queria que aquilo continuasse 

para sempre, ainda mais intenso, ou até mesmo que tivesse tido 

alguma conotação sexual. Eu poderia ter dito a mim mesmo, 

"Sei o que ela quer dizer, mesmo que não tenha sido o que disse': 

mas quando repeti a frase incompleta, "você queria .. :: ela disse que 

quando falou estava distraída com pensamentos confusos sobre 

coisas embaraçosas. 

Essas reticências ou omissões podem passar despercebidas por 

seus amigos nas conversas de rotina, mas em análise servem como 

uma espécie de índice ou indicador de dissimulação. 

Como já indiquei em outro momento (Fink, 2004, pp. 72-75), 

muitos outros esquemas retóricos, como o pleonasmo, digressão, 

perífrase, contração, e ironia, podem assumir uma qualidade 

defensiva, especialmente no contexto analítico. Espero que esses 

três exemplos tenham sido suficientes para deixar claro até que 

ponto essas figuras de linguagem não são "meras formas de falar': 

como o paciente tende a pensar, e que o ouvinte atento pode 
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aprender a lê-las como placas indicadoras de quilômetros ao longo 

da estrada, em direção ao reprimido. O inconsciente ao trabalhar 

nos sonhos emprega condensação e deslocamento, e o paciente ao 

falar de seus sonhos emprega virtualmente todas as figuras de retó

rica e figuras de estilo. Para a analista, "nada é somente uma figura 

de linguagem': A maneira de uma analista ouvir atende tanto ao 

que está quanto ao que não está sendo apresentado, tanto aquilo 

que é declarado quanto o que é evitado. Na essência, lê-se todo o 

discurso como uma formação conciliatória produzida igualmente 

pelas forças rivais. 

Quando a analista se fixa exclusivamente na história ou no 
ponto conceitual que está sendo proposto, ela geralmente não con

segue ouvir as figuras de linguagem empregadas e assim ouvirá 

apenas em um nível - no nível que o paciente está tentando trans

mitir, conscientemente. Ela falha, então, na leitura de diversas pautas 

em que a música do paciente está realmente escrita. 

Ouvindo apenas o que esperamos ouvir 

A essência da linguagem nunca foi servir a função da 
comunicação. 

Lacan (2005a, p. 106) 

O perceptum [aquilo que é percebido] já está estruturado 
[pela linguagem]. 

Soler (2002, p. 33) 

Existem ainda, naturalmente, outras razões pelas quais é tão 

difícil para a analista ouvir exatamente o que o paciente diz, pelo 

menos algumas que estão relacionadas com a interação entre lin

guagem e percepção. Neurobiólogos e psiquiatras têm indicado 

a importância da "filtragem sensorial" para a capacidade de não 
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prestar atenção aos estímulos perceptivos, que parecem sem 

importância na tarefa ou na meta que se tem em mãos (Green, 

2001 ,  pp. 77-79). Diversos trabalhos sobre o cérebro e os sistemas 
perceptivos foram feitos e sugerem que muitas pessoas que são 

classificadas como autistas, esquizofrênicas e psicóticas, geralmente 

(embora eu não esteja sugerindo que não existam diferenças 

importantes entre elas) ,  "sentem-se 'bombardeadas' por uma carga 

sensorial e não conseguem filtrar . . .  estímulos irrelevantes" (p. 78), 

"estímulos irrelevantes" sendo aquelas percepções que elas não de

sejam prestar atenção necessariamente, em um momento qualquer 

em especial, mas que as perturbam de qualquer forma. Em outras 

palavras, elas não conseguem prestar atenção em muitos estímulos 

da forma como a maioria das pessoas consegue, por possuírem um 

"filtro", por assim dizer, que permite a entrada de alguns estímulos 

enquanto outros ficam de fora, com base em uma suposta tribu

tação daquilo que é importante e do que não é, que se situa fora 

da consciência, antes da consciência. Somente aqueles estímulos 

que conseguem ultrapassar o filtro - os que são considerados 

relevantes àquela tarefa proposta - são de fato autorizados a irem 

para a consciência. 

Essa pesquisa foi corroborada em nível clínico pelos diversos 

casos de "sobrecarga sensorial': relatada por pacientes psicóticos, 

em que barulhos, que anteriormente não se ouvia, ou que se mis

turavam com o ambiente, começaram a se tornar insuportáveis 

(altos, insistentes e não ignoráveis), odores que eram agradáveis 

anteriormente, ou imperceptíveis, de repente se tornaram insupor

tavelmente fortes e repulsivos, e cores, formas e gestos que antes 

não se destacavam começaram a monopolizar a consciência e a 

dominá-la. O momento em que essas percepções começam a afetar 

tais indivíduos é sempre muito estressante, sinalizando que as pes

soas correm perigo de passar por um surto ou episódio psicótico 

(privação prolongada do sono pode causar incapacidade de "filtrar" 
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estímulos naqueles que são psicóticos) .  Em alguns autistas e esqui

zofrênicos, por outro lado, a dificuldade de filtrar estímulos pode 

ser permanente, não necessariamente indicando perigo iminente 

de qualquer tipo; a dificuldade não vem e vai como acontece na 

paranoia, em que surtos podem ser seguidos de aparente remissão, 

e então mais problemas virão depois. 

Embora os pesquisadores especialistas em biologia conside

rem a dificuldade de filtrar estímulos como um problema estrita

mente fisiológico, devido a alguma má formação em uma estrutura 

específica do cérebro ou algum descontrole químico, me parece 

ser igualmente provável (se não mais) que a linguagem desempe

nhe um papel significativo na capacidade de filtrar estímulos, pois 

aqueles que são incapazes de filtrar as percepções da forma habi

tual, normalmente, não falam ou pensam do mesmo jeito daqueles 

que conseguem filtrar tais percepções. Talvez não sejam as difi

culdades de filtragem que causam problemas com a aquisição da 

linguagem, mas os problemas com a aquisição da linguagem que 

causam dificuldades de filtragem. 

A linguagem não é assimilada da mesma maneira por esses 

motivos, nem funciona da mesma forma para eles, como ocorre 

para os que chamo de "neuróticos comuns': Conforme já disse em 

outra ocasião (Fink, 1 997, 2005b) , existem pelo menos dois modos 

diferentes principais de se inserir na linguagem, o que podemos 

chamar de "modo neurótico comum'' e o "modo psicóticd'. O modo 

neurótico comum leva ao predomínio habitual do pensamento 

baseado na linguagem (ao contrário do modo visual ou outros mo

dos de pensamento), uma divisão entre consciente e inconsciente 

(e o conflito generalizado de sentimentos referido em psicanálise 

como "ambivalência': sendo alguns sentimentos conscientes e ou

tros inconscientes, por assim dizer),16 e a capacidade de ouvir o 

significado de ambas as formas, literal e figurada ao mesmo tempo. 
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O modo psicótico leva ao aprendizado da linguagem apenas por 

imitação, sem divisão entre consciente e inconsciente (portanto 

sem a ambivalência per se), e à incapacidade de ouvir uma expressão, 

tanto no sentido literal quanto no figurado, ao mesmo tempo. 

Ao invés de tentar explicar aqui em detalhes, ilustrarei com 

alguns comentários que Temple Grandin ( Grandin & Johnson, 

2005), uma pesquisadora que estuda o comportamento animal, 

autismo e o relacionamento entre eles e que se considera uma au

tista (justamente por isso, sem dúvida), faz sobre sua própria relação 

com a linguagem: 

Eu brigava [na escola] porque as crianças me amola

vam. Me chamavam de nomes como "retardada", ou 

"gravador". Me chamavam de gravador porque eu guar

dava muitas frases de memória e depois as usava e usava 

de novo nas conversas. 

Eu quase nunca me lembrava de palavras e sentenças 

específicas das conversas. Isso porque a pessoa autista 

pensa em imagens; quase não temos palavras passando 

em nossa mente. 

Quando converso com outra pessoa traduzo minhas 

imagens em frases que já tenho "no gravador" dentro da 

minha cabeça . . .  Eu sou o gravador. É assim que consigo 

conversar. O motivo pelo qual não pareço mais um gra

vador é que tenho tantas frases armazenadas que consigo 

fazer novas combinações. 

Os animais e as pessoas autistas não parecem ter repres

são . . .  Eu não acho que tenho nenhum dos mecanismos 

de defesa de Freud, e fico sempre surpresa quando as pes

soas normais os têm. Uma das coisas que me intrigam nos 
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seres humanos normais é a negação . . .  As pessoas [em 

uma] situação ruim não conseguem ver isso, porque seus 

mecanismos de defesa as protegem de se darem conta, 

até que estejam prontas. Isso é negação, e eu não consigo 

mesmo entender. Não consigo nem imaginar como é isso. 

Isso acontece porque não tenho um inconsciente . . .  

Enquanto eu não souber por que não tenho inconsciente, 

penso que meus problemas com a linguagem têm a ver 

com isso.17 

Grandin deixa claro que ela não pode classificar os estímulos 

em perigosos e não perigosos, da forma como as pessoas verbais 

podem - o que por muitos anos a deixou constantemente com 

medo de barulhos inócuos (como o barulho que os caminhões 

fazem quando dão marcha a ré) -, e assim não pode ignorar estí

mulos como a maioria das pessoas tem demonstrado em pesquisa 

e mais pesquisa, nas quais elas simplesmente não veem as coisas 

que não esperam mesmo ver, em um contexto específico, quer seja 

uma "senhora com fantasia de gorila'' no meio do jogo de basquete, 

quer seja uma enorme aeronave estacionada em uma pista em 

que os sujeitos são pilotos se preparando para pousar um avião na 

mesma pista (Grandin & Johnson, 2005, pp. 24-25). O que é conheci

do como "cegueira por desatenção" (Mack & Rock, 1998), a maio

ria de nós - mas não Grandin ou muitos psicóticos - projeta coisas 

antes que alcancem a consciência e por fim vemos e ouvimos grande 

parte do que esperamos ver e ouvir. 

Para aqueles de nós que acessam a linguagem no "modo neuró

Lico comum'', nossa imersão na linguagem é tão ampla, e colore 

nosso mundo tão minuciosamente, que seletivamente vemos e 

ouvimos o que o contexto social/linguístico nos permite esperar 

ver e ouvir. 18 
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Isso pode ser uma deficiência séria para a analista: até mesmo a 

analista mais bem-intencionada ouve automaticamente o que, em 

sua mente, faz sentido naquilo que o paciente está dizendo em um 

contexto em especial, ao invés de ouvir o que o paciente realmente 

está dizendo, o que pode ser bem fora do normal e até sem sentido. 

Mesmo a analista mais atenta ouve somente o que o paciente preten

deu dizer, filtrando os atos falhos ou sons indistintos. Durante nossa 

vida aprendemos a encontrar significados naquilo que nos dizem, 

mesmo que às vezes seja incoerente, e isso sempre envolve ver a 

figura toda (ou Gestalt), em que apenas uma parte é apresentada, 

ou ouvimos um pensamento coerente quando foi expresso apenas 

parcialmente ou incoerentemente. Aprendemos a preencher as 

lacunas, completar palavras que faltam, retificar a gramática e cor

rigir disparates - e fazemos tudo isso em nossas cabeças, sem nem 

mesmo termos consciência, na maioria das vezes. 

Nossa própria ignorância a respeito de certos vocabulários e 

expressões pode nos fazer ouvir uma coisa no lugar de outra (como 

aqueles que sofrem para aprender uma língua estrangeira muitas 

vezes são bastante cientes: quando pessoas nos falam em língua 

estrangeira, ficamos propensos a ouvir termos e expressões que já 

tínhamos aprendido, no lugar de uns que não estamos familiarizados, 

mas que talvez soem um pouco semelhante). Se, por exemplo, o 

paciente "tentou, de modo muito diligente, persuadir o Tesouro" 

a fazer alguma coisa, e a analista desconhece o significado das 

palavras "diligente" ou "Tesouro': ela pode ouvir outra coisa como 

"ingenuamente'' e "besouro': Apesar de não fazer o menor sentido 

no contexto, pode ser o melhor que a analista pôde fazer para 

encontrar algum significado nisso, dado o subconjunto da língua 

inglesa que é a que ela entende (ninguém consegue entender todas 

as coisas). O que ouvimos quando alguém fala, em linguistica, é 

atribuído como "faixa de opções de som'' (Saussure, 19 16/ 1959); 

palavras ditas tendem a andar juntas, formando um tipo de faixa 
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ininterrupta, e nem sempre é totalmente clara onde uma palavra 

termina e a próxima começa (um problema que alguns talvez estejam 

acostumados ao aprender línguas estrangeiras). 

Estamos acostumados a cortar a faixa em discretas unidades 

baseadas na língua que achamos que conhecemos, e também na

quilo que esperamos ouvir em geral, e o que esperamos ouvir da

quele interlocutor específico. Essa atividade constante que visa dar 

sentido ao que ouvimos é tal que o ouvir em si desaparece na busca 

pelo significado; a percepção em si é suprimida em favor da inter

pretação. O resultado é que nos tornamos surdos por natureza, de 

certo modo. 

Para praticar a psicanálise, no entanto, precisamos nos desfazer 

desse hábito e isso sempre demanda bastante trabalho. Os analis

tas me contam de vez em quando que seus pacientes não come

tem lapsos ou omissões, mas, na minha experiência, a maioria das 

pessoas comete lapsos a cada cinco ou dez minutos (alguns mais, 

outros menos, é claro) e o problema é que os analistas não se sinto

nizam com eles. Como poderiam se sintonizar com eles? Um bom 

exercício seria ouvir locutores de notícias, no rádio ou na televisão, 

e tentar perceber os lapsos e deslizes ao invés de ouvir o conteúdo 

da notícia. Talvez seja melhor ouvir primeiro os programas pelos 

quais não se tenha especial interesse, assim o conteúdo não mo

nopoliza a atenção. Seria melhor se não olhasse para a televisão, 

porque ver o locutor pode interferir na escuta (muitos analistas 

a (J.rmaram que eles ouvem melhor o paciente no divã do que os 

que se sentam em sua frente, não por estarem fisicamente perto 

mas sim porque o analista não se distrai com os olhares de seu 

paciente, expressões faciais, e assim por diante) .  Assim que a pes

soa conseguir ouvir regularmente
. 
os lapsos e omissões na fala, em 

assuntos de pouco interesse, então poderá ouvir programas que 

sejam mais interessantes, concentrando-se nas faixas de opção de 
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som tanto quanto possível, e ainda compreender o conteúdo, mas 

sem estender-se e nem tentar fazer algo em especial com isso, (por 

exemplo, comparar com coisas que ouviu antes ou aprofundar 
essas implicações) .  

Uma vez que a analista saiba se  sintonizar nos lapsos e deslizes, 

poderá percebê-los em si mesma e nos amigos e colegas; porém 

pode ainda levar algum tempo antes dela conseguir ouvi-los nas 

sessões com os pacientes, porque ela estará muito mais focalizada 

no significado da situação analítica do que em qualquer outra coisa. 

Para aperfeiçoar nossa capacidade de aplicar a atenção flutuante 

naquilo que o paciente realmente fala, precisamos sempre, nas 

palavras da professora de música, "praticar, praticar, praticar': 

Armadilhas do treinamento 

Eu poderia classificar meu seminário, neste ano, como 
suprindo sua "ingeniziação", para enfatizar o fato de que 

alguns de vocês não são [se permitem ser] suficientemente 
ingênuos a respeito do inconsciente 

que acaba se perdendo. 
Lacan (1973-197 4, 8 de janeiro, 1974) 

Diversas outras coisas contribuem para que a analista seja 

incapaz, por natureza, de ouvir boa parte daquilo que o paciente diz 

(por exemplo, um alto grau de obsessão), dentre as quais o nosso 

próprio treinamento. Em muitos programas de treinamento, seja 

no serviço social, psicologia, psicanálise ou psiquiatria, os estu

dantes são levados a acreditar que existem coisas como "sistemas 

de conhecimento especializados" - sistemas de "conhecimento" 

como aquele encontrado no DSM - e nossa tarefa, como analistas, 

é simplesmente aplicá-los da melhor forma e o mais rápido possível. 

Ouvi professores de todas as especializações acima mencionadas 

dizerem aos estudantes que eles poderiam dispensar o conhecimento 
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técnico que adquiriram, com seus clientes ou pacientes, e se não fi

zerem isso estarão desrespeitando deliberadamente todos os (assim 

chamados) protocolos de tratamentos validados empiricamente 

(TVE) e terapias baseadas em evidências (TBE). Argumentam que 

psicologia e psiquiatria, afinal, foram colocadas no campo cien

tífico, retirando o trabalho de adivinhação da prática clínica. Os 

analistas não precisam fazer nada além de ouvir apressadamente e 

descobrir onde um determinado paciente se encaixa nos manuais 

de diagnósticos que receberam o selo de aprovação, digamos da 
APA, pois esses manuais (e seus suplementos) indicarão quais téc

nicas utilizar. Se começarmos a ouvir somente os modelos que nos 

ensinaram para identificar e tratar, provavelmente ficaremos surdos 

para tudo aquilo que não aparece em nossa tela de radar DSM. 

Felizmente, nem todo programa ou nem todo professor crê 

verdadeiramente nos fundamentos da prática clínica, ou promove 

listas de abordagens para verificação de diagnóstico e tratamento! 

De fato, o próprio sistema médico - que é muitas vezes tomado 

pelos psicólogos e psicanalistas como modelo para ser equiparado, 

de todas as formas possíveis (incluindo respeitabilidade, prestí

gio social, renda e suposta base científica) - tem sido repetidamen

te reprovado, nas últimas décadas, pela pouca evidência na ampla 

maioria de procedimentos e tratamentos que prescreve, muitos 

dos quais foram interrompidos ou tirados do mercado e até mesmo 

numerosos médicos reconhecem que funciona muito mais como 

uma arte do que como ciência.19 Mas a própria estrutura da educa

ção superior e o lugar que ocupa em nossa cultura encoraja, muitas 

vezes, os analistas a acreditarem que, com seus diplomas de nível 

superior, eles receberam em confiança o saber em suas especialida

des, tendo pouco a aprender com novos estudos ou com seus pa

cientes. Os créditos da educação continuada são vistos por muitas 

pessoas como exercícios infantis, geralmente e na melhor das hipó

teses, apenas mais um obstáculo a ser superado. Independentemente de 
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os cursos de educação continuada serem os melhores meios para 

lembrar os profissionais de que a prática clínica implica em longo 

processo de aprendizagem, estes devem saber que a educação tem 

geralmente conseguido mostrar somente a ponta do iceberg e eles 

deveriam continuar sendo ávidos leitores em suas especialidades e 

abertos aos comentários até mesmo aparentemente menos profundos 

feitos pelos pacientes menos "perspicazes". 

Notas 

1 .  É verdade na maioria das formas de identificação: certas facetas 

de coisas ou experiências devem quase sempre ser removidas ou 

ignoradas para que uma identidade seja estabelecida entre qual

quer um dos dois. De acordo com Casement ( 1991 ,  p. 9), "o desco

nhecido é tratado como se ele já fosse conhecido". 

2. Freud ( 1913/ 1958, pp. 1 39-140) recomendou que o analista mos

trasse ao paciente "alguma solidariedade". No entanto, ele não quis 

dizer com isso que devemos aparentar sermos como o paciente ou 

concordar com ele ou acreditar em sua história, mas sim que de

vemos mostrar que estamos atentos, que o ouvimos com cuidado, 

e tentamos seguir o que ele está dizendo (o termo em alemão 

Einfühlung é sempre traduzido como compreensão, empatia, ou 

sensibilidade). Margaret Little ( 1951 ,  p. 35) afirmou astutamente 

que "A base da empatia .. .  é a identificação': Meu ponto de vista aqui 

é diametralmente oposto àqueles que acreditam, como McWilliams 

(2004, p. 36), que "o principal 'instrumento; que são nossos esfor

ços para compreender a pessoa que nos pede ajuda, é a empatià' 

e aos que estão convencidos, como Heinz Kohut ( 1984, p. 82), da 

capacidade do analista em empregar "introspecção vicária'; "a ca

pacidade de pensar e sentir a vida interior de outra pessoà'. Lacan 

(2006, p. 339) sugeriu que "as invocações de empatia envolvem 

sempre conivêncià: O fato é que, para que a analista pense ou sinta 

"o interior da vidà' do paciente, ela precisa ignorar todas as suas 
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diferenças, todas as suas particularidades - em outras palavras, ela 

deve se enganar e acreditar que são fundamentalmente iguais, pro

curando reduzir toda e qualquer diferença. Mas A pode ser igual a 

A somente na matemática. 

Eu mesmo já ouvi muitas teorias conflitantes sobre o que é em

patia (as tradições filosófica e psicanalítica fornecem diversas 

definições). Já ouvi dizer que empatia, em certas ocasiões, é não 

mostrar qualquer empatia - quando, por exemplo, um paciente 

entende como sinal de paternalismo ou condescendência, algo 

que pode ser notado, geralmente não sabe com antecedência (foi 

o caso de Marie Cardinal em The Words to Say It, 1983; ver espe

cialmente p. 27-28). Parece-me que os defensores da empatia, em 

terapia, são obrigados a sérias acrobacias conceituais para justifi

car sua aplicação em todos os casos. 

3. Este é um dos muitos pontos de vista que me fazem discordar ra

dicalmente de alguém como McWilliams (2004, p. 148), que pro

pôs, "somos seres humanos com muito mais semelhanças do que 

diferenças", embora ela tenha amenizado esse ponto de vista 

em seu livro (p. 254). Malan ( 1 995/2001 )  fez a mesma afirmação 

quando argumentou que: 

"Uma das qualidades mais importantes que os psicoterapeutas 

devem ter . . .  é um conhecimento das pessoas, que talvez não venha 

de treinamento formal ou leitura, mas simplesmente da experiência 

pessoal. Quem de nós não experimentou, em nós mesmos ou em 

alguém próximo, os perigos em potencial de situações triangula

res aparentemente inocentes; ou chorou não só para descarregar 

a emoção, mas como um pedido de ajuda?" (p. 3) 

O fato é que muitas pe�soas não experimentam aquilo que men

cionam. Da forma como vejo, identificar ou tentar ver as pessoas 

que são diferentes de nós, de forma similar (radicalmente, cultural

mente, linguisticamente, por denominação, socioeconomicamente, 

sexualmente ou em termos diagnósticos), não nos faz entendê-las 

ou ajudá-las. 
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4 .  Considere a primeira definição de empatia dada pelo Websters 

Third New International Dictionary (na íntegra) : "a projeção ima

ginária de uma situação subjetiva, seja ela afetiva, conativa, ou 

cognitiva, sobre um objeto para que este pareça estar fundido a 

ela: a leitura do próprio estado de espírito de alguém ou a cona

ção de um objeto". Se alguém quiser expressar empatia em relação 

ao que o paciente descreveu como uma situação muito difícil, é 

geralmente suficiente dar a ele um olhar compassivo ou dizer que 

ouviu o que ele disse, de forma mais calorosa do que "humm'', 

mas que não tenha um cunho de pergunta. 

5. Até mesmo Winnicott (1949, p. 70), cujas perspectivas são geralmente 

diferentes das de Lacan e de minhas próprias, fala dos pacientes 

que "só conseguem apreciar no analista o que [eles próprios] são 

capazes de sentir. A respeito dos motivos, o obsessivo tende a 

pensar o analista como fazendo o seu trabalho de forma ineficaz 

e obsessiva': Ele continua a dizer coisas semelhantes em outras 

categorias de diagnóstico. O mesmo é obviamente verdade de 

analistas em formação e também de muitos outros analistas bem 

mais experientes, ao ouvirem seus pacientes. 

Curiosamente, até mesmo alguns terapeutas psicodinâmicos 

recomendam fazermos uso do narcisismo na escuta, ao invés de 

nos encorajar a ouvir de outra maneira. Malan ( 1 995/2001 ,  p. 26), 

por exemplo, recomenda que o terapeuta "use o conhecimento de 

seus próprios sentimentos no processo de identificação com ele 

[paciente] ;  para conhecer não apenas teoricamente, mas também 

intuitivamente, o que é necessário". Mais tarde ele afirma que "o 

psiquiatra precisa se identificar com o paciente e tentar ver o que 

ele próprio sentiria na mesma situação" (p. 28). Essa abordagem 

leva a uma afinidade curiosa com algo descrito em The Purloined 

Letter de Edgar Allan Poe (1947/ 1938), em que um garoto consegue 

vencer todos os seus colegas no jogo de "par ou ímpar': tentando 

identificar o nível de inteligência de seu oponente e fazendo com 

que seu olhar assumisse o mesmo olhar de relativa inteligência 
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ou de estupidez conforme o rosto de seu oponente, e assim adi

vinharia se a outra pessoa mudaria de par para ímpar ou se iria 

fazer algo mais complicado. Essa estratégia envolve nada mais do 

que o que Lacan (2006, p. 20) chamou de dimensão puramente 

imaginária da experiência. 

6. Muitas pessoas, inicialmente, leem textos da literatura psicanalí

tica sempre da mesma forma, buscando primeiramente entender a 

elas mesmas enquanto leem teoria e outras análises. Como men

cionado no Capítulo 7, os analistas que privilegiam a interpretação 

da transferência tentam fazer desse vício uma virtude. Gill ( 1982) 

aprova e menciona Lichtenberg e Slap ( 1977) que: 

"argumentam que em uma situação de análise o analista está sem

pre 'escutando' como o paciente o vivenda (analista) .  Em outras 

palavras, não importa qual seja o foco dos comentários do pa

ciente, ou mesmo o silêncio, 'um ou (geralmente) mais aspectos do 

próprio paciente interagindo com o seu ambiente tem, invariavel

mente, relevância em sua relação com o analista": 

7. ) Lacan (2006, p. 595) se referiu a isso como "relação dual': que sig

nificava que o relacionamento analítico é construído, nesses casos, 

como nada mais do que um relacionamento entre dois egos. 

Uma supervisionanda minha certa vez deixou o paciente inter

romper a terapia depois de uma sutil evolução em seu quadro de 

depressão. Quando perguntei por que ela não tinha tentado mantê-lo 

em terapia para ver se sua depressão se dissiparia, ela explicou 

que em sua opinião havia boas razões para que ele achasse a vida 

depressiva - um pouco de depressão, ela respondeu, não faz parte 

da vida em nossos tempos? Pontuei a ela que, independentemente 

de sua perspectiva teórica sobre o assunto, ela parecia estar assu

mindo que seu paciente teria os mesmos motivos que ela para de

primir (ou o que ela acreditava ser dela), quando os motivos dele 

poderiam ser totalmente diferentes dos dela. Comparando as ra

zões dele com as dela, ela estaria excluindo ou falhando na escu-
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ta, deixando de perceber que eles são potencialmente diferentes. 

Veja o texto original de Lacan ( 1990) sobre tristeza e depressão 

como uma falha ou fraqueza moral, por vezes se aproximando de 

uma "rejeição do i�conscienté (p. 22), o que é equivalente, neste 

contexto, com encerramento (ver Capítulo 10).  

8. "Explicar alguma coisa significa remontar às origens de algo já 

conhecido" (Freud, 1900/1958, p. 549; ver também Freud, 19 16-

1917/1963, p. 280). Patrick Casement ( 1991 ,  pp. 3, 8-9) disse 

praticamente a mesma coisa e enfatizou a importância de adiar 

a compreensão e "aprender com o paciente", como ele é diferente 

de todos os outros que o analista encontrou anteriormente, seja 

na clínica ou na literatura. 

9. Quanto a dar conselho, Lacan ( 1993, p. 1 52) disse, "Não é sim

plesmente por conhecermos muito pouco sobre a vida do sujeito 

que somos incapazes de dizer a ele que ele deve ou não se casar, 

em tal e tal circunstância e vontade, se formos honestos, tendemos 

a ser reticentes - isso porque o próprio sentido do casamento é, 

para cada um de nós, uma questão que permanece abertà: 

10 .  Lacan ( 1968a, p. 22) coloca da seguinte forma, "Se você se permitir 

tornar-se obcecada achando que o que o paciente está dizendo se 

refere a você, então você ainda não faz parte do discurso dele': 

Esta é uma das razões do porque é praticamente impossível para 

um analista praticar a psicanálise com um parente ou amigo 

próximo: não é simplesmente porque a transferência pode azedar 

o relacionamento do analista com o parente ou o amigo (Freud 

dizia que o analista que leva um membro da família ou um amigo 

para a análise deve estar preparado para perder permanentemente 

todo o contato amigável com aquela pessoa), mas sim porque o 

analista teria dificuldade em ouvir de outro modo que não fosse 

no modo imaginário. 

1 1 . Lacan ( 1976, p. 47) observou, "Não acredito de maneira alguma 

que exista um mundo interno que reflita o mundo externo, nem 
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o contrário. Tenho buscado formular algo que indiscutivelmente 

explique esta complexa organização". 

12.  Realmente, se a história que o paciente conta sobre sua vida fosse 

a história toda, não haveria nada mais a ser dito e nada a fazer a 

esse respeito, exceto, talvez, tomar certas medidas práticas, como 

sair de casa ou se divorciar. Se o paciente estiver relutante em 

tomar decisão, isso está provavelmente relacionado com alguma 

coisa que ele deixou de fora na sua versão da história. 

13 .  Atenção flutuante (ou uniformemente suspensa), conforme disse 

Freud ( 1 9 1 2b/ 1 958, p. 1 12) e Lacan (2006, p. 47 1 )  reiterou, 

deveria ser, para a analista, a contrapartida da "associação livre" 

do paciente. Uma das primeiras coisas que o profissional percebe é 

que a associação do paciente parece qualquer coisa, menos livre. 

O paciente parece obrigar-se a rodar em círculos em torno de 

certos assuntos, ao invés de ir direto neles, ou desviar-se comple

tamente, quando as memórias e pensamentos associados a eles 

estiverem muito carregados. 

14. Veja Freud ( 1916- 1 917, p. 282). Considere quantas vezes Freud 

teve que ir buscar o Homem dos Ratos para contar a história do 

pince-nez (a crise que o levou à análise) antes que pudesse ligar 

os fatos. Note também que Freud sugere que "podemos expressar 

o objetivo dos nossos esforços com uma variedade de fórmulas: 

tornando consciente o que é inconsciente, estimulando repressões, 

preenchendo lacunas na memória - toda essa quantidade da mesma 

coisà' (p. 435). 

15. Meus exemplos devem deixar claro que quando digo que não 

devemos agir como se não soubéssemos nada de psicanálise, não 

quero dizer que é importante para nós "sabermos" que a bulimia 

se dá por x, y, ou z, ou que a gagueira se dá por p, q, ou r. Esse 

tipo de "conhecimento acumulado durante toda a experiência de 

um analista diz respeito ao imaginário e não tem qualquer valor 

no processo de treinamento de analistas" (Lacan, 2006, p. 357); 
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as causas dos sintomas em diferentes indivíduos são muitas vezes 

tão diversas, que as reivindicações gerais acabam sendo inúteis. 

O que quero dizer é que é importante para nós mantermos em 

mente os princípios mais básicos da teoria psicanalítica: que o 

medo sempre encobre um desejo, que expressões de desagrado 

são sempre sinais de repressão, que as pessoas excluem muitas 

coisas que dizem achar repulsivas ou confessam ter medo, que 

"ações mal feitas são as únicas sempre bem-sucedidas" (Lacan, 

2007, p. 65), e assim por diante. Nesses casos, a teoria psicana

lítica nos permite ver muito mais longe do que conseguiríamos 

de outra forma. Conforme Bowlby ( 1982) disse, "Por causa do 

grande acúmulo de informações relevantes a respeito da aparên

cia e hábitos dos pássaros e plantas, o experiente naturalista vê 

muito mais longe do que o aprendiz" (p. 1 1 1) .  

16. Veja o Capítulo 7 para discussão sobre a relação entre afeto e 

repressão. Miller (2002, p. 25) caracterizou a diferença entre os 

modos neurótico e psicótico da seguinte maneira: "Sem o Nome 

do Pai [isto é, na psicose] , não há linguagem, apenas lalangue", 

um termo lacaniano que será discutido brevemente em posterior 

nota de rodapé. Ele continua dizendo, "Sem o Nome do Pai, não 

existe corpo, rigorosamente falando, há o que é corporal, a carne, 

o organismo, matéria e imagens. Há eventos corporais, eventos 

que destroem o corpo': 

17. Grandin ( 1995, pp. 49, 85) indica em outro momento que ela 

acredita que o autismo e a esquizofrenia são "transtornos neurológi

cos'; mas seu comentário nos permite pensar de outra forma. 

18 .  O trabalho de Grandin nos ajuda a perceber por que um neuró

tico e um psicótico sempre têm dificuldade em compreender um 

ao outro: eles funcionam em princípios fundamentalmente dife

rentes. Muitas vezes, conforme Grandin, não "podemos imaginar 

como é" estar no lugar do outro. Grandin afirma esse ponto, elo

quentemente, em diversos discursos sobre a deficiência de muitos 

humanos, de enxergar as coisas do ponto de vista dos animais 
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com quem convivem. Veja também sua obra Thinking in Pictures 

(Grandin, 1995). 

Lacan (2007, pp. 52-53) indicou que sensação e percepção nunca 

são puras, mas são, ao contrário, deformadas pelos nossos filtros 

simbólico/linguístico. 

19 .  David Eddy, MD., PhD. (presidente do Centro de Pesquisa de Po

lítica da Saúde e Educação da Universidade Duke, que liderou o 

movimento para a "medicina baseada em evidências") estima que 

somente 1 5% do que os médicos fazem é baseado em "fortes 

evidências" (isto é, ensaios clínicos), e muitos outros médicos 

e pesquisadores de qualidade da saúde estimam de 20% a 25% 

(Carey, 2006). O chamado padrão de atendimento em medicina 

ou seja, o tratamento que se espera que o médico forneça em uma 

instância específica (para não ser acusado de negligência médica, 

por exemplo) - até agora raramente situa -se em solo firme; e mes

mo quando se pensa estar assentado em solo firme, deveriam ser 

lembradas conclusões de mais de um terço dos ensaios clínicos 

em medicina que são, mais tarde, revogados (Carey, 2006, p. 77). 

Os que acreditam que a pesquisa em psicoterapia já conseguiu 

replicar as bases científicas da medicina, parecem não estar a par 

da literatura de nenhuma das duas áreas! 

Não entrarei em detalhes complexos aqui a respeito da história e 

filosofia da ciência, que são tão próximas na questão científica da 

medicina, psicanálise e psicologia. Para breve discussão, veja Fink 

( 1995, Capítulo 10).  





2.  Fazendo perguntas 

É sempre mais importante levantar 
o problema do que resolvê-lo. 

Lacan (1998b, p. 425) 

Dado o grau em que repressão e transferência levam a pa

l' i cnte a truncar e adaptar as histórias que ela conta ao analista, 

u ma boa parte do trabalho dele consiste em fazer perguntas, e ela 

pode completar, terminar sentenças interrompidas e explicar o que 

q u is dizer com certas coisas que disse. Esta é uma área em que a 

própria resistência do analista no processo analítico provavelmente 

sl' manifestará; é também uma área em que o analista acaba dizendo 

nwis  do que o necessário. 

Nos primeiros encontros - isto é, durante a fase que pode ser 

1 1 1a is  longa ou mais curta nas sessões frente a frente (durando um 
o l l l ( )  ou mais) que precede o uso do divã - o analista pode indi-

1 a r  uma dúvida, mediante alguma coisa que a paciente disse, sim-
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plesmente levantando a sobrancelha ou olhando para ela com 

curiosidade. Essa dúvida, no entanto, não é extremamente precisa, 

porque a questão levantada pode se referir a tudo o que a paciente 

disse, ou só à última frase, à forma como disse, ou ao fato de que 

a paciente tenha rido ou ficado brava enquanto contava - resu
mindo, não aponta para alguma coisa em especial. Nesse caso, a 

paciente tem liberdade de interpretar o movimento da sobrancelha 

ou o olhar curioso da forma como entender, como sendo um sinal 

de desaprovação ou de crítica, sugerindo que ela não sabia o que 

estava dizendo, ou um pedido para uma elaboração mais extensa. 

Daí a importância de perguntas mais precisas, especialmente com 

pacientes propensos a pensar que o analista critica tudo o que 

dizem. Porém, como toda fala é potencialmente ambígua, quanto 

menos o analista se expressar, mais precisa será sua pergunta 
(exceto, como veremos mais adiante, se ele a formular deliberada

mente, "o que você acha?"). Perguntas longas podem confundir ou 

fazer a paciente se perder, e quase sempre faz com que aquilo que 

foi dito fique em segundo plano, se não completamente esquecido. 

Se a paciente diz, "tive muitas dificuldades na escola primária 

porque minha família fez muitas mudanças': e o analista quer saber 
que tipo de dificuldades, serià suficiente simplesmente perguntar 

"Dificuldades?"  ao invés de perguntar, "Pode me dar alguns 

exemplos?" e receber como resposta explicações das diversas mu

danças feitas pela família, de cidade a cidade, ao invés dos exem

plos das dificuldades. Menos é sempre mais ao fazer perguntas, e se a 
paciente responder "sim, dificuldades", o analista pode adicio

nar facilmente, "Que tipo de dificuldades?': 

Nem sempre o mais produtivo é a precisão, naturalmente; 

pode acontecer da paciente ouvir coisas na pergunta do analista 
que o analista não teve a intenção de perguntar, e sua resposta à 
pergunta que ouviu é sempre mais interessante do que a resposta 
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(dita depois) para a pergunta que ele tinha de fato levantado. Isso 

acontece porque é provável que ela projete (assim como todos nós) 

coisas que ela mesma tinha pensado sobre o que o analista diz.' 

Contudo, é muito importante que o analista faça com que a 

paciente discuta acontecimentos particulares - e as formações in

conscientes como os sonhos, devaneios e fantasias - com bastante 

detalhe, e assegure que os detalhes que a paciente esteja mais 

inclinada a omitir sejam levantados, em algum momento. Uma vez 

que o analista esteja atento aos tipos de estratégias retóricas usadas 

pelos pacientes para contornarem o assunto e evitar o que consi

deram detalhes desagradáveis ou repreensivos, ele deve se empe
nhar bastante para assegurar que tais detalhes não s�jam sempre 

contornados e nem evitados por tempo indeterminado. Ainda que 
11 analista não force a paciente a revelar coisas que ela ainda não es

teja pronta para enfrentar, ele não deve se intimidar em encorajá-la 

a falar sobre assuntos dolorosos ou difíceis. 

É aqui que a resistência do analista pode muito bem vir, pois 

L' muito mais fácil que o analista fique sentado deixando que a 

paciente fale sobre o que quiser do que trabalhar para que ela tra

ga experiências penosas e traumáticas de seu passado. A paciente 

pode ficar relutante em se aprofundar em assuntos dolorosos, mas 

se o analista recuar e não mostrar a ela que seria bom se ela falasse 

sobre essas coisas - se não hoje, então amanhã (e ele não pode se 

esquecer de lembrá-la no dia seguinte, se ela não trouxer esponta

neamente) - ele permitirá que o tratamento seja direcionado mais 

por sua própria resistência do que por seu desejo, como analista, 

de sempre levar a análise mais adiante. 

Pacientes sempre sabem, de alguma forma, que precisam falar 

( e  geralmente querem falar) sobre suas experiências e fantasias 

perturbadoras, mesmo encontrando dificuldade para expressá-las 
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ao analista (por uma ampla gama de motivos, incluindo medo 

da rejeição, medo de tornar real alguma coisa que até o momento 

consideravam ser apenas algo obscuro em suas mentes, e medo de 

excitar o analista com suas revelações).2 Mesmo após três anos de 

análise, um dos meus pacientes estava envergonhado de me di

zer que, quando era adolescente, havia encontrado um vibrador 

no armário de sua mãe; ele sentiu que isso não encaixava naquilo 

que estávamos falando (sua ansiedade em escrever) quando isso 

apareceu em sua mente na sessão, e ele discutiu o assunto com 

relutância somente quando eu o estimulei a contar o que havia 

ocorrido. Sua relutância a essa discussão foi devido ao fato de que 

ele não gostava do que isso implicava a respeito do relacionamento 

de seus pais e de como ressoava com algumas de suas próprias fan

tasias e práticas sexuais. 

Se o analista falhar ao estimular seus pacientes nas discussões 

dessas coisas, podemos pensar em algumas conclusões: que o ana

lista não está especialmente interessado neles ou comprometido 

com o sucesso da análise, que o analista acha que a vida e as fanta

sias deles são repreensivas e prefere não ouvir, que o analista não 

suporta ouvir o que dizem, ou talvez eles não sejam tão importantes 

para se falar a respeito, afinal de contas. Qualquer das conclusões 

acaba rapidamente com a análise. 

Na formulação de perguntas para incentivar os pacientes sobre 

suas experiências difíceis e lembranças dolorosas, o analista faz 

bem em usar as mesmas palavras e expressões do paciente, e não 

seus próprios termos. Tradução (usando seus próprios termos) é 

traição - traição na forma e muitas vezes no espírito, do discurso 

da paciente. Quando eu ocasionalmente não consigo recordar o 

termo exato que a paciente usou para caracterizar alguma coisa 

ou alguém, e coloco outra palavra no lugar, ela sempre me avisa 

que aquilo não foi o que disse. Uma vez, quando procurei repetir 
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algo que a paciente tinha dito como parte de uma pergunta e não 

conseguia me lembrar o termo exato, eu disse: "Então, você fez 

amor depois da discussão?" e a paciente rispidamente me corrigiu: 

"Fizemos sexo" (ficou claro que por ela não havia amor, e por isso 

não usou a frase "fazer amor") .  Palavras não são indiferentes ou 

permutáveis: melhor ficar com o texto literal. Isso é verdade, inde

pendentemente do grau de exagero que a linguagem da paciente 

apresente, e mesmo que seja potencialmente ofensiva à sensibili

dade do analista (é de se esperar que em sua análise pessoal ele 

tenha lidado com isso). Se o analista não repetir as palavras que a 

paciente usou (sempre com considerável carga afetiva) fica pare

cendo que ele desaprova tal linguagem - ou pior, as partes do corpo 

ou as atividades associadas a elas - ou não consegue aguentar a 

cruel realidade da vida ou fantasia da paciente. Isso também acaba 

rapidamente com a análise. 3 

Em certas circunstâncias, o analista deve ajudar a paciente a 

articular experiências, fazendo uma infinidadé de perguntas explo

ratórias, sem as quais a paciente se sentiria perdida ou à deriva, 

dominada pelas lembranças do que pôde ter sido uma experiência 

um tanto rudimentar. Essas perguntas devem evitar termos vagos 

como abuso, que pode significar coisas diferentes para pessoas 

diferentes, e deve dar os menores passos possível, permitindo que 

a paciente corrija e complete os detalhes. "Ele tocou você com os 

dedos?" é bem melhor do que "Ele molestou você?". 

Em conversa com um dos meus pacientes, sobre seu horror à 

aparente reação sexual ao visualizar corpos mortos, precisei fazer 

dezenas de perguntas para contornar sua relutância em nem poder 

pensar nisso. Ele era incapaz de fazer associações livres por causa 

de sua sensação de que seria terrivelmente imoral, se seu pênis 

reagisse diante de um corpo morto (ele havia visto um filme sobre 

os nazistas, com corpos mortos) - em sua mente, isso provaria que 
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ele era um monstro. A culpa que sentia pareceu aliviar de alguma 

forma depois que ficou claro o fato de que um corpo morto não se 

mexe de forma harmoniosa e unificada, mas sim como um con

junto desconectado de partes fragmentadas do corpo, e isso levou 

à sensação de encolhimento de seu pênis (num esforço de evitar ter 

que se tornar desconectado como aquelas outras partes do corpo, 

pode-se supor). Poderia lidar com a ansiedade de castração mais 

facilmente do que com a ideia de que seu gosto sexual fosse tão 

pervertido que o excluiria do domínio de todo sentimento humano. 

Não obstante, suas autorrecriminações iniciais - baseadas nos 

pressentimentos de que tal sensação em seu pênis supostamente o 
colocaria no mesmo nível de Adolf Hitler ou Gilles de Rais - eram 

tão fortes que tive que fazer pergunta e mais pergunta para ajudá-lo 

a superar sua resistência em falar sobre o assunto. Parece que 

nenhum alívio das autocensuras teria sido possível sem isso. 

Quando trabalhamos com pacientes em um idioma diferente 

de sua língua pátria, o analista deve se lembrar que a paciente 

pode, algumas vezes, traduzir de sua língua nativa para a língua 

que o analista entende, e aquela tradução ser com frequência trai

çoeira: ela revela ou, de fato, falha ao revelar (no sentido de deixar 

escapar) um certo significado. O analista deve perguntar à pacien

te, em alguns momentos, como certas palavras centrais ou frases 

de seu discurso e de seus sonhos e fantasias em particular seriam 

expressas em sua língua nativa, e pedir que ela as pronuncie em 

voz alta, mesmo que o analista não conheça aquele idioma; pois 

com frequência basta ouvir uma vez as palavras pronunciadas em 

voz alta que se consegue associar com base nos sons (palavras com 

sentidos diferentes são sempre pronunciadas mais ou menos de 

forma idêntica) ou em duplo ou triplo sentido. 

Um paciente cuja língua pátria não era o inglês me contou certa 

vez um "sonho desagradável" em que ele era vendedor e vendia 
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"estoques", e ,  embora ele tivesse visitado muitas pessoas, ninguém 

queria comprar e ele precisou pedir que comprassem seu "estoque". 

A única associação feita antes de vir à sessão foi com uma confe

rência que ele tinha organizado e com o fato de ter pressentido 

que teria que pedir a alguns palestrantes de renome que falassem 

na conferência. Pareceu-me, desde o início, que a palavra estoques 

usada pelo paciente era ambígua e um tanto estranha, dado o 

contexto, e quando perguntei o que ele quis dizer com isso, ele con

li rmou minha suspeita, de que queria dizer algo mais próximo da 

limna como diríamos em inglês americano "produto" (goods) ou 

"mercadoria" (merchandise). Perguntei então a ele se havia al

guma palavra em sua língua pátria que ele tinha em mente. Ele dis

se que sim, e eu pedi que ele a pronunciasse em voz alta - para sua 

s urpresa, porque era óbvio para ele que eu não conhecia sua língua 

pMria. Admito que tive dificuldade em repetir corretamente a pa
lavra, para que ele pudesse ouvi-la pronunciada por outra pessoa 

( nossa tendência é ouvir "a mesma coisa" diferentemente, quando 

1.· blada por outra pessoa; ouvimos ambiguidades e duplos sentidos 

nas falas dos outros mais facilmente do que em nossa própria, por

que nossa atenção está fixada primeiramente no significado que 

pretendemos, quando somos nós que falamos), mas fiz o melhor 

ljlle pude para reproduzir o som e perguntei se aquilo despertava 

a lgo a ele. Quando ele disse que não, perguntei se a palavra poderia 

kr algum outro significado em sua língua pátria. Ele pensou por 

u m  momento e eritão deu risada, dizendo que também significava 

presente e pênis.4 Isso nos permitiu começar uma conversa sobre 

1) possível sentido do sonho, relacionado ao fato de que ele achava 

que nem sua esposa ou qualquer outra mulher se sentia suficien

kmente excitada por ele e que ele havia recentemente implorado 

para que elas dormissem com ele - um assunto que ele não sabia 

lomo trazer para a análise, por achar a abordagem muito humi

l h a n te. Pode-se dizer que, em seu sonho, ao escolher a palavra que 
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significava produtos, presente e pênis, tenha ajudado a abordar o 

assunto, o que poderia ter permanecido sem ser mencionado, se 

não tivesse explorado o significado da palavra na língua pátria. 

Muitas complicações podem surgir quando a paciente faz 

análise em outra língua que não seja sua língua nativa (sem dizer 

quando o analista conduz uma análise em outra língua que não seja 

sua língua nativa), mas o analista deveria ficar especialmente atento ao 

fenômeno linguístico, tal como quando a palavra ou nome pro

nunciado em uma das línguas que a paciente fala significa algo 

diferente ou se refere à outra coisa em outras línguas que ela fale. 

Tais palavras e nomes "cruzados" são, na minha experiência ao 

conduzir análises com pessoas francesas que vivem nos Estados 

Unidos, a chave para decifrar sonhos (são constituídas de disfarces 

oportunos usados no sonho por pessoas bilíngues ou parcialmente 

bilíngues) ,  e quando o analista trabalha com uma paciente cuja 

língua-mãe ele não fala, ele deve fazer o possível para prestar aten

ção nela e dizer à sua paciente que preste atenção também.5 

Tais palavras não precisam ser totalmente homônimas, ou 

soletradas exatamente da mesma forma. Houve um caso em que 

o paciente me contou sobre um sonho em que ele chupava o de

dão do pé de uma mulher. Ao invés dele assumir imediatamente 

que o dedão seria um símbolo falho (embora, é claro, eu não 

tenha excluído aquela eventualidade),6 perguntei a ele como se 

falava "dedão do pé" em sua língua-mãe, e ele pronunciou uma 

palavra que lembrou "umbrella" em inglês. A associação que ele 

fez imediatamente foi que quando era criança estava aborrecido 

e começou a brincar com um guarda-chuva (umbrella) que tinha 

uma ponta afiada; repetidas vezes ele colocou a ponta afiada na 

lama perto do seu pé, mas de repente errou e pegou bem no dedão, 

ferindo-o fortemente, tanto que precisou ir ao hospital. Quando 

descreveu como foi feio o machucado do dedo, cometeu um des-
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l i zc c ao invés de dizer que o dedão ficou muito inchado, ele disse, 

I azcndo um gesto exagerado com as mãos sobre o colo para mostrar 

o t amanho do machucado, "o guarda-chuva (umbrella) estava incha

do': A ligação entre ele ter se autoinfringido e, de certo modo, se 

au tocastrado (o dedão como um guarda-chuva que pode ser alon

gado ou retraído, encolhido, e assim por diante) dependeu da relação 

t' l l l rc partes das palavras em duas línguas diferentes. O sonho era 

hem mais complicado do que esta simples ligação - relacionando 

o sentido de que ele deve ter sido punido por seu pai pelo relacio

namento excessivamente íntimo que ele tinha com a mãe -, mas 

esta simples ligação poderia não ter sido feita tão facilmente se eu 

1 1üo t ivesse perguntado sobre sua língua pátria. O analista pode 

1wo conhecer todas as línguas, culturas ou costumes e portanto 

deve continuamente se perguntar sempre o que as coisas, termos e 

ai i v idades significam para o paciente? 

I >cus está nos detalhes 

Psicanálise significa permitir que o paciente elabore o saber 
inconsciente que nele está, não em forma de profundidade, 

mas em forma de um câncer. 
Lacan (1973-1974, 11 de junho, 1974) 

Fico sempre surpreso quando, ao falar com os profissionais 

que supervisiono, eles não são capazes de responder a simples 

pnguntas que levanto sobre seus pacientes, tais como nomes dos 

membros da família da paciente e quantos anos ela tem e quando 

l l'l "los eventos ocorreram. Parece que nos últimos 100 anos, os 

ana l istas pensam que nomes e datas são de pouca importância! 

!\ i nda, importantes ligações podem ser encontradas dentre os 

n o mes dos membros da família e nomes do namorado ou mari

do; ou, um evento que uma paciente conta como tendo ocorrido 
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em algum momento, que na verdade pode ter sido antes ou depois 

de algo que ela originalmente se lembrou, fazendo coincidir com 

outro evento cuja importância a paciente tenha repetidamente 

minimizado. Se o analista não tivesse se incomodado e pergun

tado a idade da paciente ou o grau de escolaridade, quando cada 

evento ocorreu, nenhuma conexão entre os eventos poderia ter 

sido feita. 

Um dos meus pacientes me contou que ele tomou uma "deci

são consciente" quando estava no ensino fundamental, de não ir 

atrás do que realmente queria, pois concluiu que nenhum homem 

consegue a mulher que de fato quer (disse que viu garotos de 

seu relacionamento que estavam fixados na "mulher ideal': mas 

que acabaram sozinhos e desapontados). Ele ainda não tinha 

qualquer lembrança, disse em resposta a uma pergunta que fiz, 

do que estava acontecendo no momento em que tomou a deci

são consciente. Eu o lembrei de que ele havia me contado, res

pondendo a uma outra pergunta que tinha feito a ele, algu

mas semanas antes, que um determinado evento havia ocorrido 

quando ele tinha 14 anos (coincidindo, para a maioria das pes
soas, com o final do ensino fundamental), um evento que tinha 

"mudado tudo" para ele. Ele e sua irmã menor tinham, durante 

muitos anos, praticado brincadeiras sexuais, e aos 14  anos ele eja

culou pela primeira vez durante a brincadeira. Não sabia o que 

estava acontecendo com ele naquele momento, e os dois, ele e 

a irmã, ficaram bem abalados com aquilo; sua irmã nunca mais 

quis praticar tais brincadeiras sexuais, apesar de seus esforços 

para "reconquistá-li'. Parece que a tal decisão consciente de não 

ir atrás do que realmente queria (sua irmã, nesse caso, e também 

sua mãe, como se descobriu) pode muito bem ter sido um jeito 

de tirar o melhor de uma situação ruim. 
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Embora esse paciente tenha enfatizado algumas vezes como 

estava aborrecido pela mudança no relacionamento com sua 

i rmã, em outros momentos ele minimizava essa importância; 

quando perguntei se a decisão consciente não tinha sido feita na 

t:·poca dessa mudança, ele garantiu que a mudança tinha ocorri

d o  alguns anos antes. "Pelo menos assim espero", continuou, 

"de outra maneira eu não seria apenas um garoto [quando brincava 

l'om minha irmã]". Na sessão seguinte pareceu que ele queria 

I l l lt dar a data do ponto de virada no seu relacionamento com 

11 i rmã de 14 para 1 2  anos, assim não se sentiria responsável, 

I l l' l l l  sentiria que já  seria quase um adulto naquele momento que 

" i •l deveria saber mais". Se eu não tivesse insistido na data, teria 

pe rm i tido que a defesa do paciente (contra a ideia de ser um 

"wrruptor de menor" quase adulto) prevalecesse ao invés de es

t ,I hl'l ecer ligação entre a perda do contato mais chegado com sua 

l r i i ii'i c ter desistido de seu desejo. Note que o paciente não tinha 

•H· esquecido nem do evento que "mudou tudo" em seu relacio
l l i l l l l l' llto com a irmã, nem da "decisão consciente" que tomou; o 

q t l t' era inconsciente - ou seja, aquilo que foi reprimido - era o 

r io l' l l l re eles. E de fato, sempre que a repressão trabalha fazendo 

l l p,n<;üo entre dois eventos diferentes ou pensamentos, os pensa

nu·n los  desaparecem.8 

Na sessão seguinte ele pensou se não seria exatamente por 
l � .·.n que ele achava que a irmã era a mulher ideal para ele, e que 

pn1 isso introduziu um homem em suas fantasias sexuais: imaginar-
•w \0 111 sua irmã seria muito tabu e colocaria um fim na fantasia 

( 1 1 1 1 1  pouco de disfarce é necessário à maioria das fantasias) . Ao 

1 1 1 \'t'•s d i sso, erotizou o relacionamento entre ela e outro homem 

t ' l l l  ': t l i ls (�mtasias, da mesma forma que fez na adolescência quando 

11 1 1 1 rse n l ou sua irmã aos melhores amigos. Ele havia ficado con-

1 1 1 '" • c o m  o papel de alcoviteiro em suas fantasias sexuais, por 

1 1 1 1 1 1 l o  t empo; a ligação aos 14 anos fez com que ele encontrasse 
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a primeira interpretação disso e finalmente permitiu que suas 

fantasias fossem por outros caminhos e permutações. 

Recebendo o que pedimos 

Jure dizer a verdade, nada mais que a verdade, toda a 
verdade, e é precisamente isso o que não será dito. Se o 

sujeito tiver a menor ideia disso, é 
precisamente o que ele não dirá. 

Lacan (1976, p. 35) 

É sabido que as respostas que recebemos dependem em grande 

parte das perguntas que fazemos. Se pedirmos aos eleitores que 

avaliem uma lista preestabelecida de decisões em termos de im
portância para eles, possivelmente não teremos incluído as decisões 

certas na lista. Se não deixarmos espaços em branco para o eleitor 

completar com suas próprias decisões, provavelmente continuare

mos sem saber o que é mais importante para eles. 

De forma similar, nossa melhor aposta no trabalho analítico é 

fazer perguntas abertas ao invés de perguntar, "Aquilo fez você rir 

ou chorar?" (a resposta comum seria, "Nenhum dos dois, fiquei 

ruim do estômago!") .  Ao invés de propor se A ou B, ou mesmo 

escolher entre A, B, ou C, geralmente é melhor evitar colocar pa

lavras na boca da paciente. Ao invés de tentar adivinhar a provável 

reação da paciente em uma situação, é sempre bem melhor dizer 

simplesmente, "E?" ou "Como assim?" ou "Como você reagiu?" 

(já mencionei anteriormente uma regra geral, em que perguntas 

mais precisas são melhores). Isso facilita para a paciente responder 

o que ela quiser. 

A maneira como formulamos perguntas determina em parte 

a resposta que obtemos: se dissermos, "Foi doloroso para você?'� 
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L' provável que tenhamos uma resposta que inclui o termo "doloroso': 

ao passo que a paciente talvez tivesse dito alguma coisa comple

tamente diferente se apenas tivéssemos perguntado, "Que acha 

d isso?·: Penso que as questões abertas são particularmente úteis 

ao t rabalhar com os sonhos e fantasias. Um dia um paciente me 

l'ontou que só conseguia se lembrar de um minúsculo fragmento 

dl' um sonho, algo sobre seu pai e uma capa de chuva. Ele expres

sc 1 1 1  sua convicção de que ali havia muito pouco com o que trabalhar, 

J l las ,  da minha forma, perguntei, "E a capa de chuva?". "Nadà', 

ITspondeu. "Nada?': interroguei após uma pausa de dez segundos 

1 1 1 1  mais. Nesse ínterim uma imagem da capa de chuva ocorreu 

11 l'il', e ele logo reconheceu que seria uma que seu pai usava um 

d i a  em uma loja quando o paciente, ainda criança, acidentalmente 

ilf.\'I ITOU a capa de chuva errada e logo estava no estacionamento da 

l c • j n  com um estranho. Antes disso, ele não tinha se lembrado de 

c 1 1 1 1 10  a história terminava e de repente, lembrou de ter visto seu 

pct i  nilo muito longe, no estacionamento, correndo em sua direção. 

�) c• I J  p<ti o pegou no colo e o abraçou, "como se ele me quisesse . . . 

' J ',t l vcz quisesse por ser criança, afinal". A mãe do paciente se 

c••d c ii\Oll demais contando que o pai dele nunca quis criança e que 

c1q 1 1 i ln t i nha afetado negativamente seu relacionamento com o pai. 

()uanto mais aberta for a pergunta, mais inesperada, e geral

l l lt' l l ll' produtiva, será a resposta. 

"Nuo sei por quê" 

Não descubro a verdade - eu a invento 
Lacan (1973-1974, 19 de fevereiro, 1974) 

,•; , . ,  nos primeiros estágios de uma análise, o analista faz muitas 

I"' '  p.1 1 1 1 l as, pelo menos em parte a paciente começa a se questionar. 
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E somente quando a paciente começar a se questionar e a querer 

saber o porquê e os motivos de suas próprias experiências é que 

ela realmente entrará em análise. Antes disso, ela poderá estar ali 

porque seu marido pediu que ela fosse, ou porque seu chefe reco

mendou fortemente que ela procurasse ajuda; ela pode ser muito 

cooperativa quanto a se empenhar cuidadosamente em responder 

a questões que o analista coloca, mas ainda não estará inteira ali, 

por suas próprias razões, seus motivos, para descobrir alguma coisa 

por si mesma. 

Lacan (2006, p. 251) coloca que isso é uma questão, e só pode

mos ter certeza de que a paciente tem um interesse subjetivo na 

análise quando ela formula uma questão (ou mais de uma) dela 

própria. É o investimento que ela faz nessa questão - seja por estar 

muito brava, porque desenvolveu determinada orientação sexual, por 

não conseguir se desenvolver na área de seu interesse ou ocupar-se 

com coisas que ela queira - que a motivará a buscar respostas nos 

sonhos, devaneios, fantasias, e em todos os segmentos de sua vida. 

É isso que a faz continuar a análise mesmo quando esta se torna 

difícil ou dolorosa. 

Essa questão é, por conseguinte, uma importante força motriz 

da análise, ainda que não exista uma forma clara e infalível de o 

analista conduzir a formulação de determinada questão.9 Cada 

paciente é diferente: alguns formulam questões muito antes de 

chegarem ao consultório, outros parecem nunca formular questões 

(salvo aquelas como "Qual é o problema com a minha esposa?" ou 

"O que estamos fazendo aqui, afinal de contas?"), e alguns podem 

ficar excitados para formular uma questão depois de alguns en

contros preliminares mais curtos ou mais longos.10 Os pacientes 

de hoje em dia, após o analista ter levantado questões de forma 

explícita ou implícita, "Por quê?" (Por que você vê um homem 20 

anos mais novo do que você como figura paterna? Por que você 
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precisa ter discussões competitivas com .ele? Por que você sentiu 

que tinha que contar à sua mãe sobre seu alcoolismo no primeiro 

dia que foi para a desintoxicação?) repetidamente, tomam aquele 

questionamento preliminar como seus próprios. Questões especí

ficas levantadas pelo analista durante as sessões são cada vez mais 

ponderadas no intervalo entre sessões e eventualmente a paciente 

prefere ter uma postura própria de questionamento.U Quando ela se 

recorda de um incidente de seu passado em associação com 

sonhos, ela pensa "Não sei por que agi daquela forma na épocà' e se 

pergunta por que fez isso. 

A repetição, pelo analista, da pergunta por quê? vem associada, 

em alguns casos, a um desejo de saber o porquê. Lacan ( 1 998a, 

p. 1) sugeriu que nossa atitude em geral na vida é um desejo de não 

saber: não saber o que nos aflige, não saber por que fazemos o que 

fazemos, não saber o que secretamente nos dá prazer, não sa

ber por que nos divertimos, o que nos diverte, e assim por diante. 

Um forte motivo, um considerável investimento, é necessário para 

que superemos a vontade de não saber e uma das mais comple

xas tarefas para o analista é achar o caminho para despertar em seus 

pacientes tais investimentos. Talvez seja a vontade do analista de 

saber, pelo menos em parte, conforme demonstrado em suas 

frequentes perguntas, que inspira o desejo que seus pacientes se 

conheçam; é a persistência em fazer perguntas que lhe permite ser 

a causa do querer saber dos pacientes, a causa do desejo da pa

ciente conhecer o porquê.12 

Notas 

1. Não devemos achar que a fala do analista (nas perguntas ou infor

mações) seja menos propensa à ambiguidade do que a do paciente, 

pois toda fala é potencialmente polivalente e pode ser ouvida de 
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mais de uma forma. De qualquer maneira, o significado daquilo 

que alguém diz é sempre determinado pela outra pessoa: quem de

termina do significado é o Outro (ver Fink, 2005b, pp. 574-575). 

2. Freud ( 19 14a/1958) nos lembrou de que os pacientes muitas vezes 

são surpreendentemente ignorantes de seus próprios pensamen�os 

e fantasias no início do tratamento e precisam ser encorajados a 

prestar atenção neles: 

"O início do tratamento, por si só, traz à tona uma mudança na 

atitude consciente do paciente com relação à sua doença. Geral

mente se contenta em se lamentar, considerando a questão sem 

sentido e subestimando sua importância; quanto ao resto, ele 

aplicou às suas manifestações a política de repressão semelhante 

à que o avestruz adota em relação a suas origens. Assim, pode ser 

que isso ocorra por ele não saber sob quais condições sua fobia 

aparece ou que ele não escute a frase exata de suas ideias obsessi

vas ... Ele precisa encontrar coragem para direcionar sua atenção 

ao fenômeno de sua doença" (p. 1 52). 

3. Não estou sugerindo que o analista precise usar uma terminolo

gia grosseira. Ele poderia simplesmente seguir a direção da pa

ciente e evitar rodeios: não deveria ter medo de não fazer rodeios. 

Também não quero sugerir que o analista deva reforçar cada par

te da terminologia sexual que a paciente usa, ou que siga obses

sivamente cada associação com sexo. Apesar de a sexualidade ser 

uma importante parte da vida e de parecer que certos analistas 

contemporâneos se esquecem disso, precisarão prestar mais atenção 

à forma como a terminologia sexual e as insinuações permeiam 

nossa língua e na maneira com que sexo vai ao âmago do sentido 

de self da pessoa e colore seus diversos relacionamentos. 

O analista deveria evitar qualquer tentação de usar um vocabulário 

que vai além do conhecimento da paciente (por exemplo, introduzir 

jargão psicanalítico com o qual a paciente não esteja familiarizada). 
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11. Quanto aos jogos de palavras possíveis em um idioma e não em 

outro, Lacan ( 1973, p. 47) disse o seguinte: "Uma língua espe

cífica é nada além da soma total de equívocos que sua história 

permitiu que persistisse': 

A risada pode desempenhar muitos papéis diferentes e significar 

muitas coisas diferentes em análise, como veremos ao longo deste 

livro; aqui eu gostaria apenas de enfatizar a importância de no

tar e questionar uma risada que acompanha um comentário feito 

por um paciente pois isso frequentemente indica que algo veio 

à sua mente, que é igualmente, se não mais importante, do que o 

comentário que o paciente acabou de fazer. Um dos meus pacien

tes do sexo masculino estava falando que sentiria falta se a mãe 

morresse, e a segunda coisa que mencionou foi seu prazer em 

relação ao cheiro de sua mãe no lençol da cama, quando ele tirava 

um cochilo em sua cama depois que ela se levantava. Ele riu de ter 

dito isso e eu inicialmente pensei que a risada tinha sido porque ele 

se sentiu tolo ao dizer isso, uma vez que ele não dormia na cama 

dela há mais de 20 anos. Porém, quando ele parou de rir, decidi 

perguntar por que tinha rido. Ele respondeu que de repente tinha 

se lembrado de que uma vez, depois de ler alguns textos psicana

líticos e descobrir, por sua mãe, que ela nunca o amamentou no 

peito, ele a acusara abertamente de ser a causa de todas as suas 

"fixações orais" e acusava a mãe de ter ido contra tudo que dizia 

respeito ao seu pai. É provável que ele não teria posto em palavras 

a lembrança passageira que o levou a rir se eu não o tivesse levado 

a isso. A risada é algo em que precisamos prestar muita atenção 

na psicanálise! 

' '  Os  intérpretes de certos textos literários também precisam ficar 

alentos. Considere o seguinte exemplo absurdo de Finnegans Wake 

de James Joyce: "Who ails tongue coddeau aspace of dumbíllsílly?'; 

Quando pronunciado em voz alta o som fica parecido com o fran

c2·s "Ou es ton cadeau, espece d'imbécile?" (Onde está seu presente, 

id iota?). Este exemplo é discutido em Lacan (2005b, p. 166). 
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6. Veja os comentários de Freud sobre pé ( 1905a/ 19)3, p. 1 55, 

nota de rodapé 2). 

7. Veja sobre isso em Lacan ( 1988a, pp. 196- 198) contando sob�e 

seu trabalho com um paciente no norte da África e meus comen

tários a respeito (Fink, 2004, pp. 9-10) .  

8 .  Ligações importantes podem também existir, é claro, entre pen

samentos, fantasias e eventos que não foram contemporâneos ou 

mesmo próximos n o  tempo e no espaço devido ao que Freud se 

referiu como "ação adiada" (Nachtriiglichkeit); ver Fink ( 1 995, 

pp. 26, 64). 

Um paciente me contou certo dia que sua irmã fez sexo oral com 

ele quando ele tinha cerca de oito anos; algumas semanas depois 

ele me contou que a primeira vez que alguma garota fez sexo oral 

com ele foi por volta dos 1 6  anos e que ele não aguentou. Quando 

eu disse, "Mas iss o  tinha acontecido antes", ele respondeu, 

"Ah, está certo - você me conhece mais do que eu mesmo!". Ele, 

obviamente, nunca havia feito essa ligação entre os dois eventos; 

neste sentido, podemos dizer que a ligação ou o elo entre eles 

havia sido quebrado pela ação da repressão. No entanto, a reação 

ao segundo evento foi sem dúvida colorida pela experiência do 

primeiro, e pelo que ela significou nos anos posteriores à medida 

que ele aprendeu sobre sexualidade. 

9. Freud postulou que a força motriz da análise seria o desejo do 

paciente em se tornar melhor, mas acabamos sempre descobrindo 

que o paciente, antes de mais nada, quer que as coisas voltem a 

ser como eram antes, e não na verdade melhorar (ver Fink, 1997, 

Capítulo 1 ) .  

1 0 .  Esta grande variabilidade entre o s  pacientes significa que os 

movimentos de abertura pelos quais os analistas se empenham 

para despertar o interesse da paciente e "prendê-la" na aventura 
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que é a psicanálise são infinitamente variados, diferente do xadrez 

em que os movimentos de abertura são bem limitados em número. 

I I .  Analistas de outras perspectivas psicanalíticas tenderiam a ca

racterizar isso de outras maneiras - por exemplo, como identifi

cação ou introjeção do analista pela paciente ou como a adoção 

de um "ego observador". Por razões que ficarão mais claras nos 

Capítulos 5 e 7, estou mais inclinado aqui a atribuir a Lacan a 

conhecida afirmação, "O desejo do homem é o desejo do Outro". 

1 2 . Como já indiquei em outro momento (Fink, 1997, pp. 1 1 - 14), é 

o ponto no qual a paciente formula amplas questões sobre os 

porquês e o sentido da sua vida que marca o fim dos encontros 

preliminares face a face; em outras palavras, esse é o ponto em 

que o analista deve encaminhar a analisanda ao divã. 





3.  Pontuando 

É fato que pode ser claramente visto no estudo dos 
manuscritos de escritas simbólicas, seja na Bíblia ou nos 

! t •.r/os canônicos chineses, que a ausência de pontuação é uma 
Júute de ambiguidade. Pontuação, uma vez feita, estabelece o 
significado; mudar a pontuação renova ou desorganiza-o; e a 

pontuação incorreta distorce. 
Lacan (2006, pp. 313-314) 

l 'ode-se pensar em um orador colocando uma certa pontuação 

t' l l l  .'. t' l l  próprio discurso aparentando a pontuação que encontra-

1 1 1 1 1�• t' l l l  textos escritos, fazendo pausas em alguns pontos, dando 

'' n l ol �t· l'm certas palavras, apressando-se ou murmurando, repe

l l l u l l l  !rases específicas, e assim por diante. Esta é a pontuação 

j l l t't' X I s l l' n te, em certo sentido - a pontuação que corresponde 

1i l t · l t ma do discurso sugerida pelo próprio orador, a pontuação 

I J I I I '  1 orrcsponde ao significado que o próprio orador atribui à sua 

I .d ,, I ·:ss�1 pontuação preexistente algumas vezes permite somente 
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uma leitura que pode ser superficial e pouco interessante, mesmo 

para o orador (ler é muito simples, nesse sentido), mas por vezes o 

texto fica difícil de ler, de qualquer modo. O ouvinte, por vezes, é 

confrontado com resmungos (que pode ser um ponto particular

mente importante, ou um ponto sensível, difícil de acompanhar), 

com ênfase em uma parte do discurso, quando é a outra parte que 

parece mais importante, ou com o discurso mais ritmado sobre 

assuntos rotineiros, seguido por uma torrente de palavras sobre 

temas mais sensíveis (a afluência de palavras parece desmentir o 

desejo de esconder) . Aqui a pontuação preexistente parece ocultar 

o significado do orador ou apresentar suas palavras de tal forma 

que só o significado que ele quer transmitir seja discernível em si. 

A analista - ao tentar que o paciente vá mais devagar, fazendo 

com que ele repita mais claramente as palavras que resmungou en

tre uma respiração e outra, e que ele se explique um pouco melhor 

- procura realizar uma mudança naquela pontuação preexistente. 

Um paciente certa vez colocou um ponto final depois do comen

tário "Meu irmão não tinha importâncià: Na tentativa de mudar o 

ponto final por uma vírgula e o encorajar a elaborar esse comen

tário, respondi com um irônico "Hum?", o que o fez parar um 

momento e depois comentar que um amigo, certa vez, contou que 

aquilo só tinha acontecido com ele: "Eu odeio meu irmão; por que 

não posso matá-lo?". Colocar em dúvida (como vimos no Capí

tulo 2) pode levar a mais uma questão que reverte completamente 

o sentido da declaração precedente (a pessoa que alguém quer ma

tar dificilmente é alguém "sem importâncià'l ) .  

Parte da tarefa do analista é estabelecer uma pontuação levemente 

diferente, uma pontuação que dê sentido ao "texto'' da fala do pacien

te que antes não estaria visível. Os textos da Bíblia ou os trabalhos 

de Aristóteles - que geralmente não tinham pontuação nos primeiros 

formatos - podem ser compreendidos diferentemente se os pontuar-
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1 1 1os de um jeito ao invés de outro, e debates têm ocorrido ao longo 

dos séculos por sua correta interpretação. Não precisamos supor, em 

.�l t uação analítica, que exista uma pontuação ou interpretações cor

rl'las da fala do paciente para concluir que, não obstante, algumas 

l t  umas de pontuar são mais produtivas que outras. Começamos com 

1 1 1 1 1  tex to que tem uma pontuação pronta dada pelo paciente e procu

nunos interpretar de maneira que desestabilize ou perturbe o sentido 

dndo por ele e é, portanto, transformadora para o paciente. 

Af'orltando para o reprimido 

Com nossa atenção flutuante ouvimos o que o paciente diz, 
tis vezes simplesmente devido a um tipo de ambiguidade, em 

outras palavras, uma equivalência material [duas palavras 
ou expressões que soam exatamente iguais]. Percebemos que 

o que ele disse pode ser entendido completamente diferente. 
E é precisamente escutando de forma completamente 

diferente que permitimos que se perceba de onde surgem 
seus pensamentos: surgem do nada que não seja a 

ex-sistência de lalangue. Lalangue existe em outro lugar 
que ele acredita ser o seu mundo.1 

Lacan (1973-1974, 11 de junho, 1974) 

< :omo saber o que pontuar? Afinal de contas, o paciente faz 

11 1 1 1 l ' l a  variedade de afirmações; qual delas deveria ser pontuada? 

l i1 que parte das estratégias globais da psicanalista com neu

l l't l l t t ts ( uma vez que o paciente deposita significativa confiança 

1 1 11 ll l t n l i sta por sua escuta atenta) tem como objetivo o reprimido, 

ll t ,, l .k i l uma resposta: pode-se pontuar - isto é, reafirmar, repetir 

1 1 1 1 1 1  v igor, ou dizer enfaticamente "hum'' depois - quaisquer (e po-

1 1' 1 1 1  l • dmente todas) manifestações do inconsciente.2 Isso acontece 

1 1 1' 1 1 1  1 1 1 a i s  do que atos falhos ou esquecimentos repentinos daquilo 
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que o paciente já ia dizer, mas é surpreendente como as pessoas 

que trabalham com isso há muito tempo não ouvem ou acompa

nham estas manifestações tão flagrantes. 

Eis aqui alguns outros exemplos de manifestações óbvias ou 

não tão óbvias do inconsciente: 

• Começam a dizer as palavras, então interrompem, e de

pois começam de novo, algumas vezes dando chance a uma 

nova leitura. Por exemplo, uma das minhas pacientes vaci

lou quando tentou dizer "desesperadà'; ao invés disso, ela 

disse "des-, des-, des-. . .  desesperadà', que poderia ser inter

pretada como uma insistência (embora inconsciente) no 

grau em que ela estava desesperada por ter sido "despejada" 

pelo rapaz sobre quem ela estava falando - que se tornou 

seu des-amor. 

• Palavras são muitas vezes iniciadas no lugar errado. Um de 

meus pacientes começou a dizer "my behavior': mas suprimiu 

o "be" de "behavior': Ele percebeu e parou assim que disse 

algo que soou como "my hate': Como era um pouco exage

rado ("hav" pronunciado como a primeira sílaba de "haven': 

com sons apenas parecidos, mas não exatamente o mesmo de 

"hate"), eu não precisaria ter pontuado, quando o paciente se 

adiantou e deixou claro que ele tinha uma boa dose de ressen

timento daquela pessoa de quem estava falando. 

• As frases são sempre iniciadas e depois se dissipam. Um 

dos meus pacientes estava falando sobre sua mãe e disse, 

"Minha mãe é uma bela, bela, bela. :' .. Assim que ele pa

rou por um tempinho (procurando, conforme ficou claro 

depois, pela palavra egoísta), eu simplesmente interrompi 

a sentença dizendo, "Sua mãe é bela?". Ao dar ênfase nas 

palavras e expressões que o interlocutor não havia dado, 
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provocamos um efeito diferente naquele mesmo texto 

estimulando o interlocutor a prestar atenção naquele efeito 

e elaborá-lo. 

O interlocutor sempre começa uma frase de determinado 

modo e então faz uma das seguintes coisas: 

• Para no meio da frase e inicia outra com outro assunto (por 

exemplo, "Eu realmente gostaria de . . .  De qualquer forma, a 

questão é.:'.) .  Aqui o que precisamos é levar o paciente a com

pletar o primeiro pensamento - que parece ter sido evitado 

ou censurado por ele, talvez por ter percebido sua desaprova
ção, uma vez que faltou uma parte em sua discussão. 

• Interrompe na metade e reconstrói a sentença, presumivel

mente preservando o mesmo pensamento, evitando o tempo 

todo aquilo que viria a seguir na frase já preparada em sua 

mente (não importa qual seja a intensidade da frase, de 

fato, que é preparada na mente do interlocutor). Mais uma 

vez, devemos tentar, aqui, que o paciente volte e complete o 

pensamento formulado inicialmente. 

Obviamente, há pessoas que quase sistematicamente recons

troem suas frases ao falarem, mas isso não nos convence de que 
o que está ocorrendo não seja evitação; evitação ou evasão talvez 

sejam simplesmente mais endêmicas no seu jeito de falar do que 

são para outras pessoas.3 

Realmente, conforme mencionei no Capítulo 1 ,  a analista deve 

ficar atenta e detectar todas as formas de evitação na fala, se aquela 

evitação ocorre através de elipse (omite certas palavras na frase, in

tencionalmente ou não), se pela perífrase (usa uma forma compli

cada de expressão ao invés de uma palavra ou expressão idiomática 

que veio à mente) ,  ou outro esquema retórico. 
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Evitação significa que uma parte da história foi posta de lado, e 

é nossa responsabilidade assegurar que as partes que faltam sejam 

restauradas o máximo possível. Embora nunca seja possível contar a 

história toda (contar "toda a verdade': conforme disse Lacan, 1973, 

p. 8), é importante estimular o paciente a contar o máximo da his

tória que ele for capaz, naquele determinado momento. Não fazer 

isso é uma falha por parte da analista, que precisa seguir ativamente 

todos os sinais e pistas do material reprimido que é, em última aná

lise, equivalente à resistência da analista para o progresso da análise; 

nesse sentido pode ser entendido como parte integrante da contra

transferência da analista (ver Capítulos 4 e 7). 

Afirmações precedidas de rejeições, como "aqui vai um pensa

mento ridículo': "a coisa mais estúpida que veio na minha cabeçà', 

"tenho certeza que isso não tem nada a ver com nadà: ou "isso 

é totalmente irrelevante': devem ser alvo de extrema atenção (note 

que sinais não verbais, como bocejos, expressões de tédio ou um 
tom de voz completamente monótono, podem simplesmente ser

vir como rejeições). Tais rejeições geralmente são feitas quando a 

analista pergunta como de costume "O que está passando na sua 

cabeça?" após ter realçado alguma coisa ou feito uma interpretação 

e o paciente ter ficado em silêncio. O paciente parece não querer 

contar o que passou pela sua mente no momento da intervenção e 
acabou minimizando sua importância. Logo que ele nomeia uma 

ideia que lhe ocorreu de "estúpidà: "irrelevante': "forçadà: "idiota': 

"banal': "absurdà: ou "inesperadà: a analista pode ter certeza de que 

não é. Lacan ( 1998a, pp. 1 1- 13) foi mais longe ao dizer que é precisa

mente por esses disparates que fazemos análise. Tais expressões sã( • 

defesas contra pensamentos que o paciente julga impróprios ou fora 

de questão e por isso não deseja mencioná-los. 

Muitas vezes um pensamento que inicialmente parece confus( • 

ou desvio de assunto ("estava pensando no meu chefe de novo" ) 
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muda, com a investigação, e passa a ser absolutamente pertinente 

q ue..· é, sem dúvida, o motivo de ter ocorrido ao paciente logo após 

11 pontuação e interpretação da analista. Tais rejeições precisam ser 

v lsl as como se sugerissem "má-fé" ou resistência "intencional" por 

pnrlc do paciente: o paciente quase sempre ignora a aparente irre

l l'v<incia de imagens, pensamentos e sentimentos que surgem em 

momentos específicos da terapia, e - seguindo as convenções da 

\'l l l lvcrsa diária - tenta ficar no tema (um hábito contraproducente 

I J l lc..� a analista precisa fazê-lo interromper). 

Uma estratégia similar àquela manifestada pelas rejeições pode 

�1' 1' v ista em comentários feitos no improviso pelo paciente, de modo 

•• sugerir que eles não sejam importantes. Um sonho pode ter apa

n·ddo no início da sessão como tendo sido um pesadelo, mas não 

l u\ l l lcnção de qualquer sinal de coisas ruins quando o sonho afinal 

r dc..·sçrito. É somente quando a analista lembra o paciente do que 

1'k d i sse no início da sessão que ó paciente especifica algum ponto 
1 1 1 i 1 1 t  ou conta novamente com as partes ruins que ele não tinha 

rut i l ado. É como se o paciente adotasse a estratégia de contar à 

f1 1 1 1t l is l a  algo importante e em seguida tentasse distraí-la, como se 

d iNSl'SSC, "Por favor, não me faça falar sobre isso ! ". Em suma, o 

1 1 111 kntc parece querer e não querer que ela perceba alguma coisa, 

" ria deve ficar sempre com a parte que o paciente quer que ela 

I HI I l' ( não com suas defesas). 

A lgumas vezes uma associação importante sobre algum evento, 

1 1 1 1  •• imagem de um sonho, pode vir em forma de devaneio ou 

�·n l t H·n tário precipitado, feito depois que o paciente deixou a pol

lrnua ou o divã e já está indo para a porta, momento em que ele 

111 hi l l j l le já é muito tarde para discutir naquele dia (os que adotam 

IWI•IH\l 1 de duração variável podem preferir que o paciente se sente 

1 11 1 ··c deite nesse momento e a sessão seja prolongada; ver Capí

h t l l l · I ) . A analista não deve deixar de lembrar o paciente sobre o 
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comentário na sessão seguinte, se o paciente não mencionar ou 

parecer ter se esquecido. 

Partes de um sonho deixadas para trás, quando contadas pela 

primeira vez e lembradas apenas após o processo de associação 

ter começado durante a sessão, são geralmente de especial impor
tância para a compreensão do sonho. Da mesma forma, quando o 

trabalho analítico passou dos estágios iniciais com um paciente, 

a analista - em vez de estimular ativamente o paciente a associar 

cada e todo elemento do sonho, o que implica em um grande tra

balho por parte da analista e que pode durar mais de um mês, sem 

o que o paciente provavelmente faça atalhos na tentativa de in

terpretar seus sonhos - pode limitar seus esforços para incentivar 
o paciente a associar esses elementos do sonho, se ele não o fizer 

espontâneamente, enfatizando, assim, o que foi deixado fora de seu 

trabalho de associação e interpretação. É esta ênfase contínua 

daquilo que foi deixado para fora da história (recontar um deter

minado evento, uma dinâmica de família, um sonho, uma fanta
sia, ou um devaneio) que permite que a analista mantenha o foco 

no reprimido.4 

Negações não provocadas e afirmações muito acentuadas 

Negação também é uma forma de admitir alguma coisa. 
Lacan (1974-1975, 18 de março, 1975) 

Outro tipo de defesa que a analista deveria sempre pontuar i· 
o que chamo de "negação não provocadà'. Nesta forma de nega 

ção, o paciente insiste que alguma coisa não seja o caso, mesmo qua n 

do ninguém está dizendo que é. Um dos meus pacientes afirmol l  

certa vez que, desde a nossa sessão anterior, uma lembrança hav i . 1  

voltado, mas apressou-se em adicionar, "Não acho que isso ten l � ; 1  
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1t lgo a ver com minha orientação sexual". Ele então prosseguiu 

l l l l' contando que, quando tinha seis anos, seus primos insistente

l l l l' l l le contaram a ele que logo ele se tornaria uma garota, alegando 

qul' antes eles também já tiveram membros do sexo oposto e que 

l i ludaram de um sexo para o outro, próximo à idade dele. Fizeram 

rum que ele jurasse segredo, prometendo não contar nada para 

N l ln  mãe. Não parece muito difícil simplesmente retirar o "não" 

dt• sua  negação não provocada e fazer a leitura como se ele próprio 

n·nm hecesse em algum nível que esse evento, o qual ele admitiu 

t e r  s ido muito angustiante na ocasião, teve influência em sua atual 

mi l' n tação sexual. 

t ·:m casos como esses de negação não provocada, pode-se 

pnguntar sempre por que alguém perderia tempo e energia para 

nrw1r algo que ninguém no contexto atual (nesse caso, no con

l l • x l u  analítico) tivesse sugerido ou afirmado. Alguém pode repli-

1 1 1 1  que, dado o que ele conhece dos psicanalistas, o paciente está 

� l l nplcsmente tentando antecipar uma conclusão que ele acha que 

1 1  o t na l ista irá tirar. Mesmo sendo verdade para alguns analistas, o 

prnsa mento, todavia, ocorreu primeiro ao paciente, em forma de 

t r l t• i <,·< io ou projeção - em outras palavras, isso foi atribuído à pes

•t ht rom quem ele estaria conversando sobre o assunto mais tarde 

r, rl'almente, no caso do paciente ter apenas mencionado, foi ele 

lll't'tpr io  que colocou essa ideia na cabeça, de que isso pode muito 

ht' l l l  estar relacionado com sua atual orientação sexual (eu ainda 

1 1 1'1 1 1  l i n ha ouvido a história). 

' ! \t i s  negações não provocadas são tão comuns no dia a dia 

c j l l it l l l o  são no contexto da terapia: o comentário introdutório 

' 'Nno pretendo ser crítica, mas. :'. é um aviso evidente de que seu 

l l l l t•dncutor vê como crítica, só por este comentário, "Não estou 

I P I I I o t l l do  ser cruel, estou apenas dizendo que.:: é uma indicação 
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clara de que seu interlocutor reconhece que está de fafro tentando 

ser cruel, pelo menos em algum nível. 

Similar às negações não provocadas estão o que chamo "afirma

ções muito acentuadas". Aqui, o paciente (ou político, empresário, 

ou qualquer outra pessoa) afirma algo de forma tão forçada e 

repetitiva que o interlocutor começa a se perguntar por quê: 

se o interlocutor acredita tanto no que diz, por que ele sente tanta 

necessidade de enfatizar isso desta forma? Um dos m1�us pacien

tes disse, "Eu me lembro demais, sem dúvida .. :: me levando a sus

peitar de que talvez ele na verdade não tivesse tanta certeza de se 

lembrar daquilo que pretendia lembrar; não tinha tido qualquer 

amostra de incredulidade da minha parte, já que ele havia acabado 

de trazer um novo assunto e eu não tinha ideia do que ele iria dizer. 

Novamente aqui, o interlocutor parece "protestar demais': 

Fora de contexto 

[A Psicanálise é] uma prática que se baseia 
na ex-sistência do inconsciente. 

Lacan (1973-1974, 11 de junho, 1974) 

Uma forma óbvia de pontuar o discurso de alguém é repetindo 

o que foi dito textualmente, destacando, sublinhando ou realçando, 

por assim dizer. Algumas vezes ouvir, simplesmente, exatamente as 

mesmas palavras ditas por outra pessoa lança nova luz sobre elas, fa

zendo com que sejam ouvidas diferentemente. Em outros momen

tos, pode ser mais útil repetir somente algumas palavras do discur

so do paciente, isolando apenas uma ou duas palavras do contexto 

original para ressaltar o fato de que, por exemplo, as palavras usadas 

para qualificar sua amada foram as mesmas que ele usou, alguns 

minutos antes, para qualificar sua mãe. 
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Muitas expressões idiomáticas têm múltiplos significados, e 

reiterar apenas a expressão idiomática usada pelo paciente em sua 

fala pode trazer um sentido na frase bem diferente daquele que o 

paciente originalmente tinha proposto. Quando, por exemplo, um 

dos meus pacientes estava descrevendo um sonho e disse, "No so

nho eu estava segurando um objeto qualquer e eu corri para dar 

para elà: eu simplesmente repeti "dar para elà', relembrando, como 

fiz, a importância daquela frase nas fantasias sexuais do paciente 

(sendo pronunciada por alguém que não estava identificada clara

mente na fantasia, dizendo a ele para fazer sexo com uma mulher). 

Isolar a expressão permitiu que o paciente demorasse mais nas 

peculiaridades enigmáticas do objeto conforme foi apresentado 

no sonho (desprovido das qualidades como eram) e o que poderia 

significar dar para alguém como presente, em vez de considerar 

objetos metafóricos da expressão. 

Em outro sonho, o mesmo paciente viu uma mulher que ele co

nhecia e notou que ela usava uma blusa vermelha. Então ele olhou 

para baixo, "como se eu quisesse transferir o vermelho da parte de 

cima do corpo para a de baixo, como se quisesse ver vermelho': 

"Ver vermelhd' também significa obviamente ficar bravo, então fez 

muito mais sentido repetir somente aquelas palavras polivalentes e 

não toda a afirmação do paciente. (Nesse caso, o paciente percebeu 

o duplo sentido e isso fez com que as ideias tivessem nexo.) 

Algumas vezes não é só a expressão idiomática em si que é 

ambígua, mas sim a maneira como ela foi incorporada na frase 

do paciente. Por exemplo, um paciente meu estava falando de seu 

relacionamento com a esposa e veio com a seguinte afirmação 

"Estava tentando ganhar o sustento dela". Quando perguntei, 

"Sustento dela?': ele percebeu que tinha feito confusão de tal forma 

que não tinha ficado claro se estava dizendo que estava tentando ser 

mantido por ela ou pagando a ela. Pouco tempo depois, o mesmo 
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paciente falava sobre outra mulher e reclamou, "A atenção dela me 

fazia murchar': Quando perguntei "Fazia murchar?': ele percebeu 

a conotação sexual e o sentido pretendido (que provavelmente 

somente o contexto poderia revelar) de que a atenção dela o fazia se 

envergonhar. Ele logo se deu conta de que atenção também pode

ria ser entendida como lembranças ou olhar firme: ter sido olhado 

por ela o fez murchar. 5 

Quando confrontado com a descrição de um sonho longo e 
complicado em que o paciente inicialmente não consegue fazer 

associações, ou faz poucas, geralmente é útil destacar palavras ou 

frases do sonho que podem levar a diferentes direções devido à po

lissemia. Em um sonho detalhado, com diversas cenas, contado por 

um paciente, havia em algum ponto alguns monges sentados em 

volta de uma mesa redonda, cantando uma música alegre, um para 

o outro, mas havia "um falso anel': ele comentou. "Mesa redondà' 

obviamente poderia levar a uma série de diferentes pensamentos, 
mas foram as palavras "falso anel" que, quando as repeti para o pa

ciente, muitas sessões foram necessárias para discutir as diversas 

ideias sobre seu casamento, as circunstâncias externas (problemas 
de visto) que levaram a isso, um tipo de anel falso que ele tinha 

comprado na ocasião (prata ao invés de ouro), e a eventual substi

tuição pelo de ouro que foi perdido em seguida em um incêndio, e 

assim por diante. "Não estávamos levando a sério", ele comentou. 

Mencionou que queria escapar da instituição do casamento, pois 

associava isso com o seu pai. Embora seu pai dissesse sempre "você 

precisa ser feliz': aquilo não soava verdadeiro para o paciente - ao 

contrário, parecia que ele vestia (para a família) uma máscara com 

um rosto feliz. Para o paciente se tornar um marido seria o mesmo 

que se tornar como seu pai, a quem ele caracterizava como assexuado, 

domesticado e um bom e respeitado membro da comunidade, que 

parecia não ter desejo. E, realmente, embora a noiva do paciente e 

ele tivessem sido apaixonados um pelo outro antes do casamento, 
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ele não se sentia mais atraído por ela depois. Separar as palavras 

polivalentes "falso anel" do contexto levou a uma grande quanti

dade de material não discutido anteriormente, assim como a uma 

discussão sobre seu ideal de casamento como promessa para "a 

pessoa especial" que "me curaria, me faria completo . . .  eu poderia 

relaxar sendo quem realmente deveria ser". 

"Incoerência" bem-vinda 

Não há nada além da retórica. 
Lacan (1974-1975, 21 de janeiro, 1975) 

Restringir as pontuações às manifestações do inconsciente é 

certamente a abordagem mais segura que a analista pode adotar, 

no sentido de minimizar o impacto em um plano ideológico sub

j acente - tal como aguardar o paciente perceber uma determinada 

coisa, chegar a um ponto específico ou alcançar certo objetivo - e 

de modo mais fiel adotar o inconsciente do paciente como guia 

para o curso da terapia. 

Ainda assim, tais manifestações algumas vezes não são suficien

tes para fazer a bola rolar no início de uma análise; alguns pacientes 

cometem muito poucos lapsos nas primeiras sessões e afirmam não 

se lembrar dos sonhos, devaneios ou fantasias, deixando muito pouco 

11ara a analista poder pontuar, e deste modo sem a participação de 

significados óbvios, além de mostrar que ela o ouve atentamente. 

O que, então, a analista deve destacar, reiterar ou pontuar? 

l )ualquer coisa que sugira que o paciente está se esforçando para 

.·.n coerente ao falar com ela. Por exemplo, o paciente pode dizer, 

" t t i <IS  essa história é muito compridà: e então começa a mudar de 

, , �>S l l t lto, ou pode dizer, "mas não era nisso que eu estava tentando 

1 l t l'gar': Essas frases indicam uma mudança (talvez não intencional) 
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nas associações e pensamentos do paciente em relação a certas áre

as da sua história, que naquele momento foram censuradas, quando 

o paciente se lembra do ponto que estava tentando contar. Nesses 
casos, uma intenção consciente de se manter coerente e não sair 

pela tangente, de mostrar à analista que ele é uma pessoa lúcida e 

capaz de ter bom senso, começa a ultrapassar a direção "mais livre" 

das associações do paciente, e a analista faz bem em encorajá-lo a 

seguir aquele impulso - indicando implicitamente que a analista 

não está, de forma alguma, pedindo que o paciente seja coerente. 

É o ego do paciente que procura fazer com que os pensamentos e 

falas sejam coerentes, enquanto suas "associações livres" (nem tão 

livres como são, em última análise, em um sentido mais profundo) 

nos possibilitam ter um vislumbre do material reprimido. 

Não presumimos que o paciente esteja de comum acordo - na 

verdade, presumimos que o paciente é habitado por pensamentos e 

desejos contraditórios, alguns conscientes, alguns pré-conscientes, 

e alguns inconscientes - e certamente não queremos ser cúmpli

ces de seu ego, quando este tenta impor coerência e consistência 

naquilo que sai da sua boca. Não acusamos, de forma alguma, o 

paciente por ser inconsistente, quando as inconsistências apare

cem (quer o paciente se contradiga ao falar o que sente, ou o que 
ele quer durante a sessão, ou o que ele quer de uma sessão à outra) 

- na verdade, nos esforçamos para destacar caminhos pelos quais 

ele não esteja de comum acordo, em que seja um "sujeito dividido", 
I 
1 1  conforme Lacan (2006, p. 693) coloca. 
I •  
: l i  
I '  I 
, l i  
' , � , O analista como artista 

[É nossa tarefa apresentar 1 desde o início as três ou qua In ' 
referências nas quais a partitura musical constituída pl'l" 

fala do paciente pode ser lidu 
Lacan (2006, p. 2.f,. : 1 
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Um bom pintor pode ser visto como alguém que olha para 

''n mesma coisa" que outra pessoa olha, vendo-a diferente e tor

nnntlo-a visível para nós: o pintor revela - torna perceptível - algo 

que não havíamos visto antes. No caso de van Gogh, poderia ser a 

humanidade em um velho par de sapatos, no caso de Monet, po

dl'r iam ser as cores cintilantes em um jardim sob a influência de 

11 1 1 1  sol quente de verão. Uma fotógrafa faz algo similar com luz e 

l r x l uras: usa filmes, filtros, obturador de velocidades, e configura

' c'ks de abertura para revelar algo que está lá - já está lá, esperando 

pura ser visto, de certo modo -, mas que não é visto sem sua ajuda. 

l l n t  músico novato se empenha em tocar as notas escritas na parti
l l l l 'n , mais ou menos na velocidade correta, mas o consumado mú

Nko sutilmente revela, com a variação da velocidade e de tensão, 

1111 1 1 1 ú l tiplas melodias ou vozes implicitamente lá, naquelas mesmas 

uolus (como na fuga de Bach).  

Esl c  pode ser um modo frutífero de pensar sobre o que nós, 

tnupl'utas, igualmente fazemos: revelamos algo que está ali - já  

••11 l il a l i ,  esperando para ser ouvido -, mas que não é ouvido sem 

11 nossa ajuda. Como um de meus pacientes colocou uma vez, seu 

,1,·.�� · jo era como um sopro, um sopro no coração tão fraco que 

n t np,ut:·m jamais havia ouvido antes, nem mesmo ele, até começar 

•un u núlise. 

No111� 

I . Lalangue é um conceito complexo no trabalho de Lacan, e não 

entrarei nisso aqui, exceto para dizer que significa o que permite 

que duas palavras (como sexta e cesta) tenham sons exatamente 

iguais quando faladas. 

< l i ll ( 1982, p. 63) definiu neutralidade como "dar igual atenção a 

todas as produções do paciente - isto é, a tudo o que ele diz ou 

- -------..,--- -···· - ·-··---. ---- • ···· · · ·--------- �------------- . -------------· .. -
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faz durante a sessão': O foco no inconsciente, aqui, deve deixar 

claro como o conceito de neutralidade é inadequado para um 

trabalho psicanalítico produtivo. O próprio Gill deu muito mais 

atenção a qualquer coisa que indicasse transferência, quer pelo 

caminho da alusão ou resistência, quer por outras coisas (ver 

Capítulo 7), sugerindo que sua abordagem é tudo menos neutra. 

3. Alguns políticos americanos são conhecidos por reconstruir suas 

frases conforme falam e isso talvez seja tomado como indicador 

de sua franqueza (ou da falta dela) . 

4. Aqui estou falando como se o que foi deixado de fora da história 

estivesse realmente reprimido, ao passo que a repressão geral

mente envolve algo mais abrangente: algo que tenha sido deixado 

de fora em todas as histórias que o paciente conta, seja para o 

analista ou para si mesmo. Não obstante, penso que há algum 

valor heurístico à ideia de que algo deixado de fora em deter

minada frase ou história é reprimida, como uma nota de rodapé 

que carrega uma certa relação reprimida com o texto de onde foi 

extraída. Rigorosamente falando, contudo, a supressão deve ser o 

termo correto para isso. 

5. Casement (1991) forneceu um exemplo interessante daquilo que 

o paciente diz fora do contexto: 

"Se o paciente ia dizer, 'Meu chefe está bravo comigO, isso pode 

ser silenciosamente abstraído para 'alguém está bravo com alguém'. 

Quem está bravo com quem, permanece obscuro ... Poderia ser a 

afirmação de um fato relatado objetivamente; poderia estar se re

ferindo à braveza de um paciente projetada no chefe; poderia ser 

uma referência deslocada para a transferência, o analista visto 

como zangado; ou poderia ser uma referência evasiva ao paciente 

estar bravo com a analista'' (p. 37). 



4. Escansão (sessão de 
duração variável) 

O fim de uma sessão não pode ser vivido pelo sujeito como 
uma pontuação de seu progresso. Sabemos como ele calcula 

o momento de sua chegada a fim de vinculá-lo à sua própria 
agenda, ou até mesmo às suas manipulações evasivas, e 
como ele o antecipa usando-o como uma arma, ficando à 

espreita, como faria em um local protegido. 
Lacan (2006, p. 313) 

De todos os conceitos conhecidos de Lacan no mundo do idio

ma inglês, escansão talvez seja um dos mais, e dos menos, compre

endidos. É o mais compreendido no sentido de que muitos estão 

cientes de que se refere ao ato pelo qual o analista finaliza a sessão 

- em certas circunstâncias, subitamente (talvez seja raro para mui

tos leitores compreenderem algo essencial sobre qualquer conceito 

de Lacan). Até agora, este talvez seja o conceito menos compreen

dido, no sentido de que poucos sejam capazes de dizer por que e 

como a escansão é empregada. De fato, quando dou palestras em ins-
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tituições psicanalíticas nos Estados Unidos, independentemente do 

tópico que apresento, a discussão invariavelmente acaba desviando 

em direção ao tema sessão de duração variável, e algumas vezes o 

assunto continua até que eu pergunte se alguém da plateia teria 

alguma pergunta sobre outro tema que não seja escansão. 

Neste capítulo tentarei explicar alguns aspectos dos porquês da 

escansão. Quero começar tentando esclarecer alguns equívocos. 

Variar a extensão da sessão não implica, necessariamente, que a sessão 

será mais curta do que qualquer que seja o tempo-padrão praticado 

por outros analistas no mesmo país, quer seja de 30, 40, 45, 50 ou 55 

minutos. Todas essas durações de sessão são consideradas padrão por 

diferentes profissionais, em diferentes partes do mundo (e muitas 

vezes por profissionais diferentes no mesmo país ou na mesma cidade), 

embora ninguém pareça surpreso com esse tipo de variação.1 

Na teoria, pelo menos, variar a duração da sessão permite que 

o analista prolongue a sessão além de qualquer tempo estabelecido 

(conforme Freud,l913/1958, pp. 127- 128, indicou que ele próprio 

fez isso algumas vezes) a fim de dar continuidade a um trabalho 

que está progredindo em uma direção muito útil; para completar, 

pelo menos num grau relativo, a interpretação de uma fantasia ou 

sonho; para encorajar o trabalho.analítico com o paciente que fala 

vagarosamente por qualquer que seja o motivo (quer seja porque 

sua língua nativa é outra, porque tem muita idade, pelos padrões de 

fala regionais, ou simplesmente devido ao hábito ou capacidade) ou 

leva muito tempo para realmente entrar no assunto; ou, por uma 

veia diferente, para desconcentrar o paciente que sistematicamen

te prepara grandes quantidades de material para as sessões, para 

evitar que ocorra algo não planejado, espontâneo ou surpreenden

te, ou que faz suas mais significativas declarações apenas quando já 

está quase na porta indo embora. Nas primeiras semanas de análi

se, eu próprio raramente encerro a sessão antes dos 45 minu-
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tos, e as próximas sessões, com frequência, excedem uma hora e 

quinze minutos para que eu consiga ter uma visão mais completa 

possível da vida do paciente (o que me permite determinar mais 

cedo se acredito que poderemos trabalhar juntos e como orientar o 

tratamento, e permitir que o paciente tenha uma amostra do tipo 

de trabalho que talvez realizemos juntos). Com o progresso da 

análise, a duração das sessões tende a diminuir até certo ponto 

(mais com uns pacientes do que com outros), mas sessões mais 

longas do que 45 minutos ocorrem ocasionalmente. 

Um segundo equívoco que tenho ouvido algumas vezes é que 

Lacan recomenda que o analista termine ("escandir" é a forma ver

bal de escansão que tenho adotado adaptando-a do Francês scan

der, porque o verbo escandir [scan] em inglês, tem muitos outros 

significados não relacionados) as sessões arbitrariamente ou ran

domicamente. Pelo contrário, Lacan recomenda que as sessões 

sejam encerradas no ponto mais surpreendente, quando possível 

- isto é, quando o paciente faz a afirmação ou a pergunta mais 

surpreendente na sessão. Não devemos subentender que o signifi

cado daquele ponto, afirmação ou questão precise ser manifestado, 

transparente ou óbvio. A afirmação ou questão em que o analista 

encerra a sessão pode ser entendida de diversas formas, e a paciente 

poderá pensar nela entre aquela sessão e a próxima. Interromper a 

sessão naquele momento tem o objetivo de fazer a paciente traba

lhar, seja consciente ou inconscientemente, durante o período en

tre as sessões. Não apenas ela se lembrará melhor do que disse (ela 

mesma) por último, mas uma tarefa não concluída sempre ocupa 

a mente muito mais do que uma já finalizada (isso é conhecido 

em psicologia como "efeito Zeigarnik"). Uma afirmação ambígua 

ou enigmática é sempre bem mais útil para o progresso da análise 

do que uma questão clara e transparente. A meta aqui é garantir 

que a paciente trabalhe o máximo possível fora das sessões, e não 

apenas nelas, pois as associações e interpretações que ocorrem à 
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paciente são frequentemente mais convincentes do que aquelas 

feitas pelo analista.2 

Escansão é meramente uma forma especialmente enfática de 
pontuação. Quando o analista encerra a sessão, está efetivamente 

colocando um ponto final, exclamação ou interrogação, não apenas 

no final da sentença ou do parágrafo, mas sim no final da sessão ou 

do capítulo do texto. Assim, a pergunta "Como você sabe quando 

encerrar uma sessão?" está intimamente ligada à questão discutida 

no último capítulo: "Como saber o que pontuar em uma sessão?': 

Como exemplo, mencionarei algumas "pontuações enfáticas" 

que fiz. Uma foi com uma paciente que falava sobre alguém a quem 

ela se referia como um "cara ótimo: que ela conhecia há 25 anos. 

No início da sessão - e, na verdade, por diversas sessões anteriores a 

essa - ela havia falado sobre a importância de "amar alguém': Após 

falar por um bom tempo sobre o "cara ótimo" ela disse que entre 

eles "havia familiaridade, compreensão': só que ao invés de dizer 

"compreensão'' ela disse "contenção"; ela logo percebeu o ato falho e 

desatou a rir. Encerrei a sessão naquele ponto para enfatizar algo que 

tínhamos discutido um pouco em sessões anteriores: a competição e 

rivalidade que caracterizaram tantos relacionamentos dela. 

O ato falho que ela fez foi em dizer quase que exatamente o 

oposto do que "pretendià' dizer, e não foi o tipo de ato falho cujo 

sentido não está claro desde o início, e que precisa ser associado e 

desenrolado longamente pela paciente. Ao invés disso, sua risada 

indicou que ela reconheceu que o que ela tinha realmente dito era 

diametralmente oposto àquilo que estava tentando mostrar naquele 

relacionamento. Acho essas manifestações do inconsciente - que 

aparecem depois de alguma discussão mais longa - especialmente 

úteis para encerrar a sessão, porque levam o paciente a refletir sobre 

as contradições. 
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Em outro caso diferente, um paciente me procurou para con

seguir decidir sobre seu relacionamento com o budismo, como 

prática espiritual e estilo de vida (o que ele achou conflitante com 

sua vida sexual, em especial), e eu estava me lembrando que após 

alguns meses de análise sua "desculpà: como ele disse, por ter co

meçado a análise seria para se tornar um budista melhor, "para do

mar ( to tame) [sua] mente': Ao dizer isso, ele fez o ato falho e disse 

"to time': que tem o som idêntico a "two times (duas vezes)". Quando 

repeti as palavras "to/two times", ele parou um pouco e então dis

se, "Então estou enganando o budismo com você . . .  ou enganando 

você com o budismo?". Encerrei a sessão ali, deixando o paciente 

refletindo sobre a questão que ele levantou; de fato, ele refletiu so

bre ela, trazendo-a no início da sessão seguinte. 

Existem muitos tipos diferentes de pontuação com os quais 

encerramos as sessões, mas é impossível relacioná-los, mesmo 

uma pequena porcentagem deles (para outros exemplos, ver a 

seção intitulada ''A lógica interna da sessãd'). Nos exemplos que dei, 

obviamente forneci somente o resumo mais simples do trabalho 

em curso nas análises, sobre os momentos referentes ao tempo. Já 

que as explicações de qualquer caso individual não convenceram 

alguns leitores sobre a adequação da escansão, deixe-me voltar à 

questão mais geral. 

Escansão e o ''enquadre terapêutico" 

A neutralidade que manifestamos aplicando estritamente a 
regra de que as sessões tenham uma durabilidade específica 

obviamente nos mantém no caminho da inércia. Mas esta 
inércia tem um limite, de outra forma nunca faríamos 

a intervenção - então, por que tornar a intervenção 
impossível, neste momento, privilegiando-a desse modo? 

Lacan (2006, p. 314) 
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Embora os analistas pontuem as sessões de um jeito ou de outro 

(obviamente, eles não aplicam as mesmas técnicas de pontuação), 

e embora eu nunca tenha ouvido qualquer analista discordar das 

noções de pontuação de Lacan, muitos têm sérias questões com 

a escansão. Enquanto a maioria deles recorre à importância do 

"enquadre terapêutico", ao qual voltarei em breve, muitos têm ex

pressado preocupação de que eles próprios poderiam encerrar as 

sessões quando entediados, cansados, irritados, ou apenas queren

do fazer qualquer outra coisa, o que me leva a desconfiar de seus 

próprios motivos quando intervêm em suas formas, quaisquer que 

sejam elas, nas análises que conduzem. Falam da sessão de tempo 

fixo como se ficar de mãos amarradas fosse salutar, como se sentis

sem que não são confiáveis para controlar uma pontuação daquela 

magnitude, e como se seus pacientes precisassem ser protegidos 

por um comum acordo vinculado às suas próprias descrenças. Per

gunto sobre sua fé na própria capacidade de pontuar partes po

tencialmente importantes da fala do paciente, se existe tão pouca 

confiança em sua habilidade de encerrar sessões, nos momentos 

que seriam melhores para o progresso da análise. 

Suspeito que a falta de confiança deles na habilidade de pon

tuar efetivamente, em maior ou menor grau, esteja relacionada 

a uma mudança radical na opinião dos analistas contemporâne

os, de como e por que a análise é curativa: ao invés de enfatizar 

o preenchimento de lacunas da história e autoconhecimento do 

paciente, conforme Freud ( 1916- 1917/1963, p. 282), ou enfatizar 

que apenas a dimensão simbólica é o que cura, conforme Lacan, 

os analistas contemporâneos endossam, com frequência, a ideia de 

que é o relacionamento em si, do paciente com o analista, que é 

curativo (o relacionamento, muitas vezes, está incluído sob o tó

pico de "fatores inespecíficos" ou "fatores comuns"),3 não algo em 

particular que o analista diz ou leve a paciente a falar. 4 A atenção, 

dessa forma, é afastada do trabalho de simbolização na terapia, e 
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o que é considerado de genuína importância é um relacionamento 

seguro, bem estruturado e protetor. Essa abordagem foi adotada 

na França dos anos 1950: Lacan citou um de seus colegas como 

tendo dito que "o analista cura não tanto pelo que ele diz e sim pelo 

que ele é':5 É a ênfase colocada na personalidade do analista e em 

seu relacionamento - ao contrário do trabalho feito pela paciente 

e analista para articular a história e desejo da paciente - que levou 

à crescente importância conferida pelos profissionais, no final do 

século XX e começo do século XXI, ao "enquadre terapêutico':6 

Winnicott ( 1954/ 1958b, pp. 279-289) apoiou firmemente os 

limites protetores na situação analítica, acreditando que um setting 
seguro, confiável e previsível seria especialmente importante para 

os pacientes psicóticos. Com seu modelo de desenvolvimento, 

sugere que os psicóticos precisam regredir a certos estágios an

teriores para corrigir um tipo de processo relativo ao desenvol

vimento natural, que está bloqueado e precisa ser desbloqueado. 7 

Winnicott sentiu que o enquadre seguro seria necessário para que 

os pacientes confiassem suficientemente no terapeuta e se envol

vessem nesse tipo de regressão. Não creio que ele próprio tenha fei

to sessões de duração fixa sempre e rigidamente (veja os registros 

das sessões que Margaret Little, 1990, fez com Winnicott, em que 

algumas delas parecem ter durado mais tempo que outras), sugerin

do que um enquadre seguro não seja necessariamente incompatível 

com variações de tempo das sessões. Quer se aceite ou não a crença 

de Winnicott sobre a importância da regressão,8 parece bem possí

vel estabelecer relação de confiança com os pacientes psicóticos sem 

precisar aderir, rigidamente, a urna sessão de duração fixa. 

O que convém salientar aqui, mais exatamente, é que Lacan 

formulou explicitamente a escansão - envolvendo algumas vezes o 

encerramento abrupto das sessões - no trabalho com neuróticos, 

não psicóticos.9 De fato, atrevo-me a afirmar que ele não considera 
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adequado que o analista faça afirmações polivalentes, ambíguas e 
enigmáticas com os psicóticos, ou que enfatize a ambiguidade em 

suas afirmações, muito menos que as considere pontos adequados 
para os finais das sessões (isto é, pelo menos em parte, devido à au
sência dos usuais "pontos de capitonê" na psicose, como veremos no 
Capítulo 10). A meta com psicóticos é reconstruir significado, não 
destruí-lo, e a técnica de escansão é explicitamente desenhada para 
sacudir, levantar questão ou desconstruir a autoconcepção neuró
tica da paciente. Parece que o uso de todas as técnicas notáveis ou 
inesperadas diminuiu consideravelmente com o desaparecimen
to gradual da diferença que muitos analistas fazem entre neurose 

e psicose, e a formação gradual de um tipo de técnica analítica, 
que é supostamente adequada para ambos, neuróticos e psicóticos. 
Se todas as categorias diagnósticas de pacientes servem para serem 

tratadas com as mesmas técnicas, então claramente a escansão - e 
mesmo muitas formas de pontuação em suas formas mais brandas -
deve ser descartada.10 Lacan, entretanto, mantém uma firme distinção 

entre neurose e psicose (mesmo que na prática não seja sempre fácil 
fazer a distinção) e formula amplamente diferentes abordagens de 

tratamento para esses dois diferentes grupos diagnósticos. 

Escansão como minicastração 

Não sou o único a afirmar que escansão 
assemelha-se com a técnica conhecida como Zen .. . 

Sem ir aos extremos a que esta técnica conduz, já que eles 
seriam contrários a certas limitações impostas por nós 

mesmos, uma discreta aplicação dos princípios básicos em 
análise parece muito mais aceitável para mim do que certos 

métodos da então chamada análise das resistências, na 
medida em que não comportam em si, nenhuma ameaça de 

alienação do sujeito. 
Em vez disso, quebra o discurso somente 

para levar adiante a conversa. 
Lacan (2006, pp. 315-316) 
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Lacan ocasionalmente refere-se à escansão como um "corte", e 

muitos analistas - quer encerrem as sessões precisamente na hora 

certa, variando um minuto ou dois, ou pratiquem sistematicamente 

uma sessão de tempo variável - estão cientes de que algumas vezes 

a paciente se sente como sendo cortada pelo analista quando este 

encerra a sessão: interrompendo no meio da frase, talvez, ou no 

meio de um pensamento ou história, e/ ou o corte repentino do 

analista ao direcionar sua atenção para outros pacientes. Algumas 

vezes os pacientes se referem à escansão como minicastração, e a 

escansão da sessão pode ser usada em certos casos para efetiva

mente promover uma castração nos neuróticos, que sofrem do que 

pode ser denominado de "castração insuficiente" (ver Fink, 1997, 

pp. 66-71 ,  184-193)Y Para os psicóticos, no entanto, a castração 

não ocorreu e escansões abruptas projetadas para enfatizar forte

mente, ou para deixar dúvidas em algumas afirmações, simples

mente irritam a paciente psicótica ou a deixam em pânico. Parece 

que faz muito mais sentido que, nos casos de psicose, as sessões 

sejam terminadas tematicamente - isto é, quando a discussão de cer

to evento, experiência ou sonho estiver mais ou menos completa, ao 

invés de estar no meio. Suspeito que até os analistas que afirmam 

considerar as sessões de tempo fixo acabam encerrando as sessões 

um minuto ou dois mais tarde, ou até mais, com pacientes psi

cóticos, para poderem evitar encerramentos abruptos. Entendem, 

implicitamente, que encerrar a sessão com um corte abrupto pode 

ser experimentado como um ato cruel, e quer eles pensem nisso 

relacionado com castração ou não, eles aprenderam com a experi

ência que os neuróticos suportam mais do que os psicóticos.12 

Outro argumento que é sempre feito a favor das sessões com 

tempo fixo, mesmo com neuróticos, é que isso limita o campo no 

qual a contratransferência do analista precisa circular livremente. 

O analista pode querer encerrar a sessão em algum momento em 

particular devido às suas próprias condições (que envolve fatiga, 
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tédio, confusão, sentimento de inadequação ou incapacidade, 

ou o que seja), ao invés das condições da paciente. "Se uma faca 

não corta, também não pode ser usada para curar", Freud ( 1916-

1917/1963, pp. 462-463) nos lembrou, e "nenhum instrumento 

ou procedimento médico é garantido contra abuso': O que não 

fica claro é por que o mau uso da técnica de escansão deve ser 

considerado mais sério do que o mau uso de qualquer outra téc

nica, da lista negra do que não fazer, tais como interpretação, in

sinuação, ou a chamada confrontação (Greenson, 1967). A con

tratransferência do analista, se este não tiver aprendido a lidar 

com isso adequadamente, não irá se expressar naquelas técnicas 

que podem ser até mais perigosas do que a escansão? Parece que, 

ao invés de excluir aquilo que para muitos é uma técnica particu

larmente útil, o mais importante é que o analista aprenda a lidar 

bem com sua contratransferência.13 

Considere o que Lacan ( 1991) disse sobre a posição do analista 

e o que pode ser caracterizado como neutralidade, ou a que ele se 

refere aqui como "apatià': 

Quanto mais o analista for analisado, mais será possível 

a ele estar sendo amado francamente ou repudiado por 

ela [paciente]. 

O que estou dizendo pode parecer um pouco excessivo, 

porque nos incomoda. Se sentimos que deve, não obs

tante, ter algo a ver com a condição de apatia analítica, 

então fica claro que está enraizada em outro lugar. .. 

Se o analista fica apático, como na concepção do público 

em geral sobre ele . . .  é na medida em que está possuído 

por um desejo mais forte, do que por outros desejos que 

possam estar envolvidos, isto é, para ir direto ao assunto, 
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com sua paciente, levando-a nos braços ou jogando-a 

pela janela. 

Isso acontece. Ousaria dizer que não esperaria muito de 

alguém que nunca sentiu tais desejos. Mas, tirando essa 

possibilidade, não deveria ser uma coisa regular. 

Por que não? É por algum motivo negativo que a pes

soa evita uma descarga imaginária da análise? . . . Não, 

é [porque] o analista diz, "Estou possuído por um forte 

desejo". Ele tem motivo para dizer isso como analista, na 

medida em que uma mudança ocorreu na moderação 

de seu desejo. (pp. 220-221) 

Lacan sugere aqui que o analista não precisa sentir nada pela 

paciente, não precisa ter qualquer desejo de abraçar ou de dar cabo 

da paciente. Pois assumindo que o analista tenha sido suficiente

mente analisado, seus sentimentos e desejos pela paciente serão 

substituídos por um desejo próprio da psicanálise: o desejo de que 

a paciente prossiga o trabalho analítico e que fale, associe e inter

prete. Lacan (2006, p. 854) se referiu a esse desejo próprio da 

psicanálise como "o desejo do analistà' e deve ficar claro que para 

que isso ocorra o analista não precise matar outro desejo que ele 

tenha, mas que simplesmente aprenda a definir outros desejos que 

apareçam durante o trabalho analítico.14 Uma mudança deve ocor

rer naquilo que Lacan se refere como "moderação do desejo" - uma 

mudança que só ocorre se o analista tiver feito sua própria análise. 

Embora o estatuto moderno da psicologia americana permi

ta que todos os tipos de pessoas pratiquem a psicoterapia sem te

rem se submetido à análise - uma verdadeira farsa, penso, como 

muitos concordariam - o melhor treino do terapeuta vem de sua 

própria terapia. E quanto mais profunda ela for, melhor treinado es

tará o terapeuta. Vários meses de aconselhamento com conselheiro 
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religioso, conselheiro sobre drogas e álcool, assistente social, psi

cólogo escolar, psicólogo behaviorista, analista ou psiquiatra têm 

pouco valor ao terapeuta na transformação de sua "moderação do 

desejo': Somente quando alguém chega a profundezas angustiantes e 

complicadas de seus próprios prazeres, desejos e sofrimentos é que 

estará, de alguma forma, preparado para a variedade de "perversi

dade" dos prazeres, desejos e sofrimentos que os pacientes devem 

trazer para serem investigados, e a variedade de sentimentos, desejos 

e desprazeres que irá experimentar ao ouvi -los. 

Embora Lacan não faça distinção entre análise pessoal e aná

lise de treinamento - acreditando que qualquer análise pessoal 

pode se tornar uma análise de treinamento, e que se uma análise 

de treinamento não é pessoal, então não existe análise alguma - ele 

acredita claramente que é importante reverter a antiga prática em 

que, nos primeiros tempos da psicanálise especialmente, análise de 

treinamento era mais curta do que "análise pessoal" (Lacan, 2006, 

p. 231). Tais análises de treinamento talvez fossem justificadas no 

início do século XX pela necessidade dos estagiários deixarem suas 

cidades e países para se submeterem à análise com Freud ou algum 

outro pioneiro, coisa que poderia ser feita por poucos meses. 

Todavia, a tradição da análise de treinamento ser curta parece ter 

persistido para além daquela época, e, inclusive hoje em dia, mui

tos institutos solicitam somente quatro anos de análise, de cerca de 

três vezes por semana. Quem fez análise além desse prazo lhe dirá 

que muito mais poderá acontecer para a sua moderação do desejo 

nas fases posteriores da análise. Embora Lacan ( 1976, p. 15) tenha 

proposto que uma análise termina quando o paciente está "feliz 

por estar vivo", ele não fez distinção entre o objetivo "terapêutico" 

de uma análise e o que vem além da terapêutica necessária para 

"criar um analistà' imbuído do desejo do analista (Lacan, 2006, 

p. 854). Os sucessos terapêuticos de uma análise não são necessa

riamente suficientes para permitir que alguém trabalhe alegremente 
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como psicanalista de si mesmo, para estar imbuído de desejo para 

conduzir uma análise de si mesmo. 15 

A análise em si, não importa se extensa, não é, todavia, sufi

ciente para permitir que o analista elimine todos os seus vestígios 

da contratransferência, especialmente na área das palas teóricas, 

por assim dizer. Lacan (2006, p. 225) incluiu diversas coisas em 

sua definição de contratransferência, "a soma total dos preconceitos, 

paixões e dificuldades do analista, ou mesmo de sua informação 

inadequada, em qualquer momento do processo dialético':16 Em

bora a análise em si possa ter grande impacto sobre a paixão de 

alguém, ela pode ter menor impacto sobre os próprios preconceitos 

e menor ainda em sua "informação"; isso significa que o analis

ta deve se engajar em um processo contínuo de autoanálise (em 

qualquer nível que seja possível; ver Capítulo 7), rever casos re

gularmente, estudar as múltiplas áreas da experiência humana e 

continuar se submetendo a supervisão por muitos anos. Assim pa

rece bem mais provável limitar os efeitos possivelmente nefastos 

da contratransferência do analista do que a estrita observância de 

sessão com duração fixa do tempo.17 

Tempo é dinheiro ,  dinheiro é tempo 

Por incrível que pareça, conforme os objetivos da análise 
perdem sua importância, os rituais da técnica se tornam 

cada vez mais valorizados. 
Lacan (2006, p. 464) 

A sessão com tempo fixo pode ser criticada por aderir rigi

damente a um princípio fundamental do capitalismo: tempo é 

dinheiro, dinheiro é tempo. Todavia, tempo e dinheiro não podem 

ser equiparados, de maneira simples ou direta, com o princípio 

de realidade e parece ainda ser total e completamente confundido 
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com o princípio de realidade por muitos analistas, que acreditam 

não haver outra relação possível entre tempo e dinheiro (e que tal

vez não estejam informados que a equação de tempo e dinheiro é 

bastante recente em muitas partes do mundo) . E mesmo se esse 

princípio do capitalismo pudesse ser equacionado com o princípio de 

realidade, a noção de que o trabalho do analista é colocar a pacien

te na linha com o princípio de realidade é equivocada, encorajando-o, 

como ele já faz, a impor, ele próprio, sua visão de realidade à pa

ciente, como veremos no Capítulo 9. 

A sessão de duração fixa dá à paciente a falsa impressão de que 

ao vir para a análise ela está pagando por um serviço como qual

quer outro, um serviço cujas condições são reguladas por um tipo 

de acordo contratual, no qual os pacientes podem ficar certos de 

receber exatamente o que pretenderam pagar. Isso os leva a pensar 

em si mesmos como fregueses ou "clientes" - um termo agora con

sagrado pelo costume psicológico americano - que têm o direito 

de fazer demandas específicas ao analista. 

Isso abre a porta para um equívoco fundamental sobre o que 

eles podem esperar da análise; praticamente todos os analistas con

cordam que é importante frustrar muitas, se não a grande maioria, 

das demandas e pedidos do paciente, porque (1)  satisfazer as deman

das dos pacientes não os ajuda, (2) a paciente sempre demanda 

coisas que o analista não pode atender e, mesmo que pudesse, 

destruiria a relação terapêutica, e (3) pessoas sempre demandam 

coisas que elas não querem de fato. Na verdade, Lacan ( 1 965-1966, 

23 de março, 1966) formulou o complexo relacionamento entre 

demanda e desejo, dizendo que a condição humana é tal que "só 

porque as pessoas demandam algo, não quer dizer que elas real

mente queiram que você dê a elas': Dar-me o que eu sei que quero 

(isto é, o que peço ou demando) não irá, na realidade, me satisfazer 

porque aquilo a que eu disse não é o mesmo que desejo (o desejo 
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humano é tal que não pode ser satisfeito com um objeto específico 

ou atitude).18 

Como já  disse em outro momento, "em terapia, o terapeuta 

evita as demandas da paciente, frustrando-a, e finalmente tentando 

direcioná-la para algo que nunca perguntou" (Fink, 1997, p. 9), 

para que descubra o próprio desejo. Esse projeto não se ajusta ao 

tipo de troca que ocorre entre prestadores de serviço e clientes, em 

urna economia na qual tempo e dinheiro são equiparados, e que 

alguém recebe tantos minutos de serviço (massagem, por exemplo, 

ou consulta jurídica) por tantos dólares. Fica assim explicado por 

que os lacanianos cobram por sessão, independentemente da du

ração, não pelo número de minutos que a sessão leva. Não surpre

endentemente, talvez, analistas americanos com quem converso 

com frequência acham que o valor de uma sessão deve depender 

de sua duração (neste caso, as sessões ficariam cada vez mais lon

gas, inevitavelmente). 

O honorário fica vinculado ao trabalho analítico que se refere 

ao tempo que a paciente está em sessão, mas também ao tempo 

entre as sessões - presumindo que o analista consiga fazer com 

que o inconsciente da paciente trabalhe (por exemplo, nos sonhos, 

fantasias e associações) - e não a um determinado tempo em mi

nutos que decorre enquanto estão juntos, na presença um do outro 

(o que, de qualquer forma, não inclui o tempo para ler anotações 

antes das sessões, fazer anotações após as sessões, conceituar o 

caso, supervisão do caso e assim por diante). Não está claro para 

mim o que faz a desconexão entre tempo e dinheiro parecer uma 

ideia tão impensável para certas pessoas, principalmente quan

do se trata de psicanálise: há, afinal de contas, vários campos nos 

quais alguém é pago para fazer um trabalho particular, ou parte 

de algum trabalho, não importa quanto tempo leve, quer aquele 

trabalho seja (desempenhado sozinho ou em conjunto com outras 
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pessoas) ensinar uma classe, escrever uma música, dirigir uma em

presa, preparar uma refeição, preparar uma campanha, pôr coroa 

em um dente, remover vesícula biliar, rascunhar uma história para 

o jornal, reformar a casa, ou qualquer outra coisa. Tais trabalhos 

podem ser rápidos em certas ocasiões e dolorosamente vagarosos 

em outros, requerendo quantidades diferentes de preparo e pes

quisa em diferentes casos, encontrando obstáculos imprevistos 

que surgem quando menos se espera. Além disso, pessoas dife

rentes completarão o mesmo trabalho em um período de tempo 

muito diferente (sem falar dos diferentes graus de sucesso). O que 

impediria a relação tempo e dinheiro na psicanálise, se fôssemos 

obedecer a princípios e limitações amplamente aceitos, de seguir 

o modelo proposto pelos advogados que faturam estritamente por 

hora? Não é o que é feito na sessão que é primordial? 

Usos incorretos parisienses 

De grão em grão, a galinha enche o papo.19 
Provérbio 

A sessão de duração variável pode ser considerada, no trata

mento psicanalítico, mais acessível para muitas pessoas em países 

onde é amplamente praticada. Uma vez que sessões com pacientes 

que já fizeram análise por algum tempo são muitas vezes mais cur

tas do que os habituais 45 ou 50 minutos, conforme praticadas pela 

maioria dos não lacanianos, os lacanianos conseguem ver mais do 

que um paciente por hora e portanto cobrar menos por sessão (e 

são os que têm, na minha experiência, as tabelas de honorários 

mais variáveis em relação aos outros profissionais). 

Como praticamente tudo é levado longe demais por alguns, 

sabe-se que certos profissionais têm usado a escansão, em que a 

sessão de tempo variável significa "sessão curtà' em seus trabalhos, 
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levando a reduzir cada vez mais o tempo previsto para cada sessão 

individual. O próprio Lacan e muitos de seus proeminentes segui

dores foram (e alguns ainda são) acusados de terem atendido quinze 

pacientes ou mais por hora, reduzindo o tempo da sessão ao ponto 

em que poucos sonhos, de qualquer tamanho, poderiam ser conta

dos e associados durante uma única e mesma sessão. Enquanto esta 

abordagem força claramente a paciente a fazer a maior parte do 

trabalho, que é a associação e a interpretação, no tempo entre ses

sões, e possa teoricamente ser eficaz para algumas pessoas, pode

-se imaginar seriamente a efetividade de não se ter nada além de 

uma sessão de quatro minutos para um trabalho analítico inteiro, 

mesmo com uma frequência de cinco sessões por semana. 

Em minha análise pessoal, raramente sentia que as sessões 

mais longas eram necessariamente as mais produtivas (na verdade, 

elas tinham um tempo tão preciso que eram muito produtivas, 

bem estruturadas sobre o trabalho que eu havia feito no tempo 

entre as sessões). Ainda, em minha prática clínica, tais sessões 

extremamente curtas são raras; eu, como muitos outros lacanianos 

que conheço, encontro poucas razões para encerrar as sessões 

sistematicamente após alguns minutos.20 

A lógica interna da sessão 

A indiferença com que o encerramento de uma sessão, 
após ter decorrido um número fixo de minutos, interrompe 

o momento do sujeito pela pressa, pode ser fatal para a 
conclusão de um discurso 

que estava sendo articulado, ou até mesmo cristalizando um 
mal-entendido, se não tiver um pretexto para uma retaliação 

ardilosa. 
Lacan (2006, p. 314) 

Cada sessão pode ser entendida como tendo sua própria lógica 

interna, por assim dizer. A paciente pode anunciar um pressentimen-
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to, em suas primeiras palavras na sessão, que somente ficou claro 

ou perceptível bem no final; ela pode descrever seu pai como um 

"cabeça-durà' nos primeiros momentos da sessão, repetindo essa 

mesma expressão em relação ao namorado 25 minutos depois; ela 

pode não conseguir fazer associações com o "vaso" que apareceu 

enfeitando um bar no sonho que me contou no início da sessão, e 

então começar a falar muito sobre como estava contente ultima

mente com o funcionamento de seu intestino, pouco antes de sair 

para suas consultas com o analista, e assim por diante. 

As vezes a sessão se desenvolve em círculos, com contradições 

daquilo que foi dito no início, terminando com a conclusão da 

sessão anterior, ou desmascarando a conclusão da última sessão, 

e assim por diante, estabelecendo marcos ou pontos críticos no 

movimento dialético da análise. Neste sentido, cada sessão pode 

servir como outro capítulo de uma determinada história - uma 

história que raramente é linear ao contar, movendo-se, por vezes, 

de uma forte afirmação sobre um ponto de vista para outra forte 

afirmação de um ponto de vista totalmente oposto (as diferentes 

vozes de Dostoiévski em Os irmãos Karamázov, por exemplo), 

terminando, provisoriamente, em um lugar completamente dife

rente, onde ninguém pudesse prever, só mesmo um clarividente. 

Cada sessão serve como um tipo de articulação ou junta (como, 

por exemplo, em um dedo) fazendo ligações e possibilitando que 

mudem para novas direções ao mesmo tempo. Cada sessão tem 

um tipo de lógica interna em relação ao trabalho que já foi feito 

nas sessões anteriores. 

Nas seções a seguir, fornecerei alguns exemplos de como as arti

culações aparecem na história, em uma determinada série de sessões, 

começando com exemplos de sessões desde o início de uma análise e, 

em seguida, exemplos de sessões no final da análise. Dada a grande 

quantidade de material que os pacientes apresentam em cada sessão, 
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que preencheria muitas páginas, forneço apenas uma parte esquema

tizada de cada sessão (todos os nomes e outras informações que pu

dessem identificar o paciente, naturalmente foram trocados). 

A lógica interna das primeiras sessões 

Contamos a verdade da forma como conseguimos - em 
outras palavras, em parte. O problema é que a forma 

como a apresentamos é a verdade toda. E é aí que reside 
a dificuldade: devemos fazer o paciente perceber que esta 

verdade não é tudo, que não é a verdade de todos, ela não é 
geral, não é válida para todos. 

Lacan (1976, pp. 43-44) 

As primeiras sessões sempre envolvem um tipo de instalação 

de "marcadores de quilômetros" ou sinalizadores introdutórios ao 

longo da estrada, de uma vida em que parecia faltar ou era defi

nida por fatos externos - eventos "reais" como mudança de escola, 

mudança de uma cidade para outra, casamento, divórcio ou coisas 

semelhantes. A paciente nova sempre considera sua vida opaca, e 

o que atrai imediatamente o analista, alguns pontos críticos im

portantes, nunca foram pensados por ela como tal. Talvez ela per

ceba em algum nível que tenha confiado muito na sorte quando 

era mais nova, mas ela parece não conseguir uma pista de como 

se tornou uma mulher séria, que hoje vive só para o trabalho. Não 

sabe como as coisas começaram a mudar ou por que mudaram. As 

primeiras sessões sempre costumam levar a conexões admiráveis, 

estabelecendo ligações entre uma série de problemas da vida adulta 

e outros eventos mais específicos anteriores, que nunca merece

ram muita atenção. Isso leva a um primeiro esboço de uma história 

de vida, parecendo que antes sua vida não tinha história, história 

compreendida aqui como registro dos principais pontos críticos 

ou pontos de referência simbólicos, ao longo do caminho, antes 
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mesmo que suposições sobre causa e efeito pudessem ser feitas. 

A paciente é sempre capaz de se lembrar de "eventos dispersos" de 

seu passado, mas nunca estão conectados uns com os outros; ela 

nunca relacionou um com o outro ao pensar sobre sua vida, nunca 

os colocou em uma ordem cronológica ou em pensamentos, em 

termos de exemplos ou causalidade. Tudo isso muda uma vez que a 

análise começa.21 Como disse um paciente meu, após apenas duas 

sessões, "Tenho a sensação de diferentes partes da mlinha vida se 

conectando, ficando conectadas como partes minhas". 

No caso de um dos meus pacientes (eu o chamarei de Al), os 

primeiros encontros já deram uma ideia de sua intrigante história, 

mas não havia qualquer menção de irmãos. Al contou sobre seus 

relacionamentos com pessoas do sexo oposto, desde a primeira na

morada, quando ele tinha sete anos, até sua parceira atual; uma das 

primeiras queixas desde o início da análise foi a fixaçâlo em deter

minados tipos de corpo. Ele havia tentado de várias formas co

locar um ponto final nessa fixação, mas sempre voltava. Percebeu 

que saía com certas mulheres simplesmente por se parecerem com 

outras mulheres por quem ele esteve interessado ou �envolvido, e 

disse que essa fixação por certas mulheres beirava a insanidade, fa

zendo com que ele percorresse enormes distâncias e gastasse muito 

dinheiro para vê-las. (Com quase trinta anos ele havia estado com 

uma terapeuta por oito vezes, que lhe deu uma missão: "acorde 

amanhã e decida ter uma relação saudável", o que ele achou que 

não tinha tido nenhum efeito!) Descreveu seu amor por certas mu

lheres como "viciante", indicando que seu pai havia sido alcoólatra 

e que ele próprio tinha ido às reuniões dos Alcoólicos Anônimos 

por muitos anos. 

Na quarta sessão, Al começou a falar sobre alguma coisa que 

à primeira vista me pareceu uma questão secundária, ou alguma 

confusão: falou de uma parente distante que tinha se tornado uma 
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espécie de figura materna para ele alguns anos antes, cuja filha 

adotiva havia dado certa liberdade à ele. Na quinta sessão, ele deixou 

claro como havia sido doloroso falar sobre o cenário que ele tinha 

orquestrado com a mãe e filha; ele se viu compelido a sair com a 

filha e sentiu que estava tentando chegar à mãe por meio da filha, 

um cenário incestuoso do qual ele não tinha a mínima vergonha. 

Ele tinha, na verdade, tido pesadelos que envolveram mãe e filha 

durante muitos anos depois daquilo. 

Na quinta sessão ele também mencionou pela primeira vez que 

tinha uma irmã mais velha; isso veio apenas de passagem quando 

contou das tentativas de sua própria mãe de ter ficado amiga e sondado 

seus professores, conforme ele crescia, coisa que não havia feito com 

os professores de sua irmã. Sobre sua relação com a irmã ele simples

mente disse que brigavam muito quando crianças (em parte porque 

sua mãe deixava claro que preferia o Al, e a irmã ficara ressentida 

com ele por causa disso), se falaram pouco durante a adolescência, 

mas que estavam se dando bem depois disso. Ele então voltou para 

a sua história sobre a figura da mãe e sua filha. Até aquele ponto, as 

sessões haviam tido durações variáveis, mas todas mais longas; eu 

as encerrava quando ele parecia ter chegado ao fim da série de his

tórias ou associações de uma determinada época da vida (relações 

com sua mãe um dia, namoradas no outro, e assim por diante). 

Na sexta sessão, contou sobre sua recente fascinação por uma 

mulher que ele tinha visto e que parecia não se dar conta do que 

seu corpo provocava em alguém - ele não conseguia "tirá-la da ca

beçà'. Discutimos alguns pensamentos suicidas ou homicidas que 

pareciam estar envolvidos no medo de que seu carro explodisse 

(quando sua atual parceira estivesse sentada no banco do passa

geiro) e a ideia de que ele tinha brincado com vários pontos de sua 

vida, se fechando para o resto do mundo de modo a não pensar 

em mulheres e seus corpos. Encerrei a sessão quando ele disse que 
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tinha percebido que seu interesse em isolar-se de todos seria moti

vado pelo desejo de ficar longe da vida e de sexo. 

Na sétima sessão, AI falou longamente sobre agressão, o que 

indica que ele percebeu que seus medos/fantasias sobre seu carro 

explodindo por causa da traseira (traseira é um papel importante 

em sua fantasia), e falou sobre os diversos jeitos que ele expressava 

sua agressão contra as mulheres. Falou mais sobre os tipos de corpo 

que o atraíam e eu pedi a ele (de um jeito óbvio) para descrever sua 

mãe. Primeiro ele contou como é sua aparência atualmente, então 

pedi que contasse como era sua aparência antes. Encerrei a sessão 

quando ele disse que ela era "curvilínea e arredondada", pois, no fi

nal da terceira sessão, ele havia dito que a traseira que o atraía tinha 

aspecto de "bolhà', uma formulação que trouxe na sexta sessão 

(na segunda sessão ele não tinha conseguido descrever as traseiras 

que o atraíram quando pedi que ele dissesse algo sobre elas). 

Na oitava sessão, AI foi mais diretamente ao tópico da irmã, 

dizendo que embora eles tivessem tido um bom relacionamento 

até certo momento, em torno dos sete ou oito anos começou a pio

rar. Por quê? Ele não soube dizer. Ela se destacou em tudo, foi me

lhor que ele na escola, era superior nos esportes, e ganhava dele em 

todos os jogos. Em um ponto AI cometeu um ato falho e a chamou 

de "irmão" ao invés de "irmã" e eu perguntei o que ele achava disso. 

Talvez ela fosse um pouco masculinizada em sua cabeça? Ele afir

mou que algumas vezes ele preferiria ter tido um irmão ao invés 

de uma irmã. Acrescentou que, até hoje, recusa-se a jogar, porque 

jogar com a irmã sempre acabava em acessos de raiva: "Eu saía de 

mim': Encerrei a sessão nessa expressão de conflito e tensão entre 

AI e sua inicialmente não mencionada irmã. 

Na nona sessão, a importância de sua irmã começou a ficar 

mais clara: as duas primeiras paixões que ele teve envolveram 
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garotas que se pareciam muito com a irmã, e sua primeira namo

rada de verdade foi por volta dos 19 anos e se parecia demais com 

a irmã. Ele tinha percebido, desde a última sessão, que tinha sido 

"a conexão com a irmã que (o fizera) transformar a garota em fe

tiche". Lembrou-se de que aos 15  anos escreveu um poema enalte

cendo a irmã e quis conhecer e ser amigo (ou quem sabe sair com) 

das amigas dela. Aos 20 anos escreveu uma carta de amor virtual 

para ela em seu jornal, idealizando-a com imagens quase religiosas. 

Encerrei a sessão quando ele mencionou que quando criança ele 

tentou provocá-la, mas ela teria se mantido fria e distraída, o que o 

aborreceu e o fez ficar bastante nervoso e excitado. 

Na décima sessão, Al começou falando sobre o fato de que ouviu 

alguma coisa no apartamento vizinho, e primeiro achou que estavam 

abusando de uma criança, mas depois percebeu que era o vizinho 

gemendo enquanto fazia amor. Ele teve vontade de ficar ouvindo 

durante horas, da mesma forma que sentia vontade de ouvir seus 

pais brigando, quando ele era criança: falavam cada vez mais e mais 

alto, até sua mãe começar a chorar e sua voz ficar estridente e ela se 

tornar incoerente ("falando em outras línguas"). Ter ouvido era um 

pagamento, em sua cabeça: ele tinha que ouvir até as coisas chega

rem naquele ponto, um ponto que ele na verdade não entendia, mas 

que sentia que seu pai a levava até aquele ponto - seu pai tinha sido 

capaz de fazer aquilo com sua mãe. Perguntei, "Aquilo que você não 

conseguiu fazer com sua irmã?': Encerrei a sessão quando ele disse 

"é" um pouco assustado, com os olhos esbugalhados. 

Na décima primeira sessão, ele começou dizendo que tinha 

percebido que, embora sua atual parceira às vezes gemesse como 

a mulher que ele ouvia no apartamento ao lado, isso não o afetava 

absolutamente. Depois de muita discussão sobre tudo o que ele 

sentia vontade de fazer (ouvir a mulher gemendo, assistir a filme 

pornô, se masturbar, e assim por diante) ele voltou ao tópico sobre 
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o efeito do gemido e - mencionando que havia pensado no que ti

nha dito na sessão anterior sobre ser provocado e perder o controle 

na frente das pessoas - afirmou que o que ele queria era não causar 

aquele efeito na mulher, mas sim que ela tivesse efeito sobre ele. 

Encerrei a sessão sem pontuar que sua fala sugeria que ele havia se 

· identificado (pelo menos em parte) com sua mãe durante as brigas 

com seu pai, em que ela se agitava e perdia o controle. Me parecia 

que não havia motivo para fazer isso: ele estava apto a tirar tais 

conclusões sozinho. 

Apesar da minha descrição altamente esquemática, em que 

obviamente deixei muitos detalhes e elucidações (como os roman

cistas ou roteiristas chamariam de "tramas secundárias"), espero 

ter podido mostrar como as escansões das sessões mantêm o 

paciente no foco, sem, no entanto, conseguir determinar totalmen

te sua direção. Algumas vezes nas sessões, o foco parecia alternar 

entre sua mãe e sua irmã (deixei muito material relacionado com 

o pai e outras figuras paternas para simplificar minha exposição), 

e diferentes pontos de vista foram explorados sem que nenhum 

deles tivesse sido determinado com rigor: por exemplo, ele que

ria conseguir com sua irmã o que seu pai conseguia com sua mãe 

(e todas as implicações edipianas por colocar-se ilusoriamente no 

lugar de seu pai, o pai que também o superava em cada jogo que 

sempre jogaram), ele queria ser como sua mãe, à mercê de seu pai 

(ou de sua irmã-irmão), ou, como somente o tempo dirá, ne

nhum deles, ambos, ou uma combinação dos dois. 

O paciente obviamente sentiu-se livre para trazer o material 

de sua vida atual (medo de seu carro explodir ou escutar seu vizi

nho) e lançar-se em uma variedade de tópicos (seu atual trabalho, 

relações com homens, hobbies, e assim por diante) .  Trouxe novos 

sonhos e velhos pesadelos, fez perguntas (tais como se deveria ou 

não se preparar para as sessões ou ler trabalhos psicanalíticos), e 
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ele foi ainda capaz de estabelecer indicações claras ao longo do 

caminho da vida e extrair algumas articulações preliminares. Não 

foi necessário separar um tempo para a construção da "aliança 

terapêutica";22 uma boa relação de trabalho desenvolveu natural

mente, lado a lado com a elaboração do material. Isso é típico em 

minha experiência: se eu ouvir cuidadosamente o material trazido 

pelo paciente, a relação (ou aliança) cuida disso. Al não parecia pre

cisar que cada sessão tivesse a mesma duração para se organizar 

e falar comigo. Constatei que isso é verdade com ampla maioria 

de pacientes, quer conheçam a sessão com tempo variável ou não, 

antes de virem para a análise. Somente aqueles que já trabalharam 

extensamente com terapeutas que seguem religiosamente as ses

sões de tempo fixo me perguntaram sobre a duração das sessões e 

eu me lembro de apenas uma pessoa, nesses 20 anos de clínica, que 

tivesse me irritado com esse assunto. 

Em um curto período de tempo (onze sessões) ficou claro o 

quão importante foi o papel que a irmã de Al desempenhou e con

tinua desempenhando em sua vida erótica, mesmo que a maior 

parte dos aspectos daquele papel ainda deva ser esmiuçada. E en

quanto sua discussão inicial sobre a mãe focalizasse quase que ex

clusivamente na intromissão de sua vida pessoal e escolar, outras 

facetas de seu relacionamento com ela poderiam agora ser vistas 

no horizonte. Não obstante, no início, ele ter situado a mudança 

no relacionamento com a irmã aos sete ou oito anos de idade e ba

seado-a no fato de "estragar" tudo na escola enquanto ela era uma 

"aluna maravilhosa", já havia ficado claro que este era o tipo da 

"história de cinemà' - a história que ele contou a si mesmo durante 

muitos anos, mas que foi desmentida por fatos que ele recordou 

após algumas poucas sessões de análise. De fato, a mudança no 

relacionamento com a irmã aconteceu pelo menos dois anos an

tes, apesar de ele não saber por quê. Muitas portas foram abertas, 

muitas questões já estavam na mesa e Al ansiava por ir mais longe. 
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Deveria ser óbvio que as primeiras sessões de análise não 

visam "consertar" alguma coisa ("consertar" está muito longe do 

projeto em geral da psicanálise) e pode, de fato, como apontou La

can (2006, p. 596), levar a uma cristalização ou sistematização dos 

sintomas.23 A meta mais importante nas primeiras sessões é insti

gar a paciente, colocar a paciente - e acima de tudo seu inconsciente 

- para trabalhar (o analista deve deixar claro pelo seu comporta

mento em terapia que ele está lá para orientar até certo ponto, mas 

não para comandar), e para encorajar a paciente a esboçar um qua

dro preliminar de sua vida. Embora as primeiras sessões possam 

ter um efeito salutar para certos tipos de sintomas, os pacientes se 

queixam que quando vão pela primeira vez à análise - depressão, 

falta de energia, ansiedade - sofrem efeito contrário, na medida em 

que alguns problemas, que foram varridos para baixo do tapete, 

são colocados à vista. O analista pode apenas esperar que a pa

ciente fique suficientemente fora da única relação libidinal com o 

analista e do tipo de trabalho imprevisível que fazem em conjunto 

para suportar o agravamento dos sintomas que ocorre às vezes. 

A lógica interna das últimas sessões 

A verdade revela-se em uma alternância de coisas que são 
estritamente opostas uma às outras, ocorrendo 

para suprirem uma às outras. 
Lacan (2007, p. 127) 

Vou voltar a um exemplo sobre o que uma série de escansão 

pode parecer nas últimas sessões de análise, neste caso, de uma jo

vem mulher, que esteve em análise por muitos anos. Sem entrar em 

tantos detalhes sobre sua complexa e · tumultuada história, posso 

dizer com segurança que a maior parte do trabalho de análise en

volveu sua tentativa de separar-se da mãe com quem era mortalmente 
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confundida, e tornar-se uma mulher com seus próprios direitos. 

A mãe era provavelmente psicótica e, sob o pretexto do mais puro 

amor materno, estava cheia de ódio e raiva pela filha, que era idola

trada pelos homens da família e inconfundivelmente preferida por 

eles do que a própria mãe. 

Embora muitos aspectos do relacionamento com a mãe te

nham sido gradativamente trabalhados durante a análise, a pa

ciente, a quem me refiro como Zee, ainda permanece envolvida, 

de alguma forma, com ela (i.e., libidinalmente ligada) no que ela 

descobriu ser uma forma insuportável de encerrar a análise e ficava 

tentando entender o porquê. Sua mãe havia lhe dito que não tinha 

espaço para ela no mundo - acima de tudo, como uma mulher que 

poderia sentir prazer em ser adorada e entregar-se a um homem -

criticando-a violentamente, especialmente se ela mostrasse algum 

interesse em um homem que tivesse se interessado por ela. Zee se 

perguntou por que ela tinha que obedecer os desejos de sua mãe, 

esconder seus ressentimentos, e fazer de conta que não via aquilo 

que estava tão evidente: que sua mãe tinha muito ciúme dela. 

Zee finalmente percebeu que o medo duradouro que ela tinha 

de que sua mãe pudesse "pirar" com algo que ela fizesse era na ver

dade sua "maior fantasia" - ver sua mãe se despedaçar, vê-la voltar 

ao pó. Era aquilo, perguntava-se, o que ela precisava para poder 

encerrar sua análise: destruir sua mãe? Precisaria, queria saber, 

reduzi-la verbalmente a entulho? E quanto ao perdão: "pelo que eu 

ainda não a perdoei?': ela perguntou. 

Na sessão seguinte Zee queria saber por que ela não conse

guia ver o ciúme de sua mãe. Seria porque ela queria ficar com 

raiva e, se reconhecesse o ciúme de sua mãe, não poderia mais 

justificar sua raiva por ela? Sentia como se precisasse escolher 

ter raiva, como se a raiva fosse o que há de mais precioso nela, 
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a parte dela com a qual estava mais ligada. Encerrei a sessão na

quele ponto, tendo ficado claro que ela estava há muito tempo ex

traindo seu principal "prazer" na vida - seu principal jouissance 

(uma forma paradoxalmente perturbadora de satisfação )24 de sua 

raiva e ressentimento. 

Na sessão seguinte proferiu uma formulação que nem ela 

tinha entendido completamente, mas mesmo assim sentiu que 

era verdadeira quando veio à mente: ela havia adotado a estra

tégia de não existir para impedir que sua mãe existisse. Desde 

cedo havia percebido que sua mãe vivia melhor quando criticava 

malevolamente, apaixonadamente, sua filha; Zee tinha portanto 

optado por dar à sua mãe a menor chance possível de críticas, de

saparecendo virtualmente. Zee tinha se restringido e restringido 

tantas atividades suas na vida (gastando muito tempo dormindo, 

sabotando seus estud"os e relacionamentos, e cerceando seus mo

vimentos através do desenvolvimento de inúmeros sintomas) 

para não ficar aberta a críticas. Sufocava-se de ressentimento 

pela mãe, oprimindo sua própria vida para se vingar da mãe, 

privando-a do gozo incrivelmente violento que ela obviamente 

obtinha. Encerrei a sessão após esta discussão sobre automorti

ficação e autoimolação. 

Na outra sessão, Zee ligou alguns desses pontos aos sintomas 

contra os quais vinha lutando durante boa parte da análise, mas 

que já estavam enfraquecidos; na sessão depois dessa, ela disse que 

ver a mãe como ciumenta (não apenas teoricamente, mas realmen

te experimentando-a com ciúme) a habilitava. Sua mãe a tinha 

convencido desde pequena que elas eram vítimas, que eram menos 

fortes se comparadas aos demais, e à Zee tinha sobrado somente 

sonhar que tinha poder sobre os outros, algo que ela nunca sentiu 

que tinha. De repente sentiu que não era verdade! Encerrei a sessão 

após esta declaração, 
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Na sessão seguinte, Zee reiterou que fazer sua mãe pirar era 

sua melhor fantasia, mas que algo a impedia de desempenhar esse 

papel: será que ela só conseguiria ser mulher se sua mãe estivesse 

sofrendo? O que dizer se sua mãe ficasse sofrendo - destruída - e 

então? Se sua mãe não estivesse mais lá para ser odiada, como 

saber se valia a pena o ciúme - isto é, ela seria verdadeiramente 

interessante aos homens? Encerrei a sessão quando ela se pergun

tava se o senso de si mesma como mulher era tão precário que ela 

precisava da mãe para continuar viva, e que sequer podia se autorizar 

a fantasiar sobre sua mãe sendo totalmente destruída. 

Na outra sessão ela disse que pensou que já tivesse parado de 

aborrecer sua mãe, para se aborrecer ainda mais. Não estava total

mente certa como tinha feito isso, mas suspeitava, há tempo, que o 

maior prazer de sua mãe, na vida, era reclamar e subjugar a filha. 

Quando Zee retaliava, sua mãe ficava mais excitada, divertindo-se 

visivelmente mais. Somente quando Zee não retaliava era que con

seguia privar sua mãe de algo. Pensando sobre o tempo em que sua 

mãe havia recuperado a custódia depois de vários anos de ausência, 

Zee se perguntava por que tinha se permitido entrar no jogo da 

mãe, uma vez que ela não tinha feito isso com outras mulheres. 

Pareceu que se ela permitiu ser fisgada, foi para ferir sua mãe: Zee 

tinha, na verdade, feito uma armadilha para ela mesma. Encerrei a 

sessão quando ela postulou que o ponto não era destruir sua mãe 

ou deixá-la na sarjeta, mas simplesmente escolher outra coisa, 

outra coisa que não fosse sua mãe. 

Na sessão seguinte, ela contou um sonho em que sua mãe ten

tou empalá-la com espetos usados para assar frango; ao invés de 

espicaçá-la ou lutar com ela, Zee simplesmente saiu dali derrubando 

tudo. Essa sessão bastante curta terminou quando comentou que 

aquilo era exatamente o que ela gostaria de fazer, mas que nunca 

tinha feito. 
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"Qual é o ponto de retaliação?", Zee perguntou na sessão 

seguinte. Ela procurava por justiça, querendo que sua mãe pagasse 

por seu comportamento horrendo, mas querer matar a mãe se

ria permanecer ligada a ela como antes, enredada com ela. Agora, 

tudo que ela queria era simplesmente existir, ser ela mesma, e fa

lar a verdade. A justiça se faria melhor se simplesmente existisse, 

permitindo-se ser ela mesma. 

Esta curta descrição da série de sessões com foco no fim de 

uma análise, mesmo resumidas e descontextualizadas, dá a noção 

de como cada sessão se constrói a partir das anteriores - e não 

como se fossem colocadas pedra sobre pedra, porque algumas ses

sões destroem ou tiram do lugar uma pedra colocada na sessão 

anterior - seguindo uma lógica não linear, dialética, que às vezes 

vai e vem de um extremo a outro, até a paciente encontrar seu pró

prio caminho. 

As escansões permitem que cada movimento específico seja 

pontuado - no melhor dos casos, no exato momento, na expressão 

mais enfática - ao invés de ser sepultado sob o "recheio do ma

terial': material este que não seria necessariamente crucial para o 

progresso da paciente naquele estágio do trabalho. Nenhuma das 

sessões resumidas aqui durou mais que 25 minutos e algumas não 

passaram de dez. Mais movimentos como esses poderiam ter acon

tecido em qualquer dia se eu tivesse feito uma sessão de 50 minu

tos? Sinceramente, duvido: cada sessão já contém o cerne de horas 

de trabalho feitas pela paciente, sonhando e associando, entre uma 

sessão e a próxima, os intervalos entre sessões sendo de um dia ou 

dois, não mais. Essa paciente, em particular, trabalhou muito mais 

fora da sessão do que outros pacientes, mas isso foi bem atípico. 

Suas sessões não foram totalmente pensadas por antecipação e eu 

continuei pontuando e perguntando sobre os elementos de seus 

sonhos que ela ainda não havia feito associação. Neste estágio de 
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sua análise não precisei fazer outra coisa que não fosse pontuar e 

encerrar - ela foi muito capaz de interpretar-se a si mesma! 

Uma vez que os pacientes se sentem obrigados a falar durante 

toda a sessão de tempo fixo, eles são levados a buscar "preenchi

mentos", de certa forma: sabem que é muito importante trabalhar 

com o sonho que tiveram na noite anterior e que captou o tema 

preciso sobre o qual haviam falado na sessão anterior, mas também 

suspeitam de que isso levaria apenas dez ou 1 5  minutos de discus

são. Consequentemente, são levados a ficar falando durante 30 mi

nutos ou mais sobre detalhes da vida ou algum pensamento do 

cotidiano, os quais consideram menos importantes, apenas para 

que se sintam capazes de ocupar o tempo e fazer valer seu dinhei

ro. Na verdade, é uma estratégia comum por parte dos pacientes, 

"deixar o melhor para o final" (como fazem oradores de diferentes 

classes); eles também têm consciência, em algum nível, de que a 

última coisa que ouvem dizer é a que provavelmente ficará. 

Se as sessões são de tempo variável e os pacientes não sabem 

quando terminarão, ficarão inclinados a trazer o que consideram 

mais importante logo no início (claro, a repressão é tal que às ve

zes aquilo que consideram mais importante, mais tarde, eles ou o 

analista talvez não achem o mais importante) por medo de não ter 

oportunidade de trazer depois. Isso ajuda a combater, em tom de 

brincadeira, aquilo que vou referir como a lei de Parkinson, aplicada 

às sessões de psicanálise: "Material de sessões tende a se estender 

para encher o tempo disponível': 

No final do Capítulo 3, sugeri que pensássemos no paciente 

como um artista ou músico que, com essas questões ou pontua

ções, traga à tona algo que está lá, de certo modo, esperando para 

ser ouvido no discurso da paciente: seu desejo, que pode muito 

bem estar enterrado ou adormecido. A escansão traz à mente uma 
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metáfora um tanto diferente, embora talvez discutível: algumas ve

zes disseram que Michelangelo simplesmente libertou David do 

mármore que foi cortado, que o escultor simplesmente tirou as 

partes do bloco de pedra que não serviam e até obstruíam nossa 

visão da figura que ali dentro esperava. Isso pode ser útil para os 

que pensam que cada escansão tira um pouco do bloco de pedra; 

mais comumente o analista simplesmente limpa pequenas porções 

por vez, mas talvez ocasionalmente atinja a profundidade total, a 

dimensão final da figura, só para aproximar-se do ponto exato da 

figura final por um caminho totalmente diferente, pouco a pouco 

aproximando cada ponto da superfície da figura final por múltiplas 

direções. Isso poderia pressupor que existe um tipo de figura fina l 

predeterminada, ao passo que dificilmente alguém tem essa im 

pressão no início de uma análise, mas um escultor realmente tem ;I 

figura "final" em mente quando começa a esculpir? 

Escansão e agendamento 

Ninguém nunca sabe, até o depoi: ; 
Lacan (1 973-1974, 12 de março, 1 91·1 I 

Sempre me pergunto como é possível agendar pacientes quan  

do  se  pratica sessão com tempo variável. Claramente, s e  algut' ' ' '  

tem tempo suficiente para a mais longa sessão que se pode i n u  

ginar (pessoalmente, tento interromper em cerca de uma hora , .  
meia nas primeiras sessões com u m  novo paciente), essa pess• ' · '  

não encontrará conflitos de agendamentos. No entanto, os 1 n . 1  

peutas normalmente acham que a maioria das sessões que cl.·. 
têm com um paciente em particular ocorre dentro de um i 1 1 l •  · 1 
valo de tempo específico. Podem tirar uma média, adicionar 1 1 1 1 1  
tempo para anotações e ainda ter uma pequena pausa, e cal c l l l . 1 1  1 1  

tempo (lembrando que eles podem precisar agendar mais l n l l l '" 
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purn a lguns pacientes, como já falei antes) , assumindo que, se a 

Nt'.�s:1o t()r mais longe do que a média com um paciente, pode muito 

lw11 1  ser mais curta a do próximo e assim tudo funcionará bem. 
I NNo pode significar que os pacientes ocasionalmente esperem dez 

l l l i l l l l l  os ou mais para o início de suas sessões, mas tal espera di-

11, l lmcnte é inadequada. Este é apenas um outro jeito em que o 

1 1 u h:d lw analítico pode ser dissociado, na mente do paciente, das 

p1 1'1 1 iras americanas em que atrasar dez minutos é sempre consi

t l r ra d o  má educação. 

1 :.xcmplos adicionais de escansão que fiz são fornecidos em 

u1pl 1 1 1 los posteriores no contexto de descrições de trabalho com 

"' ' ' ' l ' t  1s, devaneios, fantasias, transferência e assim por diante. 

No/t iS 

I .  Sem dúvida, contanto que cada profissional adote um padrão e 

1 1 1 antenha-se fiel a ele, os dedicados ao enquadre terapêutico 

l's larão satisfeitos. 

1\ pressão para que se faça terapia em processos cada vez mais 

curtos - iniciada ultimamente, sobretudo, pelas companhias de 

seguro e clínicas patrocinadas pelo governo e consentidas, apesar 

de alguma relutância, pelos terapeutas de várias classes - quase 

provocou um inevitável curto-circuito no processo: o terapeu

ta é estimulado a "revelar o insight pela interpretação" (Malan, 

l l)l)S/2001 ,  p. 3) ao invés de permitir que a paciente tivesse tempo 

para formulá-la, ela mesma. Isso prolonga a alienação da pessoa, 

1 10  sentido de que o insight e o conhecimento continuam vindo 

de outra pessoa e não dela própria. Além disso, geralmente ne

gl igencia um dos insights fundamentais de Freud ( 1 925b/ 1 96 1 ,  

pp. 235-236), segundo o qual o conhecimento de algo (de uma 

wnexão entre presente e passado ou de um sentimento que foi 

l ' l lCOberto ou esquecido) não constitui necessariamente um 
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"levantamento da repressão"; pacientes comumente dizem, 

"Conheço muito bem x, y, e z, mas continuo me sentindo o mes

mo" ou "mas continuo agindo da mesma formà: Alguém arti

cular conhecimento abstrato ou consciente de algo não signifi

ca que o problema está resolvido; como disse Freud (p. 236), "O 

resultado disso é uma espécie de aceitação intelectual do repri

mido, enquanto que, ao mesmo tempo, o que é essencial para a 

repressão persiste': Existem diferentes tipos de conhecimento: 

conhecimento abstrato de alguma coisa não é nada parecido com 

ser capaz de pressentir, digamos, a experiência de um novo jeito. 

Freud (p. 236) indicou que algumas vezes pode acontecer de "ter 

uma aceitação intelectual do reprimido; mas o processo de re

pressão em si ainda não ter sido removido devido a este motivo". 

Ferdinand de Saussure ( 19 16/ 1959, p. 68) estava chegando a uma 

conclusão similar quando disse, "é sempre mais fácil descobrir a 

verdade, do que lhe atribuir o devido lugar". 

Escansão talvez possa ser usada de outras formas diferentes 

para realçar o ponto mais surpreendente; ver, por exemplo, 

Carrade (2000). 

3. A noção de "fatores inespecíficos" foi introduzido por Rogers 

( 195 1 )  e inclui tais características no terapeuta como empatia, 

simpatia e sinceridade. 

4. Esta ideia é supostamente apoiada em estudos (tais como 

Friewyck et al., 1 986; Gaston, 1990; Goldfried, 1991 ;  Castonguay 

et al., 1 996; Ablon & Jones, 1998) que comparam diferentes for

mas de psicoterapia. Esses estudos supostamente mostram que, 

independentemente da técnica terapêutica adotada pelo profis

sional, os pacientes geralmente alegam terem encontrado uma te

rapia mais útil quando tiveram um bom relacionamento (uma boa 

"aliança terapêuticà') com seus analistas. Ver meus comentários 

mais adiante neste capítulo e no Capítulo 7. 

5. Sacha Nacht ( 1956, p. 1 36), citado por Lacan (2006, p. 587) em 

"Direction of the Treatment': Tais noções costumam andar lado a 
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lado com a crença de que o analista deveria prover o paciente com 

"reeducação emocional" ou uma "experiência emocional corre

tiva'' (Alexander & French, 1946), ou servir ao paciente como 

uma "mãe suficientemente boa'' (Winnicott, 1949/1958a, p. 245, 

l lJ60/1965a, p. 145) .  

C•. 1\ metáfora do "enquadre" foi, parece, introduzida primeiramente 

por José Eleger ( 1967) para descrever o conhecimento ("não ego") 

do contexto da situação analítica, não para descrever a análise 

como um "ambiente de exploração" à la Winnicott, mas a metáfora 

de Eleger assumiu claramente vida própria. 

Marion Milner ( 1 952, p. 194) usou a palavra "enquadre" mais cedo, 

mas não a conceituou. Ela escreveu o seguinte: "Como [o paciente] 

torna-se capaz de tolerar melhor a diferença entre realidade simbó

l ica do relacionamento analítico e a realidade textual da satisfação 

l ibidinal fora do enquadre da sessão, então ele fica melhor': 

Ver meus comentários em modelos relativos ao desenvolvimento 

no Capítulo 9. 

H. Note que, de alguma forma, a acanhada regressão de Winnicott 

na psicanálise foi, como de costume, vastamente divulgada. Eis o 

que ele tinha a dizer sobre isso: 

" l  ncidentalmente, penso não ser útil usar a palavra regressão sem

pre que o comportamento infantil aparecer na anamnese. A palavra 

regressão derivou de um significado popular o qual não devemos 

adotar. Quando falamos sobre regressão em psicanálise, pressu

pomos a existência de uma organização egoica e uma ameaça de 

desordem'' (p. 281 ) .  

Winnicott (p. 290) também restringiu regressão a psicóticos, a 

1naior parte, e afirmou que "não existem razões para que um ana

l i sta queira que o paciente regrida, exceto em caso de patologias 

mu ito graves". Para alguns comentários, ver Lacan ( 1998b, p. 426, 

W06, pp. 6 17-61 8) .  
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9. Com respeito ao trabalho com neuróticos, Winnicott ( 1955-

1956/1958c, p. 297) disse o seguinte: "Onde existe um ego intacto 

e o analista considera que foram reconhecidos os detalhes dos 

cuidados infantis, então o setting analítico é insignificante em 

relação ao trabalho interpretativo (por setting, me refiro à soma 

de todos os detalhes do tratamento r: 

10.  Note, contudo, que até McWilliams (2004) - um analista que pro

pôs uma forma de técnica para ser usada com diagnósticos de 

todas as categorias de pacientes (p. xi) - admite variar o tempo da 

sessão em alguns minutos por alguns dos motivos aqui men

cionados (p. 1 13). 

1 1 . Outra maneira de dizer isso é que eles continuam tendo satisfação 

com atividades e sintomas que ao mesmo tempo causam grande 

dose de insatisfação. A escansão pode ser uma técnica efetiva 

para separá-los das satisfações ambivalentes [i.e., dos "jouissanccs" 

(prazeres/gozos), para usar o termo consagrado por Lacan] e para 

que possam experimentar uma castração dolorosa, e ainda assi 1 1 1  

salutar, das outras satisfações incestuosas e sintomáticas. 

12.  Note que Winnicott (1954/1958b, p. 285) caracterizou o fim da: . 
sessões após duração de tempo fixa como uma expressão de ód i• • 

por parte do analista. 

13 .  Freud ( 1910/ 1957, pp. 144-145) disse o seguinte sobre con t r; '  

transferência: "Estamos de certa forma inclinados a insistir qu•  

deve-se reconhecer esta contratransferência em si mesnLI • 

vencê-la . . .  Temos notado que nenhum psicanalista vai além d . . 

que permitem seus próprios complexos e resistências internas" 

14. Outras discussões sobre o desejo do analista podem ser enCOJ I I I  - •  

das em Lacan ( 1978, pp. 1 56, 160- 161 ) .  Como eu disse em " ' ' ' ' "  

momento (Fink, 1 997): 

''A expressão de Lacan 'o desejo do analistà não se refere ao:; · . .  " 

timentos contratransferenciais dele, e sim a um tipo de '. 1 , - - _ ,  , . .  
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purificado' que é específico para o analista, não enquanto ser 

humano com sentimentos, mas para a função do analista, en

quanto papel, um papel a ser encenado e que pode ser encena

do por muitos indivíduos extremamente diferentes. 'O desejo do 

analista' é um desejo focado na análise e apenas na análise . . .  

'( ) desejo do analista' não é para que o paciente se  sinta melhor, 

lenha sucesso na vida, seja feliz, o compreenda, volte para a escola 

para conseguir o que quer, ou para dizer algo em particular . . . 

n um desejo enigmático que não transmite ao paciente o que o 

analista quer fazer ou dizer a ele" (p. 6). 

I ' • .  Embora Lacan (2006, p. 324) seja talvez mais conhecido por sua 

a li rmação de que "a cura [é] um benefício adicional ao tratamento 

psicanalítico" ao invés de um objetivo direto, ele de forma alguma 

dl•spreza os benefícios terapêuticos da análise. Considere seus co

l l t t•ntários sobre os neuróticos: "Eles têm uma vida difícil e ten

l amos aliviar esse desconforto" (Lacan, 1976, p. 1 5). Deveria ficar 

daro que não é suficiente apontar para o paciente apenas uma 

wasião que é bom estar vivo, porque ele pode - como fez um 

dos meus pacientes que disse aquelas palavras um dia - mudar 

1 1  Iom radicalmente na sessão. seguinte! Deve ser um senso geral 

que perdure, não um sentimento fugaz. 

l ·:mbora Freud seja mais conhecido por colocar os objetivos cien

l l l i cos da psicanálise à frente dos terapêuticos, às vezes susten

l nva o contrário: "Os resultados científicos da psicanálise são no 

1 1 10mento um subproduto de seus objetivos terapêuticos" (Freud, 

I 'JOI.J/ 1955, p. 208, nota de rodapé) e "casos que se dedicam desde 

o in ício para fins científicos e são assim tratados sofrem com seu 

n·s t l i tado (Freud, 1912b/1958, p. 1 1 4) .  

1 1 1 . V a  também Lacan ( 1988a, p. 1 14). 

I : . /\ meu ver, a fixação dos analistas contemporâneos na sessão com 

du ração de tempo previamente definido tem gosto de obsessão 

r pode ser entendida como parte do esforço obsessivo da teoria 
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psicanalítica (ver Lacan, 2006, p. 609). Infelizmente, essa fixação 

muitas vezes faz com que o analista seja incapaz de perder a pist<1 

estratégica na terapia: esperando o mestre morrer (ver Lacan, 

2006, pp. 3 14-3 1 5) .  

18 .  Conforme Lacan ( 1 966- 1967, 2 1  de junho, 1967) colocou, "É d:1 
natureza do próprio desejo não ser satisfeito': 

19 .  N.T. - "There's many a slip 'twixt the cup and the lip'." Tentamos 

manter a forma em trocadilho do ditado popular. 

20. Alguns lacanianos, contudo, oferecem algumas razões intrigan 

tes a esse respeito, em duas edições do jornal da Cause Freudien,· 

(École de La Cause Freudienne, 2000, 2004). 

2 1 .  Essas memórias dispersas podem ser ligadas a uma série in te i r a 

ou grande quantidade de S2, como Lacan os denominou (200'/. 

pp. 1 1 - 12, 35), que são finalmente ordenados e configurados pcL1 
intervenção de um S1  que é introduzido pelo processo analítico. 

estruturando retroativamente as "memórias aleatórias" em U l l l . l  

história mais ou menos coerente. 

22. Elizabeth Zetzel ( 1956/1990) introduziu esse termo, mas atribu i " 

conceito a Edward Bibring ( 1937). Bibring argumentou (pp. I H l 

189) que o analista apela "ao ego consciente, uniforme e raciona l "  

e pedagogicamente apela à "razão, experiência e moral". Zcl1 • · l  

(p. 138) tomou este conceito para constituir uma "aliança ll'r.1 
pêutica entre o analista e a parte saudável do ego do paciente': 

Ralph Greenson ( 1965/1990) foi um dos primeiros analisl :t•; · '  

sublinhar a importância do esforço para, especificamente, C<l l l �; , ·  

guir que o paciente "desenvolva uma relação confiável de trab:i l l l • '  

com o analista'; em certos casos incomuns, em que uma al ia l l • , · '  
positiva não se  desenvolveu por s i  mesma. A esta relação e le  . J , ' ' 
o nome de "aliança para o trabalho'; caracterizando-a como " ' ,  

lação não neurótica, racionalidade harmônica que o pacien lc I '  ' "  
com seu analista'' e afirma que "pacientes que não conscg1 � < < 1 1  
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c indir um ego razoável, observador, não serão capazes de manter 

u ma relação de trabalho e vice-versà' (p. 1 52). Note que na des

cr ição de Greenson é somente em raros casos que o analista deve 

especificamente se esforçar para construir tal aliança. Ver meus 

t omentários mais adiante neste livro referentes ao valor duvidoso 

do "ego observador" no trabalho analítico com neuróticos. Note 

t ambém que Bibring e Greenson usam o termo racional, como se 

o ego ou um relacionamento pudesse de alguma forma ser descri

lo como "racional" (no uso injustificável de tais termos em psica

ná l i se, ver Capítulo 9) .  Note que Brenner ( 1 979/1 990, pp. 185 -

1 Hó) "não concordou com Zetzel de que a aliança seja distinta do 

que restou da transferência do paciente, nem da fórmula menos 

rad ical de Greenson, de que aliança para o trabalho e neurose 

de transferência devam ser distinguidas uma da outra, apesar de 

t'slarcm estreitamente ligadas': Brenner demonstrou sistematica

l l lt'nle que nenhum dos exemplos que Greenson citou envolvia 

a lgo novo no trabalho psicanalítico. Como exemplo do perigo 

t' l l l  se salientar a importância da construção de uma "aliança 

l napêuticà' com pacientes que podem simplesmente considerar 

o n·lacionamento desastroso que Greenson construiu com um de 

�.t·us pacientes mais famosos: Marilyn Monroe (ver, por exemplo, 

,c;polo, 1993 ) .  

Prcud ( 1905a/1953, p .  1 17) indicou que em certos casos a "his

lnia  pode ser considerada curada não pelo método, mas pelo 

n i l·d ico': mas ele estava se referindo ao tratamento por sugestão 

( sob h ipnose), que era muito comum no século XIX em institui

'• < tt•s psiquiátricas onde, por vezes, a influência pessoal do médico 

< 'l< t  suficiente para provocar um efeito curativo e tinha, natural

l t l t' t l le, duração limitada. Ele certamente não acreditava que os 

l 'ki los curativos da psicanálise deviam-se "à personalidade do 

. t 1 1 a l istà' ou à harmonia entre analista e paciente. 

l'-1 . 1  m i nha experiência, a maioria dos pacientes sente que eles têm 

I "  1a conexão com seus analistas quando o trabalho está indo bem. 
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A conexão essencialmente "se constrói" quarido o trabalho que 

fazem está avançado e não há necessidade especial para devotar 

atenção à chamada "construção da conexão': A visão de Malan 

( 1995/2001) ,  todavia, contrasta desta: 

"É uma das características mais importantes do terapeuta que ele 

esteja apto a sentir o grau de conexão em qualquer momento da 

sessão. Qualquer um que tenha esta capacidade pode entendê-la 

como um termômetro entre ele e o paciente e pode usar as flutua

ções momentâneas no nível de conexão para avaliar a adequação 

do que acabou de dizer. É exagerado dizer que ele não pode errar, 

mas como uma forma de transmitir um princípio tão importante, 

o exagero vale a pena'' (p. 2 1 ) .  

Algumas linhas antes, o mesmo autor vai mais longe e diz que a 

"intensificação da conexão . . .  é tão próxima quanto se possa chegar 

à prova científica de que a interpretação [do terapeuta] estava 

· correta'' (p. 2 1 ) .  O leitor poderá ver o grau da minha discordância 

deste ponto de vista nos Capítulos 5 e 7. 

23. Ver também Freud ( 1914a/1958, p. 1 52) e Lacan (2004): 

"O sintoma é constituído somente quando o sujeito nota, pois sabe 

mos por experiência que há formas de comportamento obsessiv1 • 

em que o sujeito não só não notou suas obsessões, como sequer a:; 

constituiu como tais. Neste caso, o primeiro passo da análise - , .  

citações de Freud a respeito são famosas - é constituir o sint01m 

em sua forma clássica, sem o que, não há maneira de ir além dele. 
porque não há nenhuma forma de falar sobre isso'' (p. 325). 

24. Jouissance (gozo/prazer) refere-se ao tipo de prazer ou satisL1 

ção que as pessoas extraem dos sintomas, sobre os quais Freu. l  

( 19 16-1917/ 1963, pp. 365-366) disse, "O tipo de satisfação que " 

sintoma proporciona é mais do que somente um estranhamenlo 

O sujeito não reconhece, pelo contrário, sente a alegada satisl��<, ; � , ' 

com o sofrimento e se queixa disso': "Não é um simples praZ1'J · .  
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por assim dizer, mas envolve um tipo de dor-prazer ou "prazer 

na dor" (Schmerzlust, conforme Freud, 1924/ 1961 ,  p. 162, colo

çou) ou satisfação na insatisfação. Isso qualifica o tipo de "chute" 

que alguém pode ter, no lugar da punição, autopunição, fazendo 

a lgo tão prazeroso que até machuque (clímax sexual, por exem

plo), ou fazendo algo que seja tão doloroso que se torna prazeroso. A 

m aioria das pessoas nega que sente prazer ou satisfação com seus 

s intomas, mas "observadores externos" (aqueles ao redor) sempre 

conseguem ver que as pessoas aproveitam seus sintomas, que se 

I ivram do sintoma de um jeito indireto, "sujó', ou "imundó' para 

descrever em termos convencionais como agradável ou satisfatório. 

I .acan foi até mais longe quando disse, "jouissance nos dá uma 

surra!" (Lacan, 1973- 1974, 13 de novembro, 1973). Jouissance não 

C:· necessariamente algo que alguém deliberadamente procura ou 

dl'cide ter. Uma boa dose de nosso jouissance simplesmente nos 

acontece, muitas vezes sem saber o por quê, é como se fos

se entregue em uma bandeja de prata pela graça da Providência 

I >iv ina, quando menos esperamos, e não vem, por outro lado, 

quando mais esperamos. Para outras discussões sobre o termo, 

Vl'r Fink ( 1 997, pp. 8-9). 





S.  Interpretando 

Muitas vezes temos a impressão de que, para usar as 
palavras de Polônia, nossa isca da falsidade pegou uma 

carpa de verdade. 
Freud (1937 /1964, p. 262) 

Tirar do sujeito suas próprias palavras para poder voltar a 
elas, significa que uma interpretação pode ser exata somente 

se for .. . uma interpretação. 
Lacan (2006, p. 601) 

Antes de iniciar a psicanálise, a maioria de nós, provavelmente 

intuitivamente, considera que a meta da interpretação seja preci

sa. E, em certos domínios da atividade humana, um caso drásti

co pode ser feito, se a precisão estiver entre os critérios primários 

da boa interpretação. Alguns psicanalistas e pacientes com vários 

anos de análise nas costas se.surpreenderiam com a noção de que 

a interpretação, na situação analítica, visa menos à precisão do que 

causar um certo tipo de impacto. 
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No domínio humano uma das primeiras questões levantadas é: 

para quem assumiremos que a interpretação pareça precisa ou ver

dadeira? A resposta natural seria supostamente que a interpretação 

deve parecer precisa para o paciente. Todavia, a maioria dos pacien

tes pode provavelmente lembrar de interpretações que suas analistas 

fizeram, que pareceram em um primeiro momento errôneas (e que 

eles talvez tenham tentado refutar ou até mesmo blasfemar contra), 

mas que os impressionou por terem sido bastante verdadeiras, mais 

tarde, às vezes bem mais tarde. A maioria dos pacientes pode prova

velmente se lembrar das interpretações às quais chegaram sozinhos 

ou que suas analistas os ajudaram a compreender naquele momento, 

mas que mais tarde pareceram superficiais, incompletas ou despro

vidas de embasamento. Portanto, se quisermos adotar o critério de 

que uma interpretação deve parecer precisa ao paciente, devemos 

acrescentar as palavras "cedo ou tarde" à formulação. 

Em certos casos, no entanto, os pacientes podem perceber que 

estavam desejando e até mesmo satisfeitos, em um determinado 

momento, ao adotar interpretações específicas, porque podem dar 

suporte a opiniões valiosas a respeito deles mesmos (sejam positi

vas ou negativas). Mais tarde em análise eles começam a colocar 

aquelas opiniões em questão e descobrir que são providas de ver

dade. Em tais casos, o sentido inicial do paciente de que a interpre

tação tocou a verdade parece prejudicada após tal fato.1 

A verdade está sempre em todos os lugares 

Não há verdade que seja dita pela metade, assim como o 
assunto que vem com ela. Para expressá-la, como afirmei antes, 

a verdade pode ser dita apenas pela metade. 
Lacan (2005b, pp. 30-31) 

Para o paciente, a verdade não parece tão estável. Quando ele 

diz alguma coisa na sessão, que sente refletir genuinamente sua 
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vida, relacionamentos, ou jeito de ser, na próxima sessão aquela 

"verdade" em particular, às vezes, não parece mais tão verdadeira, 

tão admirável, tão certeira. Por outro lado, algumas afirmações, 

feitas pelo paciente ou pela analista, podem continuar parecendo 

absolutamente verdadeiras por bastante tempo, constituindo limia

res, pontos críticos, "pontos de capitonê"2 ou placas sinalizadoras 

em sua análise; de fato, ele pode considerar as sessões em que tais 

afirmações foram feitas como momentos cruciais de mudança pelas 

próximas décadas. Mas muitas outras afirmações podem ser enten

didas como absolutamente falsas quando feitas, talvez uma parte 

verdadeira e outra falsa, e depois, quem sabe, como completamente 

substituídas por uma forma inteiramente nova de ver as coisas. 

A verdade tem uma classe de temporalidade estranha na psicaná

lise. O paciente algumas vezes tem a impressão de estar dizendo algo 

absolutamente fundamental, no exato momento em que o diz,3 mas, 

uma vez que aquela verdade tenha sido articulada, pode já não ter 

mais o peso da verdade para ele. Cada vez mais frequentemente 

ele vai sentir só mais tarde o impacto do que disse: em minha 

experiência, os pacientes sempre comentam em uma sessão, como 

ficaram mexidos depois da última sessão, por algo que tenham dito 

naquela sessão. Mas a convicção subjetiva que eles tinham daquela 

importância, no intervalo entre as sessões, acaba sempre se per

dendo pela sessão subsequente, e eles sentem às vezes que já não 

conseguem mais explicar o que os fez ficar tão mexidos. 

A verdade, como experimentada pelo paciente no contexto da 

análise, tem a ver com o que ainda resta a ser dito, com o que ainda 

não foi dito. Aquilo que já  foi dito sempre parece vazio, enquanto 

que o que está sendo dito, pela primeira vez, é o que tem potencial 

para mexer com as coisas, é o que sente importante, verdadeiro. 

Para o paciente, a verdade está sempre em outro lugar: em sua frente, 

ainda para ser descoberta.4 
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No que diz respeito ao "que resta ser dito", a verdade em psi

canálise tem a ver com a experiência de simbolizar aquilo que 

nunca havia sido posto em palavras. Com Lacan, refiro-me ao 

"que nunca foi colocado em palavras" como "o real'' (também 

pode se dizer "o real traumático") .  A interpretação pelo analista, 

então, procura obviamente - em certo nível, pelo menos - inspirar 

ou provocar o paciente a se engajar no processo de simbolização, 

para colocar em palavras aquilo que nunca foi posto antes. A in

terpretação visa atingir o real;5 uso o termo atingir aqui para in

dicar o grau em que aquilo que precisa ser colocado em palavras 

pode ou não ser fácil de alcançar, e talvez requeira mais do que 

simples estímulo ou questionamento - talvez algo mais na linha 

da sacudidela. A ideia aqui não é que a interpretação devesse 

chegar aos ouvidos do paciente como um acontecimento ines

perado - sendo preferível esperar, conforme Freud ( 1913- 1958, 

p. 140) recomendou, até que o paciente esteja a não menos do 

que um passo de algo a ser interpretado e, portanto, pronto para 

ouvir - mas, em lugar disto, a interpretação não precisa - e em 

certos momentos nem deve - mexer com o que foi dito até aquele 

ponto. Deve-se sempre sobressaltar, confundir ou desconsertar o 

paciente. O elemento surpresa pode ser muito importante aqui: 

as interpretações que têm maior impacto raramente são aquelas 

que o paciente espera, tanto temporariamente (por exemplo, se o 

paciente tem por hábito fornecer interpretações no final da sessão) 

como conceitualmente (o analista insiste sempre sobre a mesma 

coisa, o mesmo assunto).  

Deve ficar claro que "verdade", como uso aqui, não é tanto 

um atributo das afirmações, como é uma relação com o real; chegar 

à verdade é iluminar algo que ainda não foi posto em palavras e 

trazê-lo ao discurso, embora a princípio hesitante e insuficien

temente. Pois, é no impacto que o discurso pode ter sobre o real 

que repousa o poder da psicanálise. Deixado com seus próprios 
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meios, o real não muda ao longo do tempo; como uma experiên

cia traumática de guerra, ela persiste, insistindo em voltar nos 

pesadelos ou mesmo acordado (levando, às vezes, ao que eu cha

maria de "pensamentos intrusivos") .  Somente simbolizando em 

palavras - e em muitos casos devem ser articuladas várias vezes, 

de diferentes maneiras - que se consegue mudar de posição em 

relação a elas. 

Se existe algum critério de precisão ou verdade em psicanálise, 

além da percepção subjetiva do paciente, mais cedo ou mais tarde, 

aquilo que o paciente ou a analista disse seria verdade (e além do 

senso subjetivo da analista, mais cedo ou mais tarde, aquilo que o 

paciente ou a analista disse é verdade), o que seria se as mudanças 

não ocorressem realmente para o paciente: os pesadelos recorren

tes e os sintomas preexistentes desapareceriam, seria capaz de fazer 

coisas que antes não conseguia (em poucas palavras, uma mudança 

na "posição subjetivà')?  Tais mudanças ocorrem, não como a 

sabedoria corrente diria, porque o paciente neurótico encontrou 

um novo jeito de se relacionar com pessoas que têm o modelo 

"mais perfeito" de relacionamento que ele conseguiu formar com a 

analista,6 porque regrediu e foi reassociado pela analista,? ou porque 

ele aprendeu a imitar a analista ao estabelecer seus próprios limites 

no cotidiano.8 Ao contrário, elas ocorrem porque o real (aquilo que 

ele nunca articulou) foi transformado: o que era inconsciente não 

se tornou simplesmente consciente - foi radicalmente metamorfo

seado.9 O paciente não precisa ser capaz de formular com exatidão, 

conscientemente, o que era inconsciente, ou precisamente o que 

foi dito que fez com que as coisas mudassem, mas ele sabe que não 

é mais o mesmo de antes. 

Um dos meus pacientes disse que tinha percebido que não 

estava mais pressionando o giz até quebrar, no quadro negro, 

costume que tinha há tempo, quando estava diante da classe 
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(tamanha era sua timidez). Esta mudança ocorreu, aparente

mente, depois que rearranjei algumas de suas palavras, dizendo 

algo como "pressão no quadro" (referindo-me à pressão que ele ti

nha sofrido quando criança, ao ser chamado por seus professores 

para escrever no quadro negro, e a pressão que ele colocava em si 

mesmo para falhar por diversas razões) .  Ele não refletiu no mo

mento em que falei, mas percebeu, algumas semanas depois, que 

não estava mais quebrando giz, ainda que ele não estivesse fa

zendo qualquer esforço especial para se acalmar, e não sabia por 

que havia parado. Embora este seja somente um microssintoma, 

ele aponta para o fato de que o paciente nem precisaria mais ter 

consciência daquilo que estava no inconsciente para o sintoma 

desaparecer, 10 bastando que o analista verbalizasse, o paciente ou 

ambos construíam a partir das palavras de cada um. 

Muitos analistas concluíram, no entanto, que o objetivo da 

análise é ensinar ao paciente a observar-se, da mesma forma que 

a analista o observa durante a terapia. A ideia aqui é que quando a 

analista conduz o paciente para uma tomada de consciência sobre um 

padrão de comportamento que ainda está inconsciente, o paciente 

pode aprender a tentar conscientemente parar de envolver-se em 

tal comportamento. Daí a importância para tais analistas de pro

moverem o que eles referem como ''ego observador" no paciente.U 

Isso sempre me pareceu um substituto pobre para uma mudança 

genuína: se a análise pudesse oferecer nada mais do que a possibili

dade de aprender a observar-se constantemente, e conscientemente 

verificar os próprios impulsos, seria difícil reunir mais entusiasmo 

acerca desses benefícios. 

Embora a promoção do "ego observador" seja valiosa no trata

mento de psicóticos, ela é um tanto contraproducente no tratamento 

de neuróticos, levando a maior alienação do neurótico (como explicarei 
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adiante). Se conduzida de manejra correta, a psicanálise pode ajudar 

a, efetivamente, eliminar a tentação do paciente se engajar em certos 

padrões de comportamento. 

Muitos pacientes que estiveram em análise, após trabalharem 

com terapeutas que empregam abordagens convencionais, fizeram 

a mesma reclamação, que foi expressa nas sessões iniciais da seguinte 

forma: "agora sei o que estou fazendo, mas está muito difícil parar 

por mim mesmo". O efeito de tais abordagens para o tratamento 

parece bastante claro nessa queixa: apesar de um ego observador 

ter sido fomentado no paciente (por vezes de forma muito sofisti

cada com o emprego do moderno "psicologuês"), o real, o impulso 

ou o reprimido que motiva o comportamento, manteve-se into

cado e intacto. 

O objetivo da interpretação nas principais abordagens é trazer 

um modelo inconsciente para a atenção do paciente, para que 

ele se permita "ser pego em flagrante" no futuro e deter-se antes 

da repetição do modelo. Nessas abordagens, a interpretação é geral

mente concebida para transmitir uma pequena informação ao 

paciente. Informação ambígua deve ser evitada pelos analistas, 

pois a questão é convencer o paciente de alguma coisa, fazê-lo ver 

de maneira precisa como a analista vê, e encorajá-lo a incorporar, 

internalizar ou assimilar o ponto de vista da analista (na práti

ca, criar em sua própria psique um ego observador de si mesmo, 

permanente e inspirado no ego da analista) .12 Em tais interpre

tações, o significado tem primazia. O objetivo é transmitir um 

significado - uma conexão que a analista acredita existir entr� 

o relacionamento do paciente e seu irmão mais velho e seu rela

cionamento antigo com seu pai, por exemplo - de forma tal que 

o paciente passe a entender esse relacionamento exatamente da 

mesma forma que a analista o entende. 
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Impacto versus significado 

Interpretação é uma enunciação sem um enunciado. 
Lacan (2007, p. 58) 

É falso pensar que uma análise chegue a um desfecho de 
sucesso porque o paciente conscientemente percebeu alguma 

coisa . . .  O que está em jogo não é um movimento de nível 
inconsciente, um mergulho na escuridão, ao nível consciente, 

um lugar na claridade, por algum ascensor enigmático . . .  
O que está em jogo não é, de Jato, um movimento para a 

consciência mas, antes, para a fala . . .  e essa fala precisa ser 
ouvida por alguém. 

Lacan (2001, pp. 139-140) 

As interpretações que dão primazia ao significado atingem o 

real? Elas têm efeito sobre o inconsciente? No setting analítico, a in

terpretação que visa amarrar um único significado, que esteja claro 

e nítido, geralmente faz com que o paciente pare de falar, em certo 

sentido, interrompendo o fluxo de suas associações. Tais interpre

tações podem permitir banalidade e não merecer mais nenhum 

comentário, fechando portas ao invés de abri-las. Quanto mais 

convincentes elas pareçam ao paciente, maior a chance de que ele 

já  tenha feito descobertas e pensado a respeito. E mesmo que sejam 

novas ao paciente, é provável que ele simplesmente compreenda as 

ideias expressas e as incorpore em seu pensamento a respeito de 

si mesmo, ao invés de falar delas mais tarde. Resumindo, alguém 

pode dizer que o pensamento do paciente (ou seu ego) recristaliza 

em torno das interpretações facilmente apreensíveis, ao passo que 

o objetivo do trabalho psicanalítico com neuróticos seja frustrar 

tais cristalizações. 

O neurótico sempre vem para a análise com todo tipo de 

entendimento da sua situação - entendimentos que bloqueiam 

sua capacidade de ver o que está contribuindo para a situação 
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e qual sua real participação nisso. A meta não é fazer com que 

ele substitua os entendimentos da analista pelos seus próprios 

(isto é, que internalize o ponto de vista da analista) e sim levá-lo 

a suspeitar de todos os significados e entendimentos, na medida 

em que sejam formas de racionalização e fantasiaY Se ele ficou 

feliz por ver as coisas de determinada maneira, provavelmente 

tenha feito investimento para vê-las dessa forma, pois esse modo 

de ver as coisas sustenta certa imagem que ele tem de si próprio, 

positiva ou negativa. A preocupação da analista é enfatizar a par

cialidade daquela imagem - em outras palavras, o grau ao qual 

aquela imagem inclui somente parte de si mesma. A preocupação 

da analista não é prover um novo sentido à situação, mas sim de

senrolar, esclarecer, e de certa forma desconstruir os significados 

que ele tende a atribuir a ela. Se ela fornecer um novo sentido 

(ou "significado", como Lacan sempre dizia), é provável que ele se 

apodere disso e pare de pensar por si mesmo; enquanto isso pode 

fazer sentido em certas circunstâncias de desespero, quando o 

paciente está muito angustiado e considerando fazer algo preci

pitado, não é útil forçar os limites do seu ego para conter sempre 

mais do que foi reprimido. 

Uma interpretação que contém um significado que pode ser 

facilmente compreendido não será uma interpretação psicanalí

tica, precisamente falando. 14 É, isso sim, equivalente à sugestão. 

A particularidade da interpretação psicanalítica, como as diver

sas outras técnicas psicanalíticas que já  mencionei em capítulos 

anteriores, não serve para dar ao paciente algum significado em 

que ele se apegue, e sim para fazê-lo trabalhar. Questionamentos, 

pontuações, escansões são destinados a descobrir, revelar e, em 

alguns momentos, destruir os significados implícitos na fala do 

paciente, levando-o a se esforçar para colocar em palavras o que 

nunca disse antes. 
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Significado e o poder nefasto da sugestão 

uma interpretação não pode propor 
somente um velho significado. 

Lacan (1978, p. 250) 

Interpretação analítica não é destinada a 
ser entendida e sim a fazer ondas. 

Lacan 11976, p. 35) 

Interpretações que fornecem significados simples e facilmente 

apreensíveis deveriam ser entendidas como sugestões, por ofere

cerem um caminho específico de pensamento ou modo de ver as 

coisas. Se o paciente confia bastante na analista, ele levará muito 

a sério o significado dado por ela, o que reforçará sua posição de 

dependência. Sempre se observou, nos primeiros tempos do traba

lho com hipnose, quando o tratamento era feito por sugestão, que 

o paciente precisava voltar no tempo e de novo ao médico, para 

renovar suas sugestões; isso indica que sugestões são tão efetivas 
quanto a fé que o paciente tem na hipnose. Aquela fé tende a dimi

nuir quando o contato com o hipnotizador se rompe, implicando 

que somente a influência pessoal do hipnotizador é responsável 

pelas melhorias reconhecidamente espetaculares, algumas vezes, 

obtidas após o tratamento por sugestão. Podemos dizer que a 

convicção do paciente de que ele pode fazer certas coisas nunca é 

internalizada durante o tratamento por sugestão; ele deve sempre 

ser convencido novamente pelo hipnotizador - isto é, por alguma 

outra pessoa. 

O objetivo da psicanálise é bem diferente: uma vez que as pes
soas geralmente pensam que suas próprias ideias são mais convin

centes do que as dos outros, e que não precisam validá-las cons

tantemente por outras pessoas, a analista deve levar o paciente a 

procurar suas próprias respostas. 15 Embora tenhamos a tendência, 
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devido à nossa cultura, em pensar na analista como alguém que 
fornece respostas, seu primeiro propósito é transformar o maior 

número de solicitações de respostas do paciente em um desejo de 

que as encontre por si mesmo (é por isso que a analista, como o 

lendário Judeu, "responde" a muitas perguntas com outra pergunta). 

Naturalmente, o paciente não está sozinho em sua busca por res

postas, pois a analista o assiste em suas explorações, porém ela faz 

o possível para continuar sendo uma colaboradora discreta, uma 

"parceira silenciosa" em muitos aspectos. Para assegurar que as 

descobertas e realizações do paciente sejam sentidas como dele, 

na maior medida possível, a analista geralmente intervém apenas 

quando o paciente está muito próximo ao ponto, e fica dando vol

tas sem conseguir dizer.16 Seu trabalho não é dar o peixe, como diz 

o provérbio, mas sim ensiná-lo a pescarYNote que psicanalistas de 
diversas correntes não lacanianas ainda mantêm-se fieis à ideia de 

que a analista, ao interpretar, oferece ao paciente um significado 

específico; os lacanianos, no entanto, empenham-se em interpretar 

de tal maneira - como poderemos ver em breve - que o próprio 

paciente encontre os significados, ou enfrente o fato de que aquilo 

que vem dizendo não faz sentido algum (não quero dizer com isso 

que o paciente, nessa forma de psicanálise, chegue rapidamente 

ao ponto em que pode dispensar o analista completamente, pois 

a presença da pessoa com que ele fala continua sendo crucial em 

todas as análises, na medida em que continuamos a racionalizar e 

a manter certas ideias fora da mente, indefinidamente).18 

Deixar de dar um significado específico pode provocar concor

dância e algumas vezes até levar à gratidão, reforçando a dependência 

do paciente, posição infantilizada - pois se ele precisa da analista 

para que ela forneça tais significados, é porque é incapaz de che

gar a eles sozinho. Esses significados específicos também podem ser 

muito gratificantes ao paciente, pois indicam uma forma de pensar 

sobre si mesmo, quem sabe uma nova e satisfatória identidade para 
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ele [esta é uma das razões do por que Lacan, 2001,  p. 55 1 ,  enfatizou 

o som da palavra francesa sens - em inglês, "sense" ("sentido") ou 

"meaning'' ("significado") - em francês a palavra jouissance escrita 

como jouis-sens, que literalmente quer dizer "sentido do prazer"; 

ver também Lacan, 1990, p. 10] .  Mas no trabalho com neuróti

cos, novas identificações não deveriam ser estimuladas, uma vez 

que a satisfação que trazem (que muitas vezes levam a resultados 

que a própria analista considera desejável - em outras palavras, 

"bom'' para o paciente - e que o paciente acha terapêutico) tende 

a interromper o trabalho da analista, provocando um efeito curto

-circuito no processo de examinar aquilo que está por trás de todas 

as identificações do ego. 

Alternativamente, deixar de dar um significado específico pode 

levar à discórdia e à desconfiança da perspicácia da analista, levando 

algumas vezes ao estéril debate intelectual e à uma fraqueza, ainda 

que temporária, da habilidade da analista por ocupar o lugar que 

Lacan chama de "o sujeito que presume saber" (ver Fink, 1997, 

pp. 28-33). Resumidamente, "o sujeito que presume saber" refere-se 

ao fato de que o paciente tende a assumir que aquele conhecimen

to que o angustia - que na verdade está estabelecido, livremente 

falando, em seu inconsciente - está localizado na analista.19 É essa 

projeção de seu conhecimento inconsciente na analista que faz 

com que o paciente procure fora sua própria verdade, via analista, 

mas essa projeção (que normalmente é de grande importância até 

quase o final de uma análise de longa duração) pode ser colocada 

em risco se a analista fornecer repetidamente interpretações muito 

específicas que o paciente considere sem credibilidade. Esta é uma 

das razões pelas quais os analistas, no início da carreira ou mais 

tarde, tantas vezes apresentam interpretações na forma de pergun

tas; eles paiecem acreditar que a posição da analista de uma pessoa 

que supostamente deveria saber é menos suscetível de ser posta em 

risco por perguntas como "Você acha que isso tem alguma ligação 
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com o que disse antes sobre seu pai?" do que ser mais assertivo, 

como "Exatamente como foi com o seu pai" (uma reivindicação 

assertiva, afirmativa, apofântica);20 examinarei a veracidade desta 

opinião mais adiante. 

A analista deve ocasionalmente proferir significados - por 

exemplo, quando a análise ficou emperrada devido a certo tipo de 

transferência que a analista foi incapaz de lidar. Nesses casos a ana

lista precisa arriscar uma interpretação não ambígua da transfe

rência (o que não aconselho; ver Capítulo 7) entendendo que pode 

estar errada, mas que o paciente irá tomar pela palavra ou pela ação 

(ver Lacan, 2006, p. 225; Fink, 2004, p. 6). Uma inundação de in

terpretações diretas poderia por a análise em risco, mas supondo 

que um bom trabalho tem sido realizado, a análise pode passar por 

momentos difíceis, como ocorrem de tempos em tempos (Freud, 

1937/1964, pp. 261 -262). 

Contudo, com o interesse de colocar o paciente para trabalhar, 

as interpretações poderiam geralmente ser polivalentes - isto é, 

suscetíveis a terem pelo menos dois significados, o paciente teria 

então, como tarefa, explorá-los. Se o paciente perguntar à analis

ta qual significado ela pretendeu dar, a analista pode responder 

devolvendo a pergunta: "Há algum que você acha que considero 

o correto?". Essa resposta provavelmente provocará aspectos da 

transferência que não devem ter sido elucidados ainda - pensa

mentos que o paciente tem dele mesmo que estão projetados 

na analista. 

No interesse da polivalência, a analista faz bem em usar ex

pressões idiomáticas que ela extrai do discurso do paciente, uma 

vez que tenham múltiplos significados, assim como preposições 

que no inglês coloquial americano signifiquem praticamente qual

quer coisa [tal como with (com)] .  Trabalhando dessa forma, com 
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as próprias palavras do paciente, e evitando a clareza como objeti

vo,21 a analista pode achar que suas interpretações são ainda mais 

polivalentes do que pensou quando foram enunciadas, ressoando 
com outros aspectos da experiência do paciente que a analista não 

tinha consciência quando falou. Isso faz sua declaração mais rica c 

mais difícil de ser definida. 

Se a meta da interpretação não é fornecer significado, mas sim de 

alguma forma impactar, então que tipo de impacto temos em mente? 

Novo material: incitando a análise a seguir em frente 

Interpretação não é a verificação de uma verdade que podl ' 
ser decidida com sim ou não; 

ela desencadeia a verdade como tal. 
Lacan (1970-1 971, 13 de janeiro, 1 971 ) 

Rei: "Você vai prestar atenção nesta carta? "  

Biron: "Como se fosse u m  oráculo ". 
Shakespeare, Amores Perdido.· ; 

Como Edward Glover ( 193 1 )  indicou há muito tempo, a inter 

pretação pretende ser produtiva na terapia, isto é, provocar no v< • 

material. Lacan (2006), discutindo esse ponto de vista três décalbs 

depois, escreveu: 

Todos reconhecem à sua maneira, que para confirmar 1 1  

pertinência de uma interpretação, o que importa não c> 1 1  

convicção com que é recebida pelo sujeito, já que mel/11 1 1  

se reconhecerá sua pertinência no material que vier 1 1  

surgir depois dela. 

Mas psicologizar a superstição controla de forma /uo 

poderosa as nossas mentes, que as pessoas sempre pro 

curam o fenômeno fundamentado no parecer favoníi•, ·/ 
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no consentimento do sujeito, com vistas inteiramente ao 

alcance do que Freud disse sobre Verneinung [negação] 

como forma de reconhecimento - o mínimo que se pode 

dizer, é que a negação pelo sujeito não pode ser tratada 

como equivalente a algo absoluto. (p. 595) 

< )  objetivo da analista ao interpretar não é dizer algo que o 

pudentc vá concordar (embora a terapeuta iniciante algumas vezes 

1u•ju i nclinada a fornecer tais interpretações para provar ao paciente 

l ( l ll' da está oferecendo algo que ele descobrirá que vale a pena). 

( :o 1 1 lúrme Freud ( 1937/1 964) colocou: 

Um simples "Sim" do paciente não é de maneira alguma 

ambíguo. Na verdade, pode significar que ele reconhece 

a exatidão da construção que lhe foi apresentada; mas 

também pode não ter sentido, ou mesmo merecer ser 

descrita como "hipócrita", uma vez que pode ser conve

niente para a sua resistência, fazer uso de um parecer 

favorável em tais circunstâncias, a fim de prolongar a 

ocultação de uma verdade que não foi descoberta. O 

"Sim" não tem valor, a menos que seja seguido de con

firmações indiretas, a menos que o paciente, imediata-

mente após o seu "Sim", produza novas lembranças que 

completem e ampliem a construção. (p. 262)22 

I >c 1;\lo, os casos em que o paciente discorda da interpretação 
• l •1 •t t t ; d i sta podem ter mais valor para a análise, essencialmente,23 

ttd l l t i l  í talo que sua discordância seja veemente e não simplesmente 

l l td t lncnlc. Quanto mais inflexível ou intensa for a negação, mais 

l ' ' ""·'• v, · l q ue a interpretação tenha atingido a resistência, digamos 
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assim. Ainda que não seja possível explorar aquela resistência, a 

analista guarda mentalmente, na esperança de poder retornar a ela 

depois, não obstante talvez indiretamente, ou em outros termos. 

Relembrando a máxima perspicaz de Freud (1905a/1953, p. 46), 

"Uma acusação que erra o alvo não agride': podemos formular uma 

para a situação analítica como: "uma interpretação que erra o alvo 

não provoca negações e refutações". 

Todavia, o ponto mais importante aqui é que o valor da inter

pretação deve ser julgado pelo que provoca - isto é, se ela aprofunda a 

análise ou não (Freud, 1937/1964, p. 265) .24 Em certos casos, pode 

levar a diversas associações imediatas, enquanto em outros, 

pode ter efeito mais demorado, estimulando sonhos, devaneios, 

ou reflexões durante algum tempo depois da sessão na qual foi 

proferida. Ainda em outros casos, pode não produzir efeito, não 

levando a novo material (confirmando ou invalidando a interpre

tação) em curto ou longo prazos. Claro, é um assunto complicado 

para determinar, enfim, o que basicamente promove a análise e o 

que não. Alguns conjuntos de associações podem parecer muito 

encorajadores a princípio, mas podem essencialmente paralisar, 

levando a um impasse. Certas linhas de pensamento que brilham 

com a interpretação podem parecer produtivas a princípio, para 

serem rejeitadas por terem perdido o momento, mais tarde. Todavia, 

costuma-se ter a impressão de que muitas linhas de pensamento 

precisam ser exploradas exaustivamente; de alguma forma, antes 

que linhas mais estáveis, linhas de maior alcance sejam encontra

das. Nem sempre se acerta a melhor linha de pensamento de ime

diato, nem Roma foi construída em um dia. 

A preocupação com a geração de novos materiais levou Lacan a 

caracterizar, algumas vezes, interpretação como um tipo de "discurso 

oracular".25 Muito parecido com o oráculo de Delfos, a analista diz 

algo suficientemente polivalente, mesmo que não seja entendido, 
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que ressoe provocando curiosidade e desejo de adivinhar por que a 

analista disse o que disse. No melhor dos casos, o paciente é levado, 

a princípio, a trabalhar não em nível consciente - em que ele pudesse 

comentar na próxima sessão, "Estava pensando no que você disse da 

última vez, e concordo em um sentido, mas por outro lado.:: (um 

tipo de comentário que é desencorajado pela própria polivalência 

da interpretação oracular) - mas sim no nível inconsciente, em que 

pode levar a imagens inesperadas, sonhos, fantasias ou pensamentos 

não induzidos de pronto pela reflexão consciente. 

Discurso oracular não é uma linguagem que se esforça em 

demonstrar o controle do significado - para demonstrar que en

tende perfeitamente a fala do paciente -, mas sim uma linguagem 

evocativa, fala confusa, discurso que deve projetar significados, lin

guagem que é preciso trabalhar para conseguir atribuir significado 

a ela. Conforme Lacan (1975a, p. l6) coloca, "o oráculo não revela 

e nem esconde: shma ' inei, dá um sinal': E um sinal - por exemplo, 

a trajetória do voo da andorinha sobre a água, ou o aspecto das en

tranhas de um animal sacrificado - precisa ser decifrado, tem que 

ser interpretado. Não há significado independente; depende do 

observador. O símbolo grego shma ' in e i significa também "indicà', 

"mostrà', ou "aponta parà'; quando alguém aponta para algo - di

gamos, uma árvore - não sabemos, a priori, se ela está tentando 

nos mostrar a espécie, a forma, a casca, a cor, as folhas ou os ninhos 

de pássaros, entre outras possibilidades. A interpretação precisa 

ter a virtude de ser "alusivà', Lacan sugeriu (2006, p. 641), com a 

ambiguidade sendo o instrumento psicanalítico mais provocativo. 

A interpretação não fornece a metalinguagem 

Interpretação . . .  aponta para o desejo, o que é idêntico, em 
certo sentido. Desejo é, em suma, 

a própria interpretação. 
Lacan (1978, p. 1 76) 
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Se há uma regra básica da psicanálise, é que se evite o 
nonsense, até mesmo em nome das categorias analíticas. 
Sem análise selvagem: não se joga fora palavras que têm 

sentido só para o analista. 
Lacan (1976, p. 34) 

Durante décadas, a teoria psicanalítica serviu como base para 

um grande número de interpretações feitas por analistas; o comple

xo de Édipo foi o grande padrão, a grade primordial através da qual 

a experiência do paciente podia ser vista. A linguagem da teoria ana

lítica foi considerada perfeita para expressar a experiência do paciente -

nesse sentido, pode ser pensada como metalinguagem, com respei

to à espontaneidade da linguagem empregada pelo paciente - e foi 

algumas vezes considerada suficiente para limitar sua experiência 

à teoria analítica, para que o trabalho da analista pudesse ser feito, 

digamos. Uma vez que a vida do paciente havia sido formulada na 

linguagem da teoria, acreditava-se que seus sintomas desaparece

riam. Nos anos 1920, Freud já tinha indicado que as interpretações 
baseadas em constructos teóricos, como o complexo de Édipo, não 

eram mais eficazes: os pacientes que procuravam os analistas já ha

viam lido diversos textos analíticos, e procuravam enquadrar suas 

próprias experiências usando conceitos psicanalíticos antes mesmo 

de deitarem-se no divã, e faziam afirmações como, "Meu problema, 

doutor, é que ainda amo minha mãe e é por isso que odeio meu 

pai': As formulações edípicas têm se tornado lugar comum, a ponto 

de não terem mais efeito ao usá-las como base para interpretações. 

Conforme foram feitas adições nas teorias - quer fossem conceitos 

pós-freudianos como id e superego, quer fossem conceitos como o 

objeto parcial de Abraham, ou objetos bons e maus de Klein - os 

analistas sempre tentavam transladar as experiências de seus pacien

tes para essas teorias; tais translações devem ter tido algum impacto 

desde o início, mas seu efeito foi desaparecendo à medida que outros 

conceitos psicanalíticos foram sendo assimilados pelo público.26 
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Acertadamente, analistas como Casement ( 199 1 )  opuseram-se 

à essa forma de interpretação, porque negligenciavam a particula

ridade de cada paciente, tendendo a vê-los de uma só perspectiva que 

todos têm em comum: conflitos supostamente universais, como o 

complexo de Édipo, ou as fases do desenvolvimento supostamente 

universais como a posição depressiva. Como Casement (pp. 206-

-209) indicou, não podemos pressupor de imediato que o silêncio 

do paciente signifique resistência, só porque a teoria analítica 

sugere que isso pode ocorrer em certas ocasiões; em muitos, se 

não na maioria dos casos, seu significado é bem mais complexo 

do que isso. 

Mas precisamos criticar a noção de interpretação como uma 

espécie ainda mais perfeita da metalinguagem (Soler, 1 996). Tra

duzir a experiência do paciente de um idioma para outro - de sua 

língua cotidiana para o jargão psicanalítico - não vai mudar sua 

experiência; vai simplesmente colocar um significado teórico nela. 

Ele pode ficar satisfeito com aquele significado, pois sente que ao 

proferi-lo a analista o iniciará na teoria psicanalítica e o levará a 

ser um sério candidato ao treinamento analítico ou um sério ana

lista em treinamento. Sua satisfação com isso, no entanto, vai servir 

como obstáculo para ele ir além, e ele provavelmente sentirá que a 

formulação teórica é a última palavra: isso estabelece uma explicação 

final com a qual ele deve ficar satisfeito. 

Isso pode levar a um curto-circuito do processo psicanalítico, 

o qual, em sua expressão mais completa, envolve enfrentar o fato 

de que não existem explicações finais ou respostas definitivas. 

Embora o paciente repetidamente queira saber o porquê e o para 

quê do sentido de sua vida - sobre por que ficou do lado de um dos 

pais e não do outro, por que acreditou que seus pais queriam algo 

dele em detrimento de todo o resto, por que aceitou ser humilhado 

por alguém, por que ele agiu de acordo com o desejo de outra 
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pessoa, por que fez coisas que, vendo depois, foram prejudiciais 

a ele e pareceram até bloquear seu progresso na vida - e embora 

ele venha com uma infinidade de razões que explicam, em parte, o 

que parecem ter sido escolhas feitas em diferentes momentos cru

ciais ou decisivos, fica sempre alguma coisa sem explicação e, de 

fato, inexplicável. Quanto mais suas investigações voltam ao passado, 
menos discerníveis seus motivos parecem tornar-se. Ao invés de 

tentar preencher as lacunas em suas interpretações ou encobrir 

essas decisões enigmáticas com teorias ou normalizar comentários 

("todo mundo precisa fazer alguma coisa para se separar dos pais e 

se individualizar"; ver Capítulo 9), a analista deve trazer à tona essa 

falta de interpretações. 27 

Não há resposta definitiva ou uma explicação final do porquê 

uma pessoa é de um jeito, ou fez determinada coisa. Há certas 

construções a que se pode chegar, com respeito à direção da vida 

de alguém, mas em última análise é assim, e a pessoa deve aceitar 

isso. Deve-se tomar as próprias decisões ou fazer escolhas que não 

se pareçam decisões ou escolhas. Exatamente como as perguntas 

sem fim das crianças (Por que o céu é azul? Por que a luz refrata? 

Por que a luz vem em forma de ondas? etc.), mais cedo ou mais 

tarde alguma pergunta não será respondida - e nem sempre fica 

claro que a motivação verdadeira da criança é conhecer a resposta -, 

a interminável ponderação do paciente leva ao imponderável, algo 

essencialmente incognoscível que deve ser simplesmente aceito. 

Existe sempre alguma coisa que impede de se dar uma respos

ta. Os pais, quando questionados pelo paciente sobre o porquê e o 

para quê dos acontecimentos passados, não conseguem dizer nada 

além de seus próprios pontos de vista, supondo que eles ainda se 

lembrem dos eventos em questão; nem a analista pode propor nada 

além do que uma série de possíveis reconstruções, em que nenhu

ma delas tenha a força da convicção. Nenhum desses repositórios 
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de conhecimento tem a resposta, significando que o conhecimento 

em si é falho nesse pormenor. O Outro (com O maiúsculo) como 

repositório de todo conhecimento - que é um modo de compre

ender o termo de Lacan - está faltando, está incompleto, e não há 

nada a ser feito a esse respeito, exceto aceitar a difícil situação. 

Esta é uma forma de falar sobre o que Freud chamou de "cas

tração': algo que se aplica a homens e mulheres e envolve todas 

as nossas óbvias limitações: não somos imortais, nossos dias estão 

contados; não sabemos quando vamos morrer; não podemos fazer 

tudo, não podemos nos tornar peritos em todas as áreas, ou do

minar todos os campos; e há limites para o nosso conhecimento. 

Conforme disse Freud ( 1 937/ 1964, p. 252) o analista deve levar 
o paciente a confrontar o "alicerce" da castração (sugerindo que 

a analista não pode fazer mais do que foi feito até aquele ponto, 

cabendo ao paciente aceitar ou rejeitar o fato de que ele é castra

do), Lacan argumentou que a analista deve levar o paciente a con

frontar a falta no Outro e encontrar um caminho para ajudá-lo a 

aceitar aquela falta ou limitação e ir além. 

Teimosia e muita persistência para descobrir a resposta con

clusiva sugerem investimento libidinal em continuar culpando 

alguém pela difícil situação, nas circunstâncias ou com outras pes

soas, ao passo que, na ampla maioria dos casos, as particularidades 

e ações dos outros conseguem explicar bastante e o paciente deve 

aceitar, finalmente, que na verdade ele próprio desempenhou um 

papel muito importante na maneira como sua vida se desenrolou. 

O investimento libidinal implica uma certa fixação da forma 
com que o paciente busca o prazer (ou gozo, um tipo de satisfação 

que o paciente não experimenta necessariamente como prazeroso 

( 1u agradável per se) na vida, assim como falta de vontade de buscar sa

I isfação de outras maneiras. Esta fixação, no entanto, é precisamente 
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o que o paciente mais reclama, desde que chegou pela primeira 

vez na análise: não está se divertindo na vida (talvez ele estivesse 

acostumado a se divertir mais, ou sente que os outros em volta 

divertem-se ainda mais), seu estilo de vida o faz sofrer ao invés 

de proporcionar prazer, e ele não se sente capaz de quebrar esse 

padrão de sentir-se miserável. Refiro-me a isto em outro momento 

como uma "crise de satisfação" ou uma "crise do gozo" (Fink, 1997, 

pp. 8-9), na qual a antiga maneira de o paciente ter prazer (seja de 

maneira explicitamente sexual ou qualquer outra) foi destruída e 

ele vem para a análise pedindo que a analista devolva isso a ele, 

da forma como era no passado. A analista, por outro lado, espera 

que seu paciente divirta-se de outra forma, de uma forma que não 

envolva investimentos dele ver o mundo como via antes, e culpar 

os outros ou as circunstâncias pelos seus apuros. 

Se a analista for preenchendo as brechas nas interpretações 

dele com interpretações suas, o paciente vai continuar no mesmo 

lugar que estava, ao invés de inspirá-lo ou provocá-lo para que 

possa ir além. Ele terá um novo jeito de procurar coisas, novo jeito 

de compreender sua vida, mas irá continuar sofrendo como antes, 

e continuará o "divertimento' da mesma maneira que era intolerável 

para ele, antes de iniciar a análise. 

Esta é uma das razões por que Lacan ( 1977b, pp. 15-16) afirmou 

que "a interpretação não precisa ser mais verdadeira do quanto é 

falsa. Deve ser alvo, que em última análise signifique que a busca 

por significado parou, em uma situação na qual o significado, ao 

invés disso, parece despertado: esta situação seja de tal forma que 

algo tenha sido reprimido e "um inesgotável fluxo de significados 

seja  pedido" - significados (na verdade, racionalizações) que 

"os atiram no vão que a repressão produziu". A abordagem de La

can para interpretação visa algo além de incitar o paciente a trazer 

cada vez mais novos significados, embora isso seja obviamente 
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importante no início de uma análise; mais tarde, a ênfase continua 

provocando mudança na "posição subjetivà', mudança na forma 

com que o paciente consegue prazer na vida, uma mudança que 

coloca um ponto final à tentativa de buscar incessantemente explicar 

o que é essencialmente inexplicável. 

Exemplos de interpretações equivocadas 

É somente pelos equívocos que a interpretação se efetua. 
Precisa haver algo significativo que ressoe. 

Lacan (2005b, p. 1 7) 

Os efeitos de uma interpretação são incalculáveis, 
mesmo se forem calculados. 

Aparicio (1996, p. 55) 

Em muitos casos, uma interpretação pode ser construída 

simplesmente citando algo que o próprio paciente disse e parecia 

confuso, pois o paciente nem sempre toma conhecimento da am

biguidade naquilo que disse. Um dos meus pacientes, que estava 

em pleno apogeu, tinha comentado em várias ocasiões que não 

ocupava a posição hierárquica corporativa, que normalmente de

veria ocupar pela idade, sempre se queixou dos chefes e de outras 

pessoas na vida que tentaram agir com ele como figuras paternas, 

eu simplesmente repeti a ele algumas dessas palavras quando ele 

disse, "Tenho tropeçado sempre na minha ascensão ao poder". 

Quando eu repeti, "ascensão ao poder': ele percebeu que o som 

da palavra ascensão (ascent) também poderia ser entendido como 

"consentimento" (assent), e começou a se perguntar sobre sua re

cusa em assumir o poder, sua falta de vontade em ocupar o poder 

em qualquer situação de trabalho, delegar responsabilidade aos 

outros, e assim por diante. Aquilo permitiu que nossas discussões 
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sobre poder deixassem o plano abstrato da crítica generalizada de 

autoridade como tal (esclarecedora como tinha sido no início) e 

voltassem para os seus próprios desejos expressos de forma sufo

cada ou velada para dominar outros, como senhor absoluto, e agir 

agressivamente em relação aos outros. 

Interpretações baseadas nas citações da fala do paciente são 

talvez as mais comuns e sempre as que menos chocam o paciente; em 

minha experiência, os pacientes nem mesmo pensam nelas como 

interpretações.28 Outrossim, citações seletivas e citações fora do 

contexto funcionam de forma ambígua no discurso do paciente, 

ambiguidades que a analista considera ter certa importância (em 

alguns casos, há tantas ambiguidades na fala do paciente que a 

analista deve escolher apenas algumas mais promissoras dentre to

das), calculando - embora talvez em uma fração de segundo - que 

elas serão úteis por abrir novos caminhos de discussão. A ambigui

dade neste caso foi uma simples homofonia: ascent tem o mesmo 

som de assent na maioria (se não em todas) das formas do inglês 

americano contemporâneo. 

Em um outro caso, a homofonia não foi tão completa: repeti 

deliberadamente a frase do paciente "Nós dois estamos andando 

de bicicleta (riding)" (como no sonho que ele me contou) de um 

jeito que pareceu que "riding' tinha o som de "writing' (escrita) 

(que pode ser fácil de ocorrer no inglês americano), porque ele havia 

falado durante várias sessões sobre sua escrita. Em seguida modi

fiquei, falando alto a palavra "righting!" (corrigindo), insinuando 

que sua escrita talvez estivesse amarrada com o projeto, corrigindo 

certos erros percebidos, corrigindo algumas coisas ou pessoas. 

Ainda em outros casos, a ambiguidade tirada da fala do pa

ciente é gramatical ou idiomática.29 Um paciente, cujo irmão mais 

velho se envolveu durante vários anos em uma prática sexual muito 
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específica, enquanto ele, que era o irmão mais novo, fazia de con

ta que dormia, contou em diversas sessões sobre como ele achava 

repugnante a ideia de pagar por sexo. Embora algumas vezes ele 

tenha tentado pagar, sempre conseguia "afastar a ideià', preocu

pado que a parceira paga o veria como um "bruto", "uma presença 

repulsivà', e completou, "e eu nem saberià: Este foi um resumo 

fiel do que ele pensava sobre o irmão mais velho, que o dominou 

em vários c_ontextos, fazendo-o pagar, de maneiras diferentes, por 

sua submissão, e a quem ele gostaria de ter pago na mesma moeda 

- isto é, com sofrimento e humilhação. Teria bastado isolar as pa

lavras "pagar por isso" para ele fazer a conexão com dinheiro, do

minação, e sofrimento e perceber que, para ele, pagar para alguém 

fazer sexo com ele significaria assumir o papel do irmão com ele, 

pelo menos em algum nível - algo que ele relutava em fazer. Além 

desta ligação direta, seu maior interesse em fazer a outra pessoa 

pagar logo veio à tona. Aqui os múltiplos significados idiomáticos 

do verbo "pagar" e a expressão "fazer (alguém) pagar por algo" foi 

o que proporcionou essa simples interpretação com certa riqueza. 

O objetivo neste caso foi obviamente não revelar um "signifi

cado oculto" específico, mas sim levar o paciente a querer saber o 

que ele queria dizer com "pagar por sexo': pois o que ele pretendeu 

foi mais enigmático do que ele pensou inicialmente. De fato, os 

pacientes sempre respondem às citações da analista sobre sua fala 

ambígua com comentários do tipo "O que eu quis dizer com isso 

afinal?" ou "Mas o que isso quer dizer?" (Aparicio, 1996, p. 53). 

Naturalmente, nem todas as interpretações são restritas a ci

tações da fala do paciente. No caso da paciente que, quando dis

cutimos sua frequente náusea, em sua vida adulta, lembrou-se 

de que ia ao quarto dos pais, muitas vezes, quando tinha cinco 

ou seis anos, pedir um sal de frutas porque estava com náuseas, 

lembrei a ela de que seu irmão era seis anos mais novo que ela. 
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Embora tenha vindo à minha mente muitas coisas rapidamente, 
incluindo o pensamento de que ela havia visto sua mãe com náu

seas na gravidez e provavelmente quis estar grávida como ela, ou 

ao invés da mãe, imaginando-se tendo um bebê de seu pai, eu 

simplesmente perguntei se ela tinha visto alguém mais tomando 

sal de frutas. Ela disse ter visto os pais tomando sal de frutas 

algumas vezes, lembrando primeiro das ressacas do pai e depois 

dos enjoos matutinos esporádicos da mãe. A paciente disse en

tão que, quando criança, ela conseguia fazer seu estômago doer, 

empanturrando-se (coisa que ela fez algumas vezes depois de 

adulta), quando eu disse: "Como se você tivesse enjoos mati

nais". As palavras enjoos matinais eram dela, mas eu adicionei 

um pouco mais; e sem esquecer que o som que compõe a palavra 

matinal (morning) também pode ser luto (mourning), fiz uma 
pausa entre as palavras "matinal" e "enjôo" para ver se ela ouviria 

também "luto matinal". 

Havíamos falado em sessões anteriores sobre as diversas per

das que ela teve na família, mas sua resposta a essa interpretação 

foi bem mais além do que eu imaginei naquele momento: o luto 

pela atenção de sua mãe, quando nasceu seu irmão (como era 

previsível); o luto de sua mãe pela perda da juventude, dando à 
paciente a nítida impressão de que ter filhos era o ponto de par

tida de toda a sua angústia; e a decisão da paciente logo cedo na 

vida de nunca ter filhos. Talvez sua periódica dor de estômago 

durante décadas fosse um lembrete de que ela nunca havia acei

tado aquela decisão, e que não havia vivido o luto pela criança 

que ela poderia ter, se não tivesse interrompido sua gravidez duas 

vezes. Antes de fazer essa interpretação, eu não fazia ideia de que 

ela havia ficado grávida, menos ainda duas vezes. Parafraseando 

Lacan ( 1 966, p. 13) ,  uma interpretação, cujos efeitos podem ser 
totalmente previsíveis não é uma interpretação psicanalítica. 
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Um ponto importante dessa interpretação foi ressaltar a partici

pação da paciente no processo - ela estava ativamente fazendo seu 

estômago doer por empanturrar-se repetidamente (talvez querendo 

imitar ou competir com o bom apetite de sua mãe durante a gravidez 

e também ficar enjoada como ela) - e  provocar discussões sobre os 

desejos ou anseios que pudessem ter por trás disso. Embora a paciente 

estivesse ciente de estar alimentando a ideia de adotar um filho, ela 

não tinha consciência do desejo que teria em gerar seu próprio filho, 

apesar de sua decisão consciente, desde cedo na vida, de não querer. 

Neste sentido, a interpretação pôde tocar em algo que ela nunca tinha 

contemplado, algo ostensivamente reprimido: um desejo. 

Uma vez que praticamente toda fala (se não absolutamente 

toda fala) é ambígua, a analista nem sempre consegue pensar em 

todas as possibilidades de interpretação antes de exprimi-la. Mesmo 

se tivesse tempo para isso - sem se importar em malhar o ferro 

enquanto está quente, a maioria das interpretações conta, de forma 

significativa, com o teor do discurso bastante específico, que difere 

notadamente de momento a momento - ela não poderia antever 

os possíveis modos que sua fala fosse ouvida pelo paciente, pelo 

menos em parte, porque a analista está predisposta a compreender 

o que ele vai dizer, baseado nos significados pretendidos e apenas 

poderia ouvir, se ela fosse outra pessoa, no momento em que a 

interpretação fosse feita. Portanto, a interpretação que a analista 

faz muitas vezes torna-se polivalente, levando a direções que a ana

l ista não esperava: embora sua interpretação tivesse sido calculada 

(antevisto alguns dos possíveis significados e efeitos de sua fala), 

e la pode conseguir mais do que barganhou, digamos, pelos efeitos 

d e  sua fala serem de alguma forma incalculáveis. 

Talvez isso descreva pelo menos algumas das "interpretações 

angustiadas" feitas por analistas principiantes - uma variação dos 

bloqueios dos escritores, que têm medo de perder o controle das 
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coisas, uma vez que as colocam no papel - e sua acentuada prefe

rência em exprimir algo que beire uma interpretação em forma de 

pergunta. Logo aprendem, desconfio, que as interpretações enqua

dradas como perguntas são tão propensas a abrir uma imprevisível 

(e imprevisivelmente longa) série de portas como interpretações que 

estejam enquadradas como afirmações. Em muitos casos, elas têm 

tanto medo de dizer algo que o paciente considere estúpido e rejeite, 

que sentem que é melhor ir por um caminho mais seguro, lançando 

suas interpretações em forma de indagações. Mas tais interpretações 

são feitas para incluir outras insinuações insensíveis ou absurdas de 

certos pacientes, como interpretações que são proferidas apocalip

ticamente, e os analistas geralmente não têm vantagens apostando 

desse jeito. Tais interpretações fazem com que o fator surpresa se 

perca: a tentativa de surpreender o paciente de forma produtiva fica 

comprometida e com sua força atenuada, pois é como se a analista 

dissesse, "Não preste muita atenção ao que digo, é apenas uma espe

culação': Além disso, há algo fundamentalmente desonesto, que é a 

apresentação feita pela analista de algo que está convencida de ser 

um jeito melado, diluído. Ela possivelmente se tornará mais insisten

te se o paciente não levar a sério a interpretação, como ela esperava, 

mas terá apenas a si mesma para culpar, por ter sido ela própria a 

convidá-lo, com reservas, a enquadrá-la como uma questão. 

A brevidade é a alma da perspicácia 

Quando as palavras são escassas, 
raramente são usadas em vão. 
Shakespeare, Richard III, II, i 

É na medida em que uma interpretação adequada [justa] 
extingue um sintoma que a verdade 

pode ser particularizada como poética. 
Lacan (1976-1977, 19 de abril, 1977) 
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Espero ter deixado claro, com os diversos exemplos que dei 

aqui, que interpretações provocativas, produtivas não precisam 

ser prolixas. Tais como as longas e envolventes questões que ten

dem a deixar o paciente perdido ou confuso, interpretações lo

quazes sempre se tornam difusas, difíceis, se não impossíveis, de 

serem respondidas. 

Reflita sobre o exemplo a seguir da literatura psicanalítica: 

Casement ( 1991)  transcreveu uma interpretação que ele fez a uma 

paciente que quase sempre ficava em silêncio por grandes períodos 

durante as sessões, mesmo estando obviamente angustiada. Um 

dia, após um prolongado silêncio, ela gaguejou, "Sinto muito, mas 

não tenho culpa de ser tão difícil assim". Casement, ligando isso 

com o fato de que a mãe dela sempre a acusava de ser difícil quando 

estava quieta e se afastava quando ela tentava falar com a mãe, disse, 

Talvez seja exatamente esta dificuldade, de comunicar o 

que está sentindo, que você precisa transferir para mim 

agora; mas você acha que não estou realmente preparado 

para ficar com você, se eu experimentar um pouco dessa 

dificuldade, então você sente que precisa se desculpar. 

Possivelmente Casement não disse tudo isso de uma vez para 

sua paciente, e simplesmente tenha juntado as frases para o pro

pósito de sua exposição, senão pareceriam muitos segmentos se

parados levando a diferentes direções ao mesmo tempo. Dada a 

resposta da paciente para essa interpretação, conforme Casement 

reporta, ele transmitiu aquilo que pretendia - que ela estava es

perando que ele fosse como sua mãe, que não conseguia tolerar o 

silêncio, nem sua fala, tampouco seu pedido de desculpas. Mas ele 

não optou nem pela economia de expressão, nem pela polivalência, 

ambas são, é claro, mais facilmente encontradas em percepções 
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tardias do que no calor do momento. Parece-me um bom princípio 

no caso de alguém fornecer significados específicos - evitar inter

pretações com tantos elementos incitantes, digamos assim, tantas 

ideias separadas. 30 

Justamente pela brevidade ser a alma da perspicácia, quanto 

mais enérgica a interpretação for, melhor. E as interpretações não 

precisam ser desprovidas de perspicácia, embora alguém dificil

mente pudesse perceber o tom sério, sincero e mesmo pesaroso 

de boa parte dos trabalhos e de muitas interpretações relatadas na 

literatura psicanalítica contemporânea, que oferecem um contraste 

marcante ao tom, muitas vezes brincalhão e espirituoso, da litera

tura das décadas de 1920 e 1930 (ver, por exemplo, o livro de Silberer, 

192 1 ,  Der Zufall und die Koboldstreiche des Unbewussten, "O acaso 

e as brincadeiras travessas do inconsciente"). Suspeito que não seja 

essencialmente porque os analistas estejam vendo casos de psico

patologia cada vez mais graves, mas sem dúvida por terem voltado 

a atenção da exploração do inconsciente para o desenvolvimento 

de uma relação de paternidade entre eles próprios e seus pacientes, 

eles têm pouca experiência com a perspicácia que envolve as for

mações inconscientes, como os sonhos, devaneios e fantasias. 

Embora o humor não impere na maior parte das vezes em uma 

sessão, algumas vezes pode ser útil (e outras vezes o único jeito) de 

se chegar até certos pacientes. Além disso, não há razão da analista 

não poder ser divertida, de alguma forma, tanto para ela como para 

o paciente; conforme Lacan ( 1988a, p. 77) disse, "Quanto mais con 

seguirmos nos divertir com a psicanálise, mais real ela será': De fat< 1, 

momentos de diversão podem ser as únicas coisas que mantenhal l l  

certos pacientes na análise quando as coisas ficam difíceis. 

Um paciente meu, obsessivo, cujo desejo era combinar impu 

tência, castração e ineficácia, desde o início de sua análise, falav. 1  
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�t•pl'l idamente sobre um ponto de conflito entre o seu trabalho 

rom computadores e sua escrita acadêmica e literária. Ele levou 

duas sessões falando sobre "obsessão por UNIX", um sistema 

operacional de computador. Quando eu disse que o som da pala

vra poderia ser dito diferentemente, como "eunuchs" (eunucos), 

t•k r iu  histericamente e na sessão seguinte me disse que eu tinha 

"nwlado" sua obsessão por aprender linguagens de computador. 

( l i nc.:onsciente, como uma criança pequena (e até mesmo muitos 

tld u l los), tem "prazer com o nonsense" (Freud, 1 905b/1960, p. 1 25) 

t' li1z c.:onexões entre homônimos (como UNIX e eunuchs) que não 

l <'m qualquer relação semântica entre eles. Os sintomas sempre 

d i.�simulam seus significados e origem, tirando proveito de tais ho

l l líln i mos para formar "pontes verbais" entre uma ideia ou desejo 

I' c n 1 l  ro, que parecem não relacionados (Freud, 1 909/1 955, p. 2 13 ) .  

< lutra paciente minha, por algum tempo, ficou relutante em 

l t'l l amar de sua mãe, ainda que parecesse haver muitas coisas que 

ll ll{l lt' lll .  pudesse reclamar a respeito. Um dia ela me contou que 

quando jovem sempre fazia um jogo em que ela se imaginava como 

' r<r lo  Professor Betwick (o nome foi mudado aqui), "um cientista 

1 1 1 11 l uco que fazia experimentos no porão". Conversamos sobre 

t l lvasos aspectos da personalidade do professor e então falamos 

do nome dele. Para wick (pavio) ela fez a associação com witch, 

{bru xa), wicca (um tipo de religião das bruxas), e então wicked 

( l ll'rvcrso) trouxe imediatamente a expressão "Não há descanso 

ptlnl os perversos': que era sempre usada em sua casa. Eu perguntei, 

",', por isso que você trabalha tanto?", porque ela tinha dito várias 

Vt'l'.t's que era uma workaholic; talvez ela se considerasse perversa e 

l'l; l u r ia  pagando por isso trabalhando o tempo todo. Após dar uma 

t i NtH i i n ha, falamos bastante sobre seu trabalho, feitiços malévolos, 

" tlll' wicked witch of the West" (a bruxa malvada do oeste), o fato 

1 kl, ,  1 lcasionalmente pensar em si mesma como uma bruxa, e assim 

, .  . .  , d i a n te. Então passamos para a primeira parte do nome: Bet. 
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Embora não tenha vindo nada em mente no início, ela se aventu

rou na associação lembrando o apelido de sua mãe: Elizabeth. Sua 

mãe normalmente atendia por Elizabeth, mas algumas pessoas a 

chamavam Betty, Beth e até mesmo Bet. Neste ponto eu disse, 

"wicked Betty': e depois, "Betty the witch': neste momento a paciente 

desatou a rir. 

Encerrei a sessão ali e na sessão seguinte a discussão foi sobre 

alguns aspectos perversos de sua mãe e sobre o porquê da paciente 

ter dado tal nome para seu personagem favorito: seria para diver

tir-se às custas de sua mãe sem ter percebido isso (nem ela, nem 

sua mãe, nem ninguém na família tinha feito essa ligação, talvez 

parcialmente, porque ela pronunciava a primeira parte do nome 

diferente, tipo bate, ao invés de bet)? Para conseguir localizar em 

si própria a perversidade que via em sua mãe? Para se proteger da 

perversidade da mãe? Não havia dúvida sobre isso e muito mais. 

Minhas interpretações, "wicked Betty" e Betty the witch", não ti

nham fechado nenhuma porta e, ao invés disso, tinham aberto a 

porta para muitas outras coisas, o que levou a diversos materiais 

associativos. Além disso, na medida em que provavelmente hou

vesse uma certa pitada de agressividade por ridicularizar sua escolha 

inconsciente dessa alcunha (Betwick), minha formulação permitiu 

que ela desfrutasse daquela agressão, de ter ridicularizado a mãe, 

coisa que ela nunca se permitiu fazer manifestamente. A risada per

mitiu a expressão - uma expressão que era socialmente aceita no 

setting analítico - de um pouco de sua agressividade, permitindo 

que ela visse, de forma não punitiva e nem ameaçadora, o que a 

habitava agressivamente há muito tempo em relação à sua mãe (e 

talvez até mesmo por um desejo de atormentá-la ou enfraquecê-la). 

Seu inconsciente tinha, no modo de falar, formulado um dito es

pirituoso sobre si mesma que satisfez parte de sua agressividade, 

um dito que simplesmente decifrei. Foi, acredito, uma experiência 

surpreendente para nós dois. 
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Em nossa busca para chegar ao que está reprimido, precisamos 

usar expressões verbais que levem a caminhos em que o neuróti

co cuidadosamente mantém trancados sob chaves, tão cuidadosa

mente, às vezes, que ele esquece que havia alguma coisa trancada, 

ou até mesmo onde ele a escondeu pela última vez. Precisamos 

saber se estamos trabalhando com neuróticos ou psicóticos, e as

sim podemos nos situar e usar expressões adequadas. Quando um 

paciente meu, neurótico severamente inibido, contou à analista 

com quem ele esteve antes de mim sobre uma fantasia agressiva 

que a envolvia, sua primeira reação foi avaliar se ele estaria real

mente pensando em viver aquela fantasia com ela. Embora tais 

fantasias possam sinalizar perigo em algumas circunstâncias com 

certos psicóticos, esse paciente já havia dado a ela muitas provas de 

sua considerável inibição na vida e de sua tendência generalizada 

em punir-se por tudo, ao invés de atacar alguma pessoa. Tomando 

sua fantasia e trazendo para a "realidade': como se fosse algo que 

ela havia considerado que ele fosse capaz, ela efetivamente o ini

biu fazendo com que ele não mencionasse qualquer outra fantasia 

agressiva novamente, e ele logo desistiu da análise. Para os neuró

ticos há uma séria barreira entre pensamento e fato, entre pensar 

e fazer, e é possível estimular com bastante segurança a expressão 

verbal das propensões, não importa o quão violentas sejam. Com 

os psicóticos nem sempre esse é o caso, daí a importância de poder 

distinguir entre neurose e psicose. De fato, com neuróticos preci

samos alimentar todos os aspectos dos sonhos e fantasias em que 

os elementos se mostrem, uma vez que são aspectos do real que 

provavelmente nunca foram trazidos à fala, e que sempre se repe

tem até que sejam articulados das mais variadas formas. 

Ao invés de tentar avaliar se seu paciente estava planejando vi

ver a fantasia com ela, essa analista poderia ter feito melhor se acei

tasse verbalmente a agressão na fantasia, repetindo as palavras mais 

carregadas libidinalmente que o paciente tivesse usado. Quando, 
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em sua análise comigo, ele falou de um sonho no qual havia um ca

valo morrendo, um cavalo que ele associava a mim, eu repeti com 

certa vivacidade, "Morrendo!': pontuando e enfatizando a agres

são que havia por trás e simultaneamente transmitindo ao paciente 

que mesmo que ele estivesse com medo daquilo que gostaria de fazer 

comigo, eu não estava. Não vi como algo dirigido a mim como 
um ser humano que está vivo e respirando, mas como uma parte 

normal da transferência - ou seja, destinada a alguém ou a alguma 

coisa diferente do que de mim mesmo (ver Capítulo 7). 

Outros exemplos de interpretações, que alguém sempre manda, 

fornecendo um texto generoso de paciente em determinada sessão, 

bem como o vislumbrar de um cenário maior para torná-lo compre

ensível - teoricamente poderia ser apresentada uma análise inteira 

para que a interpretação ficasse bem compreensível, mas isso rara

mente é viável - são encontrados nos capítulos que seguem. 31  

Notas 

1 .  Os  analistas costumam fazer interpretações que lhes parecem ir 

ao alvo no impulso da ação, no contexto das palavras que o pa

ciente proferiu, mas que podem muito bem vir a pensar mais 

tarde como apenas parcial ou até mesmo fora de propósito. Assim 

as interpretações não são úteis, mas criam algo como um enigma 

atemporal em termos de precisão. O que parece preciso em algum 

momento na sessão, talvez não pareça mais alguns minutos de

pois, após o paciente ter contado suas lembranças e associações. 

Mas essas outras lembranças e associações poderiam nunca ter 

sido contadas se a interpretação imprecisa não tivesse sido feita. 

Alguém pode achar que é a imprecisão (ou a precisão parcial) da 
interpretação que permitiu a evolução da análise, pois em muitos 

casos o paciente não menciona certos pensamentos ou lembran 

ças até ouvir a interpretação desajeitada do analista. 
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C) paciente nem sempre compreende o efeito que a interpretação 

teve sobre ele, mas inconscientemente volta a ela na sessão seguinte 

sob um novo ângulo, indicando certo impacto no sonho, devaneio, 

ou simplesmente nos pensamentos sobre o que viesse a falar em 

seguida. Houve o impacto sem que ele percebesse. De fato, a 

analista poderia comentar, ele algumas vezes mal consegue se 

lembrar da interpretação conscientemente, mas o impacto, por 

outro lado, foi real. 

' l hlvez seja mais comum que o paciente nem reconheça, como in

terpretação, o que o analista disse. Combina tanto com o que o pa

ciente tem dito ou é tão breve e enigmática que não se encaixa na 

noção preconcebida do paciente sobre o que seja uma interpretação. 

Ver descrição de "pontos de capitonê'; de Lacan; ver Capítulo 10 e 

P ink (2004, pp. 1 1 1 - 1 16) . 

I .  No início dos anos 1950, Lacan considerava a noção de "discurso 

total'; um tipo de discurso no qual o paciente sente o peso da ver

dade ao falar; a verdade, em tais casos, pode estar bem mais ligada 

L·om a enunciação (isto é, o ato da fala) do que com o enunciado 

(a afirmação feita - em outras palavras, o conteúdo) .  Mais tarde, 

l .acan percebeu que a temporalidade da verdade seria mais com

plexa, uma vez que é alcançada em um futuro indicativo anterior: 

l l<'io é bem uma verdade quando ele pensa nisso entre as sessões, e 

1 1Üo é completamente verdade quando relatado na sessão seguinte 

(de fato, pode parecer ridículo para ele enquanto relata, não encon

t rar mais a verdade). Tudo o que dizemos é que terá sido verdade 

para ele. Nos anos 1970, Lacan ( 1973, p. 6) ofereceu a seguinte for

l l lu lação: " [a anunciação] ex-sists com respeito à verdade'; sugerindo 

que verdade e enunciação juntas não são coincidentes ou alinhadas 

l l l l la com a outra. Para a noção de Lacan sobre ex-sistence, ver Fink 

( 1 995, Capítulo 8). Para uma visão mais recente de discurso total e 

d iscurso vazio, ver Bruno ( 1995). 

I :onsidere, nesta conexão, o comentário de Freud ( 1937/ 1 964, 

1 '· 263) com respeito às interpretações que não são aceitas pelos 
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pacientes: "Um 'Não' da pessoa em análise é quase tão ambíguo 

quanto um 'Sim: . . .  Um 'Não' do paciente não é evidência de uma 

construção precisa, embora seja perfeitamente compatível com 

ela. Uma vez que tal construção [isto é, uma espécie de interpretação 

abrangente] esteja incompleta, por cobrir apenas um pequeno 

fragmento dos eventos esquecidos, ficamos livres para supor que 

o paciente não está de fato disputando aquilo que foi dito a ele, 

mas sim baseando-se em sua contradição na parte que ainda não 

foi descobertà� 

5. Minha expressão aqui, "tocar o real'', é uma adaptação livre de algo 

que Lacan disse ( 1973, p. 30): "A interpretação . . .  tem como alvo a 

causa do desejo'� Neste caso a causa do desejo é equiparada com o 

real lacaniano. Podemos pensar que o real aqui, alternativamen

te, como o conhecimento não subjetivado, o conhecimento sem 

um sujeito, que é encontrado no inconsciente: está lá o verdadeiro 

executor das ações, digamos assim, sem o conhecimento do pa

ciente (ver Fink, 1 995) .  O analista pode ter uma boa ideia do 

que é aquele conhecimento, por tudo que o paciente negou: "Não 

tenho ideia de por que fiz aquilo", "Não tenho ideia do que acon

teceu depois", "Nem sei porque eu disse aquilo'� Tais afirmações 

sobre o que o paciente não sabe, vão lentamente se ausentando; 

apontam em direção a uma lacuna no conhecimento do paciente, 

que pode ser ocupada pelo mínimo de coisas possível; conforme 

Lacan coloca ( 1968a, p. 2 1),  "O que não é conhecido é organizado 

como a estrutura do conhecimento'� Se ouvirmos com cuidado 

aquilo que é deixado de fora do discurso do paciente, e aquilo 

que ele alega não saber, podemos discernir o que provavelmente 

é sabido no inconsciente, desconhecido para ele. A interpretação 

visa tocar a lacuna em seu conhecimento. 

6. McWilliams (2004, p. 1 7) escreveu, ''A aliança terapêutica é inter 

nalizada como um novo modelo de relacionamento". 

7. Para discussão de reassociado, ver, por exemplo, Guntrip ( 1971) .  

8 .  Ver, por exemplo, McWilliams (2004, pp. 258-259). 
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11, Lacan (1977b, p. 14) algumas vezes igualou o inconsciente ao real: 

"O real como aquilo que é impossível ser dito': Para o paciente, 

a verdade está sempre em algum outro lugar, à medida que ele 

consegue falar algo que estava no inconsciente (o que uma vez foi 

real, porque falar a respeito era impossível) e pode então mover-se 

ao encontro do que ainda permanece inconsciente. 

I O. Isso também aponta para o fato de que o analista não precisa saber 

que o que disse ontem teve efeito - eu não teria sabido se o próprio 

paciente não tivesse me contado algumas semanas depois. 

I I . O termo "ego observador'; com frequência justaposto ao "ego expe

r imentador", deriva da noção de Richard Sterba ( 1934) de "disso

ciação egoica terapêuticà'. Para exemplos de seu uso no trabalho 

contemporâneo, ver Casement (1991 ,  pp. 30-32) e McWilliams 

(2004, p. 2 1 1) .  Como veremos no Capítulo 7, Casement dá mais 

um passo ao pedir que o analista se divida da mesma maneira em 

analista engajado e "supervisor interno': 

I L Freud (1940/1964, p. 175) alertou contra o seguinte: "Por mais que 

o analista seja tentado a se tornar professor, modelo ou ideal para 

outra pessoa e criar o homem à sua imagem, ele não deveria esque

cer que não é sua tarefa no relacionamento analítico, e na verdade 

que ele será desleal em sua tarefa se se permitir ser levado por suas 

inclinações. Se o fizer, estará somente repetindo o erro dos pais que 

comprimem a independência em seus filhos, por sua influência, e 

estará só substituindo a antiga dependência que o paciente tinha, 

por uma novà: Esse erro é, todavia, repetido por numerosos pro

fissionais que acreditam na formação de uma "aliançà' entre a 

chamada parte saudável do ego do paciente e da analista. 

1 3. Como Spotnitz ( 1999, p. 260) disse, "Somente a compreensão não 

ajuda ninguém a melhorar': 

I ·1. Lacan ( 1966, p. 13) proporcionou o seguinte pensamento auxi

l iar: "Uma interpretação cujos resultados sejam entendidos não é 

uma interpretação psicanalíticà: 
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1 5. Há, é claro, pessoas que, pelo menos inicialmente, são bem mais 

inclinadas a acreditar nas ideias propostas pelos outros do que em 

suas próprias. 

16.  Conforme disse Lacan (2007, p. 1 30), "A interpretação que o ana

lista fornece não é o conhecimento encontrado no assunto, mas 

sim o que acrescenta àquele conhecimento com o propósito de dar 

um significado': Esta afirmação feita por Lacan em 1970 - e mais 

tarde, tais como "Muitos analistas têm o hábito de nunca abrir 

suas bocas" (Lacan, 1974- 1975, 1 1  de fevereiro, 1975) e ''Analistas 

acreditam sempre que sua profissão envolve ficar em silêncio . . . f: 
um erro, um desvio, quando o analista fala muito pouco" (Lacan, 

1976, p. 42) - me parece sugerir que Lacan de modo algum con 

siderou a interpretação como "morta': como foi recentemente rei 

vindicado por certos seguidores seus. Serge Cottet ( 1994) parece 

ter se influenciado com este pensamento quando, na reunião de 

junho de 1993, referiu-se ao "declínio da interpretação", o que foi 

então acolhido e desenvolvido por outros, em particular por J. A .  

Miller ( 1996, p .  13) ,  declarando que "a interpretação está morta': 

Um estudo sobre os comentários do assunto, no entanto, indica 

que eles quiseram simplesmente dizer que a velha forma "clássid' 

de interpretação, em que o analista conta diretamente ao pacien lt' 

o significado de algo (um lapso, sonho ou sintoma), está mor l a ,  

e não a mais nova forma lacaniana de interpretação, a qual ,·. 

misteriosa, ambígua, "meia-dita': e mais propensa a cortar ou de 

sestabilizar o significado, fazendo então com que se prendam l' l l l  

algum significado específico. Lacan ( 1973, p .  252) indica tambt'·1 1 1  

(em seu posfácio francês para o Seminário XI, não incluso c 1 1 1  

Lacan, 1978) que os  psicanalistas têm o "dever de interpretar". 

Deve haver um ponto para certos tipos de interpretações no ink i • •  

do  trabalho da  analista com alguns pacientes - de fato, às vez<'� . .  

certas interpretações surpreendentes podem ser a única coisa q 1 w  

permita que as pessoas se tornem pacientes pela primeira v";  

Contudo, eu recomendaria que tais interpretações prematu ro � · ,  

inesperadas, fossem feitas por analistas experientes, com mui 1" 
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bom senso, após terem conduzido várias análises, pois nem todos 

se envolvem e provavelmente não se envolverão no processo ana

l ítico sem uma sacudidela. 

1 7. Os analistas são sempre compelidos a dar ("suprir") ao paciente in

terpretações em certos momentos quando eles pedem insistente

mente por alguma coisa - alguns se referem a isso como "demanda 

por suprimento" -, mas geralmente é suficiente fazer pergunta 

por sua conta. Winnicott provavelmente iniciou o "suprindo o 

frenesi" entre os analistas com a frase sempre repetida de um de 

seus pacientes: "Um bom tratamento como o que experimentei 

durante esta hora é um suprimento" (ver, por exemplo, Winnicott, 

1 960!1965a, p. 141 ) .  

I H. Um ponto de vista similar pode ser encontrado em Casement 

( 1 991 ,  p. 7): "Ninguém pode conhecer seu próprio inconsciente 

sem a ajuda de alguma outra pessoa': 

I '! .  A analista, naturalmente, "sabe que ele não é" o sujeito que sabe 

(Lacan, 1966- 1967, 2 1  de junho, 1 967). 

}0. Para discussão do termo apofântica, ver Lacan ( 1973, p. 30). 

Apofântica vem de On Interpretation de Aristóteles em que se 

encontra o termo logo apophantikos (significando "discurso de

clarativo'') ,  sobre o qual Heidegger (1975/1982, p. 180) explica o se

guinte: "o discurso que tem a específica função de mostrar, exibir, 

chamamos de afirmação, declaração, proposição" . 

.'. I .  Neste sentido, a analista é como Alan Greenspan, ex-presidente 

do Federal Reserve, que disse certa vez: "Preocupo-me incessan

temente que possa estar sendo muito claro': 

} .. �. Sobre a diferença entre construção e interpretação, Freud 

( 1 937/1 964, p. 261 )  disse, '"Interpretação' se aplica a algo que 

a lguém faz com um único elemento do material, tal qual uma 

associação ou uma parapraxia [isto é, ato falho ou lapso] '; enquanto 
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que uma construção é algo que cobre uma grande faixa do ma

terial analítico. 

23. Para alguns apontamentos interessantes sobre a discordância 

do paciente com relação à interpretação do analista, ver Freud 

( 1937 / 1964, pp. 262-263). 

24. Isso não quer dizer que, só porque o paciente ficou "tagarelan

do" após uma interpretação, ela tenha sido útil. Conforme Lacan 

( 1966- 1 967, 2 1  de junho, 1967) colocou, "Se a interpretação 

fosse simplesmente o que rendeu do material - digo, se alguém 

elimina radicalmente a dimensão da verdade - a interpretação 

não seria mais do que sugestão". 

25. Para discussão da interpretação analítica de natureza oracular, 

ver Lacan ( 1970- 197 1 ,  1 3  de janeiro, 1971 ;  2006, pp. 1 06, 588; 

1973, p. 37; 1975a, p. 16) .  Ver também o admirável comentário 

sobre oráculo de Stéphanie Gilet-Le Bon. 

26. A esse respeito, pode ser pensado que a análise foi vítima de seu 

próprio sucesso. Isso pressupõe, no entanto, que a translação para 

termos teóricos é uma forma válida de interpretação, num pri 

meiro momento. 

27. Lacan refere-se a esta "falta de explicações" como "falta no Outro" 

ou "Outro barrado" (A), e para o encontro do paciente com esta 

falta no Outro através de seu discurso como S(A), designa-se 

"o significante da falta no Outro': A fantasia básica (ver Capítulo 6) 
é o que normalmente cobre esta falta para o paciente e é somenk 

quando a fantasia básica aparece e começa a reorganizar que < • 

paciente é forçado a lidar com essa falta no Outro. 

28. Esta é uma das características interessantes, em que se permik 

confusão sobre de quem é a autoria. Como veremos no Capí 

tulo 7, as interpretações são sempre ouvidas pelo paciente como 

vindas da analista que é a pessoa em que ele projeta transferc1 1  

cialmente (uma figura decisiva do seu passado, por exemplo ) ,  
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tornando difícil de ser ouvida ou aceita pelo paciente. As inter

pretações que usam algo dito pelo paciente - talvez repetindo 

alguma coisa que alguém falou - fora do contexto têm a virtude 

de contornar esse enigma transferencial (ver Lacan, 2007, pp. 39-40). 

29. Lacan ( 1973, pp. 48-49) propôs que, na interpretação, a analista 

tem três diferentes tipos de ambiguidade: homofonia, gramá

tica e lógica. Como exemplo de ambiguidade lógica, considere a 

seguinte afirmação relatada a mim pelo paciente: "Nada é melhor 

do que algo ruim': A intenção ostensiva do paciente era dizer que é 

melhor ser deixado sem nada do que ter algo de ruim acontecendo, 

mas isso pode ser ouvido como um elogio a eventos trágicos (am

biguidades gramatical e lógica obviamente estão juntas aqui, a gra

mática sendo crucial à lógica em seu uso diário, isto é, informal) . 

. lO. Tais interpretações prolixas podem ser encontradas no trabalho de 

Casement ( 199 1 ;  ver, em especial, pp. 43 e 45) ,  mesmo que o uso 

do seu "supervisor interno'' ou da "identificação da experiêncià' 

(ver minha discussão a respeito no Capítulo 7) tenha teoricamente 

o levado a evitar interpretações as quais seriam de difíceis respostas 

(p. 41) .  Freud ( 1937/1964, p. 261 )  refere-se a essas interpretações 

extensas como "construções" em oposição a "interpretações'; mas 

isso não as torna mais agradáveis ao paciente. 

I I . Como ainda não introduzi o conceito de Lacan de objeto a neste 

l i vro (ver Capítulo 8 para um breve relato), não discuti interpreta

ção aqui em termos da forma com que o analista, especialmente 

nos estágios mais avançados da análise, trabalha para isolar o objeto a 

na fantasia fundamental (mencionado no Capítulo 6) e isolar o pa

ciente diss,o através de várias escansões e outras intervenções que 

ne m sempre se encaixam com facilidade sob o título de interpre

tação. [Para comentário sobre essas técnicas, referidas por algu

mas pessoas como "o outro lado da interpretação'; ver especial

mente edição 32 do jornal francês La cause freudienne (École de 

/ ,1 1  Cause Freudienne, 1996) , intitulado " Vaus ne dites rien':] Tam

h(·m ainda não introduzi a noção de Lacan sobre mestre (ou 
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unário) significante S1 e do binário significante S2 (ver Capítulo 

10  para urna breve discussão sobre eles); por isso não discutimos 

a interpretação aqui em termos da forma como a analista, às ve

zes, corta o paciente antes que este forneça um Sz significado para 

algo (um St) que é puro e simplesmente sem sentido, reservan

do-o para livros técnicos mais avançados onde as propensões e o 

prazer sejam tratados em detalhes. A respeito dessa aproximação 

mais tardia à interpretação, ver, por exemplo, os comentários de 

Soler: 

"Esta outra [forma de] interpretação ... também não diz nada: des

taca o que Lacan chilmou por muito tempo de significado que é 

assemântico, fora da éadeia, vazio de significado, mas cheio de 

prazer . . .  Este corte não leva a qualquer compreensão, mas reduz 

o significado, eu poderia dizer que castra o significado, não em 

benefício do significado mas para separar os sinais aos quais o 

tema é submetido" (p. 30). 

O leitor da língua inglesa pode encontrar algum comentário bom 

nas últimas noções de interpretações de Lacan em Nobus (2000, 

Capítulo 4). 



6. Trabalhando com sonhos, 
devaneios e fantasias 

Dentro de uma análise, muito mais do que o que foi 
reprimido é trazido à tona em conexão com os sonhos 

do que em qualquer outro método. 
Freud (1932a/1961, p. 117) 

Ninguém pode praticar a interpretação de sonhos como 
atividade isolada: ela é uma parte do trabalho de análise. 

Freud (1925a/1961, p. 128) 

A maior parte do material de uma análise é normalmente for

necida pelos sonhos e fantasias. Por que isso? Porque através das 

criações oníricas, o inconsciente "participà' do trabalho analítico, 

em algum nível pelo menos, complementando a história da vida da 

paciente contada por ela, aludindo às memórias que esta deixou de 

fora. Em alguns casos a paciente pode simplesmente ter falhado ao 

contar suas memórias, ao relatar os primeiros eventos mais impor

tantes da história de sua vida, no início da análise, mas consegue 
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facilmente se lembrar deles quando são evocados por elementos 

do sonho (ou seja, eram pré-conscientes). Em outros casos, a pa

ciente pode ter se esquecido (isto é, tê-los reprimido).  O in

consciente alude a essas memórias omitidas; sonhos, devaneios, e 

fantasias normalmente não ficam diretamente na memória, con

tudo fornecem fragmentos de cenas ou elementos associados a 

cenas do passado: nomes, lugares, cores, sons, cheiros, e assim por 

diante. É bastante raro que tais cenas se reproduzam diretamente 

neles; ao invés disso, são geralmente evocadas de uma nova forma, 

de modo desejável, nos permitindo chegar às ideias sobre as 

cenas que podem não ter sido evocadas, se tivessem vindo à mente 

de outro modo. Esse tipo de (re)presentação criativa das cenas do 

passado, nas produções oníricas dos pacientes, nos permite supor 

outros motivos, intenções, ou desejos nas cenas que aludem ao que 

podemos ter se a paciente simplesmente relatar em um simples 

discurso sobre sua vida. 

Como os sonhos, devaneios e fantasias podem ser bem utilizados 

em análise? Enquanto a paciente tenta espontaneamente interpretar 

um sonho como um todo - como uma história que, com algu

mas substituições, pode ser mais ou menos aplicado em sua vida 

(interpretando, por exemplo, um sonho em que ela dá a partida em 

um conversível amarelo gasto, para tentar se relacionar com um 

homem que ela conheceu recentemente) - o analista precisa soli

citar associações para praticamente cada palavra e frase do relato 

do sonho da paciente, sem desconsiderar sua interpretação feita de 

forma grosseira e global: "Gasto?': ''Amarelo?", "Conversível?': ele 

deve perguntar. Suas associações a esses elementos podem levar 

além desse relacionamento que está brotando. Alternativamente 

(ou em combinação com o método anterior), a paciente pode es

pontaneamente tentar "decodificar" o sonho substituindo um ou 

dois elementos por outros elementos, do mesmo modo que Joseph 

fez ao interpretar o sonho de Faraó das sete vacas gordas e das sete 
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vacas magras, referindo-se aos sete anos de fartura e sete anos de 

escassez. A primeira conduta que a paciente teve espontaneamente 

tentou corresponder ao que Freud, em Interpretação dos Sonhos 

( 1900/ 1958, pp. 96-97), caracterizou como o método "simbólicd' 

da interpretação do sonho; a segunda conduta corresponde ao méto

do "decodificadd'. Esses dois métodos predominaram nos tempos 

pré-psicanalíticos. 

Muito mais esclarecedor, no entanto, é o método de Freud de 

pegar cada palavra ou expressão no relato do sonho, devaneio ou 

fantasia da paciente como ponto em potencial de partida para uma 

série completa de pensamentos relatados sobre a vida e fantasias 

da paciente. Um paciente meu certa vez se lembrou de uma cena 

muito poderosa de seu passado (uma cena que relatou não ter pen

sado a respeito durante muito tempo, talvez desde quando aconte

ceu) simplesmente associando uma cor a um objeto que apareceu 

no sonho que ele teve, o qual inicialmente descreveu como "azul 

ou verde': Seguindo o conselho de Freud para que se pegue dois 

elementos de uma alternativa ("azul ou verde") como termos para 

serem associados, 1 mesmo o paciente tendo sentido que ele tinha 

corrigido o primeiro pelo segundo, eu o encorajei que associasse 

com ambos. Enfim, ele concluiu que a cor do objeto no sonho era 

a mesma que aquela do tapete "azul pálido" de sua sala de jantar 

da infância. De repente ele se lembrou de que um dia ele estava 

deitado naquele tapete e ouviu sons vindo da porta ao lado; ele foi 

lá e olhou pela persiana que tinha entre a sala de jantar e a sala de 

visita e viu sua mãe e seu irmão fazendo sexo no chão, seus corpos 

sendo virtualmente cortados em fatias horizontais pelas persianas. 

Recordando esta cena graças ao trabalho associativo no sonho, as 

imagens perturbadoras que ele teve naquela época, de corpos par

ciais praticando atos sexuais, desapareceram. A cena aludida para 

este elemento do sonho ("azul ou verde") não poderia ser pensada 

através do conteúdo manifesto do sonho, que envolvia escolher um 
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notebook na loja. Mesmo assim, esse pareceu ser um dos pensa

mentos latentes que entraram na construção do sonho. 

Como mencionei no Capítulo 2, nenhum sonho é tão curto 

que deva ser descartado como sendo improdutivo para uma aná

lise. Mesmo se a paciente não se lembrar de nada mais além de 

"era alguma coisa sobre capa de chuvà', um bom trabalho pode 

ser feito, considerando que o analista insista que a paciente faça 

associações com isso. Os pacientes sempre acham os sonhos cur

tos, dos quais lembram-se vagamente, ou são sonhos obscuros que 

obviamente não serão út,eis; estão induzidos a pensar que somente 

os sonhos bem elaborados e recordados nitidamente servem para 

algum propósito analítico, porque eles procuram interpretar es

pontaneamente o conteúdo manifesto ao invés de tentar encontrar 

o conteúdo latente, sendo este a série completa de pensamentos, 

memórias, e sentimentos que são evocados por cada um dos dife

rentes elementos do sonho. No entanto, o fato de que uma paciente 

se esqueceu da maior parte do sonho pode dar a entender que se 

trata de um evento que traz muito desconforto a ela, um assunto 

que está sujeito à repressão, nos dando mais motivos para tentar 

trabalhar com o pouco que ela se lembrou. Afinal, o esquecimento 
é um sinal de repressão. E também, quando uma paciente diz que 

lembra-se vagamente de um sonho obscuro, nossos ouvidos deve

riam prestar muita atenção ao fato de que este sonho pode estar 

carregado de significados, mais que os outros, e por isso que é mais 

difícil para ela se lembrar. 

Um dos meus pacientes mencionou uma vez um longo sonho, 

cujos detalhes de que ele se lembrava eram o nome Chrysippus e 

uma vaga sensação de que no sonho ele estava procurando seus 

trabalhos. Embora estivesse relutante inicialmente em ponderar 

tal "sonho reduzido", ele forneceu as seguintes associações quan

do eu pedi que falasse o que viesse na mente sobre Chrysippus: 
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ele era um filósofo estoico e o paciente estava estudando sobre a 

lógica estoica ultimamente. No dia seguinte ocorreu a ele que tinha 

lido em algum lugar que "Chrysippus era tão maravilhoso quanto 

Aristóteles': mas como seus trabalhos estavam perdidos ficava difí

cil fundamentar essa hipótese. Depois de uma pausa ele disse que, 

como ainda não havia publicado seu trabalho, eu deveria ser como 

Aristóteles para ele, e ele seria Chrysippus, sugerindo certo desejo 

de ser tão "bem publicadô' quanto ele. "Se não melhor!", acrescen

tou. Apesar de sua recordação do sonho ter sido resumida, trouxe 

uma ligação inteir
'
a de pensamentos e desejos sobre as ambições 

do paciente e sua rivalidade comigo, sendo este o ponto sobre o 

qual ele inicialmente relutou em dizer. 

No início de uma análise o analista precisa sempre fazer mais 

do que solicitar que a paciente faça associações com os diferen

tes elementos do sonho; as memórias recordadas nesse processo 

ajudam a preencher a história de vida da paciente e geralmente 

a convencem que ainda tem muito mais coisas no sonho do que 

ela pensava. Não tem necessidade de pedir que a paciente faça 

associações com todos os elementos do sonho, pois algumas asso

ciações podem levar a direções importantes e merecem ser vistas 

para seu próprio bem. 

Por exemplo, um paciente me contou uma vez um sonho muito 

bem elaborado, que resumi aqui para meus atuais propósitos: 

Ele estava em uma loja que já tinha fechado e teve a sen

sação de que os dois outros homens que estavam lá eram 

ambos de 2001 :  Uma Odisséia no Espaço. Ele virou

-se e viu Darth Vader, que havia matado os outros dois 

homens. (Deveria, disse enquanto contava o sonho, ser 

Star Wars, não 2001). Darth Vader disse que ia matar o 
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paciente, que ficou estagnado por um instante, dizendo 

que tinha que ir ao banheiro. Darth Vader o seguiu até 

o banheiro; ao caminhar para o mictório, ele ouviu 

Darth Vader sacar uma arma, e então a sentiu atrás de 

seu pescoço. De repente ele percebeu que tinha levado 

um tiro atrás de sua cabeça, e quis saber por que não 

tinha ouvido o tiro. "Se eu tivesse ouvido estaria morto", 

concluiu. Ele colocou a mão e viu que tinha um buraco 

em sua cabeça. "Então é assim que é estar morto", ele 

disse a si mesmo. 

Ele então saiu da loja e sua família estava lá; tentou falar 

com sua irmã, mas ela não o ouvia. Ficou na frente dela 

e ela trombou com ele - ele estava invisível! 

Na outra cena, ele estava em uma sala de espera. Seus 

amigos também estavam lá, e ele tentou falar com eles, 

mas eles não o ouviam. 

Então a cena mudou e ele estava em um carro com três 

ou quatro pessoas. Ele percebeu que eles estavam indo 

para um encontro, mas não sabiam como chegar no 

lugar marcado. Ele sabia como chegar lá, mas eles não 

o ouviram quando indicou a direção. Ele saltou para o 

lugar do motorista e começou a dirigir. "Olha, o carro 

está indo sozinho", alguém disse. 

Chegaram ao destino e ele deu a volta na casa, achando 

que era a casa de Conan O'Brien; foi até o banheiro e 

fez xixi no vaso sanitário. Uma mulher entrou e ele pen

sou que poderia ser a esposa de Conan. Ela olhou para 

a água no vaso sanitário e disse, "Oh, que estranho". Ela 

não o via, mas via a água. Ele festejou, "Finalmente con

segui alguma coisa no mundo, afinal! Vou tentar chamar 
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a atenção dela". Pôs as mãos em seus seios e ela deu uma 

risadinha. "Finalmente consegui tocar alguém", pensou 

e então acordou. 

Há tantas cenas e tantos detalhes neste sonho (aqui j á  está 

resumido) que, em apenas uma sessão, poderíamos obviamen

te ver cada um com muita pressa. Nossa discussão do sonho na 

· sessão em que ele contou novamente ficou concentrada apenas 

em alguns pontos principais (que estão bem condensados aqui), 

e ele retomou o assunto nas sessões seguintes, mas nunca de for

ma exaustiva. Começou dizendo que tinha sentido que ele estava 

tendo pouco resultado no mundo, que ele era invisível, mas que o 

sonho tinha oferecido um vislumbre de esperança. A explicação 

para Star Wars, disse, é que Darth Vader é pai de Luke Skywalker; 

o sonho, continuou, era sobre como sobreviver no mundo depois 

de ter sido morto por seu pai. Fez uma pausa. 

"Enquanto urinava?", perguntei. Ele respondeu que urinar era 

um tipo de competição: ele tinha dito uma vez, em relação ao seu 

irmão, "Não vou entrar na competição de urinar com ele". Os par

ceiros eram iguais na competição fraterna, mas não entre pai e 

filho. Uma competição (de urina) entre pai e filho não seria fútil, 

ele afirmou, como seria entre dois irmãos. 

Em relação a Conan O'Brien, o paciente indicou que Conan 

assumiu o programa David Letterman quando este foi para CBS. 

Conan era desconhecido na época e se desculpava repetidas vezes 

pela sua performance durante os primeiros anos de show. O paciente 

disse que ficava muito agitado quando ouvia as desculpas de 

Conan, sentindo que Conan não deveria se desculpar porque ele 

era muito bom. Confessou que não sabia por que se preocupava 

tanto com isso. Finalizei a sessão aí, achando mais útil encerrar 
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com algo que ele não havia entendido sobre ele mesmo, do que 

revelar todos os fragmentos do sonho naquele momento (eu sabia 

que teríamos outra sessão no dia seguinte). 

Em nosso próximo encontro, o paciente disse que havia pen

sado mais sobre o sonho, especialmente no ponto em que eu tinha 

encerrado a sessão. Disse que percebeu que tinha se identificado 

com Conan e que, como ele, deveria parar de se desculpar pelo seu 

"trabalho anterior". O trabalho que tinha feito "não foi tão mal': 

disse, "na verdade foi bom". Bastante interessante foi que, durante 

a noite, entre essas duas sessões, ele tinha tido seu primeiro sonho 

sobre sexo com sua esposa (ele normalmente sonha com esposas 

dos outros, menos a dele). Isso talvez estivesse relacionado à sua 

crescente aceitação da validade e qualidade de seu próprio traba

lho e conquistas. Embora não tenhamos explorado cada ângulo e 

fresta de seu sonho, ou cada possível desejo realizado nele, muitas 

articulações importantes foram localizadas e o sonho contribuiu 

para movimentar totalmente a análise. 

Um paciente pode ficar muito intrigado com algum sonho e 

voltar a ele nas futuras sessões, fornecendo novas associações. No 

entanto, mesmo quando o paciente não volta a algum sonho em 

especial, o analista não precisa se preocupar, achando que o mate

rial com que o paciente não fez associações se perderá para sempre. 

Conforme Freud ( 191 1b/1958) nos contou: 

Podemos descansar na certeza de que cada pulsão de 

desejo que gera um sonho hoje ressurgirá em outros so

nhos, uma vez que não tenha sido compreendida e reti

rada do domínio do inconsciente. Sempre acontece, no 

entanto, que a melhor maneira de completar a interpre

tação do sonho é deixá-lo, e dedicar atenção a um novo 
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sonho, que pode conter o mesmo material de forma mais 

acessível. (p. 92) 

Como já indiquei antes, recomenda-se frequentemente permi

tir que a paciente inicie as sessões e traga diferentes assuntos para 

discussão, ao invés de a conduzir sempre para que faça associações 

sobre o sonho contado na sessão anterior (ou retomar qualquer 

. assunto que o analista tenha achado especialmente interessante ou 

importante nas sessões passadas). O analista que se preocupa com 

alguma associação em particular ou crucial, que pode se perder ao 

deixar de retomá-la na sessão seguinte, possivelmente descobrirá que 

ele perdeu muito mais por usurpar o papel da paciente na terapia: 

a paciente talvez sinta que ela está ali simplesmente para responder 

às perguntas do analista e seguir sua linha de questionamento, ao 

invés de levantar suas próprias questões sobre a vida e assumir as 

rédeas da análise do seu jeito. 

Uma vez que a análise esteja bem encaminhada e a pa�iente 

tenha assumido para ela o projeto analítico, o analista pode, natu

ralmente, tomar as rédeas brevemente, de vez em quando; dizendo 

de forma mais genérica, o analista pode apontar conexões verbais 

ou temáticas entre o material que a paciente traz na sessão seguinte 

e a di
.
scussão do sonho da sessão anterior - simplesmente subli

nhando (isto é, pontuando) uma expressão idiomática ou adjetivo 

que foi usado em ambos ou apenas dizer algo sutil como "como no 

último sonho que contou?': 

Embora Freud (191 1b/1958, p. 92) tenha dito uma vez, "A quan

tidade de interpretações que pode ser alcançada em mna sessão deve 

ser entendida como suficiente e não deve ser considerada perdida se o 

conteúdo do sonho não foi totalmente descoberto: há certos sonhos 

que incomodam ou intrigam os pacientes a ponto de tornarem-se 

representativos de certas partes de suas análises, voltando de tempo 
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em tempo por meses ou anos. Pelo menos algumas partes de diver

sas sessões podem ser dedicadas ao início de suas análises, e não há 

razão para afastar discussão sobre elas em momentos posteriores. Os 

sonhos não devem ser considerados potencialmente exaustivos, não 

havendo ponto de parada predeterminado em suas interpretações e, 

portanto, não há tal coisa como "interpretação completà' de um so

nho. A paciente para espontaneamente de especular sobre o significa

do do sonho, quando ela não se sentir mais inspirada, quando não a 

incomodar mais, não a deixar perplexa ou intrigada, ou quando outro 

material mais urgente vier à tona. 

Uma das minhas pacientes uma vez teve um sonho cheio de 

detalhes, sobre estar em um avião que foi forçado a fazer um pouso 

de emergência. Ela estava preocupada, no sonho, em retirar sua 

bagagem do compartimento, e o comandante veio à cabine princi

pal para ajudá-la com sua bolsa, que virou uma caixa de leite. Sua 

discussão inicial do sonho ficou em torno do papel do comandante 

de pousar o avião com segurança, uma vez que por muitos anos 

ela havia imaginado aviões mergulhando no oceano e tinha tido 

ataque de pânico durante os voos; tinha dificuldade em confiar nos 

homens e de aceitar deles assistência ou amor de qualquer espécie. 

No entanto, ela continuou perplexa com a caixa de leite que ha

via sido sua bagagem de mão, e só muitos meses depois voltou ao 

assunto da maternidade evocado por isso, elaborando o papel de 

um homem em seus pensamentos e ela ter tido filhos, algo que era 

bem conflituoso. Um sonho de meses atrás foi muito útil para ela 

explorar seus pensamentos e sentimentos nessa esfera, e isso levou 

a interpretações do sonho que diferiam em alguns aspectos das 

interpretações feitas por ela inicialmente.2 

Dedicar mais de uma sessão para a interpretação do sonho 

pode ser especialmente útil quando não for simplesmente para 

extrair associações de todos os diferentes elementos, como é feito 
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na exploração dos desejos que podem ser encontrados no início do 

sonho. Muitos pacientes começarão espontaneamente o processo 

de associação aos seus sonhos antes de contá-los na sessão, e isso 

indica que eles estão envolvidos na análise, e nesse ponto o analista 

pode focar sua atenção mais para tentar ouvir aqueles elementos 

do sonho que a paciente não associou, deixou de fora do processo 

associativo e pareceu ter dado pouca importância (não podemos 

_dizer que as associações que a paciente faz ao pensar sozinha no 

sonho sejam idênticas àquelas de quando ela fala do sonho em voz 

alta para o analista, pois dinâmicas adicionais entram em ação: 

dirigir-se a outra pessoa e imaginar o que ela pensa, assim como 

ouvir sua própria pronúncia das palavras faladas em tom alto, 

podem levar a múltiplas interpretações). Mas poucos pacientes 

tentarão espontaneamente descobrir o desejo ou completar os 

desejos de um sonho, e é onde o analista deve trabalhar mais forte. 

Encontrando um desejo no sonho 

A interpretação completa de um sonho coincidirá com a 
inteireza de toda a análise . . . É o mesmo que as explicações 

de um simples sintoma (o principal sintoma, talvez). A 
análise como um todo necessita de explicação; durante o 
tratamento é preciso esforço para colocar primeiro o que 

se espera, fragmentos do significado do sintoma, um após 
o outro, até que todos estejam reünidos. Similarmente, 

nada mais pode ser esperado de um sonho que ocorreu nos 
primeiros estágios da análise; deve-se ficar satisfeito se o 

empenho com a interpretação trouxer 
um simples . . .  estímulo esclarecedor. 

Freud (1911b/1958, p. 93) 

Articular o desejo ou desejos desempenhados em um sonho 

muitas vezes não é fácil, e não há regras rigorosas ou fixas de como 

isso é feito.3 Algumas vezes o desejo  pode ser percebido diretamente, 
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de alguma forma. Por exemplo, se a paciente sonha que perdeu o 

trem, e a associação que ela faz é com uma visita à sua mãe, poderia 

parecer que ela estivesse tomada pelo desejo (embora provavelmente 

não seja seu único desejo) de não visitar sua mãe. Talvez ela diga a 

si mesma, conscientemente, que estava entusiasmada para ver sua 

mãe, mas seu sonho parece indicar uma história diferente. O que 

fica faltando para ser entendido é o porquê: estaria com medo de 

sua mãe? Brava com ela? Com vergonha dela? Com medo de sua 

atração pela mãe? A paciente precisa ser levada a cogitar a ideia de 

que alguma coisa a impediu de ir, e ser estimulâda a explorar o que 

poderia ser. Quanto mais difícil for para ela imaginar por que não 

queria ir, mais provavelmente o sonho tenha tocado em algum ma

terial reprimido, quer seja um desejo inconsciente de punir sua mãe, 

uma identificação com seu pai, que falhava regularmente não vindo 

quando a promessa à sua mãe era que viria, ou quaisquer outros 

motivos. Ao mesmo tempo que o desejo de um sonho relativamente 

de fácil compreensão - o desejo de não ir - pode ser expressado sim

plesmente, uma afirmação mais completa desse desejo talvez fosse 

bem mais complicada. Se, por exemplo, a paciente associa a perda 

do trem com a expressão "perder o barco': o desejo realizado no so

nho poderia ser um desejo para confirmar a crença que seu pai tinha 

de que sua filha não fazia nada certo ou não apoiava ninguém quan

do necessitavam dela; ou ela poderia, de outra forma, estar tomando 

as dores de seu pai contra sua mãe. A relativa simplicidade do 

sonho quando contado não deveria ser usada para sugerir que o(s) 

desejo(s) da sonhadora deva(m) ser direto(s) ou transparente(s). 

Algumas vezes o desejo é proveniente de uma sequência de 

cenas, em que cada uma delas forma uma parte do pensamento 

onde o desejo é expresso. Por exemplo, considere um sonho re

lativamente simples em que a mãe da paciente - que não está de 

forma alguma doente na vida real - morre na primeira cena e a 

paciente sente-se livre, perseguindo e alcançando seus objetivos 



B RUCE F I NK 187 

mais desejados, na segunda cena. No nível mais básico, o sonho 

poderia ser interpretado como se dissesse, "Se minha mãe morres

se, eu finalmente ficaria livre para ser eu mesmà: e o desejo nesse 

particular poderia ser formulado como, "Eu desejo que minha mãe 

morra, assim finalmente serei eu mesmà: Pelo menos nos primeiros 

estágios da análise, a paciente não conseguirá ligar as duas cenas 

dessa forma, mas sim expressar perplexidade com a justaposição 

. das cenas, em que algo que causou tanta angústia a ponto dela ter 

acordado seria seguido de algo tão animador. O sonho em si não 

fornece os "se . . . então .. :', condição necessária para conectar as duas 

cenas (se minha mãe morresse, então eu ficaria finalmente livre): o 

analista precisa sempre ajudar a completar (ver Freud, 1900/1958, 

pp. 3 10-326). 

Deveria estar claro aqui que o desejo ou desejos implícitos no 

sonho nem sempre são extremamente complicados ou diretamente 

inefáveis. Conforme Freud (1923a/1961) nos contou: 

É muito fácil esquecer que um sonho, como regra, é um 

simples pensamento como qualquer outro, feito possi

velmente pelo relaxamento da censura e pelo reforço in

consciente, e distorcido pelo funcionamento da censura e 

pela revisão do inconsciente. (p. 1 12) 

Os pensamentos expressos em um sonho podem, em várias 

ocasiões, ser notoriamente como outros pensamentos expressos 

pela paciente, durante suas sessões de análise. Não precisamos ficar 

procurando algo terrivelmente extravagante, confuso ou obscuro. 

Algumas vezes múltiplos desejos podem ser facilmente perce

bidos, e aqueles desejos podem ser complementares ou contradi

tórios, como se anulassem um ao outro. Um paciente meu sonhou 
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que nós estávamos tendo uma sessão presencial (apesar de todas as 

nossas sessões terem sido realizadas por telefone) e ele estava em 

pé. De repente, percebeu como era estranho ficar em pé daquele 

jeito, e sentou-se em uma confortável poltrona próxima dali. Dis

cutindo o sonho, ele disse que havia algo de independente e quase 

desafiador em sua atitude de fazer isso, pois ele não tinha me per

guntado se poderia se sentar e nem onde sentar, mas foi em frente 

e fez conforme quis. Ao mesmo tempo, sua decisão de se sentar em 

uma poltrona confortável o chocou, por indicar que sua atitude 

em relação ao analista estava mudando, que ele estava baixando a 

guarda: quando estava em pé, parecia mais alerta e poderia deixar 

a sala rapidamente se fosse seu desejo, da mesma forma que ele 

ficou durante meses de sobreaviso, se preparando para sair da aná

lise a qualquer instante. Expressou preocupação porque a poltrona 

era muito relaxante, muito íntima: iria dar muito mais trabalho 

para se levantar da poltrona, se ele de repente quisesse ir embora. 

O sonho, assim, o atingiu de forma paradoxal, em que ele pa

receu expressar um desejo de se autoafirmar, de agir independen

temente sem qualquer preocupação com o que eu pudesse querer, 

e, por outro lado, um desejo de se permitir relaxar na análise, ficar 

mais íntimo e menos defendido comigo. Ele também ficou intriga

do com o duplo significado que foi atribuído a ter ficado em pé na 

minha frente: viu isso como uma deferência (como se ele estivesse 

em pé diante de seu antigo mestre da escola ou de alguém superior) 

e em uma posição que ele fosse capaz de olhar para mim de cima. 

Sentar-se, então, o faria parar de ser tão respeitoso e simultaneamente 

de me olhar de cima; sua atitude até aquele momento estava caracte

rizada com uma curiosa mistura de deferência e desprezo, de senti

mentos de inferioridade e de superioridade. 

Embora os significados e desejos implícitos em um sonho 

possam parecer contraditórios de alguma forma, eles devem ser 
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levados a sério: nenhuma tentativa deve ser feita para reduzi-los 

a um simples significado ou desejo. Fazer isso seria prejudicar a 

complexidade das atitudes, motivações e desejos de cada paciente. 

Não há motivo a priori para pensar que as pessoas são estáveis em 

suas atitudes com qualquer pessoa ou coisa, e seria tolo tentar trazer 

artificialmente algum tipo de concordância. 

Em alguns casos, encontrar um desejo  no sonho é como achar 

uma agulha no palheiro. Se, finalmente, conclui-se que nem todo 

sonho realiza um desejo  - discordando das afirmações de Freud, 

às vezes absolutas (Freud, 1900/ 1958, p. 121 ), outras moderadas 

(Freud, 1920/1955, p. 32, 1923a/1961 ,  p. 1 1 8) - ou simplesmente 

que não tenha sido possível conduzir suficientemente a análise do 

sonho, o ponto importante é ficar de olho no potencial dos desejos 

ao trabalhar com sonhos. 

Desejos contraintuitivos 

Há um conhecimento compreensível nos sonhos, que não 
tem nada a ver com o que você se lembrou quando estava 

supostamente acordada. Por isso é tão 
importante decifrar sonhos. 

Lacan (1973-1974, 18 de dezembro, 1973) 

Um obstáculo frequentemente encontrado ao levar as pacientes 

a procurar seus desejos nos sonhos, devaneios e fantasias é que 

os desejos expressos neles são quase sempre contraintuitivos à pa

ciente enquanto acordada, em muitos casos sendo exatamente o 

oposto daquilo que ela conscientemente pensa querer. Muitos 

sonhos desempenham desejos de punição, por relacionamentos ou 

trabalhos impróprios, ou por falha de alguns projetos de vida. 

O primeiro instinto de uma paciente raramente é dizer, "Não con

sigo ir bem na escola - queria saber por que: e continuar refletindo 

que talvez ela esteja inconscientemente tentando provar que seu 
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pai estava certo quando disse que ela nunca daria valor a nada, ou 

tentando mostrar ao mundo que ela não faz parte da sua família 

supostamente perfeita e bem-sucedida. Quando os possíveis mo

tivos foram apresentados, a paciente provavelmente responderá, 

"Por que eu quero provar que ele está certo? O que isso me faria 

de bom?': Mas é claro que, como isso não traria nenhum "bem" de 

um jeito simplista e criterioso, não significa que ela esteja incons

cientemente tentando provar a ele imediatamente. Talvez o que ela 

esteja tirando disso é algo que seja basicamente "ruim" para ela, 

mas algum motivo está fazendo com que continue. Nós mortais 

buscamos todos os tipos de coisas que, em nosso mais sério jul

gamento, consideramos ruins para nós. Freud ( 1900/1958, p. 476) 

ficou satisfeito, inicialmente, por explicar sonhos que pareciam en

volver autopunição para satisfazer "impulsos masoquistas"; como 

podemos ver, no entanto, isso não serve para todos os sonhos. 

Sempre existe uma considerável diferença entre o desejo 

manifesto representado em sonho - digo, um sonho de acordar 

tarde para um exame importante e não ser capaz de chegar até o 

local a tempo - e o desejo ou os desejos mais primordiais e recor

rentes que estão subjacentes a ele: querer, por exemplo, desrespei

tar certa autoridade ou gritar por socorro aos pais, considerados 

pelo analista como muito exigentes. Os pacientes tendem a ficar 

angustiados com esses sonhos e procuram qualquer desejo neles, 

devido à sua tensão aparentemente masoquista; durante a análise o 

analista precisa levar seus pacientes a olhar mais longe. 

Freud ( 1920/1955, p. 32) forneceu tardiamente um outro jei

to de pensar sobre "sonhos de punição": sugeriu que eles sempre 

"simplesmente substituem a realização do desejo proibido pela pu

nição adequada a ele': Por exemplo, sonhar que foi posto na cadeia 

pode satisfazer um desejo de cometer um crime pelo qual alguém 

iria para a cadeia. Um paciente meu teve um sonho bem detalhado 
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em que ele tentava evitar a detenção, tendo acabado de escapar da 

prisão. Ele viu um homem vestido com casaco preto (depois ele 

comentou que seu pai tinha um casaco como aquele) e ouviu o 

homem dizer a um jovem, "Existem muitos tipos de pervertidos. 

Precisa tomar cuidado com eles; se os encontrar, precisa matá-los': 

O homem e o jovem de repente perceberam o paciente, puxaram 

as facas e correram atrás dele; o homem pôs a faca no pescoço do 

_paciente, o que o fez acordar em extremo estado de ansiedade. 

A ansiedade que ele experimentou desviou com sucesso sua 

atenção do comentário feito pelo homem no sonho com respeito 

aos pervertidos, a punição que ele recebeu no sonho (sendo ferido 

no pescoço) pôde ser entendida aqui como um sinal que o paciente 

havia feito algo que ele mesmo considerava uma atitude perversa. 

Neste sentido, o sonho realizou seu desejo de agir como ele achava 

que um "perverso" faria, mas ao invés de encenar a realização do 

"ato perverso" em questão, encenou a realização da punição que 

achava que deveria receber por se envolver em tal ato (conforme 

veremos adiante, também é possível imaginar que o sonho realiza 

um desejo de ser punido pelo pai por se envolver nesses atos - um 

desejo que uma figura paterna ponha limites em suas travessuras e 

o force a entrar na linha).4 

Desejos conscientes versus inconscientes 

Deve-se acostumar que um sonho é 
capaz de ter muitos significados. 

Freud (1925a/1961, p. 130) 

Terapeutas contemporâneos raramente prestam atenção na 

distinção que Freud faz entre desejos conscientes e inconscientes, 

expressos nos sonhos. Freud nos estimula a tomar nota dos dese

jos conscientes, mas continuar nosso trabalho no sonho, quando 
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adequado ao contexto do tratamento analítico como um todo, em 

busca por desejos inconscientes. Esses são, afinal, mais úteis para 

nos ajudar a chegar lá. 

Um paciente uma vez me contou que tinha tido um sonho na 

noite anterior à nossa sessão, mas que havia se esquecido. Na próxima 

sessão ele me disse que tinha se lembrado do sonho previamente 

esquecido, mas que era algo como: 

Ele estava fazendo um transplante de coração. Havia 

um saquinho Ziploc onde seu coração seria colocado, ou 

para ser dispensado ou simplesmente para ficar aguar

dando em um local estéril, enquanto a cirurgia fosse rea

lizada, e então poderia ser reimplantado em seu peito. 

Ele ouviu alguns enfermeiros conversando, dizendo que 

talvez colocassem uma ponte de safena ao invés de fazer 

o transplante. Ele queria mudar de ideia, mas era tarde 

demais. Queria se levantar e sair de lá, mas era tarde. 

Disse que, ao acordar, imediatamente associou o sonho com a 

análise: com a análise ele teria um novo coração. Ele não se consi

derava "magnânimo", o que para ele significava uma pessoa emo

cional, calorosa e ligada a outras pessoas. Ter um novo coração 

seria tornar-se mais caloroso e mais conectado aos outros. 

Continuando a discussão do sonho, comentou que tinha tido 

dúvidas sobre a análise desde o início do tratamento, a aborda

gem analítica pareceu a ele conflitante com suas crenças e hábitos 

espirituais. Às vezes ele "mudava de opinião" sobre a análise e 

contemplava deixá-la. Porém, referia-se à análise como "o elo 

duradouro da corrente" de seu caminho espiritual, mas cometeu 

um ato falho e ao invés de "o elo duradouro da corrente" disse 
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"o último elo da corrente". É como se ele dissesse que a análise 

seria sua última chance. Embora nos primórdios da vida e com 

boa saúde, recentemente havia se imaginado com Alzheimer ou 

com problema no coração, e estava preocupado com pensamen

tos sobre a morte. 

Durante a sessão não fizemos associações com os enfermei

ros e o saquinho Ziploc - trabalho para uma futura sessão, talvez, 

pensei - pois me pareceu mais importante destacar o fato de que o 

sonho enfatizava a inevitabilidade da operação: a análise não po

deria parar mesmo que ele quisesse. Eu disse, "Gostaria que fosse 

impossível parar". "Sim", ele disse, "agora é tarde demais para voltar 

atrás - me sentiria culpado se parasse e eu sei que você me diria 

para ficar . . .  [Sendo impossível parar] colocaria um fim nas minhas 

dúvidas e medos. Tudo que poderia fazer é continuar". 

Isso, podemos dizer, foi pelo menos um dos desejos conscientes 

do paciente, expressos no sonho. Um desejo inconsciente mostrou 

sua face na discussão, com a frase "ser forçado': que o paciente 

usou diversas vezes ao contar e fazer associações com o sonho: 

descobriu que ele sempre fantasiou que uma mulher o forçava a 

fazer diversas coisas diferentes e tinha, na verdade, contatado uma 

dominadora em algum momento. Ser forçado tinha um papel 

dentre suas fantasias sexuais, e em sua vida diária nada despertava 

sentimentos conflituosos, como ter a sensação de que estava sendo 

forçado a fazer alguma coisa: isso o fazia se sentir revoltado e ao 

mesmo tempo secretamente satisfeito; ele se continha e se irritava, 

mas ao mesmo tempo orquestrava certas situações de tal forma a 

se sentir forçado. Achava difícil tomar decisões - especialmente 

as decisões mais importantes - e desejava que alguém ou alguma 

coisa o forçasse a fazê-las, tornando suas dúvidas e receios ineficazes. 

Pode-se sugerir que foi como se no sonho ele desejasse que o médico 

(isto é, o analista) o forçasse a seguir com a operação. 
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Nenhum de seus "mestres espirituais" o forçou a assumir um 

compromisso com determinada prática e ele havia abandonado 

todas elas, uma após a outra, bastante decepcionado. Sua atitude 

com eles nunca havia sido de submissão, que ele sentisse não poder 

ir embora, e mesmo que ele tivesse conseguido evitar a operação 

(isto é, "ponte de safenà'), ele sentia que precisava muito dela. Um 

novo coração possibilitaria que ele tomasse decisões, mas estava 

numa sinuca pois ele seria incapaz de tomar a decisão de obter um 

novo coração, até que já o tivesse obtido! 

O desejo inconsciente parecia ter sido forçado pelo Outro a 

fazer o que ele queria fazer, e sabia que precisava fazer (e seria 

considerado incapaz de evitar fazê-lo, se fosse embora). O pa

radoxo aqui é que apesar de ser castrado, digamos (perder toda 

autonomia), ele acreditava que poderia superar o tipo de castra

ção que experimentou em sua constante inabilidade de tomar de

cisões e executá-las, aceitando que a decisão de fazer uma coisa 

necessariamente elimina as outras, limitando assim a capacidade 

de se fazer e ser tudo e qualquer coisa. Ou seja, ele precisou ser 

castrado (submeter-se a uma operação cardíaca) para superar a 

castração. De fato, ele sempre se queixou de que seu pai não havia 

lhe ensinado "a ser homem''; a consequência parecia ser que seu 

pai o teria ensinado a ser homem se ele tivesse demonstrado para 

o filho o que significava ter os testículos para castrá-los, figurati

vamente falando. O desejo inconsciente, então - e esse é extrema

mente comum, conforme indicado nos Capítulos 4 e 5, embora os 

terapeutas tenham tendência a fazer vistas grossas -, é que o pai/ . 

médico/analista forneça a desejada castração, a castração que o 

pai biológico ou adotivo falhou em fornecer.5 Esse não foi um de

sejo que discuti com o paciente naquela sessão; eu simplesmente 

anotei para futura referência, sentindo que o paciente poderia se 

assustar caso eu falasse de tal desejo aparentemente tão chocante 
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(melhor que ele próprio o formulasse, presumi, o que fez mais 

tarde com suas próprias palavras). 

Devaneios e fantasias 

O que é fantasia se não . . .  ein Wunsch, um desejo 
um tanto singelo, como todos os desejos. 

Lacan (2004, pp. 61-62) 

Ninguém fala mais sobre sexualidade nos círculos 
psicanalíticos. Jornais analíticos, quando abertos, são os 

jornais mais castos imagináveis. 
Lacan (2005a, p. 29) 

Devaneios e fantasias parecem mais difíceis de serem lembra

dos para a maioria das pessoas em suas apresentações noturnas. 

Além do período da adolescência e início da vida adulta, quando 

muitas pessoas passam bastante tempo devaneando, deliberada

mente enfeitando seus devaneios e conduzindo-os a certas direções, 

poucas pessoas conseguem ao menos perceber que continuam 

devaneando - sem dúvida pelo menos em parte, dada a natureza 

contraintuitiva de seus devaneios. Os pensamentos que surgem em 

suas mentes os chocam por serem desagradáveis ou muito atrozes, 

e nem mesmo pensam neles como devaneios, que no linguajar 

comum deveriam ser agradáveis, realizadores de desejos. Fazem o 

que podem para esquecê-los o mais rápido possível. 

Uma vez em análise, somos encorajados a prestar atenção aos 

pensamentos, imagens e cenários efêmeros que passam pelas nossas 

mentes (e que podem tomar a forma de "pensamentos intrusivos': 

como os chamei no Capítulo 5). Os únicos que podem ser con

siderados fantasias, rigorosamente falando, são os pensamentos, 
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imagens e cenas sexuais que ocorrem a eles, mas é surpreendente 

como a maioria das pessoas tende a se lembrar de poucas fantasias 

sexuais, mesmo quando tais fantasias são ·recorrentemente evo

cadas ou satisfeitas durante habitual masturbação. É como se no 

momento em que o orgasmo é alcançado, as fantasias que acompa

nham a masturbação não recebessem atenção e, de fato, geralmente 

"evaporam'' da consciência completamente. 

Muitos pacientes são pressionados para se lembrar de simples 

fantasia de masturbação, especialmente quando essas fantasias 

conflitam claramente com seus modos de pensar sobre si mesmos, 

durante a vida.6 Uma paciente, por exemplo, só conseguia atingir 

o orgasmo imaginando que seu chefe a assistia ao ser manipulada 

por outro homem, ao passo que, durante sua vida em vigília, ela 

pensava em si mesma como uma mulher que tinha uma carreira 

moderna que havia estabelecido relações e parcerias de igual para 

igual com homens. Um outro paciente imaginava a mulher por 

quem estava interessado fazendo sexo com outro homem enquan

to ele olhava, ao passo que ele acreditava que desejava uma "relação 

total" com uma mulher: ela seria sua amante, melhor amiga, alma 

gêmea, e alter ego - em resumo, alguém com quem ele pudesse 

dividir tudo. Não é surpreendente que fantasias que contradizem 

completamente o que alguém pensa que deseja na vida diária sejam 

tão rapidamente esquecidas. Desde os anos 1950, muitos analistas 

parecem ter levado em consideração o esquecimento como per

missão para ignorar o reino sombrio e contraintuitivo das fantasias 

sexuais, que fala por si a respeito da intensidade dos analistas de 

desistirem de chegar ao material reprimido. 

Enquanto a paciente consegue pelo menos enxergar tais pen

samentos e imagens sexuais como fantasias, ela é menos capaz de 

considerar os pensamentos e imagens agressivos que passam pela 

sua mente como fantasias; eles lhe parecem bizarros e irritantes, 
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e talvez até inexplicáveis, mas certamente não como fantasias per se. 
Se ela carrega sua criança e se imagina escorregando e deixando 

a criança cair, ela fará o possível para expulsar o horrível pensa

mento, retirando a imagem repugnante da mente, completamente, 

de forma a não recordá-la outra vez, se possível. Se um barulho a 

acorda de noite e ela começa a se imaginar pegando um taco de 

beisebol no closet, descendo as escadas, surpreendendo o intru

so, e batendo nele freneticamente com o taco, de novo e de novo 

- essa brutalidade de repente faz a cena se dissolver, trazendo-a 

de volta à consciência, suando abundantemente e com o coração 

disparado - ela é incapaz de considerar isso como fantasia! Estará 

provavelmente mais inclinada a achar que isso é um pesadelo (de 

fato, não há palavras reais para cenários tão horríveis que passam 

pela nossa mente quando estamos acordados, devaneio parece ser 

a única adequada) e não consegue pensar em nenhum impulso de 

desejo.7 Podemos dizer que no nosso tempo, em que a sexualidade 

permeia a cultura popular - que assumiu o interesse pela sexuali

dade, previamente demonstrado pela maioria dos psicanalistas -, os 

pacientes têm menos capacidade de negar qualquer componente 

de desejo de seus impulsos agressivos do que de seus impulsos se

xuais, os últimos atualmente sendo mais aceitos (pelo menos nos 

Estados Unidos) do que os primeiros para as mentes populares. 

Esquece-se sempre que devaneios e fantasias são tão capazes de 

dissimulações quanto os sonhos, e que eles também precisam ser 

associados e se possível interpretados. Um paciente uma vez con

tou que ele tinha tido um "pensamento terrível" sobre seu irmão e 

então se imaginou tendo um "acidente horrível". Isso pareceu mos

trar o jeito típico com que ele se punia por quaisquer impulsos 

agressivos que tivesse em relação aos outros, e ele rapidamente os 

catalogava dentre suas habituais "tendêncías masoquistas". Nem por 

um minuto ele considerou que a fantasia inicial, digamos, de que 

seu irmão estava em um acidente horrível e que sua substituição pelo 
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irmão tivessem sido uma dissimulação, algo que tornaria a fanta

sia mais aceitável em sua consciência parcialmente alerta. Quando 

eu disse, "Imagine seu irmão tendo um acidente .. :', ele respondeu, 

"Isso sim seria um devaneio!': 

Algumas vezes os elementos nos sonhos, devaneios e fantasias 

precisam ser construídos, significando o oposto do que eles pare

cem achar, para distinguir qualquer significado neles (ver Freud, 

1900/1958, pp. 245-246, 471) .  Uma mulher com quem trabalhei, 

cuja mãe havia deixado claro a ela (filha) que não permitia que a 

filha tivesse um homem somente dela, tinha fantasias sexuais em 

que o parceiro dela tinha um harém, e que ela seria apenas mais 

uma. Embora satisfazendo ostensivamente a proibição de sua mãe, 

de ter um homem só dela, a fantasia, todavia, pelo menos em certo 

nível, simplesmente substituía a poligamia pela monogamia: isso 

satisfez um desejo dissimulado por um relacionamento exclusivo 

com um homem (ou podemos dizer que realizou seu desejo por 

um relacionamento exclusivo com um homem, de forma dissi

mulada). Ela também tinha fantasias em que estava servindo aos 

caprichos sexuais de um homem velho e feio; por um lado, essas 

fantasias a obrigavam a obedecer aos desejos de sua mãe para que 

ela seduzisse e ficasse disponível para todos os homens, não im

portando o quão repugnante isso fosse, e ainda que assim os 

homens jovens e bonitos dos seus sonhos simplesmente seriam 

substituídos por um velho gagá. 

É sempre difícil para a paciente mensurar como os desejos ex

pressos em "suas" fantasias são seus próprios desejos, de qualquer 

modo; não parecem ser seus, tais como os de qualquer outra pes

soa que ela conhece (e sempre odeie com paixão).  Um dos meus 

pacientes se lembrou e me contou uma fantasia de masturbação 

em que ele ouvia essas palavras em sua mente, "Ok, vamos fazer ela 

funcionar"; de repente percebeu que eram essas as palavras que seu 
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pai usava para falar sobre seu carro. 8 O paciente comentou que seu 

pai falava de seu carro como se fosse mulher, o paciente falava com 

o seu próprio pênis como se ele fosse mulher (a mulher do seu pai). 

De alguma forma parecia que era o desejo de seu pai (fazer algo 

funcionar) que estava sendo representado na fantasia. Encerrei a 

sessão ali e na sessão seguinte o paciente relatou que nossa discus

são sobre a fantasia havia servido como um tipo de exorcismo - ele 

sentiu como se seu corpo não fosse mais o da sua mãe: "Eu tenho o 

meu", ele disse, "Estou totalmente equipado". 

O desejo do homem é o desejo do Outro 

As forças motoras das fantasitls são os desejos insatisfeitos, e 
cada fantasia é a realização de um desejo. 

Freud (1908/1959, p. 146) 

Quando a paciente tem fantasias que não parecem dela, ela se 

sente invadida, alienada pelos desejos que reconhece habitá-la. É 
fato inevitável da vida que nós assimilemos os desejos dos outros, 

os tomando como nossos, e nossas fantasias sempre representam 

os desejos do outro de forma dissimulada, ou não. Conforme 

Lacan sempre coloca, "o desejo do homem é o desejo do Outro" 

(ver Lacan, 2006, p. 628, por exemplo), uma formulação que tem 

vários significados, o mais relevante para a nossa discussão aqui 

é que nós passamos a querer a mesma coisa que os outros que

rem.9 Ainda assim, a paciente está sempre relutante em reconhe

cer as coisas que vão em suas fantasias como expressão de desejos, 

porque ela não sente como se fossem seus próprios desejos. Contu

do, essa relutância deve ser superada, se ela conseguir distinguir os 

desejos que a habitam, e chegar a um ponto em que sejam sentidos 

como seus, ou for além desses para outros. Na medida em que nosso 

desejo esteja tão amarrado aos desejos de outra pessoa, é inútil, 
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estritamente falando, falar sobre "os desejos de alguém" - como 

se alguém pudesse possuir desejos, como se alguém pudesse ser o 

único proprietário de desejos - e mesmo assim é importante para a 

paciente alcançar o ponto em que ela possa se sentir em harmonia 

ou em paz com os desejos que a habitam.10 

Uma paciente minha teve longas séries de fantasias sexuais que 

ela achou especialmente revoltantes e vergonhosas. Nessas fanta

sias, uma mulher estava lambendo as partes sexuais de outra mulher, 

uma delas era consideravelmente mais velha do que a outra. Algumas 

vezes ficava claro que era a própria paciente que estava lambendo, 

mas os papéis nunca ficaram claros. Durante a análise ficou evi

dente que as lambidas estavam associadas em sua mente com o ato 

de curar uma ferida (como, por exemplo, quando um cachorro ou 

gato lambe o machucado) e, por extensão, fazendo algo melhor. 

Isso foi como se, na fantasia, ela tentasse curar as feridas da sua 

mãe; sua mãe havia deixado muito claro, através de suas atitudes e 

discurso, que ela se sentia privada de um pênis, sentia uma imensa 

ausência na região genital, e que tinha esperança que a filha a 

recompensasse por isso, se aproximasse dela (como se a filha fosse 

culpada pela "castração" da mãe). 

A paciente não sentiu, inicialmente, que havia assumido para 

ela compensar ou curar sua mãe ao nível genital (o que não era 

problemático para a própria paciente também), mas reconheceu 

que havia há muito tempo feito de tudo para tornar a vida de sua 

mãe o mais fácil possível, ficando longe de problemas, e a obede

cendo em todos os sentidos. Fazer o sacrifício necessário no altar 

de sua mãe era o modo da filha conseguir se livrar dela: apenas 

uma vez que ela fez o que sua mãe queria sentiu que podia se 

livrar dela, pensando em sua própria satisfação. Nessas fantasias, 

ela garantia a satisfação de sua mãe, fazendo-se de instrumento 

para o seu prazer ("o orgasmo do Outro': como coloca Lacan), e 
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poderíamos dizer, de algum modo, que essas fantasias representa" 

vam "o desejo do Outro" (Lacan, 2006, pp. 823-826), mesmo que 

elas também fossem designadas a preservar a paciente de ser 

"totalmente engolidà' pela mãe. O número de significados e mo

tivos envolvido nessas fantasias foi ainda bem maior (não consigo 

colocar todos aqui), 11 mas eles ilustram o grau em que, geralmente, 

é difícil dizer onde, em uma fantasia, o desejo do próprio sujeito 

termina e o do Outro começa. Uma vez que os vários significados 

e motivos foram desenrolados, essas fantasias, que tinham persis

tido por anos, desapareceram de uma vez e foram substituídas por 

fantasias sexuais com um teor bem diferente. 

Um paciente me contou das recorrentes fantasias sexuais em 

que havia uma mulher e outro homem com um grande pênis - esse 

último ficava sexualmente gratificado nas fantasias, pelo menos 

explicitamente. O paciente associou o grande pênis com seu pai, 

recordando que, quando era criança, tinha ficado impressionado 

com o "enorme pênis" de seu pai (essa comparação feita entre seu 

pênis, quando garotinho, e o do pai, em tamanho adulto, em mi

nha experiência, é uma fonte de constante preocupação dos ho

mens, de que seus pênis sejam pequenos demais), e ele associou o 

fato de que a figura paterna nas fantasias era a única coisa gratifi

cante nos diversos aspectos de sua relação com o pai, que é o que 

tínhamos discutido durante algum tempo. Percebeu que estava, 

digamos, sustentando seu pai, sentindo que seu pai precisava que 

o filho fizesse coisas erradas para que o pai pudesse consertá-las, 

e mostrar ao filho como deveriam ser, quando o paciente colocou 

isso, " [Tenho] me situado como um problema para ele resolver".12 

Isso permitia que o pai mostrasse suas proezas em muitas áreas e 

sustentasse a imagem que o pai tinha dele mesmo como um ho

mem capaz, competente, comparado ao seu filho. Quanto ao fato 

de que a figura do pai era a que fazia sexo nas fantasias, o paciente co

mentou, "talvez isso calasse a boca dele!': O pai gastava muito tempo 
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e energia criticandO o filho e o filho nunca conseguiu encontrar 

palavras que o fizessem silenciar; quem sabe sexo? 

As discussões dessas fantasias tomaram muitas sessões e, em 

cada uma, era mencionado um fato que fazia o paciente se culpar 

por ter sido um "fracassado" - por ter ido mal na escola e dado 

trabalho de um jeito ou de outro - e nunca atribuía qualquer culpa 

ao pai (que, além disso, caçoava dele, quando era criança, se ele 

se queixasse do tratamento de seu pai com ele). No entanto, ele 

acaloradamente comentou sObre um parente seu que parecia ter 

"fracassado' da mesma forma que ele, na infância, e que os pais 

desse parente devem ter dado muito castigo a ele e o tratado como 

uma criança-problema (da mesma forma como os pais do paciente 

o tinham tratado) e que o parente deve ter se vingado deles. Talvez 

muito de seu "mau comportamento" quando criança tenha sido mo

tivado secretamente pelo desejo de não apenas sustentar a própria 

imagem do pai como sendo superior ao filho problemático, mas 

também de jogar o nome de seu pai (o nome da família) na lama. 

Em suas fantasias sexuais, o paciente garantia a satisfação de 

seu pai, tornando-se seu instrumento de prazer. Fazia o que o pai 

exigia dele - que ele fosse um fracassado, incapaz de fazer amor 

com uma mulher adequadamente - e o que ele sentia que o pai 

queria (sentir-se superior ao filho, rebaixá-lo em relação a todas 

as mulheres). Contudo, apesar dessas fantasias representarem "o 

desejo do Outro", elas simultaneamente envolviam o pai em um 

cenário "sórdido" com conotações homossexuais e um tom adúltero 

de estupro (esses eram detalhes de algumas fantasias que ele não 

mencionou). Mesmo assim o paciente atuava nessas fantasias para 

sustentar seu pai - isto é, ele atuava como "o fiador do Outro" (Lacan, 

2006, p, 824) - e simultaneamente enfraquecia o pai, atacando-o. 

As discussões dessas fantasias no contexto de sua vida ajudaram a 

trazer o ódio que o paciente tinha pelo pai, que estava fadado a ser 
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mostrado de forma deslocada em relação a outras pessoas e a mim, 

e deixou claro alguns aspectos da sua postura na vida, cara a cara 

com o Outro (isto é, certos aspectos da sua "fantasia fundamental", 

um conceito que discuto mais adiante) .  

Sonhos de angústia e pesadelos 

Freud menciona que um sonho nos acorda no momento 
preciso em que a verdade possa se revelar. 

Lacan (2007, p. 64) 

Existe uma classe de sonhos que é tão perturbadora que parece fora 

de questão procurar neles algum componente do desejo. Certos 

sonhos trazem tanta angústia que eles acordam o sonhador, por 

serem vividos como pesadelos. Freud ( 1900/ 1958, p. 580) levantou 

a hipótese de que, nesses casos, a censura não foi bem-sucedida em 

sua tentativa de dissimular um desejo  que fosse altamente inacei

tável ao pré-consciente, e o sonho acaba abruptamente; o sonho, 

portanto, falhou na proteção do sono, permitindo que o sonha

dor continuasse dormindo. Vinte e cinco anos depois ele sugeriu 

uma explicação um pouco diferente: tomou por hipótese que, pelo 

menos em tais casos, a censura envolvida na formação do sonho 

não fez seu trabalho adequadamente - falhou ao dissimular o de

sejo representado no sonho, que provavelmente era repreensível ao 

senso moral do sonhador - e introduziu a angústia em um esforço 

tardio de confundir o sonhador que estaria inclinado a perceber 

somente a angústia gerada pelo desejo vivido no sonho, e não a 

satisfação nele encontrada (Freud, 1925a/1961,  p. 132). 

Um dos meus pacientes me contou um sonho em que ele estava 

transando apaixonadamente com uma de suas subordinadas do 

trabalho, em um local onde poderiam ser vistos pelos outros colegas. 

Estava extremamente angustiado por pensar que poderiam ser 
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vistos por alguém - o que o levaria a perder o emprego e sua es

posa descobriria por que ele havia sido demitido - e repetidamente 

tentou levar sua colega para seu escritório particular, em vão. A angús

tia vinha antes de tudo em seus pensamentos sobre o sonho, fazendo 

com que ele desprezasse boa parte de sua atração pela mulher com 

quem ele transava no sonho e seu prazer em fazer amor em públi

co. Nesse sentido, a angústia serviu para esconder dele um desejo 

muito claro expresso no sonho. Serviu também para obscurecer 

um possível desejo de que sua esposa descobrisse a paquera e o 

fizesse pôr um fim nisso e o punisse pela infidelidade (com a qual 

ele persistia, mesmo se sentindo desconfortável) .  

Um outro homem me contou um sonho bem detalhado, em 

que ele deveria encontrar sua esposa em uma determinada hora, 

num certo lugar, mas as coisas continuaram acontecendo no so

nho para impedi-lo e ele acordou angustiado por ter deixado sua 

esposa esperando. Quando comentei que a encenação do sonho 

foi por ter deixado sua mulher esperando, ele imediatamente disse 

que tinha pensado que sempre tenta satisfazer rapidamente todas 

as vontades dela e a despreza para que ela o deseje, para man

ter seu desejo aceso, algo que ele sentia que não era muito bom. 

(Outros elementos no sonho e suas associações sugeriram uma 

ligação entre a esposa e sua mãe e trouxerem à tona o quanto ele 

gostava de adiar ao máximo sua volta para casa da escola, ainda 

criança, quando sua mãe o esperava.) Sua angústia no final do so

nho serviu como uma barreira eficaz, impedindo-o de reconhecer 

um desejo que o sonho havia cumprido descaradamente: deixar 

sua esposa esperando. 

O surgimento da angústia no sonho, frequentemente, é uma 

isca: a angústia serve para dissimular ou desviar a atenção dos de

sejos em muitos sonhos, na verdade, muito mais sonhos do que 

as pessoas poderiam suspeitar. No entanto, Freud também deixou 
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espaço para sonhos que não se encaixam de forma alguma na cate

goria dos sonhos realizadores de desejos. 

Em Além do Princípio do Prazer (Freud, 1920/1955), introduziu 

a noção da compulsão à repetição ("compulsão para repetir") 

e destacou uma categoria de sonhos em que a sonhadora revi

ve uma experiência traumática, repetidamente, na esperança de 

apresentar alguma angústia na situação em que ela estivesse de 

fato despreparada, angústia que foi associada por Freud como um 

tipo de prevenção ou primeira etapa da prontidão para um pro

blema. Por exemplo, alguém que esteve em um acidente de trem 

em que não houve nenhum alerta pode sonhar repetidas vezes 

com os momentos do acidente e anteriores a ele, na esperança de 

se preparar de alguma forma ou se segurar para esperar a batida 

inevitável, como se o fato de se preparar ou se segurar a poupas

se do trauma (se não dos ferimentos físicos pelo acidente, pelo 

menos de sua reação ao trauma deixado). É como se ela tentasse, 

retroativamente, introduzir alguma expectativa de angústia, algu

ma presteza, ao evento anterior. Freud (p. 32) levantou a hipótese 

de que a psique tenta espontaneamente "dominar o estímulo" e 

continua lutando para conseguir, em casos excessivos, mesmo que 

a tentativa seja inútil. 

Na minha experiência, tudo o que o clínico pode fazer em tais 

circunstâncias é encorajar a paciente a falar exaustivamente sobre 

todo o material que envolveu o trauma - sua relação com todas as 

pessoas envolvidas, sua vida naquele tempo, e as consequências do 

evento - até que toda libido ligada ao trauma seja eliminada. No caso 

de uma das minhas pacientes, que teve pesadelo repetidamente du

rante duas décadas sobre um acidente de carro em que ela estava, 

quando perdeu sua melhor amiga, levou muitos anos de trabalho em 

análise para destrinchar todos os tópicos de seu relacionamento com 

sua melhor amiga, sua ligação com todos os outros atores envolvidos 
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no acidente, sua vida na época, e assim por diante. Os pesadelos 

finalmente paravam e não voltaram mais até agora. 

Lacan (2006) ofereceu uma forma de pensar sobre os pesadelos 

que não são simples repetições de um evento anterior: a qualidade 

de seus pesadelos deriva, ele sugere, do fato de que não seja um de 

nossos anseios (isto é, um dos nossos "desejos" em sua terminologia), 

mas sim uma de nossas demandas que é satisfeita em tais sonhos. 

No meu caso, digo por experiência, quando meu sonho 

começa a coincidir com minha demanda (não com a 

realidade, como é impropriamente dito, que pode prote

ger o meu sono) ou com o que demonstra ser equivalente 

a ela aqui, a demanda do Outro - eu acordo. (p. 624) 

Em seu ponto de vista, sempre exigimos dos outros coisas que 

nem mesmo queremos que nos deem, em certo sentido, pois, se 

nos derem, nosso desejo poderá se extinguir, nosso desejo (que 

ele entende que é sempre um desejo por alguma coisa a mais, por 

alguém) como sendo o que há de mais caro para nós, e ficamos 

mais preocupados em ter e experimentar o desejo  do que com a 

satisfação em si. Pois é o ter e experimentar o desejo que nos faz 

sentir vivos, e não a própria satisfação. Em geral, preferimos não 

ter o que exigimos - mesmo que expressemos insatisfação quando 

não conseguimos - assim podemos continuar desejando. Lacan 

teorizou que acordamos de sonhos de horror quando nossas de

mandas estão a ponto de serem satisfeitas, porque isso ocasionará 

a queda e extinção do nosso desejo; tais sonhos ameaçam arruinar 

nossa existência como seres desejosos, desejo  sendo o que temos 

de mais precioso (muito mais precioso, em muitos caS()S, do que a 

própria satisfação). · 
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Uma paciente me contou seu sonho: ela estava tendo um pesa c 

delo em que pedia ao namorado que se mudasse com ela para ou

tra cidade e ele concordava. À primeira vista, parecia que ela tinha 

conseguido o que queria no sonho, mas, contando sobre sua situa

ção com o namorado, ficou claro que, embora ela tivesse pensado 

em pedir a ele para se mudar com ela, seu desejo mais sincero era 

de que ele não fosse como o seu pai, que se comprometia muito ra

pidamente e não era flexível com ela, quando ela sabia muito bem 

que ele não queria mudar de cidade. O desejo que ela mais nutria, 

digamos assim, era que ele não desistisse de seus desejos! Quando 

ele desistiu no sonho, o desejo dela de que ele fosse de determinado 

jeito, que fosse certo tipo de pessoa, foi aniquilado. Foi como se ela 

estivesse sendo privada de seu desejo por certo tipo de homem: um 

homem que sabia o que queria, que não se curvava por ela, que era 

fálico, em sua mente. 

A fantasia fundamental 

O inconsciente é na verdade a entidade que tem prazer, e . . .  
não quer saber nada mais sobre isso. 

Lacan (1998a, pp. 104-105) 

Embora os pacientes sempre apresentem diferentes e abundantes 

fantasias ao longo de apenas dois anos de análise, Lacan levantou a 

hipótese que virtualmente todas essas fantasias específicas originam

-se de uma e mesma estrutura: uma "fantasia fundamental" (ver, 

por exemplo, Lacan, 2006, p. 614) que define a relação básica do su

jeito com o Outro ou a posição em relação ao OutroY Os inúmeros 

cenários que passam pela mente do paciente, devaneios, fantasias 

de masturbação, foram considerados por Lacan como permutações 

da fantasia fundamental, apresentando, geralmente, uma faceta 

dessa fantasia, embora de forma dissimulada. Ou, colocando de 



208 TRABALHANDO COM SONHOS,  DEVANEIOS E FANTASIAS 

outro modo, os inúmeros cenários, devaneios e fantasias de mas

turbação, todos se resumem em uma "simples'' fantasia fundamental, 

uma fantasia que tem um importante papel na estrutura dos rela

cionamentos significativos da vida da paciente. 

Não discutirei a fantasia fundamental aqui, pois já o fiz em 

outros momentos (Fink, 1955, pp. 61 -68, 1997, pp. 56-71 ;  ver tam

bém mais alguns comentários adicionais neste livro, Capítulo 9), 

mas eu gostaria de pontuar que a ideia geral é que a fantasia fun

damental da paciente é vivida por ela como intolerável: ela não 

consegue suportar a ideia de que a fantasia lhe dá satisfação - não 

suporta pensar no que dá prazer a ela - pois acha isso tão repulsi

vo, contrário a tudo que ela sente, ao que é e ao que representa. "Ela 

não quer saber mais nada ... sobre isso" (Lacan, 1998a, p. 105). Se a 

sua fantasia fundamental envolvesse, por exemplo, ser criticada e 

desprezada por um homem (as principais formas de atenção que 

ela recebia de seu pai eram de crítica e desprezo), ela tramaria as 

coisas com cada novo rapaz que conhecesse de tal forma que ele 

começaria a desprezá-la e criticá-la (ou escolheria homens que já 

tivessem essa propensão), como se isso a deixasse satisfeita ao nível 

da fantasia, mas insatisfeita com relação a seus ideais e objetivos. 

E quanto mais relacionamentos ela "contaminavà: de forma sutil ou 

não, ao induzi-los a se adaptar à fantasia fundamental, mais into

lerável ela achava aquela fantasia. O objetivo do analista, ao pedir 

que ela faça associações e conte seus sonhos, devaneios e fantasias 

durante a análise, é obviamente levá-la a modificar aquela fantasia 

fundamental, para reconfigurá-la ou "atravessá-la", como diria 

Lacan (1978). 

Não é fácil detectar e articular uma fantasia fundamental; 

pode levar vários meses, se não anos, de análise. Na verdade, o 

que penso é que, já no momento em que a paciente trouxe a maio

ria dos elementos de uma fantasia fundamental, que eram claros 
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e convincentemente articulados, a mudança já  estaria ocorrendo 

e dando espaço para outra coisa: uma nova fantasia. Essa é uma 

característica comum do trabalho psicanalítico: a paciente é muito 

mais capaz de argumentar algo que não a afeta mais do que articu

lar algo que ainda a afeta. Por exemplo, o paciente que mencionei, 

cujo pai aparecia em suas fantasias sexuais, embora de forma dis

simulada, conseguia elaborar muitas facetas de sua fantasia funda

mental (envolvendo simultaneamente a ideia do pai ser superior 

a ele, em todos os sentidos, e arrastar o "bom nome'' do pai na 

lama para "consertá-lo") quando certos conflitos em sua vida se 

agravavam, mas também quando, após muitos anos de análise, ele 

já conseguia ir mais além em sua relação com o Outro que foi tão 

problemática para ele - isto é, quando ele estava quase reconfigu

rando sua fantasia fundamental. 

Uma vez que a reconfiguração da fantasia fundamental seja 

algo a ser trabalhado mais no final da análise, deixarei uma discus

são mais abrangente sobre isso para um livro de técnicas avançadas 

(leitores interessados podem encontrar principalmente discussões 

teóricas sobre o assunto em Fink, 1995, 1997). 

Notas 

1 .  Freud (1900/1958, pp. 516-5 17) fez essa sugestão em geral: ''Ao 

analisar um sonho, insisto que a escala geral de certezas estima

das deve ser abandonada e que a possibilidade mais remota de 

que algo dessa ou daquela espécie possa ter ocorrido no sonho 

seja tratado como uma certeza completa ... A dúvida produz esse 

efeito interrupto sobre uma análise que a revela como um deriva

tivo e ferramenta de resistência físicà'. 

2. Tais sonhos algumas vezes são pontos de partida úteis para cons

truções mais amplas, conforme mencionado no Capítulo 5. 
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3. Note que muitos analistas já desistiram de buscar seus desejos 

nos sonhos, seja consciente ou inconscientemente (ver, por exem

plo, Segal, 1964, pp. 1 8-20). 

4. Lacan ( 1988b, pp. 127- 129) discute um sonho (baseado em mate

rial encontrado na novela de Raymond Queneau, On est toujours 

trop bom avec lês femmes) de um homem que na vida em vigília 

queria denunciar o Rei da Inglaterra como sendo um imbecil, ou 

con (Queneau talvez tenha se baseado nos comentários de Freud 

no caso do Homem dos Ratos, Freud, 1909/1955, p. 179). Uma 

vez que fazer isso seria ilegal no Reino Unido e a punição seria a 

morte, o homem, ao invés, sonhou que sua cabeça estava sendo 

decapitada. A punição encenada no sonho representou (de forma 

deslocada) seu desejo de chamar o Rei de imbecil. 

Muitos pacientes meus têm contado pensamentos "intrusive" 

(intrusivos) em que eles imaginaram suas próprias cabeças (e ou

tras partes do corpo) sendo cortadas por diferentes razões, não 

obstante relacionadas. Outros reportaram sonhos e devaneios 

com punições recorrentes relacionados ao fato de que sentiam 

que deveriam ser punidos mais cedo na vida por comportamento 

sexual precoce com um( a) irmã( o), o que foi descoberto por pelo 

menos um dos pais, mas que não foram punidos na época, apa

rentemente devido à crença (durante um tempo em particular) de 

que isso seria "perfeitamente natural" ou para querer esconder do 

outro cônjuge que ficaria "furioso". Nesses casos, a falha em rece

ber punição por alguma coisa que eles sabiam que geralmente era 

considerada errada levou a considerável ansiedade, na verdade 

atrapalhou a vida. 

5. Sua sensação era que o desejo do Outro era (ou deveria ter sido) de 

castrá-lo, e seu desejo de alguma forma seria (se deixar) ser castrado. 

6. Em numerosos casos, o analista deve perguntar, a cada poucas 

sessões, se a paciente se lembra de algumas fantasias de mastur

bação (assim a paciente percebe que o analista quer que ela preste 



B RUCE F INK 2 1 1  

atenção, recorde-se e fale sobre elas) ou quaisquer fantasias 

sexuais, se o termo não parecer demais. Perguntar uma vez ra

ramente é suficiente! E mesmo quando a paciente menciona tais 

fantasias, ela provavelmente as descreverá em termos vagos; o 

analista tem sempre que fazer inúmeras perguntas "indiscretas" 

para conseguir um sentido genuíno sobre o que envolvia afantasia. 

A paciente talvez não esteja inclinada a falar a respeito de tais fan

tasias mas sim de outros aspectos da sua vida, sentindo que sua 

diversão secreta (isto é, orgasmo) será retirada dela ou destruída 

de alguma forma se ela falar sobre isso. O analista não deve ceder 

aos esforços requeridos para superar a resistência da paciente de 

falar sobre tais coisas, pois caso contrário ele permitirá que sua 

própria resistência desvie a terapia de assuntos delicados. Os sin

tomas dos pacientes são sempre relacionados à sexualidade, de 

alguma forma, e a discussão aberta e completa sobre o que excita 

o paciente deve surgir mais cedo ou mais tarde em análise. 

7. Ela também não conseguirá ver qualquer ligação possível entre 

seu estado de excitação no "devaneio" e a excitação sexual. 

8. Esta fantasia aparentemente simples ilustra a afirmação de Miller 

(1 996, p. 1 1 ) de que "fantasia é uma sentença que dá prazer, uma 

mensagem cifrada que nutre o orgasmo': 

9. Para outros significados a respeito, ver Fink ( 1997, pp. 54-56, 

2004, pp. 26, 3 1-32, 1 19). 

10. Como Freud ( 1933/1964, p. 80) colocou, e como Lacan sempre 

repetia, "Wo Es war, soll Ich werden (onde ele [aquele desejo es

tranho] estiver, eu preciso estar presente)" (Lacan, 2006, p. 80 1).  

1 1 . Só vou adicionar aqui que suas satisfações ainda estiveram ligadas: 

a filha sentiu que não podia obter mais satisfação do que sua mãe 

obtinha, pois, caso contrário, a mãe se sentiria "enganada" e o re

sultado não valeria a pena. Note que, como a análise foi conduzi

da em francês, o outro significado na língua inglesa para licking 

(lamber) - bater ou punir - não era relevante. 
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12. De fato, ele cometeu um ato falho ao dizer isso, quando na ver

dade queria dizer, " [Tenho] me situado como um problema para 

que ele se resolvà', com relação ao que ele observou, quando eu o 

fiz pensar sobre o que aquilo poderia sugerir, que para ele, seu pai 

era um problema a ser resolvido, um problema que ele próprio 

tinha resolvido. 

13. Para saber mais sobre o provável uso mais antigo do termo, ver 

Lacan ( 1988, p. 17). 



7. Tratando transferência e 
contratransferência 

Ela [transferência] permanece, com a força de adesão de um 
comum acordo, identificada com um sentimento ou uma 

constelação de sentimentos experimentados pelo paciente, 
enquanto, caracterizando-a simplesmente como um tipo 

de reprodução que ocorre em análise, fica claro que grande 
parte dela deve continuar despercebida pelo sujeito. 

Lacan (2006, p. 461) 

Reconhecendo a transferência 

Na literatura psicanalítica contemporânea, o termo trans
ferência serve para designar praticamente tudo que acontece no 

consultório da analista. Freud ( 1905a/ 1953, p. 1 16) introduziu o 

termo Übertragung - que tem sido traduzido como transferência, 
mas literalmente significa transmissão, translação, transposição 

ou aplicação (de um idioma ou registro para outro idioma ou re

gistro) - para se referir a "novas edições ou cópias idênticas dos 
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impulsos e fantasias que surgem ... durante o progresso da análise" 

e que "substituem uma pessoa anterior por aquela que ocupa o 

lugar do analista. Dizendo de outra forma: sequências completas 

de experiências psicológicas são revividas, não como se perten

cessem ao passado, mas aplicadas à pessoa do médico no presente 

momento". Essas translações ou transposições podem ter diversas 

e diferentes formas: 

• Em um nível perceptivo - seja visual, auditivo, olfativo, tátil 

ou outro - alguns aspectos da analista fazem com que o 

paciente se lembre de um de seus pais (ou de alguém muito 

importante de seu passado), tais como o som de sua voz, a 

cor dos olhos, cabelo ou pele, sua compleição, palmas das 

mãos suadas ou frias, quando se cumprimentam no início 

ou no final da sessão, e assim por diante. 

Por vezes, basta que a analista simplesmente tenha um nariz 

independentemente do formato e tamanho - para o paciente 

"vê-lo' como se fosse o nariz de sua mãe (ele pode dizer que 

só quando olhou por outro ângulo ou com a claridade, por 

exemplo, que se lembrou dela). Em outras palavras, não é que 

alguma característica real da analista tenha feito com que ele 

se lembrasse de sua mãe, mas sim por projetar na analista 

algo de sua mãe que ficou preso em algum momento, algo 

associado com uma característica especial de seu rosto. Ele 

"vê nelà' como se fosse, como se registrasse uma percepção. 

• Alguma característica "codificadà' da analista, sua compa

nhia ou o próprio ambiente, faz o paciente se lembrar de um 

dos pais (ou de alguém importante para ele no passado), tais 

como sua idade; seu jeito de se vestir (roupa, joia, maquiagem 

e acessórios), que pode sugerir uma determinada classe so

cioeconômica ou o empenho para criar um tipo de aspecto 
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(profissional, casual, étnico, desgrenhado, garota má, formal 

ou patricinha etc.); seu vocabulário, gramática e a maneira de 

falar (que, de novo, podem indicar algo como classe socioeco

nômica ou aspirações1 sociais, nível educativo, país ou região 

de origem); ou sua escolha pelo tipo de consultório, localiza

ção e decoração (tudo isso a situa em diversos contextos codi

ficados, socialmente, linguística ou semanticamente). 

Esses aspectos envolvem sistemas de sinais de um tipo ou 

de outro - sistemas de sinais que estão envolvidos com uma 

cultura e grupos linguísticos específicos (mesmo se uma ou 

mais língua for falada, e mesmo se mais de uma cultura es

tiver representada naquele grupo). Como sempre, o pacien

te é "livre" para interpretar o vestido da analista, a forma 

dela falar, e assim por diante, como significado de alguma 

coisa que de modo algum é pretendido pela analista; afinal, 

não podemos controlar ou determinar o significado de nossa 

fala, vestimenta, ou ações - outras pessoas os determinam 

(Fink, 2005b, pp. 574-575). 

• Alguma expressão de emoção por parte da analista pode 

fazer o paciente se lembrar de um dos pais (ou de outra 

pessoa que foi importante em seu passado), tal como um 

constrangimento manifestado no rosto corado em certos 

momentos durante a terapia; nervoso que aparece pela voz 

tremida ou agitada, o manusear agitado das mãos, mexer-se 

na cadeira, ou cruzar e descruzar as pernas; a angústia refle

tida em olhares de pânico, rosto corado, ou rigidez na postura; 

raiva dissimulada percebida pelo tom de voz controlado, 

gestos bruscos, irritação deslocada (i.e., falar de forma 

irritada com alguém que telefonou enquanto ela estava pre

sumivelmente brava com o paciente), e assim por diante. 

Todas essas emoções detectáveis, que podem ser lembradas 
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pelo paciente como vistas em outras pessoas do passado, 

são colocadas sob o título de efeitos afetivos; envolvem libido 

ao invés de imagens ou sinais per se. 2 

Na verdade, a analista não precisa sentir ou manifestar qual

quer emoção para o paciente "perceber" uma determinada 

emoção que venha dela: em vários casos, o paciente projeta 

na analista, emoções que percebia em sua mãe - emoções 

que o perturbaram e com as quais ainda luta. 

Embora eu não acredite que Freud tenha enunciado todos os 

diferentes aspectos - perceptivo, semi ótico e afetivo - da analista (e 

adjacências) que serviriam como alimento para transferências, ele 

certamente nunca limitou a transferência à sucessão de sentimen

tos positivos ou negativos que o paciente teria pela analista. Isto é, 

no entanto, indiscutivelmente, o entendimento mais difundido da 

transferência - Malan (1995/2001, p. 21), por exemplo, admitiu que 

"a palavra 'transferêncià foi sendo usada gradativamente para quaisquer 

sentimentos que o paciente pudesse ter pela terapeutà: Talvez seja 

melhor dizer que a incompreensão da transferência é mais difundida, 

porque a transferência é bem mais complicada do que isso. 

Configurações transferenciais 

Logo percebemos que a transferência é em si apenas um 
fragmento da repetição, e que a repetição é a transferência do 

passado esquecido, não apenas para o doutor, mas também para 
todos os outros aspectos da atual situação. 

Freud (1914a/1958, p. 151) 

Prefiro deixar a noção de transferência enquanto totalidade 
empírica, salientando que é polivalente e que envolve 
diversos registros: o simbólico, o imaginário e o real. 

Lacan (1988a, pp. 112-113) 
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O que acontece quando um paciente encontra uma peculiari

dade na analista que o faz se lembrar de algo sobre seu passado?3 

Vamos supor que a analista ocasionalmente use óculos, e que seus 

óculos sejam parecidos com os óculos da mãe do paciente, mesmo 

que a analista e o paciente tenham quase a mesma idade. Se o sen

timento do paciente por sua mãe sempre foi positivo, podemos 

esperar que ele transfira alguns desses sentimentos positivos para 

a analista e trabalhe cooperativamente com ela nas sessões. Se, por 

outro lado, os sentimentos do paciente por sua mãe têm sido sem

pre negativos, podemos esperar que ele transfira alguns sentimentos 

negativos para a analista e seja hostil com ela nas sessões. 

Mas, enquanto as transferências algumas vezes tornam-se evi

dentes à analista, na forma de sentimentos que o paciente expressa 

a ela, de um jeito ou de outro, intencionalmente ou não, elas talvez 

tornem-se evidentes mais frequentemente de outras maneiras: o 

paciente, cujas relações com sua mãe eram um tanto azedas, pode 

permanecer mais caloroso e muito cooperativo durante as sessões, 

mas não acreditar secretamente na analista de óculos, mesmo ju

rando a si mesmo que todos os seus melhores insights estarão pro

tegidos contra ela. Ele pode se empenhar em convencer a analista 

de que está levando a sério suas interpretações, ridicularizando-as 

em sua mente durante todo o tempo, e fazendo o que for para tor

nar seu trabalho tão inútil quanto chinelos são para peixes. Ele não 

pode transparecer nenhuma emoção e talvez esteja completamen

te inconsciente sobre seus sentimentos negativos em relação a ela; 

todavia adota uma posição em relação a ela que provavelmente re

flete uma postura similar em relação à sua mãe, posição esta que 

envolve protesto dissimulado e revolta. 

Vamos imaginar agora um caso mais comum: o paciente diz, e 

gostaria de acreditar, que sua relação com sua mãe é boa, mesmo · 

que as ações e omissões na vida sugiram o contrário (por exemplo, 
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ele nunca segue seus conselhos, nunca procura as mulheres que 

ela aprova, nunca se prepara para carreiras que ela recomenda, e 

assim por diante). De fato, leva algum tempo para que os pacientes 

possam ir além de suas afirmações iniciais, de que tudo está bem 

na família: a repressão é muitas vezes de tal ordem que eles se con

vencem conscientemente que as relações com os pais são ótimas, 

quando na verdade é tudo menos isso, e eles ainda adotam uma 

postura de oposição em direção a esses pais, uma postura cujas 

origens são misteriosas para eles. 

Quando esse paciente vê a analista usando óculos que pare

cem com os da sua mãe, sua postura transferencial opositora não 

encontrará expressão nos olhares de reprovação ou qualquer tipo 

de impulso emocional; todavia, pode levá-lo a atrasos recorrentes, 

longos silêncios, saídas antecipadas, ausências e férias, que o pa

ciente justificará com motivos perfeitamente plausíveis (seu chefe 

pediu para ele trabalhar até mais tarde, ele está exausto por ter tra

balhado demais, tem que sair correndo para as consultas médicas, 

seu carro velho quebra o tempo todo, e assim vai) . E ao fazer isso 

não estará necessariamente agindo de má fé: está dando os motivos 

de que tem conhecimento, e esses podem ser os únicos de que 

ele tenha consciência. 

Não faz sentido dizer aqui que o paciente não tem "consciência 

de seus sentimentos de raivâ' pela mãe e, portanto, em relação à 

analista, pois não é, estritamente falando, um sentimento se ele for 

inconsciente: ainda não se tornou um sentimento; só pode ser sen

timento quando for sentido.4 Não obstante, os aspectos reprimidos 

do relacionamento com a mãe se manifestam ao criar uma postura 

rebelde por parte do paciente, sem que nem mesmo ele perceba. 

A transferência não é, portanto, de maneira alguma, apenas 

uma forma confinada no campo afetivo: assim como um dos 
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sintomas dos pacientes pode refletir toda a estrutura familiar, a 

transferência pode envolver uma repetição de uma estrutura 

altamente complexa do mesmo tipo. Vamos considerar brevemen

te o seguinte caso que supervisionei. A paciente fazia prolongados 

silêncios e sua analista já estava perdendo as esperanças. Tanto a 

analista quanto eu assumimos, desde o início, que a paciente achava 

que o que ela teria para contar seria vergonhoso de se dizer, ou 

possivelmente que uma vez que ela nunca tenha falado sobre isso 

com ninguém, os próprios eventos reais que ela tinha vivido esta

vam resistindo à simbolização - ou seja, estavam resistindo a se

rem postos em palavras. Logo veio à tona que a paciente havia sido 

estuprada por um médico; tinha permanecido em silêncio durante 

o estupro, mesmo sabendo que sua mãe estava perto, na sala de 

espera do consultório. Neste ponto sua analista e eu começamos a 

nos perguntar se ela estaria experimentando a análise como uma 

espécie de estupro, mesmo que sua analista fosse mulher - em 

outras palavras, levantamos a hipótese de que ela tinhatránsferido 

a figura terrível de seu médico do sexo masculino para sua atual 

analista mulher. 

Uma discussão dessa possível ligação, no entanto, não faria a 

paciente soltar a língua. Ela permaneceu em silêncio - como que 

teimosamente - e sentia-se desconfortável durante as sessões, an

siosa antes de entrar, mas mesmo assim impaciente para vir para a 

análise. Lentamente, um trabalho tedioso sobre poucos fragmentos 

dos sonhos e escassas associações finalmente trouxe um período 

em que por dois anos, quando a paciente era criança, seu pai a teria 

tocado sexualmente quando sua mãe estava fora de casa. Ele amea

çou mandá-la embora de casa se ela falasse uma palavra sobre isso 

com sua mãe, e ela nunca contou nada para ninguém por décadas. 

A situação da famt1ia, que ela reproduzia na análise, tornou-se muito 

complexa: seus silêncios prolongados eram uma forma dela se pro

teger e manter-se fiel ao pai, de reviver seu estado assustado e ainda 
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excitado enquanto ficava em silêncio, como quando seu pai a tocou, 

mantendo o segredo da mãe/analista que resultava uma vitória des

concertante sobre ela na demanda por atenção de seu pai, de poupar 

sua mãe do choque duplo pela traição do pai e pela cumplicidade da 

filha e, indubitavelmente, de realizar outras coisas também. 

Tais transferências complexas são sempre muito difíceis de se

rem detectadas e talvez isso explique por que muitos terapeutas 

veem a transferência simplesmente como aquilo que o paciente 

sente pela analista em um determinado momento.5 Pode-se postu

lar que as dificuldades para detectar transferências complexas têm 

sido levadas ao que pode ser chamado de "caça afetuosà: com per

guntas constantes ao paciente, "Como você se sentiu com isso?", 

como se o sentimento fosse a chave de todas as coisas (transferen

cialmente e de outra maneira), o que evidentemente não é.6 Tera

peutas contemporâneos também têm a desagradável tendência de 

atribuir aos silêncios refratarias, e muitas outras dificuldades de 

tratamento (por exemplo, escassez de associações, inabilidade de 

se lembrar de sonhos ou devaneios, falta de pontualidade, cance

lamentos, não comparecimentos, e assim por diante), resistência 

intencional ao tratamento por parte do paciente, ao invés de olhar 

para um panorama maior. Tais dificuldades de tratamento geral

mente surgem: ( 1) do fato de que não é fá.cil articular o que nunca 

antes tenha sido articulado, (2) da repetição de uma situação ante

rior, que pode ser muito complexa e difícil para elucidar, ou (3) de 

algo que a analista está. ou não fazendo, por exemplo, se recusando 

a ajudar o paciente a articular o que nunca tinha articulado antes 

(na verdade, permitindo que os dois, paciente e analista, evitem a 

difícil tarefa) ou não se empenhando em descobrir se a condição 

anterior do paciente estaria se repetindo.7 

Por isso que Lacan (2006, p. 595) decidiu adotar um ponto de vis

ta diametralmente oposto ao dos diversos analistas contemporâneos, 
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quando disse, "Não existe outra resistência para a analista do que 

aquela da própria analistà:8 a ideia de que quando as analistas es

tão propensas a concluir que o paciente está resistindo é sempre 

falha delas mesmas, e não do paciente. Em outras palavras, as di

ficuldades do tratamento são propensas a surgir quando a própria 

analista adota o que Freud ( 1900/1958, p. 639) atribuiu como a 

"política avestruz': que enfia a cabeça na areia para não ver. Uma 

vez que "aquilo que interrompe o progresso do trabalho analítico 

é ·resistêncià' (p. 517; ver também Freud, 1915a/1958, p. 162), faz 

perfeito sentido caracterizar a obstrução da analista ao tratamento 

como resistência. 

A transferência está em toda parte 

Mesmo se assumirmos que devemos considerar a 
transferência como um produto da condição analítica, 
podemos dizer que essa condição não poderia criar um 

fenômeno do zero e que, para produzi-la, deve haver, fora da 
condição analítica, possibilidades preexistentes, em que a 

condição analítica combine 
com aquele que talvez seja o único caminho. 

Lacan (1978, pp. 124-125) 

O tipo de transposição de um registro para outro encontra

do na transferência na situação analítica pode ser encontrado em 

muitas outras situações também. A maioria de nós teve experiência 

de gostar ou não de alguém que acabamos de conhecer, simples

mente . porque ela se parece com alguém de quem gostamos ou 

não gostamos, tem o mesmo nome de alguém de quem gostamos 

ou não, ou alguma outra característica (aparência, profissão, voz 

etc.) que nos faz lembrar dessa pessoa de quem gostamos ou não. 

Tais transferências podem nos levar a fazer coisas estúpidas, 

por exemplo, confiar em uma pessoa em que não deveríamos ter 
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confiado, evitar pessoas com quem poderíamos ter boas ideias em 

comum, e até mesmo nos apaixonar por alguém que tenha apenas 

as qualidades superficiais de uma outra pessoa por quem nos apaixo

namos no passado, e não as qualidades mais profundas. (Um dos 

meus pacientes me contou que quando tinha sete anos apaixonou

-se por uma garota que conheceu no primeiro dia de acampamen

to de verão, que se parecia exatamente como sua irmã.) De fato, 

apaixonar-se e a experiência de estar apaixonado devem-se muito 

à transferência: quanto mais intensamente alguém está amando, 

mais parece ser um "caso de identidade equivocadà', como aquela 

encontrada na transferência que está sendo tratada, parecendo que 

uma "falsa conexão" (Freud & Breuer, 1893- 1895/1955, p. 302) foi 

feita entre as figuras do antigo e do atual amor.9 As mais apaixo

nadas formas de amor geralmente envolvem um desconhecimento 

total da alteridade da outra pessoa, e uma projeção massiva de 

todos os tipos de qualidades desejáveis em alguém que conhece

mos muito pouco. O objeto dessa projeção massiva algumas vezes 

até desaprova que ele queira ser amado por si próprio, e não ser 

colocado em um pedestal ou idealizado. Em muitos casos, a pessoa 

se apaixona exatamente quando as qualidades do outro começam a 

aparecer e a perfeição que tinha sido projetada pelo amante sobre o 

amado revela-se ilusória. 10 

Similarmente, a transferência sempre tem um papel conside

rável nas relações de estudantes e professores. Os estudantes logo 

assumem que seus professores têm muito conhecimento e apaixonam

-se por eles, para só depois reconhecer os limites de seus conhe

cimentos. No início eles os consideram virtualmente oniscientes, 

que talvez seja o que pensavam de seus pais quando crianças; e 

exatamente como no caso dos pais, cujos limites de conhecimento 

eles reconheceram, no devido tempo perceberão os limites de co

nhecimento de seus professores, muitas vezes tornando-se uma boa 

ideia ficar menos apaixonados por eles. O professor é a primeira 
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pessoa que eles conhecem como "sujeito que tem obrigação de 

saber" (ver Capítulo 5), que extrai o amor dos estudantes e fi

nalmente cai, em maior ou menor grau, daquele pedestal, levando 

ao desapontamento, desilusão ou até ao desespero - isso ocorre às 

vezes somente após alguns anos. O amor do paciente pelo conhe

cimento, conhecimento que espera encontrar na analista, tem um 

importante papel em uma análise que já irá se encerrar. Como os 

discípulos de Sócrates, que acreditavam que Sócrates tinha mui

to conhecimento, mesmo que ele dissesse que não tinha (exceto 

em relação ao amor), e foram em busca do conhecimento preci

samente porque acreditavam que ele o possuía, os pacientes são 

capazes de se engajar em uma árdua tarefa na busca de conhecimento 

sobre eles mesmos, precisamente porque acreditam que a analista 

o possua. De fato, Lacan considerou essa crença uma força motriz 

indispensável na análise com neuróticos. 

Todavia, embora a transferência seja encontrada em muitas 

facetas da vida e assuma diferentes formas (fortes sentimentos 

pelo contador, furtos cada vez mais descarados, 11 provocações ao 

policial rodoviário, concordâncias escrupulosas com convenções 

etc. ) ,  nem tudo que alguém encontra na situação psicanalítica 

é transferência. 

Nem tudo é transferência 

Transferência é colocar o inconsciente em funcionamento. 
Lacan (1978, p. 267) 

A antiga analista de um paciente meu sempre atrasava possi

velmente dez minutos ou mais em todas as sessões com duração 

de tempo fixo. O paciente não se sentia exatamente desconsidera

do pelos pais e nem se queixava, por exemplo, de que um de seus 

pais estaria sempre atrasado para levá-lo para a escola ou buscá-lo 
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depois das atividades extracurriculares. Por isso, quando eventual

mente expressava aborrecimento pela analista que muitas vezes 

chegava tarde, não seria considerado tratar-se de transferência per 

se: ele estava aborrecido com ela, como podia se aborrecer com 

qualquer outra pessoa que agisse como se o tempo dela fosse mais 

importante que o seu. Ele pode, é claro, ter ficado mais chateado 

com ela do que com o encanador, digamos assim, que fez a mesma 

coisa, por causa da importância que ela tinha em sua vida, em par

te pelo resultado de outras transferências, mas seu aborrecimento 

por ela ter se atrasado repetidas vezes não pode ser denominado 

de transferência. 

Nem pode ser criticado pela forma como reage a todos à sua 

volta - ele deve rapidamente pensar que todos agem como se o 

tempo deles valesse mais do que o seu, por exemplo - como os 

analistas gostam de presumir. Não devemos concluir que a ma

neira com que o paciente reage à analista seja necessariamente 

a maneira com que reage a todo mundo, como se não houvesse 

formas específicas de se comportar com diferentes pessoas. 1 2  

Afinal, a analista provavelmente se apresenta a ele mais como 

uma tela em branco ou um "espelho" (Freud, 1912b/1958, p. 1 18) 

do que a maioria das pessoas em sua vida, o que presumivelmen

te o autoriza projetar e repetir mais aspectos de relacionamentos 

e situações do passado com ela do que ele seria capaz com cole

gas, amigos e amores, que não têm a pretensão de ser "a mulher 

sem qualidades" (parafraseando o título do romance inacabado 

de Robert Musil) . Embora transferência seja encontrada em to

dos os aspectos da vida das pessoas - elas obviamente projetam 

e repetem no local de trabalho e em casa - elas geralmente têm 

diversas formas diferentes de se relacionar com os outros em seus 

repertórios, sendo amigáveis e cooperativas com algumas, obse

quiosas com outras, e ainda competitivas e não cooperativas com 

outras, por exemplo. Sugerir que o paciente deva agir com todos 
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da mesma forma, como faz com a analista é forçar demais: é uma 

abdução no sentido de mundo para Pierce (ver Eco, 1984), e não 

uma inferência! 

Há, é claro, casos em que um paciente presume que as pessoas 

estão sempre tentando humilhá-lo ou convencê-lo de que ele é inú

til, e qualquer coisa que a analista fizer será interpretada como uma 

confirmação disso. Mas muitas vezes, conforme o caso do paciente 

que mencionei antes, cuja analista sempre se atrasava para as ses

sões, não é o "jeito habitual de ser" do paciente ou seu "complexo de 

inferioridade'' que está atuando (através da chamada identificação 

projetiva ou outra coisa), mas sim "o jeito habitual de ser" da analista 

ou a contratransferência que a faz se atrasar sistematicamente. 

Ao mesmo tempo que é sempre útil ver se há mais do que 

aparenta o aborrecimento do paciente com tais coisas, os ana

listas devem reconhecer suas próprias contribuições em tais 

situações. Isso não significa que eles deveriam desabafar com 

seus pacientes, explorando com eles seus próprios motivos por 

chegarem tarde, mas deveriam articular um compromisso para 

chegarem na hora, daqui por diante, e trabalhar em supervisão 

ou em suas análises pessoais os motivos inconscientes que estão 

em jogo. Talvez a analista tenha passado a não gostar do paciente; 

talvez ela sinta que ele está ali relaxado e que ela pode facilmente 

executar algumas tarefas antes das sessões, sem que ele fique per

turbado; ou talvez ele tenha estimulado sutilmente seus atrasos 

por não reclamar deles, por gostar de se sentir superior ou por 

ter queixas dela. Muitas outras coisas poderiam ser trabalhadas 

também, é claro, mas eles acham menos importante a relação real 

entre a analista e o paciente, enquanto indivíduos, do que a trans

ferência; na verdade, em muitos casos, a transferência pode não 

ter nada a ver com eles, enquanto a contratransferência estiver 

fazendo o papel principal.13 
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Deveria ser óbvio que a contratransferência não é mais sim

ples do que a transferência: pode envolver também a repetição de 

uma situação passada ou paralela (como, por exemplo, quando a 

analista traz um problema de casa para o consultório, ou um pro

blema de um paciente durante o trabalho com outro paciente) com 

componentes imaginários, simbólicos e reais. Como mencionei no 

Capítulo 4, Lacan (2006, p. 225) definiu contratransferência muito 

amplamente, quando a caracterizou como "a soma total dos pre

conceitos, paixões e dificuldades do analista, ou mesmo de sua 

informação inadequada, em qualquer momento do processo dia

lético" da análise (ver também Lacan, 1988a, p. 23). 

Essa ampla definição nos permite ver que mesmo a perspectiva 

da analista sobre a teoria psicanalítica pode funcionar de forma 

contratransferencial; se ela acredita na existência da "identifica

ção projetivà: poderá ver (como veremos depois neste capítulo) 

o aborrecimento do paciente com ela, como citei acima, por seus 

constantes atrasos, como sendo parcialmente da responsabilidade 

do paciente: pode estar propensa a pensar que ele estava "proje

tando nelà' suas crenças de que todos colocam seus desejos acima 

dos dele, ou tiram vantagem dele, e acabou fazendo com que ela 

cumprisse suas expectativas! Os analistas talvez não só tenham 

"conhecimento inadequado': pois deixam de estudar importantes 

literaturas psicanalíticas, como também, na medida em que abra

çam conceitos psicanalíticos, transferem convenientemente o ônus 

pelas dificuldades no tratamento deles para o paciente. A contra

transferência inclui os próprios preconceitos e tudo o que cega, 

independentemente da forma que tomem: seja  porque a analista 

se recuse a considerar qualquer teoria, ou se acha incapaz de ver 

alguma coisa no caso diferente das suas noções preexistentes na 

psicologia pop que ela aprendeu com os meios de comunicação; 

conceitua o caso a cada semana, dependendo do que tenha lido; 

conta excessivamente com a teoria nas sessões, a ponto de não 
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conseguir ouvir o que o paciente está dizendo, e tenta comprimir 

o que acontece nas sessões em um formato de sua teoria preferida; 

ou tenta usar o caso para embasar suas próprias teorias recém

-formuladas, adequando os "fatos" à sua própria estrutura. Tudo 

isso pode, no meu ponto de vista, ser proveitosamente pensado 

como parte essencial da contratransferência da analista. 

Como lidar com a transferência 

Se a psicanálise é um meio, então situa-se no lugar do amor. 
Lacan (1973-197 4, 18 de dezembro, 1973) 

Tendo falado um pouco sobre como reconhecer o que, em uma 

situação analítica, é devido à transferência e o que não é (devido, 

em vez de contratransferência), 14 vamos voltar ao chamado lidando 

com a transferência. 

Embora os parâmetros de transferência, que até agora tenho 

delineado, possam chegar ao leitor como uma ideia abstrata, a ex

periência da transferência pode ser tudo menos considerada ponto 

de vantagem da analista, que está na ponta final da recepção, ou do 

paciente que está em seu controle. 

Transferência positiva 

Eu diria que transferência positiva é quando a pessoa em 
questão, o analista neste caso, é considerada; transferência 

negativa é quando a vigiamos. 
Lacan (1978, p. 124) 

Em certos casos, o paciente se pega pensando na analista boa 

parte do tempo, querendo saber de sua vida, e quem sabe até ten

tando saber mais a seu respeito; resumindo, ele se apaixonou ou 
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está, de alguma forma, obcecado por alguém que pouco conhece 

ou que tem algumas características da mulher por quem ele se in

teressou no passado (se é que alguma mulher interessou a ele no 

passado) . A analista pode nem ser fisicamente atraente para ele, 

talvez algumas décadas mais velha ou mais nova, pode se vestir de 

forma que ele ache que não a favorece ou que indique classe, cultu

ra ou meio social que seja repugnante para as suas suscetibilidades, 

e ainda por alguma razão ele pode se achar muito entusiasmado e 

ansioso para vê-la a cada nova sessão. (Este tipo de paixão também 

ocorre entre pacientes que são do mesmo sexo de seus analistas.) 

O paciente acha que encontrou alguém que o ouve de verdade, 

que pode entendê-lo, e quem sabe até seja capaz de ajudá-lo neste 

momento de necessidade. Ela lhe parece bem informada - alguém 

que sabe, ou consegue saber, qual é seu problema e como resolvê- · 

-lo. Resumindo, ele a vê como uma figura positiva do passado, 

como alguém que, ao menos em um determinado momento, pa

rece aberta, querendo e podendo ajudar. Contudo, ele não experi

menta a transferência como transferência. Não diz a si mesmo, ''A 

única razão para eu me sentir desse jeito a respeito de minha ana

lista é porque ela me lembra o jeito que minha mãe tinha, quando 

eu era pequeno, e ela age como uma mãe para mim''. Ao invés, 

ele vivenda isso comó um forte sentimento por essa pessoa em 

particular, aqui e agora. É apanhado nisso, não consegue tomar 

distância: sua paixão pela analista parece muito real. 

Uma vez que sua transferência tomou essa forma e não inter

fere com o trabalho que está sendo feito em terapia, não há ne

cessidade de intervir de nenhuma maneira para moderar seu entu
siasmo.15 A psicanálise explora um tipo de excitamento (energia 

libidinal) gerado pela situação analítica e pela identificação equi

vocada que a promove; não há tentativa de neutralizar ou dissi

par, conforme outras formas de tratamento fazem. Quando uma 



B RUCE F INK 229 

das minhas supervisionandas me disse que estava com problemas 

por conta de um paciente ter dito a ela, "As vezes eu acho que a 

única razão para eu pegar o ônibus e vir à terapia é porque você 

é bonità', eu respondi, "Pelo menos isso é bom para você". Mais 

tarde ela me disse que minhas palavras tinham ajudado muito 

a ela e à análise, por perceber que não importava se o interesse 

que o levou à terapia fosse estético ou erótico, contanto que ele 

. se comprometesse com o trabalho de investigação e mudança de 

vida. Quando o paciente tem esse tipo de transferência positiva 

à analista, a analista se empenha em levar o paciente a iniciar 

o trabalhoso processo de análise, sem que seja por amor a ela, 

começando a recordar certas partes de seu passado, e também os 

sonhos e fantasias a que ele habitualmente não dá atenção, e fazer 

associações a eles. É um trabalho duro, e o paciente precisa de · 

toda motivação que puder ter. 

Lembre-se de que a psicanálise começou com uma história de 

amor: Anna O. (cujo  nome verdadeiro era Bertha Pappenheim) 

propôs a "cura pela falà' por amor a Joseph Breuer, o atento jovem 

médico que a atendia em domicílio de manhã e de noite duran

te horas, algumas vezes. Ele era a única pessoa cuja presença ela 

notava e com quem falava durante algumas fases do tratamento 

(Freud & Breuer, 1893 - 1895/ 1955, pp. 2 1 -47). No início (da psica

nálise) era amor. E seu amor foi inspirado por um homem que, in

dependentemente dela achar bonito ou não, era um médico muito 

respeitado, e ela presumia que ele soubesse algo de sua vida que 

pudesse curá-la (mesmo assim, a história mostra, ela era a única 

que tinha o conhecimento, e ele era simplesmente inteligente o su

ficiente para acompanhá-la). Embora partes da história de amor, 

com as quais nascia a psicanálise, não tivessem sido "viveram fe

lizes para sempre': a verdade é que o amor, inspirado pela crença 

de que a outra parte possui o conhecimento, foi a mola mestra do 

tratamento que Anna O. inventou. 
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Muitos alunos graduados em psicologia clínica que supervi

sionei tentam rapidamente dissipar a crença do paciente de que 

eles têm considerável conhecimento daquilo que os atormentam. 

Normalmente fazem isso em nome da honestidade, digamos as

sim, e para garantir ao paciente que ele tem tanto poder no re

lacionamento quanto o clínico. Tão louváveis quanto podem ser 

seus objetivos - e de fato é o paciente que tem a maior parte do 

conhecimento, a analista fica com a menor parte, especialmente 

no início do tratamento - eles sempre acabam minando a crença 

do paciente ao procurar ajudá-lo. Ao invés de "capacitá-lo", eles 

acabam incapacitando-o, fazendo com que se sinta deprimido e 

desanimado. Ele sente que não tem conhecimento que possa ser 

útil nesse campo; se tivesse, não se encontraria na situação em que 

está, em primeiro lugar. É sempre muito importante que ele acre

dite que alguém tem conhecimento para poder ajudá-lo; dissipar 

essa crença é tirar seu último resquício de esperança. Consequen

temente, esta tentativa de intervir na transferência de conhecimento 

do paciente para a analista pode levar à desesperança. 

Tentar convencer o paciente, logo no início, de que ele tem tan

to, se não mais, conhecimento quanto a analista é provável que dê 

certo quando a analista é jovem e trabalha em um centro de treina

mento em que todas ás terapeutas estão diante de seus primeiros 

pacientes ou têm apenas um ou dois anos de experiência. Em tais 

casos, os pacientes geralmente sabem que eles terão os resultados 

pelos quais pagaram, digamos - que seus terapeutas têm compara

tivamente menos "experiêncià' do que outros terapeutas da cidade 

que já têm muitos anos de prática. 

Apesar disso, em diversos casos, o paciente simplesmente sente 

que a analista "protesta demais" e está sendo reservada ou tentan

do se privar de seu sentimento de inferioridade. A afirmação de 

Sócrates sobre não saber nada (exceto sobre amor) nunca convenceu 
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seus discípulos, que continuaram acreditando que ele era uma ver

dadeira fonte de conhecimento. Isso nos leva a um ponto impor

tante da técnica psicanalítica: a tentativa de dissipar ou "liquidar" 

a transferência do paciente está fadada ao fracasso, porque a 

recusa da analista - por exemplo, "Possivelmente não saberei qual 

é o problema, é você que tem o conhecimento aqui" - é ouvida 

pelo paciente como vindo da pessoa que ele projeta que seja: uma 

. 
pessoa muito bem informada (se não fosse, ele se pergunta, por 

que seria analista?). A tentativa de mitigar um dos mais pesados 

aspectos da transferência, comentando ou interpretando-a a partir 

da própria transferência (isto é, quando alguém é objeto da trans

ferência do paciente em oposição a uma terceira pessoa, como um 

amigo, colega, ou médico), acabará falhando pela mesma razão. 

Se o paciente, por exemplo, perceber que a analista está brava com 

ele e a analista negar, sua negação será ouvida pelo paciente como 

vinda de alguém que ele presume que esteja bravo; na verdade, ele 

pode tomar a negativa em si como um sinal de raiva! 

No entanto, a maioria dos analistas parece concordar com o 

ponto de vista de Freud ( 1913/1958), que devemos interpretar a 

transferência quando ela começar a chegar na resistência: 

Enquanto as comunicações e ideias do paciente fluírem 

sem obstrução, o tema da transferência deveria ficar in

tocado. Deve-se aguardar até que a transferência [o lidar 

com ela], que é o mais delicado dos procedimentos, 

torne-se resistência. (p. 139) 

Parece que não eles não percebem que uma interpretação da 

transferência, que é proveniente do objeto transferencial, à ana

lista não seja uma saída da transferência, mas que simplesmente 

reproduz a transferência; a respeito, Lacan (2006, p. 591)  disse: 
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"o discurso da analista é [sempre] ouvido como vindo da transfe

rência do Outro': Se, por exemplo, a analista for associada a uma 

figura paterna crítica, sua interpretação será ouvida como crítica; 

se ela for associada com uma figura sedutora, sua interpretação 

será ouvida como sedutora. Não conseguimos algum tipo de me

taposição fora da transferência interpretando-a (apesar das reivindi

cações dos terapeutas, como Levenson, 1995, p. 88, de que pode

mos "metacomunicar") .  Permanecemos profundamente imersos 

na transferência. Como Lacan ( 1967- 1968, 29 de novembro, 1967) 

disse, "não existe transferência da transferência", querendo dizer 

que - como não há um modo de pensar sem depender da linguagem, 

que nos possibilite discuti-la como um todo, sem ter que depender 

da linguagem em si em nossa discussão - não há como tomar certa 

distância da transferência para poder discutir o que está aconte

cendo na própria transferência (ver também Lacan, 1998b, p. 428). 

A interpretação de transferência é um ciclo vicioso! 

Os analistas tentaram ficar fora desse ciclo vicioso, dividindo 

o paciente em duas partes: o "ego experienciador" e o "ego obser

vador" (Sterba, 1934). O truque, na visão deles, é convidar o ego 

observador, considerado "racional': a ficar fora da transferência (a 

qual é presumivelmente envolvida pelo ego experienciador) em 

determinado metaespaço, um espaço fora da transferência onde 

analista e paciente podem se encontrar como egos observadores 

"aceitáveis" e concordarem com o que está acontecendo entre os 

egos irracional, imoderado e experimental, que são capturados na 

transferência/ contratransferência. 16 

Pode parecer que eu esteja sendo irônico aqui, mas diversos 

outros autores usaram esses mesmos termos, como se "racional': 

"irracional': "aceitável" e "imoderado" fossem categorias simples, 

úteis, 17 que pudessem ser associadas, sem problemas, a um ou ou

tro agente psíquico, e como se - mesmo que pudesse ser feito 
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um acordo do que está acontecendo entre aceitável, "desinteressa

do': egos observadores fazendo um "intervalo" na estufa da relação 

transferencial - alguma coisa mudasse quando retornassem para 

a estufa (além de incentivar o paciente a suprimir toda e qualquer 

reação transferencial no futuro).  O paciente, por exemplo, prova

velmente permanecerá tão hipersensível a críticas como era antes, 

mas pode começar a "falar de forma condescendente" de sua 

. grande indignação quando se lembrar da discussão com a analista, 

no sentido de que ele se sentia constantemente criticado por seu 

pai quando criança, o que é a origem de sua hipersensibilidade à 

crítica hoje. A conclusão é que ele continuará bravo, mas aprende

rá como suprimir sua raiva depois do fato, ao invés de atuá-la. Ou 

ainda experimentará os comentários de mulheres sobre ele invaria

velmente como sedução, mas aprenderá como "argumentar consigo 

mesmo': fazendo-o lembrar-se de cada ocasião em que ele experi

mentou seus comentários daquela forma, por causa das coisas que 

ocorreram com sua mãe. Tal é a utilidade (ou inutilidade, conforme 

o caso) de se buscar ajuda do ego observador do pacienteP8 

Gill ( 1982) é um dos principais defensores, no mundo psicana

lítico não kleiniano (discutirei Klein ainda neste capítulo), da inter

pretação sistemática da transferência, ainda que reconheça algo (que 

aparentemente viu como uma simples anomalia ou curiosidade, mas 

mesmo assim repetiu-a várias vezes em seu livro) que parece cor

roborar com a visão de Lacan de que normalmente não tem senti

do interpretar a transferência. Gill indicou que, nas transcrições de 

sessões inteiras que ele fornece no volume 2 de seu trabalho, pode

-se ver "com que regularidade a análise da transferência tem suas 

próprias repercussões na transferência - muitas vezes repercussões 

que resultam no decreto dos mesmos padrões de interações a que se 

referem as interpretações" ( Gill & Hoffman, 1982, p. 8; observações 

similares são feitas nas pp. 105-170). Ele indica, por exemplo, que 

quando o analista, do sexo masculino, trabalhando com um paciente 
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do mesmo sexo, que Gill chamou de "Paciente E': fez uma interpre

tação no sentido de que o paciente estava preocupado que houvesse 

"algum componente homossexual em seu relacionamento com o 

analistà: o paciente ouviu a interpretação "como uma abordagem 

homossexual" ou alguma insinuação (p. 105). O analista, nesse caso, 

tinha sido aparentemente percebido, há algum tempo, pelo paciente 

como se estivesse estimulando o paciente a formar um vínculo ho

moerótico com ele, e a interpretação .do analista foi levada pelo pa

ciente como uma confirmação do que ele já havia suspeitado. Outro 

paciente, que Gill chamou de "Paciente G': estava sentindo há algum 

tempo que ele estava competindo com seu analista e perpetuamente 

perdendo a disputa. Quando seu analista comentou finalmente so

bre isso, o paciente "sentiu cada interpretação como uma confirma

ção da disputa. Mesmo as interpretações [que seriam] exatamente 

sobre isso" - por exemplo, o analista disse, "Minha fala que você 

sentiu como uma disputa em que estou superando você é, no entanto, 

um outro movimento neste jogo para você se superar" - foram 

"experimentadas como se fosse um jogo para estar um passo à frente 

do concorrente: por parte do analista (p. 170). Quando seu analista 

lhe disse que ele parecia querer sua aprovação, o paciente concluiu 

que isso seria só mais uma forma de dizer que ele estava errado e 

fracassado. Quando o analista comentou que o paciente sentia que 

ele o punha para baixo, o paciente levou o comentário como se fos

se outra tentativa de colocá-lo para baixo (pp. 162-164). A fala do 

analista é ouvida como se viesse da pessoa a quem o paciente atribui 

ser, e não como proveniente da pessoa que o analista é ou pensa ser, 

ou como proveniente de algum observador externo. Neste sentido, 

a interpretação da transferência, que pretende supostamente "resolver" 

ou "liquidar" a transferência, acaba simplesmente nutrindo-a, 

tornando-a ainda mais intensa e pesada.19 

Esta é uma das razões por que os lacanianos proferem com fre

quência interpretações curtas que omitem o sujeito da declaração 
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(evitando, por exemplo, "eu acho") e que consistem basicamente 

das próprias palavras do paciente - possivelmente encadeadas em 

uma ordem um pouco diferente - de tal forma que não fique intei

ramente claro ao paciente quem é o autor das declarações. Assim 

fica mais difícil que essas interpretações (ver Capítulo 5) sejam ex

perimentadas e rejeitadas "como vindas do Outro transferencial': 

Apesar de todas essas considerações teóricas sobre a interpre-

- tação da transferência e um segundo volume de transcrições de 

sessões, que pretendem mostrar ao leitor como detectar e inter

pretar a transferência, Gill forneceu pouca ou nenhuma evidência 

de que a interpretação da transferência leva a uma mudança dura

doura nos pacientes por ele citados. As possíveis fontes e a evolução 

do Paciente E, o medo da intimidade e da homofobia nunca foram 

mencionados, nem as prováveis causas da disputa com figuras de 

autoridade do Paciente G. Com esses dois pacientes fica claro que 

o medo e a disputa caracterizaram muitas de suas relações com os 

outros, ainda que o leitor não tivesse muito mais que um vislumbre 

de suas ligações com as histórias dos pacientes. Tão importante 

quanto pode ser para os analistas estarem em sintonia com as "alu

sões à transferêncià' ( Gill, 1982, p. 2 1 )  nas histórias dos pacientes 

contadas durante as sessões, e tão importante quanto pode ser le

var os pacientes a elaborar essas alusões em detalhes, virtualmente 

cada interpretação direta da transferência, nas sessões que Gill e 

Hoffman coletaram, levou a um dilema, a uma situação lamen

tável, cujos casos apresentados foram deduzidos por eles mesmos 

com grande dificuldade. Involuntariamente, Gill e Hoffman for

neceram ampla evidência de que é contraproducente interpretar a 

transferência. 

Embora não se veja qualquer grande resultado benéfico para 

os pacientes apresentados, é possível ver que a tentativa, por parte 

de alguns analistas cujas sessões foram incluídas no volume, de 
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encontrar alusões à transferência em todo lugar, e sistematicamente 

interpretá-la, levou-os a examinar os aspectos mais básicos da 

técnica psicanalítica: 

• Examinaram atos falhos (o paciente G disse "estou com raiva 

de mim" ao invés de "estou com raiva dele': implicando em 

algo bem diferente, de fato; Gill & Hoffman, 1982, p. 174). 

• Falharam ao perceber metáforas mistas (o Paciente G dis

se, referindo-se aos momentos finais da terapia, "O tempo 

está acabando. A areia da bola de cristal acaba dia 21 de 

julho': obviamente querendo dizer "ampulhetà' e não "bola 

de cristal': e ainda se referindo de forma bem transparente 

sobre a ideia de que o analista era, ou acreditava ser, clarivi

dente - se não cartomante; p. 156). 

• Raras vezes pediram aos pacientes para terminarem as sen
tenças, permitindo que seus pacientes censurassem muitos 

pensamentos, muitos dos quais começavam com uma alu

são direta a um pensamento ou sentimento sobre o analista 

[por exemplo, "Você realmente.::; levando à suspeita de que 

esses analistas nem precisariam trabalhar muito para obter 

informações sobre "alusões indiretas à transferêncià' se ti

vessem simplesmente se empenhado mais para levar seus 

pacientes às · associações livres (talvez estivessem procuran

do pela transferência em lugares errados)] .  

• Não prestaram atenção à especificidade do uso da linguagem 
de seus pacientes (o Paciente E usou a palavra homossexual 

para se referir a um ato sexual específico, enquanto seu ana

lista o usou como quis, como se fosse ele que determinasse 

o significado das palavras) e permitiram que formulações 

ambíguas proferidas pelos pacientes passassem despercebi

das, como se fossem perfeitamente compreensíveis. 20 
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• Permitiram que seus pacientes falassem monotonamente e 

interminavelmente sobre minúcias de suas semanas, ao invés 

de os levar a falar sobre algo mais relevante, parecendo se 

apegar a "alusões à transferêncià' como um último esforço 

para que dissessem alguma coisa significativa durante as ses

sões ( Gill, 1982, pp. 21-22; Gill & Hoffman, 1982, pp. 149-154). 

Tenho para mim que é muito mais provável que a analista se 

· mantenha em sintonia com a transferência, em todas as suas varia

das formas, se seguir os princípios gerais delineados nos capítulos 

anteriores, do que se ela se concentrar exclusivamente na transfe

rência (ou em alguma outra coisa relativa a isso) e tentar entender 

tudo que o paciente diz em termos daquilo que significa para ela 

e seu relacionamento com ele. A última hipótese provavelmente 

a faça escorregar em um registro imaginário e deixar de ver algo 

simbólico, digamos assim.21 

Transferência excessivamente positiva 

Não temos o direito de contestar que o estado da paixão, que 
aparece durante o tratamento analítico, tenha o caráter de 

um "amor genuíno". 
Freud (1951a/1958, p. 168) 

Conforme já observado, enquanto a analista for capaz de cana

lizar o entusiasmo do paciente pela análise e a paixão pela analista 

em um genuíno trabalho psicanalítico, ela não precisa fazer nada 

de especial, exceto evitar minar a crença do paciente de que ela 

possui o conhecimento sobre o que o aflige e de como pode ajudá

-lo. Vamos supor, no entanto, que o paciente atinge um ponto em 

que sua paixão vá tão longe que ele comece a vir às sessões não 

para se tratar, mas simplesmente para se expor ao calor da presen

ça da analista maravilhosa e iluminada. Se não adianta interpretar 
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seu amor como não sendo pela analista, mas por alguém mais,22 

o que deve ser feito? Aqui a transferência se tornou resistência ao 

trabalho de análise: "Qualquer coisa que interfira com a conti

nuação do tratamento pode ser expressão da resistêncià' (Freud, 

1915a/ 1958, p. 162).23 O que concretamente pode ser feito, uma 

vez que a interpretação também está fadada a falhar, ou a alienar o 

objeto, apelando para um ego observador que presume-se que não 

esteja apaixonado? 

Em geral, a melhor política é fazer o mínimo necessário para 

trazer o paciente de volta ao tratamento. A analista não deveria 

acusar o paciente de estar apaixonado por ela; pode ser suficien

temente simples fazer menos contato visual e dar menos atenção 

quando o paciente não estiver dizendo nada, mostrar-se indi

ferente quando ele parecer contente por estar ali, ou perguntar 

sobre seus sonhos, devaneios, e fantasias. Se necessário for, ela 

pode fazer uma ligação entre a situação atual e as cenas do pas

sado do paciente já relatadas, em que algo análogo ocorreu (por 

exemplo, aqueles momentos felizes de sua infância em que ele se 

deitou feliz no chão da cozinha, enquanto sua mãe assava pão, 

saboreando o calor do forno e o delicioso aroma). Isto mantém 

a ênfase em · uma situação similar, sem pontuar explicitamente 

o amor do paciente, o qual ele talvez nem tenha consciência, ou 

orgulho, ou queira reconhecer. 

Em todo caso, a analista precisa se preocupar essencialmente 

com uma questão totalmente diferente: por que uma manifestação 

de transferência de amor está ocorrendo naquele instante? Espe

cialmente quando a transferência de amor não aparece exatamente 

no início da análise (amor intenso que surge exatamente no início 

da análise pode sugerir um diagnóstico de psicose, não neurose), 

e sim mais tarde, o que geralmente ocorre é que, face à virtual im

possibilidade de falar sobre algo, de colocar em palavras alguma 
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experiência traumática, o paciente desviou sua atenção para algum 

aspecto da própria analista. Ele se frustrou na tentativa de se lem

brar ou formular algo e sua atenção alternou para a única pessoa 

ali com ele na sala: a analista. Pode ter ocorrido a ele algo sobre ela 

· que o incomodou (por exemplo, o jeito que ela apertou sua mão 

naquele dia, a roupa que estava usando, um novo objeto de arte no 

consultório, ou algum comentário feito por ela na sessão passada), 

. ou ele pode de repente se lembrar de alguma coisa positiva sobre 

ela (por exemplo, seu sorriso ao cumprimentá-lo, seu jeito de an

dar, ou sua presença). 

Nesses casos, a transferência não se torna resistência, como no 

exemplo dado em que o paciente simplesmente se sentia aquecido 

na presença da analista; pelo contrário, a resistência ao trabalho de 

simbolização erigida pelo real traumático deu lugar à transferência 

como uma tática diversionista, como forma de desviar a atenção 

dos "núcleos patogênicos" (Freud, 1912a/ 1958) do problema que 

o paciente está tentando combater com algo que não é transparen

temente vinculado a isso.24 Conforme Lacan (1978, p. 145) coloca, 

"Transferência é tanto um obstáculo para a lembrança como o fe

chamento do inconsciente, o que resulta na falha em atingir o alvo 

no momento certo': Em outras palavras, a transferência surge no 

momento em que o paciente se vê incapaz de aproximar-se um 

pouco mais (com ou sem a assistência da analista) daquele núcleo 

patogênico, incapaz de "atingir o alvo':zs 

O paciente certamente pode não estar consciente de criar esse 

desvio. De fato, ele provavelmente quase nunca está consciente disso 

em tais casos: é enganado pela manobra diversionista, assim como 

a analista. Se a analista consegue reconhecer a transferência aqui 

como desvio, ela perceberá que estavam se aproximando do núcleo 

patogênico e tentará encontrar maneiras de ajudar o paciente a con

tinuar se aprimorando. A transferência surge consistentemente em 
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tais momentos que poderíamos, de fato, provavelmente presumir 

que uma transferência em particular é um produto da resistência 

(entendida como real resistência para a simbolização e como a re

lutância do paciente em falar alto certas coisas para a analista, por 

medo de sua reação, que seja uma crítica, censura moral, perda da 

estima aos olhos da analista, ou qualquer outra coisa) mais do que 

presumir que a transferência em si tornou-se resistência. Afinal, se 

não era antes, por que de repente se tornaria agora? 

Transferência não tão positiva 

Em e de si mesma, a transferência constitui 
uma objeção à intersubjetividade. 

Lacan (1968a, p. 18) 

Quando surge como desvio de um trabalho difícil de simbo

lizar o real, a transferência não é sempre especialmente positiva. 

Considerando que o paciente fica frustrado com a dificuldade da 

tarefa, ele talvez ache que a analista não o esteja ajudando, até mes

mo deliberadamente, pois acredita que a analista conhece a resposta 

que ele procura e se ela se recusa a fornecer, deve estar deliberada

mente sonegando alguma coisa a ele! No entanto, uma vez que ela 

não tenha a resposta de fato, o melhor que pode fazer é evitar falar 

de qualquer pensamento ruim sobre ela, que possa chegar à mente 

do paciente como significado manifesto, e tentar ajudá-lo com o 

que tiver à mão. 

Isto requer uma postura contraintuitiva por parte da analista: 

ela deve, em primeiro lugar, ter em mente que a maioria ( esperan

çosamente, a vasta maioria) dos pensamentos positivos e negativos 

do paciente sobre ela e suas reações não têm nada a ver com ela 

enquanto pessoa, ser humano que vive e respira, com sua própria 

personalidade, gostos, valores e assim por diante. Estão, ao invés 
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disso, relacionados a uma posição preexistente da economia física 

do paciente que ela ocupou. É isso, precisamente, que chamamos 

de transferência! No entanto, parece ser a coisa mais fácil de es

quecer e os terapeutas têm quase que uma incurável tendência a 

cair na armadilha de pensar que referem-se a eles, quando não (e 

de pensar que não é sobre eles quando é, como veremos depois). 

Enquanto a analista trabalha para manter sua própria contratrans

ferência no menor nível, os pensamentos do paciente e suas reações 

a eles estão relacionados ao trabalho que estão fazendo, e não à ana
lista propriamente. 

Conforme Lacan ( 1968a, p. 18) nos lembra, a própria existên

cia da transferência "constitui uma objeção à intersubjetividade". 

A situação analítica não é um fórum em que dois indivíduos dife

rentes se encontram enquanto sujeitos, porque o indivíduo da pri

meira parte (digamos assim) presta-se a toda e qualquer projeção 

convocada pelo indivíduo da segunda parte. Isso significa que algo 

essencial sobre sua própria subjetividade desaparece no encontro, 

ficando à margem. Mesmo assim, Lacan foi um proponente da 

ideia de intersubjetividade nos anos 1950, quando percebeu que 

falar sobre a situação analítica como intersubjetiva seria dissimular 

a existência da transferência. 26 

É contraintuitivo para a analista sempre ter em mente que a 

maior parte dos pensamentos e reações do paciente, que parece 

ser sobre ela1 na verdade não tem nada a ver com ela, porque no 

dia a dia a maioria de nós � propensa a considerar o que os outros 

pensam e falam sobre nós de forma bem pessoal. Mas, mesmo no 

cotidiano, faríamos bem se percebêssemos que as pessoas pensam 

e dizem todo tipo de coisas sobre nós, que tem um pouco, se é que 

tem, a ver com o que somos como pessoas e muito a ver com suas 

próprias lutas e conflitos (seja  porque se sentem negligenciadas ou 

inadequadas, ciumentas, irritadas com todos, ou qualquer outra 
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coisa, levando as pessoas a se perguntarem se uma relação sujeito

-sujeito é possível). E, embora em nossa vida amorosa muitos ten

dem a aceitar críticas de um amor, manifestamente, dada a preva

lência da transferência e da projeção em relacionamentos, muitas 

vezes é melhor perceber que a crítica em questão diz respeito a ou

tra pessoa na vida amorosa (alguém do passado ou o amor atual). 

Na vida cotidiana, precisamos aprender a nos ver como ver

dadeiros alvos de críticas das outras pessoas (ou brincadeiras, sar

casmos, comentários depreciativos) e mesmo de elogios, e preci

samos até mais no setting analítico. A medida que o paciente não 

experimenta a transferência como "mera projeção" e ao invés disso 

leva seu aborrecimento para a analista como uma verdade absolu

ta, a analista precisa fazer um esforço especial para não aceitar críticas 

no espírito em que foi dado, ou responder da mesma forma. Se não 

for assim, ela vai acabar debatendo as críticas com o paciente ("Eu 

também estou tentando ajudar"), desaprovando suas acusações ("eu 

fiz duas novas interpretações ontem"), replicando com sua própria 

crítica ("é você que não está cooperando"), ou simplesmente fican

do brava. Ao invés disso ela deve tentar se colocar em um nível 

diferente: deve aprender como não reagir como se ela fosse o ver

dadeiro alvo da crítica, lembrando-se o tempo todo (pelo menos 

tentando) que ela está lidando com a transferência. 27 

Sua meta nas comunicações com o paciente não é acusá-lo de 

estar projetando coisas horríveis nela, que é uma pessoa tão refina

da, ordenando que ele, de alguma forma, separe da mente as figu

ras do passado, com as quais está furioso, da tão bem-intenciona

da analista, que é uma pessoa que tem seus direitos. Se o paciente 

conseguisse mantê-las totalmente separadas, ele não poderia mais 

projetar coisas na analista. Isso colocaria a análise rapidamente em 

perigo, porque, quando os pacientes não conseguem s·e lembrar de 

certas facetas do passado com outras pessoas, eles tendem a repeti -las 
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com a analista, o que significa que a analista pode, no entanto, ter 

acesso a elas, embora de modo disfarçado e um pouco desajeitado. 

Um de meus pacientes, cuja habilidade para se lembrar sempre re

queria desvio da repetição, contava certa vez sobre como eram as 

coisas quando ele morava com os pais, antes da situação familiar 

mudar drasticamente. Ele se lembrou de estar sentado à mesa com 

o pai após o jantar, mas não conseguia se lembrar direito como 

tinha sido. De repente ocorreu a ele que eu estava bravo com ele, 
- permitindo-me levantar a hipótese de que a sensação dele de eu 

estar bravo não teria relação com alguma coisa que eu havia feito 

ou dito antes, mas sim que lembrava seu pai que às vezes ficava ir

ritado com ele à mesa. Ele confirmou, dizendo que seu pai ficava sem

pre gritando com ele para "comer", o que ele sempre achou muito 

desagradável quando criança. A irritação de seu pai com ele, desse 

modo, emergiu primeiro na projeção da transferência e só então 

como memória. 

Se essa repetição tivesse sido verdadeiramente frustrada - se 

eu, por exemplo, contestasse sistematicamente o sentimento do 

paciente de que eu estaria irritado, eufórico ou cético, quando ele 

sentiu que eu estava (assim ele teria uma visão sobre mim mais 

"baseada na realidade", por exemplo, e não me confundiria com 

outras figuras) - a análise poderia ter perdido uma das principais 

fontes de informação sobre o passado do paciente. Como Freud 

( 1920/1955, p. 18) coloca, "O paciente não consegue se lembrar de 

tudo que está reprimido nele, e aquilo que ele não consegue lem

brar pode ser a parte essencial': Frustrar a repetição daquilo que 

ele não consegue se lembrar, então, é prejudicar a terapia. 28 

A analista deve, então, aceitar todas e quaisquer projeções. 

Ela não pode, por exemplo, dizer ao paciente, "Você está me con

fundindo com sua mãe, mas não sou como elà', pois isso seria 

afirmar sua própria individualidade e frustrar futuras projeções 
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dessa natureza. Ela precisa andar por um caminho estreito: não 

pode rejeitar as projeções do paciente, e não pode responder aos 

seus ataques e insinuações com ataques e insinuações próprios 

(coisa que pode estar propensa a fazer na vida cotidiana). Res

ponder no mesmo tom, fazer com os outros o que eles fazem com 

você, pagar com a mesma moeda como fazem as crianças (ou 

toma lá, dá cá, como muitos adultos e nações fazem) é ficar irre

mediavelmente em dificuldades na dimensão imaginária, em que 

"os sentimentos são sempre mútuos" (Lacan, 1988a, p. 32, 1973-

- 1974, 13 de novembro, 1973), o amor de um provoca o amor 

do outro, o ódio de um provoca o ódio do outro. A analista não 

deve estar "acima disso", e sim situada em diferente dimensão: 

na dimensão simbólica.29 Ela deve pontuar não o simples fato da 

projeção (ela não deve dizer, "Você está projetando!" ou "Você 

está mesmo bravo com outra pessoà'), mas achar um jeito de 

direcionar a conversa para o tópico que estava sendo discutido 

antes de ter ocorrido a reação à transferência.30 

Considere o seguinte exemplo: meu trabalho com certo pa

ciente foi tranquilo desde o início, mesmo ele tendo me alertado 

que, em suas outras análises anteriores, ele tinha se emperrado em 

prolongados silêncios. Durante cerca de dois meses ele contou sua 

história e situação atual, mas com o passar do tempo começou a 

trazer pouca coisa para as sessões: um breve trecho de um sonho, 

um pensamento fugaz, ou um vislumbre de devaneio. Após contar 

um trecho ou um pequeno vislumbre ele caia no silêncio, profes

sando que não tinha tido pensamento algum sobre sonhos, deva

neios ou pensamentos fugazes e que não tinha associações para 

fazer durante a sessão. Fiz o que pude para mostrar a ele vários 

detalhes diferentes dos sonhos, pensamentos e devaneios, mas no 

decorrer de muitos meses as coisas pioraram e ele foi trazendo 

cada vez menos material em cada sessão. 
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Logo começou a faltar às sessões regularmente e não conse

guia dizer mais nada sobre suas ausências, além de que achava as 

sessões dolorosas quando não tinha nada para dizer. Continuou 

pagando todas as sessões, aparecesse ou não, e eu não fiquei muito 

frustrado com suas ausências, até que começaram a ser mais fre

quentes do que uma vez por semana, e eu sabia que isso não era 

um bom presságio. Havia aspectos de sua história que me levaram 

_ a pensar que, por um lado, ele talvez esperasse de mim um discur

so bombástico, que eu me enfurecesse e dissesse a ele que voltasse 

ao trabalho. Seu pai, de alguma forma, tinha sido fraco, uma figura 

ineficaz que, quando bravo uma vez com suas crianças que faziam 

barulho, colocou uma cadeira atrás da parede em um quarto no 

final do corredor e ameaçou, "Da próxima vez vai ser de outro jéi

to': Não estava totalmente claro para o paciente o que ele quis dizer 

com aquilo, mas na verdade nunca aconteceu. O paciente, no en

tanto, sentiu que ele deveria ter sido punido por diversas coisas que 

tinha feito quando criança e adolescente. A raiva do paciente pelo 

pai (por não tê-lo punido; ao que parece, teria aliviado o paciente 

do fardo de punir-se constantemente) estava bem guardada, e sua 

raiva por mim tinha apenas começado a surgir, particularmente 

em um sonho em que eu aparecia em forma de bicho, praticamente 

morrendo de fome e reanimado pelo próprio paciente. Suas repeti

das ausências podem ter sido um jeito dele me pedir que o punisse, 

como sentia que merecia. 

Depois de um período tumultuado, de certa forma, em que o 

paciente fez uma fraca tentativa de encerrar a análise, ocorreu-me 

que ele estaria repetindo algo que aconteceu em sua infância: em 

um ponto de suas brincadeiras sexuais com sua irmã mais nova 

(que sua mãe certa vez surpreendeu, mas entendeu como "per

feitamente natural" - esse foi um dos episódios pelos quais ele sen

tia que deveria ser punido), ele tinha aparecido com a ideia, apa-
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rentemente sua, de que seu pênis ereto "talvez tenha entrado lá [na 

vagina da irmã] ': Aparentemente ele nunca tinha visto sua vagina 

antes do dia em que se propôs a colocar seu pênis lá, e ele carac

terizou sua vagina como parecendo "uma grande ferida vermelhà: 

Ela respondeu à sua provocação gritando "não!" e nunca mais quis 

"brincar de médico". Ele se identificou fortemente com ela (mes

mo . tendo um ponto erótico muito sensível em seu corpo, de um 

dos lados de seus órgãos genitais, que ele mesmo descreveu como 

um tipo de imagem especular, em seu corpo, do clitóris da irmã) 

e eu postulei que ele estava repetindo alguns aspectos dessa cena 

com os papéis invertidos: estava se comportando na análise comi

go como ela tinha se comportado com ele - brincaria comigo até 

certo ponto e então se fecharia. Ele diria alguma coisa para ver até 

onde eu iria e, então, se calaria, e não iria além por conta própria. 

Para conseguir que ele falasse mais claramente sobre esta cena 

em particular, e toda a gama de pensamentos e sentimentos que 

permeou o caso, eu me dispus a pôr um fim ao tratamento do tipo 

"silencioso" que prejudicava a análise. Uma das questões que pare

ceram incomodá-lo foi que ele havia forçado sua irmã a seguir em 

frente. Em certo nível, ele parecia pensar que, se tivesse feito isso, 

ele não teria tanto medo de vaginas (nunca mais olhou para elas 

depois daquele evento com a irmã). À medida que o que acontecia 

na análise era uma repetição daquela cena, ele parecia pensar s.e eu 

o forçaria a seguir em frente - em outras palavras, será que eu faria 

com ele o que ele não fez com a irmã? 

Parecia que a dificuldade do paciente estava em tentar formular 

esta quase impensável questão ("Eu a estuprei?") que parecia desviar 

sua atenção para o relacionamento comigo: imaginando-me crítico 

em relação a ele, e assim ficando mais difícil para ele vir às sessões 

e falar; querendo que eu o punisse por algo (um pensamento? um 

desejo?) e ainda, ao mesmo tempo, esperando escapar da punição. 
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Estávamos aptos a ir além desse momento de inatividade na análise, 

retornando para o que propus ser a fonte da repetição, não por uma 

sugestão minha a ele, de que essa situação difícil em que nos encon

trávamos na análise (eu curioso, ele se afastando) era parecida com 

sua antiga situação com a irmã; uma comparação especulativa, na 

melhor das hipóteses, teria simplesmente dado na mesma do que 

lhe dar um bocado de conhecimento sobre algo que estivesse acon

tecendo na análise, e não teria mudado nada no que diz respeito ao 

recalque que estava provocando a repetição em primeiro lugar. Mais 

do que interpretar sua reação transferencial, que tomou a forma de 

longos silêncios e ausências, o foco ficou no que foi interrompido: 

uma discussão mais completa da cena de infância. 

Acting out 

Mas se, conforme a análise avança, a transferência torna-se 
hostil ou excessivamente intensa e, portanto, necessitando 

ser reprimida, lembrar imediatamente abre caminho à 
atuação (acting out). 

Freud (1914a/1958, p. 151) 

Assim como a analista deve aceitar as projeções do paciente, 

agradáveis ou não, desde que possam oferecer acesso a certos 

aspectos do que foi reprimido, também deve aceitar seu "acting 

out". "Acting out" é um conceito genuinamente psicanalítico, o 

qual, nas últimas décadas, passou a significar nada mais do que 

"acting badly" (atuar mal) ou "acting inappropriately" (atuar ina

dequadamente) na linguagem psicológica comum (ver Capítulo 9 

sobre este último termo), mas Freud o introduziu para referir às 

ações que o paciente empreende fora do consultório, para expres

sar algo de forma deslocada, que ele não foi capaz de expressar no 

consultório, não necessariamente por culpa sua ou da analista. 

Ao descrevê-lo, Freud ( 19 14a/1958) disse: 
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O paciente não se lembra de nada do que foi esquecido e re

primido, mas atua. Ele reproduz, não como memória, mas 

como uma ação; repete, sem saber que a repete. (p. 150) 

À medida que o paciente que apresentei há pouco faltou em 

uma ou mais sessões na semana, devemos dizer que ele estava atu

ando algo que não conseguia se lembrar: o doloroso tratamento 

silencioso que sua irmã deu a ele e seu desejo de, quem sabe, forçá

-la (alguns analistas contemporâneos referem-se a esses longos si

lêncios durante as sessões como "acting in", uma vez que seria a 

expressão do material reprimido nas sessões, que tomou forma do 

ato de permanecer em silêncio).31 

A analista pode tentar encorajar o paciente a falar, mesmo que 

aos gritos, ao invés de atuar, expressar sua raiva verbalmente, ou 

quebrar coisas ou socar alguém, mas se ela tentar proibir toda atu

ação por parte dele, � provável que acabe privando a análise de 

uma de suas possíveis e importantes fontes de informação. E mais, 

o acting out serve como um tipo de corretivo ao analista: exata

mente como as crianças que envolvem atividades destrutivas ou 

autodestrutivas fora de casa, quando sentem que os pais não os 

escutam, os pacientes algumas vezes se envolvem em atividades 

autodestrutivas fora do consultório, quando sentem que seus ana

listas recusam-se a ouvir algo que estão tentando transmitir, ou 

estão recusando levar a sério algo que os pacientes tentam dizer. 

Em outras palavras, as atuações dos pacientes deveriam lembrar 

que, para bom entendedor, meia palavra basta. 32 

Transferência completamente negativa 

Sempre pedem minha opinião sobre casos em que o médico 
se queixa que ele havia apontado sua resistência ao paciente 

e que, no entanto, nenhuma mudança havia ocorrido; de 
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fato, a resistência tornou-se mais forte, e a situação toda 
ficou mais obscura do que nunca. 

Freud (1914a/1958, p. 155) 

Em face da negatividade evidente e persistente por parte do 

paciente, a analista poderia considerar diversas possibilidades di

ferentes - à parte as escolhas óbvias de iniciar o trabalho com um 

bom (ou com um potencialmente novo) supervisor, a supervisão 

· contínua é essencial para o trabalho analítico. 

Se a analista tem pontuado a fala do paciente e procurado fa

zer as interpretações, e suas pontuações e interpretações não têm 

tido efeito, apenas enfurecido o paciente, mesmo que ela as tenha 

introduzido gradualmente e até um ponto em que o paciente pare

ceu estar pronto para ouvi-las, ela deveria, primeiro e antes de tudo, 

considerar a possibilidade de não ter feito um bom diagnóstico do 

paciente: talvez ele seja psicótico, não neurótico, e ela precisa se re

orientar totalmente no tratamento (ver Capítulo 10). O trabalho 

com psicótico como se ele fosse neurótico pode facilmente levar à 

transferência seriamente negativa; supervisionei casos em que mui

tas coisas que não seriam tomadas como persecutórias pelo neuró

tico - tais como pontuação, interpretação, encerramento abrupto da 

sessão, tomar notas, e mesmo pedir para gravar ou filmar as sessões 

(algo que é sempre sugerido pelo supervisor do terapeuta, em certos 

programas de treinamento, sem levar em conta o nível de paranoia 

do paciente) - levaram a terríveis reações negativas por parte do pa

ciente psicótico e algumas vezes até ao encerramento da terapia. 

Se a transferência do paciente começou ligeiramente positiva 

e devagar foi ficando inflexivelmente negativa, e se as tentativas da 

analista em ligar essa negatividade às figuras do passado do pa

ciente e reconceituar o caso (com a ajuda do supervisor) foram 

infrutíferas, a analista precisa considerar a possibilidade de ter se 
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tornado tão intimamente associada, na mente do paciente, a um 

de seus pais ou alguém significativo, com quem ele esteja muito 

irritado ou por quem tem grande rancor, que ela não pode fazer 

nada naquele momento: a única coisa a ser feita é encaminhá-lo a 

outro analista, de preferência do sexo oposto. 33 

Embora existam muitas outras razões para que a negatividade 

evidente e persistente por parte do paciente seja citada aqui no 

texto introdutório, a próxima seção poderá clarear e ir além, pelo 

menos em algumas delas. 34 

Lidando com impasses transferenciais/ 
contratransferenciais 

Na autoanálise o perigo da incompletude é especialmente 
grande. Pode-se ficar satisfeito com uma explanação parcial, 

atrás da qual a resistência pode facilmente estar ocultando 
o que 

talvez seja o mais importante. 
Freud (1935/1964, p. 234) 

Uma verdadeira autoanálise é impossível; 
se assim fosse não haveria neurose. 

Freud (1985, p. 281) 

O trabalho analítico atola em diferentes momentos por diver

sas razões. Muitas dessas razões podem ser atribuídas à contra

transferência no sentido mais amplo do termo - isto é, como "a 

soma total das preferências, paixões e dificuldades da analista, ou 

até mesmo de sua informação inadequada, em algum momento 

no processo dialético" (Lacan, 2006, p. 225). A analista conceitua o 

caso de uma forma particular e consequentemente comporta-se da 

mesma forma diante do paciente (esses dois pontos são na verdade 

teoricamente inseparáveis), e essa conceitualização e postura - tão 
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úteis como puderam ser em um ponto da análise - estão agora a 

caminho de novos progressos. 

Como a analista deve proceder? Se entendermos que a analista 

está presa em uma relação imaginária específica com o paciente -

como tendo feito certo investimento na imagem que ela tem do pa

ciente, e dela própria com o paciente - temos que reconhecer que 

ela tornou-se surda para as coisas que poderiam não combinar com 

sua conceitualização, e cega para qualquer outra forma de ver caso. 

Esta conceitualização tornou-se preciosa para ela que, de certa for

ma, consolidou seu próprio sentido de quem ela é como um analista 

em torno dessa conceitualização. Resumindo, ela saiu de seu papel 

como o Outro simbólico e como a real causa do desejo do paciente 

e acabou ficando presa em um impasse de ego para ego - "ego para 

ego" porque ela própria levantou a hipótese ou reificou o paciente 

como Um ego através de sua rígida conceitualização do caso. 

A solução óbvia aqui é deixar uma rajada de ar fresco entrar, 

o tipo de ar que o simbólico proporciona. Parâmetros e pontos de 

referência simbólicos do caso precisam ser reconsiderados, e isso é 

extremamente difícil, se não completamente impossível, de ser fei

tos pela própria analista. Assim como é difícil reconhecer e mudar 

as coordenadas e determinantes simbólicos (isto é, o inconsciente) 

dos próprios sintomas e padrões repetitivos sem a ajuda da analis

ta - é por isso que a autoanálise é impossível (aqueles que pensam 

que é possível estão se iludindo, assim como em relação ao que seja 

uma análise e ao que ela pode realizar) - é quase impossível dar um 

passo atrás em um caso, pessoal e conceitualmente, e formulá-lo a 

partir de um ponto de vista completamente novo sem a ajuda de 

outra pessoa: um supervisor. 

O supervisor não fica nunca no consultório com o paciente 

que está sendo tratado, e ele não pode se relacionar com o paciente e o 
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paciente não pode mandá-lo sair de lá, como de outra forma po

deria ser (quando Freud, por exemplo, comentou que uma de suas 

pacientes era bonita e charmosa, com certeza ele cometeu uma gafe 

contratransferencial). E o supervisor também não pode sentir que 

está na linha de tiro - isto é, sentindo-se à mercê das demandas 

do paciente ou tentando satisfazê-las. O supervisor não deve cair 

na armadilha de associar o paciente com alguém do seu passado 

que tivesse o mesmo olhar, estilo, vestimenta, tom de voz, gestos, 

e coisas do tipo. Em outras palavras, o supervisor é automatica

mente colocado em uma posição na qual está imune a armadilhas 

imaginárias. Claro, suas perspectivas teóricas mais ou menos rígi

das podem cegá-lo para certas coisas, mas pelo menos sua cegueira 
não se sobreporá à da própria analista. O supervisor é apresentado 

somente às palavras do paciente, à medida que são mais ou menos 

fielmente reproduzidas pelo supervisionando. Em outras palavras, 

o supervisor é capaz de situar o paciente imediatamente ao nível 

simbólico, sem se envolver em dificuldades no imaginário (há, natu

ralmente, alguns efeitos imaginários que entram na supervisão 

entre supervisor e supervisionanda). 

O supervisor é, pois, capaz de ouvir muito mais do discur

so do paciente do que a própria analista poderia ouvir, o que se 

deve não necessariamente aos anos de experiência ou ao "extra

ordinário poder de ínsight", e sim à sua distância das muitas 

facetas do registro imaginário que são inevitáveis no consultório. 

Muitos dos meus pacientes de graduação ficam surpresos ao ver 

seus colegas de estágio sendo capazes de fornecer tantos novos 

ângulos em um caso e fazer conexões no material simbólico que 

eles próprios não tinham percebido, e ficam propensos a pensar 

que seus colegas estudantes são muito mais perspicazes do que 

eles - até a situação virar completamente e eles se verem no pa

pel de supervisor, surpreendendo os colegas com seus próprios e 

perspicazes poderes.35 
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O acesso praticamente direto ao material simbólico de um 

caso é o que faz com que a supervisão seja, por um analista sê

nior ou por um grupo de colegas sérios, de fato muito produtiva 

na reformulação de um caso.36 Isso é verdade mesmo para alguém 

que tenha muita prática na função, e sugere sua utilidade e impor

tância até mesmo para os analistas seniorés que apresentam casos 

regularmente a grupos de colegas (duas - ou mais - cabeças fun

_cionam melhor do que uma). A supervisão é bem vista como um 

empenho ao longo da vida, e não algo que dure os poucos anos 

de treinamento. 

Após tantos anos sendo supervisionado, e supervisionando o 

trabalho de outras pessoas, sou capaz de ver e experimentar os 

benefícios do processo de supervisão, tanto no nível micro quanto 

no macro, digamos assim. No nível micro, sempre achamos que 

alguma coisa presente ao nível simbólico na sessão não é ouvida 

pela analista, mesmo que ela tenha anotado. Em uma ocasião, um 

paciente cometeu um ato falho que sua terapeuta não reconheceu 

como ato falho, até que ela repetiu o termo na supervisão comigo 

(o paciente se descreveu como sendo o tipo do cara que está "em 

baixa procura", (in short demand), quando pretendia dizer "em bai

xa ofertà' (in short supply). Em outra ocasião, uma conexão sim

bólica bem direta não foi percebida entre a afirmação da paciente, 

de que ela estava "cansada de deixar as pessoas se alimentarem" 

dela, e um sonho contado na mesma sessão, em que ela morava 

dentro da geladeira. Em um terceiro caso, uma paciente repetia 

uma metáfora de não ter "nada embaixo" (nothing underneath) e 

estar "sem varà' (no rod) - e ela aparentemente pretendia querer 

dizer "sem coragem" (no backbone) - o que foi ouvido por uma 

terapeuta bem sintonizada com a angústia de castração. 

No nível macro, posso citar um caso no qual consegui propor 

uma inversão dialética da conceitualização da analista, de um caso 
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baseado em um sonho que ela me contou. A paciente se apresen

tava repetidamente à analista como vítima de cuidados maternos 

inadequados, e a analista tinha se sentido incapaz de desentocar a 

paciente das constantes demandas de ser maternalmente cuidada 

pela analista (que também parecia ter problemas em colocar limi

tes em relação às demandas da paciente, que queria ter contato 

com ela fora das sessões). Em um sonho, a paciente contou que 

estava em um ônibus cercada por mulheres, cada uma carregando 

uma grande pilha de fraldas. Depois de alguma discussão, sugeri 

à analista que não foi, talvez, tanto que ela sentisse que havia sido 

severamente negligenciada pela mãe quando criança, mas sim que 

acreditasse que ela continha tanta merda que seria demais para 

qualquer mãe lidar. A analista achou que isso foi extremamente 

útil para ela reverter o que pensava sobre o caso, e aliviou um pou

co a pressão que vinha sentindo, por ter cedido algumas vezes nas 

várias demandas da paciente. 

Supervisores e colegas meus - de consultas individuais ou de 

apresentações mais formais - me forneceram exemplos de rever

sões similares que me permitiram levar a uma nova abordagem 

às análises que tenho conduzido. Isso deveria enfatizar a impor

tância de conversar com supervisores e colegas sobre os casos 

mais difíceis ou trabalhosos, não apenas sobre os casos que vão 

indo bem; esses últimos são os que estamos mais propensos (ou 

mesmo estimulados) a mostrar em nossa tentativa de transmitir 

aos outros que estamos fazendo um bom trabalho e que deveriam 

nos indicar pacientes ! 

Em alguns exemplos, tem ficado claro, com o material relatado 

a mim pelos supervisionandos, que eles têm seguido somente uma 

linha do discurso dos pacientes (a única que eles sentem-se aptos 

a compreender, ou a que mais agrada às suas fantasias, por alguma 

razão pessoal ou teórica) apesar do fato de que outras linhas são 
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claramente visíveis e poderiam propor perspectivas muito diferen

tes no caso. Se uma linha se esgotou ou levou a um impasse tem

porário, é hora de explorar outras. 

Em outros casos, tem ficado claro para mim que, simplesmente 

pela escassez de material simbólico - detalhes da família, even

tos do passado, escolaridade, primeiros relacionamentos, sonhos, 

fantasias, e assim por diante -, a analista tem ficado atolada nas 
histórias dos pacientes sobre a vida cotidiana e pedidos de ajuda 

para dificuldades gerais. O paciente tem persistido em ver a ana

lista simplesmente como alguém com quem se queixar ou como 

uma especialista que pode resolver problemas, e a analista tem 

permitido que o paciente ocupe as sessões com queixas (talvez 

sentindo que a vida deles é ou foi horrorosa) ou morde a isca (por 

ficar lisonjeada por ser vista como especialista) e vem oferecendo 

respostas ao invés de colocar o paciente para trabalhar e elucidar 

seus próprios problemas. 

Alguns analistas poderiam, penso, discordar de mim sobre a 

importância da supervisão contínua. No entanto, eu gostaria de 

comentar a proposta de Casement ( 1991)  sobre uma forma cla

ra da supervisão, que ele denominou de "supervisor interno" (ver 

especialmente pp. 30-32). Casement propôs que, no processo de 

supervisão de casos, a analista acaba desenvolvendo um tipo de 

supervisor internalizado: ela imagina ouvir a voz do supervisor ou 

ver coisas como o supervisor as veria, lado a lado com sua própria 

voz e visão das coisas. Casement parece acreditar que o desenvol

vimento de tal supervisor interno permite que a analista se envolva 

na terapia e ao mesmo tempo a elimine. Ele comparou explicita

mente esta cisão na analista com a cisão que Sterba ( 1934) propôs 

de encorajar o paciente, entre o "ego observador" e o "ego expe

rienciador': Mencionei no Capítulo 5 que tal cisão simplesmente 

aliena o paciente ainda mais, estimulando-o a se observar como 
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se fosse outra pessoa (neste caso, a analista) e checar seus próprios 

impulsos como se fossem externos a ele. Casement nos levaria a 

duplicar ou prolongar essa alienação na analista (é "em sua pró

pria experiência enquanto paciente que o terapeuta estabelece as 

primeiras raízes do que virá a ser mais tarde o supervisor interno") 

mesmo que possa, algumas vezes, levar à "uma preocupação com 

o automonitoramento [que] pode perturbar a atenção flutuante". 

Existe claramente um tipo de função de autopoliciamento que é re

gistrado aqui, como os analistas "aprendem a olhar para eles mes

mos [presumivelmente como seus supervisores os olham] assim 

como o paciente". O supervisor também parece ser estimulado por 

Casement a moldar a supervisionanda à sua própria imagem, ao 

contrário de ajudá-la a encontrar seu caminho e estilo como ana

lista, sendo esta possibilidade próxima do que Lacan disse ( 1975b, 

p. 183) quando defendia claramente, "Não me imitem". 

Embora possa haver uma homologia superficial entre o "ego 

experienciador" e a analista capturada no registro imaginário, 

por um lado, e o "ego observador" e a analista funcionando no 

registro simbólico, por outro, acho que é importante enfatizar o 

grau em que a analista consegue funcionar melhor, e tão exclu

sivamente quanto possível, no registro simbólico, e não cultivar 

a cisão entre sua experiência e pensamento. Caso a analista se 

perceba sentindo regularmente o que acontece na análise, no regis

tro imaginário de luta, sedução, rivalidade e agressão, sem auto

-observação (a repetição da voz de seu supervisor em sua mente 

- e aquela voz é nada mais do que ela imagina que o supervisor 

estaria falando, mas não é o que realmente diria se conhecesse 

os fatos relativos ao caso), isso irá atenuar e a analista precisará 

voltar para sua análise pessoal. 

Casement ( 1991)  também parece acreditar que ele pode li

dar adequadamente com muitas dificuldades que são levantadas 
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na transferência que, seguindo Robert Fliess ( 1942), chamou de 

"identificação experimental': quando a analista tenta mentalmente 

imaginar-se no lugar do paciente (desta forma "ela pode monitorar 

o que sentiria se fosse o paciente") e antecipar como a reação do 

paciente às interpretações e outras invenções podem ser. 37 Isso, ele 

sente, o previne em muitas ocasiões de fazer interpretações que, 

embora "precisas': sejam provavelmente entendidas pelo paciente 

como banais, estereotipadas, ou previsíveis. Os limites da "identi

ficação experimental" estão, espero, claros com meu discurso do 

imaginário nos capítulos anteriores deste livro: as pessoas diferem 

significativamente uma da outra e, a menos que sejamos incrivel

mente imaginativos ou tenhamos uma vasta e inacreditável expe

riência com pessoas de todos os tipos, nunca seremos capazes de 

imaginar realmente como é ser outra pessoa. Não é nos colocan

do empaticamente no lugar do outro (assumindo que o outro seja 

uma pessoa comum) que podemos determinar o que dizer ou 

fazer, mas sim pelo trabalho com outras linguagens e histórias. 

Caso contrário, estamos mais propensos a acabar nos iludindo em 

pensar que podemos imaginar, com sucesso, como o paciente se 

sente e experimenta o mundo, e aderir cegamente à nossa imagi

nada formulação de seu mundo. 

Talvez analistas amadurecidos tentem imaginar como se

ria ser outra pessoa, e simultaneamente tenham a mente aberta 

o suficiente para ouvir o que o paciente diz, de modo que não 

combine nesta figura imaginada, mas suspeito que sejam muito 

poucos. Nesse caso, eu levantaria a hipótese de que não é por 

causa de poderes especiais bem desenvolvidos de empatia que 

tais analistas amadurecidos sejam capazes de fazer isso (se forem, 

de fato), mas por causa de seus reconhecimentos de especificida

des das coordenadas simbólicas da existência do paciente, e seus 

conhecimentos de que tais coordenadas são fundamentalmente 

diferentes de suas próprias. 
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Se há algo que pode ajudar uma analista a se autossupervi

sionar é escrever uma formulação completa do caso - coisa que 

eu recomendaria como uma introdução para ou preparação para 

supervisão por outra pessoa. Essa formulação incluiria: ( 1) tanto 

quanto possível a infância do paciente e sua história atual e como 

conseguir juntar as peças, em ordem cronológica; (2) o que o pa

ciente informa como sendo seu atual problema, assim como o que 

apareceu durante o trabalho, são questões que precipitaram a bus

ca pela terapia; (3) as principais articulações do trabalho que têm 

sido feitas até o momento, incluindo conexões importantes que 

foram elaboradas sobre a história e os relacionamentos do pacien

te, assim como qualquer mudança de perspectiva a que se chegou 

(por exemplo, o paciente deve ter colocado, inicialmente, todos os 

problemas da família em seu pai, concluindo depois que seu pai na 

verdade foi vítima e sua mãe passou a ser a culpada e, mais tarde 

ainda, chegou com uma ideia mais branda sobre os problemas); 

( 4) todos os sintomas, os mais transitórios e os mais duráveis, que 

foram amplamente discutidos e seus possíveis significados, com 

hipóteses sobre o que o material reprimido fez para a sua forma

ção; (5) as fantasias (de todos os tipos) que o paciente tem con

tado e suas possíveis convergências em algo como uma fantasia 

fundamental, sugerindo o que sua atitude mais básica em direção 

ao Outro pode ser; e (6) diagnósticos (se o diagnóstico não estiver 

claro, as razões para se pensar que certo diagnóstico faz sentido 

deveriam ser elucidadas, assim como as razões para pensar que um 

diagnóstico diferente também faz sentido) .  

Uma vez que a analista tenha articulado em palavras (isto é, 

através do simbólico) tudo que ela gostaria de contar aos outros 

sobre o caso, incluindo sua própria posição na análise e suas 

dificuldades anteriores e atuais, e tenha relatado o caso de for

ma coerente e compreensível para os demais, deveria voltar e 

procurar por qualquer coisa que ela tenha deixado de fora do 
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relato, voluntária ou involuntariamente. Porque quando tenta

mos contar a alguém uma história clara sobre alguma coisa, nós 

(como os nossos pacientes quando nos contam suas histórias de 

vida) inevitavelmente deixamos coisas de fora - coisas que po

dem muito bem ser cruciais. Em meu próprio trabalho de super

visionar analistas, sempre que encontro aqueles detalhes men

cionados pela analista de forma descuidada (não estão incluídos 

em suas anotações ou não tinha intenção de mencioná-los, res

pondendo somente à minha pergunta ou numa discussão impro

visada) noto que são aqueles que fazem toda a diferença no caso 

e nos permitem repensar neles de forma produtiva. Da mesma 

forma, quando escrevo meus próprios casos para apresentação, 

sempre descubro que aqueles detalhes que eu deixei nos rodapés, 

ou que deixei de lado em um arquivo de texto, ou que escrevi 

em intermináveis pedaços de papéis, são os que me levam a um 

novo insight sobre o caso. Descobri também que, quando releio 

minhas anotações algumas semanas depois de tê-las escrito, vejo 

mais perspectivas nelas: àquela altura, não estou mais tão preso 

ao processo de construção de uma história coerente e posso ler 

melhor as histórias, como se outra pessoa as estivesse lendo. 

Formular o caso assim pode ser util, porque podemos pensar e 

repensar nas coordenadas simbólicas do caso e articulá-las em pa

lavras. Percebemos de repente que o que foi escrito - quer seja  com 

nossas próprias palavras, ou a transcrição das palavras do paciente 

- pode ser entendido de mais de uma maneira, e o simples fato de 

colocar as coisas no papel ou na tela do computador frequente

mente nos possibilita fazer conexões que de outra forma não te

ríamos feito (por exemplo, os nomes de duas pessoas importantes 

no passado do paciente são idênticos, ou o nome exótico de uma 

religião praticada pelo paciente é escrito exatamente como o seu 

sobrenome). No entanto, tal formulação de caso poderia ser vista 

apenas como um prólogo para supervisão individual ou em grupo: 
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somente outra pessoa pode nos ajudar a ver o que nós mesmos ainda 

não estamos prontos para (nem somos capazes ou desejamos) ver. 

Nossa formulação de um caso em qualquer outro momento 

acaba virando teoria - uma teoria que simultaneamente nos per

mite ver certas coisas e nos cegar para outras e uma teoria a que, 

conforme Kuhn (1962) nos ensinou, nós aderimos e da qual desis

timos com uma dificuldade muito grande. 38 Como os cientistas, 

quando confrontados com dados que inicialmente não pareciam 

adequar-se à teoria dominante, não abandonam suas preciosas 

teorias, mas ao invés disso as ajustam aqui e ali para acomodar 

os dados (quando não os desprezam simplesmente como sendo 

estranhos), os terapeutas estão propensos a se dobrar para ade

quar a fala sobre os eventos da vida, como sonhos e fantasias, a 

uma estrutura conceitual preexistente. Somente sob o peso de uma 

evidência esmagadora é que certos cientistas se dispõem a desistir 

de suas preciosas teorias e procurar uma nova; um temperamento 

preguiçoso, teimoso e indigesto como esse num analista, provavel

mente, levaria todos, exceto os pacientes mais obsessivos, à confu

são, e muitas análises ao declínio e à ruína. A análise do próprio 

analista e a supervisão contínua, juntamente com constante estu

do, são nossas melhores garantias contra tal efeito. 

Identificação projetiva 

Quem não é apaixonado pelo seu próprio inconsciente se 
perde. 

Lacan (1973-1974, 11 de junho, 1974) 

Nenhuma discussão de transferência em nossos dias seria 

completa sem uma discussão de "identificação projetivà', um pro

cesso ao qual a contratransferência negativa é sempre atribuída por 

psicanalistas não lacanianos de diferentes crenças. 
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À medida que os analistas estão propensos (como já men

cionei antes) a sentir pessoalmente as reações do paciente, eles 

se pegam tendo pensamentos e sentimentos mais negativos em 

relação a ele. Ao invés de serem encorajados a perceber que es

tão erroneamente se situando como alvo da raiva do paciente, e 

que devem tentar situar-se diferentemente na análise, eles pre

ferem acreditar que estão experimentando "identificação proje

tivà: um estado de sentimento em que a analista supostamente 

experimenta aquilo que o paciente pode estar experimentando, 

mas que não quer (ele projetou "nelà'), ou sente que o paciente 

recusa-se a sentir, sendo aquele sentimento supostamente cin

dido por ele. (Esta explicação, como logo veremos, é um tanto 

simplista, mas pode servir para meus propósitos iniciais.) Os 

sentimentos contratransferenciais da analista, nesta perspectiva, 

não refletem suas idiossincrasias pessoais ou sua postura infeliz 

na terapia, mas sim algo "objetivo" sobre o paciente; como Paula 

Heimann ( 1950, p. 83) colocou, ''A contratransferência do analis

ta não é só parte essencial da relação analítica, mas sim da criação 

do paciente, parte da personalidade dele". 

A primeira coisa que deveríamos notar aqui é que, ao invés 

de serem encorajados a pensar que eles estão se situando incorre

tamente face a face com o paciente, os analistas são estimulados 

a pensar que se tornaram extremamente sensíveis a algo que nem 

o paciente percebe. Talvez precisássemos suspeitar do fato de que 

a reação negativa da analista ao paciente é, desse modo, magica

mente convertida em virtude, reversão dialética da situação que 

está sendo afetada aqui, não por consideração ao paciente, mas 

aparentemente para que a analista possa ter a consciência tran

quila. Se não por outro motivo, o fato de a analista ser deixada 

sem responsabilidade, seu mau humor sendo metamorfoseado para 

sensibilidade divina, deveria nos deixar prevenidos. Esta metamor

fose alquímica de algo despretensioso - a escória dos sentimentos 
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contratransferenciais confusos e da raiva da analista - em algo res

peitável (o ouro do alquimista) pode explicar bem parte da popu

laridade do conceito. 

Vendo analistas abraçarem um conceito que transforma con

tratransferência em transferência - ou seja, que coloca o ônus 

no paciente, ao invés de na analista - podemos nos lembrar do 

comentário de Lacan (2006, p. 595) que "não existe outra resis

tência à análise do que a da própria analista". Usando a teoria psi

canalítica, como fez Lacan, para analisar a história da psicanálise, 

eu proporia que considerássemos a hipótese de que a crescen

te fascinação com a contratransferência após a Segunda Guerra 

Mundial, e sua redenção na teoria psicanalítica, refletem bem a 

resistência dos analistas ao próprio processo psicanalítico. Como 

podemos ver, certamente reflete uma predileção do registro ima

ginário sobre o simbólico . . 

O desenvolvimento histórico do conceito de 
identificação projetiva 

Usamos a linguagem de tal modo que vai além 
daquilo que de fato foi dito. 

Lacan (2005b, p. 41) 

Identificação projetiva é um conceito altamente complexo, e 

usado de diferentes formas por diferentes autores.39 Como sempre 

acontece na história dos conceitos psicanalíticos, o termo ganhou 

vida própria e os analistas atribuíram significados a ele que Melanie 

Klein, quem criou o termo, originalmente não pretendia. 

Klein (1946/1952) explicou os processos que ela agrupou sob o 

termo "identificação projetivà', conforme segue: 
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Quando a projeção é derivada principalmente do im

pulso infantil de prejudicar ou controlar a mãe, ele a 

sente como perseguidora. Nos transtornos psicóticos essa 

identificação de um objeto com as partes odiadas do self 

contribui para intensificar o ódio direcionado contra a 

outra pessoa. 

Parece bastante simples, no contexto de seu artigo, que Klein 

quis dizer que a criança ou adulto psicótico atribui suas próprias 

agressividades (por exemplo, uma de suas partes odiosas) à mãe ou 

alguma outra pessoa, "identificando" a outra pessoa como a agres

sora, ao invés dela mesma. Ela então pode, em boa consciência, 

odiar a outra pessoa ao invés de se odiar, pois seu ódio é simples

mente uma resposta à agressão preexistente no outro. 

Não há nada novo nesta informação - é um caso clássico de 

projeção de um de seus próprios pensamentos ou afetos por ou

tra pessoa40 exceto o próprio termo identificação projetiva. O que a 

criança atribui mentalmente à mãe não foi literal ou materialmente 

para a mãe em si e nem invadiu a mãe enquanto pessoa - simples

mente tornou-se parte da visão da criança (ou representação ou 

fantasia) da mãeY Note que Klein associa as projeções desse tipo, 

feitas pelos pacientes adultos, com psicose e não neurose. 

Em uma apresentação feita em 1958, Heinrich Racker ( 1968) 

usou os termos de Klein para se referir a algo mais: de acordo com 

Racker, o paciente projeta alguma coisa na analista e a analista, em 

troca, se identifica com a projeção do paciente. (Joseph Sandler, 

1987, cuja descrição da história do termo identificação projetiva eu 

acompanho de certa forma, chama de estágio 2 no desenvolvimen

to do conceito).42 De acordo com Racker ( 1968, p. 134), no curso 

normal dos eventos, a analista se identifica com o paciente para 
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poder entendê-lo; na verdade, ela identifica "cada parte da [sua] 

personalidade com a parte psicológica correspondente no pacien

te - [seu] id com o id do paciente': seu ego com o ego do paciente, 

e seu superego com o superego do paciente. Essas "identificações 

concordantes (ou homólogas)" são, afirmou Racker, "a base da 

compreensão"; se a analista não se identifica com o paciente em to

dos os níveis, ela falhará para compreendê-lo. A analista pode, em 

vez disso, no entanto, identificar o nível de seu ego "com os objetos 

internos do paciente, digamos, com [seu] superego" - por exem

plo, com a figura parenta! punitiva - especialmente quando tais 

"objetos internos" são projetados na analista pelo paciente. Racker 

referiu-se a isso como "identificação complementar". Identificações 

complementares indicam que a analista falhou ao identificar-se com

pletamente com o paciente de forma concordante, pois nelas ela 

se identifica não com o paciente, mas sim com o que o paciente 

projeta; ela se identifica com o tipo de objeto pelo qual o paciente a 

toma. Como Racker coloca, 

O mecanismo de defesa do paciente [identificação proje

tiva] frequentemente alcança seus objetivos - em nosso 

caso, fazer a analista se sentir culpada - e não somente 

implica (como foi dito algumas vezes) que 'o paciente 

espere se sentir culpado", ou que 'a analista deveria ficar 

triste e deprimida". A identificação da analista com o 

objeto com o qual o paciente a identifica é, repito, o pro

cesso contratransferencial normal. (p. 66) 

Se aceitamos ou não a noção de Racker, de que identificações 

concordantes são necessárias se a analista quiser entender o pa

ciente - uma noção que critiquei de alguma forma no Capítulo 1 -, 

fica pelo menos visível na descrição de Racker que existe algum 
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envolvimento subjetivo por parte da analista, se ela se identifica 

com o próprio paciente ("identificação empáticà: poderíamos di

zer) ou com o que ele projeta sobre ela ("identificação projetivà') .  

Em outras palavras, não parece ser um processo automático ou 

cuidadosamente objetivo que acontece sem qualquer contribuição 

por parte da analista. De fato, parece sugerir, na interpretação de 

Racker, uma falha pela analista - uma falha que presumivelmente 

não precisa ocorrer ou que ocorre raramente (mesmo assim, Racker 

se refere a isso como "processo contratransferencial normal") .  

Sandler ( 1987) sustentou que o estágio 3 no desenvolvimento 

do conceito de identificação projetiva veio com Wilfred Bion, que, 

do ponto de vista de Sandler, tem uma vantagem sobre Racker: 

mais do que ver a analista atuando no papel da identificação, con

cordante ou complementar - sugere que a subjetividade da analista 

está de alguma forma envolvida -, Bion (1962) descreveu a analista 

como um objeto de várias espécies (oposto a um sujeito), como 

um "container" dentro do qual o paciente simplesmente coloca o 

que quiser, a analista não aceita nem rejeita algumas ou todas as 

projeções do paciente (Ogden, 1982, p. 161 ,  chamou a analista de 

"um receptáculo no qual as partes indesejadas podem ser despe

jadas")Y O efeito dessa reconceitualização é tirar a analista dessa 

igualação, de certa forma, sugerindo que a analista não pode, de 

forma alguma, ser culpada ou, ao contrário, ser responsabilizada 

pelo que está sentindo e experimentando: seus "sentimentos con

tratransferenciais" na verdade não são totalmente contratransfe

renciais, uma vez que correspondem diretamente e de uma forma 

intuitiva à transferência do paciente.44 

Note que, enquanto Klein já havia sugerido, nos anos 1940, que 

certos processos projetivos e introjetivos poderiam ser encontrados 

não apenas nas psicoses, mas também nas neuroses severas, Racker 

e Bion não deixaram as coisas claras quando comentaram que iden-
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tificação projetiva ocorre com todos os pacientes. Klein (1957, p. 69) 

sustentou que esses estados confusionais - processos proj<etivos e in

trojetivos - normalmente desaparecem depois que o trabalho segue 

ao que ela chama de "posição depressivà: "a qual normalmente ocorre 

na segunda parte do primeiro ano e começo do segundo anô' de vida, 

levando a uma considerável "diminuição na identificação projetivà: 

Racker, Bion e alguns analistas seguidores ampliaram o último concei

to para praticamente todas as idades e todos os diagnósticos. 

Uma crítica ao conceito de identificação projetiva 

Todas as formas de expressão das emoções no ser humano 
têm uma característica formal para isso. Não é preciso 
ser freudiano para saber que a suposta espontaneidade 

para expressar emoções transforma-se, após exame, não 
simplesmente em problemática, mas altamente inconstante. 

O que significa uma emoção em uma região em que certo 
idioma é falado pode ter um valor expressivo completamente 

diferente em outra região. 
Lacan (1998b, p. 429) 

Notemos que os analistas geralmente reconhecem que tudo 

o que sabem ou suspeitam sobre os pensamentos e s'entimentos 

de seus pacientes é interpretado ou processado por eles de algum 

modo: não é um "dado bruto': digamos. A fala dos pacientes, que 

muitos profissionais consideram ser o meio mais importante do 

trabalho psicanalítico, deve ser interpretada, se é para ser compre

endida ou se para o trabalho.45 Similarmente, conforme discuto 

no Capítulo 8, a chamada linguagem do corpo não é transparente, 

universal ou óbvia da forma como muitas pessoas pensam: pelo 

menos, não significa a mesma coisa para todos, independentemen

te do meio sociocultural e do conhecimento. A linguagem corporal 

é algo que a analista precisa "ler" - com isso queremos dizer 
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interpretar -, mas o único jeito de a analista ter certeza de que sabe 

o que a linguagem corporal do paciente quer dizer é perguntando 

a ele em conversa, o que nos leva de volta ao meio de expressão. 

As ações do paciente também nos dizem algo sobre seus pensa

mentos e sentimentos, mas precisam ser interpretadas, pois elas 

nem sempre têm o mesmo significado no início da terapia como 

têm depois, ficando dependente, pelo menos em parte, do que está 

acontecendo na análise naquele momento que ocorrem. Nem uma 

ação específica tem necessariamente o mesmo significado para 

diferentes pacientes. 

Nenhuma dessas coisas - a fala do paciente, a linguagem cor

poral, ou a ação - pode ser entendida de forma transparente pela 

analista. Todas elas devem ser consideradas no contexto - social, 

cultural, e político, mas também no contexto de tudo que ocorreu 

até agora em análise. Isso quer dizer que a analista é sempre e ine

vitavelmente parte da igualação, na medida em que ela é aquela 

que interpreta todos esses contextos e está claramente envolvida 

na história da análise. Por mais que tente, ela não é um meio trans

parente (como um médium que contata espíritos e vira mesas), 

um instrumento puro e simples que não contribui com a situação, 

cuja própria neurose e inseguranças podem ser consideradas como 

papéis atuantes na análise. Mesmo quando ela se torna adepta da 

posição simbólica, ela nunca será capaz de eliminar completamente 

a interferência imaginária. 

Mas o conceito de identificação projetiva, conforme emprega

do desde os anos 1960, sugere que a analista pode ter acesso ao que 

está acontecendo com o paciente, de maneira instintiva! O conhe

cimento que a analista supostamente obtém aqui vai muito além do 

previsto por um sentido intuitivo bem desenvolvido ou alguma sensi

bilidade apurada, adquirida através de anos de prática: a analista é 

solicitada a ter contato direto com a mente e paixões do paciente, 



268 TRATANDO TRANSFERÊNCIA E CONTRAT RANSFERÊNCIA 

como uma espécie de telepata (como o que Mr. Spock conseguia 

fazer ao tocar uma pessoa ou uma criatura de outra galáxia em 

Jornada nas Estrelas). Tais poderes me parecem verdadeiramen

te implausíveis. É difícil acreditar neles se considerarmos que, em 

pelo menos uma maneira proeminente e generalizada de pensar 

sobre identificação projetiva, a analista não está em contato com o 

que o paciente está pensando ou sentindo, mas sim com o que ele 

não está pensando ou sentindo! 

Discutirei isso através de alguns exemplos encontrados na 

literatura, mas antes quero mencionar que muitos pacientes gos

tariam de encontrar tal telepata, mesmo que assustador, para di

zer o mínimo. Na verdade, eles sempre acham assustador dizer 

seus próprios pensamentos e sentimentos em voz alta, e conse

guem articulá-los aos poucos na terapia, cada vez mais na me

dida em que confiam em seus analistas; de fato, algumas vezes 

eles se refugiam no fato de que a analista não conhece seus pen

samentos e sentimentos desde o início, e que eles ainda podem 

retê-los em determinados pontos, se não estiverem prontos a ex

plorá-los ou deixar a analista explorá-los. Como disse Winnicott 

( 1960/1965b), 

É muito importante . . . que o analista possa não saber as 

respostas, exceto se o paciente der as pistas. O analista 

liga as pistas e faz interpretações, e geralmente acontece 

dos pacientes falharem ao dar as pistas, e dessa forma o 

analista não pode fazer nada. Essa limitação de poder 

do analista é importante para o paciente, assim como o 

poder do analista é importante, representado pela inter

pretação que é .. . baseada em pistas e na cooperação do 

inconsciente do paciente que está fornecendo o material 

que constrói e justifica a interpretação. (pp. 50-51) 
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As crianças pequenas às vezes acreditam que seus pais conhe

cem todos os seus pensamentos sem que precisem falar (ver, por 

exemplo, Freud, 1909/1955, p. 164), mas os adultos sempre se con

solam com o fato de que eles podem deixar outra pessoa conhecer 

seus pensamentos e sentimentos somente quando quiserem, e que 

eles podem escondê-los, pelo menos até certo ponto, pelo resto do 

tempo. Apesar de muitos de nós, às vezes, querermos uma ligação 

do tipo intuitivo com outra pessoa, geralmente é só o psicótico que 

acredita que consegue. 

Algumas vezes, especialmente com pacientes com quem tra

balhei por muitos anos, eu digo algo e eles respondem que era 

exatamente naquilo que estavam pensando - como eu sabia dis

so? É claro, foi algo que me ocorreu baseado na integralidade do 

contexto: suas falas naquele dia, a soma total das coisas que me 

disseram no passado, o contexto social e cultural, e as expres

sões e formulações disponíveis a eles no idioma em que falam. 

Em outras palavras, é essencialmente produto de conhecer muito 

sobre como eles pensam e sentem as coisas e, por conhecer sua 

língua materna muito bem. Tal "leitura da mente", por exemplo, 

acontece menos com os meus paciente.s cuja língua-mãe é a fran

cesa, o que para mim é uma segunda língua: não tenho à minha 

disposição toda a gama de expressões que pode ocorrer a eles, tão 

extenso quanto meu conhecimento da língua pode ser.46 Todos os 

acessos aos seus pensamentos são mediados pela minha interpre

tação (consciente ou inconsciente, intelectual ou visceral) de seus 

discursos, gestos, e ações. E a interpretação é, necessariamente, 

mediada por toda a formação: criação, educação, e conhecimen

to da linguagem que usamos para conversar um com outro. Não 

posso, por exemplo, comentar acerca de certas alusões religiosas 

que o paciente faz se eu não estiver familiarizado, pelo menos um 

pouco, em relação aos princípios de sua fé - eu posso, na melhor 

das hipóteses, perguntar sobre algo que não entendi, mas não 
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posso nem mesmo pensar em fazer uma insinuação, só porque 

achei que entendi o significado pretendido, quando na verdade 

há mais do que um significado pretendido. 

Isso é algo que encontro o tempo todo quando me pedem para 

revisar o trabalho de outros tradutores: eles nem mesmo percebem 

que determinada coisa é uma expressão idiomática e deveriam 

consultar o dicionário, porque tem um significado que é muito di

ferente do significado literal. Em vez disso, tomam as palavras ou 

expressões idiomáticas literalmente, porque já tem um significado 

aparente, mesmo que não seja aquele concebido pelo autor. Esta é 

só mais uma indicação de que toda a formação cultural e educacio

nal está envolvida na interpretação da fala, assim como em texto 

escrito por outra pessoa. 

O primeiro exemplo da pretensa identificação projetiva que 

discutirei aqui é fornecido por Patrick Casement ( 1991,  pp. 64-78), 

que classificou a identificação projetiva entre as diversas formas 

do que ele chamou "comunicação interativa" ou "wmunicação 

pelo impacto': Relatou um caso conduzido por uma terapeuta 

que presumivelmente foi s
_
ua supervisionanda, e eu o escolhi pela 

brevidade e clareza. Certa senhorita G perdia as sessões com fre

quência e sempre ficava em silêncio no início das sessões, por 

longo tempo. Sua terapeuta sentiu uma "pressão enorme" para 

falar primeiro durante as sessões e se viu desamparada e incerta 

do que estava acontecendo quando G não vinha às consultas. A 

única coisa que nos contaram sobre a história de G foi que ela 

"tinha sido uma criança traumatizada pelas repetidas ausências 

de sua mãe, que estava no hospital com câncer, e (aos 4 anos) pela 

morte da mãe". A conclusão de Casement foi que G tentou im

pressionar a terapeuta sobre "o quão insuportável deve ter sido ao 

ser deixada sem saber nada do que estava acontecendo com sua 

mãe"; em outras palavras, G estava tentando fazer a terapeuta se 
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sentir desamparada e confusa, como ela própria havia se sentido 

quando era uma criança pequena. G sentiu, aparentemente, que 

não conseguiria causar esse efeito em sua terapeuta com palavras 

(não soubemos se foi devido ao fato de se tratar de um trauma 

quando ainda era pequena que não conseguia se expressar em 

palavras, ou se a terapeuta não estava muito atenta às palavras de 

G) e, assim, foi inevitavelmente levada a buscar esse efeito com 

ações. Quando a terapeuta pôde lhe falar sobre isso, "a paciente 

foi se tornando gradativamente capaz de reconhecer que aquilo 

fazia sentido a elà' e consequentemente deixou de faltar tanto às 

sessões e começou a falar no início das sessões. 

Casement presumiu que a paciente tinha lançado seus sen

timentos de desamparo pela mãe para "fora de si mesmà',47 e a 

terapeuta talvez os tenha assimilado inconscientemente e "posto 

para dentro" - ou seja, se identificou com eles (a maneira como se 

"identificar" com sentimentos que nunca foram expressos conti

nua sem definição) ou no mínimo se identificou com a difícil situa

ção de seu início de vida. 

Há muitas maneiras diferentes, parece-me, com as quais po

demos pensar sobre a situação de G, e algumas delas discutirei 

aqui. Se, conforme Freud ( 1915b/ l957, p. 178) colocou, "Estri

tamente falando ... não existem afetos no inconsciente", somente 

"ideias inconscientes", faz pouco sentido dizer aqui que a pacien

te tem um "sentimento de desamparo inconsciente" em relação à 

sua mãe. Como já disse antes, algo não é um sentimento a menos 

ou até que seja sentido, mesmo que sentido de forma deslocada 

ou dissimulada - na forma, por exemplo, de ansiedade ou rancor. 

G, que já havia transmitido à sua terapeuta que ela estava trau

matizada pelo desaparecimento da mãe quando era criança, não 

tinha, eu diria, reprimido seus sentimentos (sentimentos suscetí

veis à supressão, mas não à repressão, no sentido psicanalítico do 
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termo) nem os projetado; de fato, estava com medo de se aproxi

mar muito de sua terapeuta e sentir algo por ela. Admitindo sua 

experiência na infância, daria para supor que G normalmente 

evitava chegar perto das pessoas - talvez de mulheres, especial

mente - por medo de que elas a desamparassem. Sua meta era 

sentir o mínimo possível pela terapeuta e não esperar nada dela. 

No momento em que começou a sentir algo por ela ou querer 

alguma coisa dela, G foi embora. Ela tinha feito todo o possível 

para não efetivar os sentimentos de desamparo! Na verdade, deve 

ter seguido o lema da amante sempre abandonada: "Deixe-os an

tes que eles possam deixá-là'. 

Neste sentido, seus sentimentos não foram projetados para 

fora dela, de alguma forma; em vez disso, ela estava insensível e 

tentando permanecer insensível. O que a terapeuta sentiu foi como 

ela própria, como pessoa com suas próprias características e sen

sibilidades, reagiu aos silêncios e faltas nas sessões de G. Outros 

terapeutas, constituídos de forma diferente, com suas próprias 

características particulares e sensibilidades, poderiam ter usado o 

silêncio como uma oportunidade para refletir sobre outros casos 

e talvez ocupassem as faltas às sessões com suas leituras; ou pode

riam ter ficado irritados com a paciente por ter faltado às sessões; 

ou poderiam não ter ficado nem irritados nem preocupados, e sim 

terem estabelecido um limite de faltas que pudessem tolerar, di

zendo "Se você faltar mais duas vezes seguidas, não poderei mais 

manter seu horário': Uma supervisionanda minha contou que seu 

paciente estava projetando algo nela, fazendo com que ela sentisse 

algo específico, e na hora ficou claro para mim que eu não teria 

reagido de forma alguma como ela, simplesmente por não ter me 

sentido desse jeito com qualquer paciente meu. Acredito que seja 

porque eu me coloco na terapia diferentemente de muitos outros 

colegas, pois não me sinto na linha de tiro como eles estão acostu

mados; mas sinto que, mesmo se eu considerasse as provocações, 
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silêncios e faltas pelo lado pessoal, não lidaria com isso da mesma 

maneira que eles. Diferentes terapeutas têm personalidades muito 

diferentes e reagem aos seus pacientes de muitas formas, sendo que 

algumas delas poderiam ser atribuídas diretamente aos pacientes. 

O que Casement chamou de "identificação projetivà' parece 

não ser nada além de ( 1 )  repetição de um estilo de relacionamen

to por parte do paciente - evitação de aproximação para afastar a 

possibilidade de sentimentos insuportáveis de abandono - que ge

ralmente se dá pelo simples nome de transferência, junto com (2) 

uma reação contratransferencial por parte da terapeuta. A última 

reação contratransferencial, sem dúvida, dificilmente poderia ser 

dito que foi imposta pela paciente. 

Em vez de caracterizar a paciente como tendo necessidade de 

fazer a terapeuta sentir o que ela uma vez sentiu, e não se permi

tir mais sentir, poderíamos, alternativamente - estávamos certos 

de que a reação da terapeuta aos silêncios e ausências da paciente 

indicavam algo significativo sobre o que acontecia na análise -, le

vantar a hipótese de que a paciente estava repetindo uma situação 

do passado, involuntariamente, com o detalhe de que as posições 

estavam invertidas dessa vez, a paciente fazendo o papel daquela 

que desaparece. Isso pode ser entendido, durante as discussões de 

Freud ( 1920/1955, p. 16) sobre compulsão à repetição, como uma 

repetição da situação traumática para dominá-la, tornando-se 

agente em vez de receptor da experiência traumática. Nesse caso, 

também, não há um motivo especial para postular uma tentativa 

por parte da paciente de levar a terapeuta a sentir ou fazer alguma 

coisa em particular. Vemos aqui de novo que "a transferência é em 

si apenas um pedaço da repetição, e que a repetição é a transferên

cia do passado esquecido, não apenas sobre a analista, mas sobre 

outros aspectos da atual situação" (Freud, 19 14a/1958, p. 151 ). 
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Uma questão que eu levantaria aqui relativa à identificação 

projetiva é a seguinte: se assumirmos (e esta é uma grande suposi

ção) que a paciente está "tentando se livrar de" certos sentimentos 

ou "projetando-os para fora delà', por que sua terapeuta "se iden

tificaria com eles" - isto é, os sentiria?48 A terapeuta é, de alguma 

forma, obrigada pela paciente a sentir os sentimentos da pacien

te, como Casement ( 1991 ,  p. 70) sugeriu quando, falando sobre 

um paciente diferente, ele disse, ''A Sra. T fez muito mais do que 

projetar seus sentimentos em mim. Me fez sentir o que ela não su

portava sentir conscientemente" - ou conforme Bollas ( 1987, p. 5) 

sugeriu quando disse que a analista é "compelida a experimentar 

um dos objetos internos do paciente"? Se a terapeuta é obrigada 

a sentir os sentimentos do paciente, não há nada a ser feito além 

de senti-los, não se pode evitar sentir os sentimentos do paciente, 

como explicar o fato de que alguns terapeutas na verdade não os 

sentem? Devemos concluir que esses que não sentem sejam sim

plesmente uns covardes insensíveis? 

Talvez haja uma explicação simples. Sentir o que a outra pes

soa sente é algo a que todos nós estamos familiarizados em certos 

contextos, e parece não requerer nenhum dom especial ou sensi

bilidade incomum: a risada pode, como dizem, ser "contagiosà', e 

a tristeza de alguém próximo a nós nos deixa tristes e a alegria nos 

deixa felizes. Mas isso nem sempre é verdadeiro, pois a tristeza de 

um ente querido pode nos tornar mais determinados, ao invés de 

tentarmos animar a pessoa, e a alegria de um ente querido pode 

nos deixar deprimidos se as coisas não estiverem mais acontecen

do como eram antes. Em outras palavras, precisamos estar dispos
tos a rir ou chorar, e até mesmo querer rir ou chorar, para que isso 

aconteça. Muitos podem, pelo menos alguma vez, ficar insensível 

à dor do amor, quer seja por sentirmos que é uma farsa projetada 

para nos manipular, quer seja para desempenhar o pàpel de forte, 

ou decidirmos terminar com aquela pessoa. Isso sugere que, para 
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uma analista ser contagiada pelos (leia-se "identificada com") sen

timentos de seu paciente, ela precisa se dispor ou predispor a fazer 

isso; ela deve - voltando ao nosso exemplo - estar susceptível ao 

sentimento de abandono ou propensa a se preocupar com os ou

tros (essa última é sem dúvida uma característica muito comum, 

embora não em todos aqueles que têm esse tipo de profissão). 

Nem todas as emoções são contagiosas ou contaminam as 

pessoas. Quando, por exemplo, viajo de avião, sempre vejo pes

soas angustiadas perto de mim, segurando os braços da poltrona 

obstinadamente, como se o avião fosse despencar na pista ao se 

preparar para decolar, mas eu não fico angustiado de forma algu

ma. Em vez disso, prefiro apreciar a aceleração do avião durante a 

decolagem. De forma similar, raramente fico ansioso com a ansie

dade dos pacientes nas sessões; se eu fosse ficar ansioso como eles, 

acho que seria muito difícil poder ajudá-los com suas ansiedades. 

Talvez, devido à minha própria constituição, eu seja mais imper

meável aos sentimentos das pessoas do que outros analistas ( es

pecialmente aqueles treinados em outras tradições), mas suspeito 

que seja por eu ter uma concepção particular a respeito do meu 

papel como analista, que é bem diferente da concepção de outros 

analistas, e eu procuro atribuir quaisquer sentimentos que possa 

ter pelo paciente e pela análise a mim mesmo, e não ao paciente. 

Vamos admitir, entretanto, que alguns analistas sejam menos 

impermeáveis aos sentimentos dos outros, e regularmente sentem

-se desamparados quando seus pacientes se sentem desamparados, 

angustiados quando seus pacientes estão angustiados, deprimidos 

quando seus pacientes estão deprimidos, e assim por diante (não 

por culpa deles - isto é, não porque eles queiram sentir tais senti

mentos ou estão propensos a senti-los). Não está claro para mim 

que valor teria isso para seus pacientes, mas pelo menos parece que 

pisamos em terra firme em relação à "comunicabilidade do afeto", 
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de uma pessoa para a outra, em certos casos. O que precisa ser 

salientado aqui é que o conceito de identificação projetiva (como 

usado por muitos analistas) vai mais além, pois considera que os 

analistas sentem o que o paciente não sente. Em outras palavras, 

não se pode contar com uma noção como a "comunicabilidade do 

afeto", pois presume-se aqui que o paciente não tem o afeto que a 

analista está experimentando! 

A emoção é geralmente uma experiência corporal, ou pelo 

menos tem um componente visceral: quando presos a fortes emo

ções, podemos senti-las fluindo em nosso peito, estômago, pesco

ço, face, e assim por diante. Um bom ator aprende como produzir 

tais sinais corporais que o papel exige, e o político profissional 

aprende como suprimir tais sinais corporais visíveis, adotando 

uma "cara de pôquer" em frente ao público hostil ou repórteres. 

No entanto, mesmo os jogadores contumazes de pôquer algumas 

vezes deixam escapar algum sinal facial ou corporal mostrando 

forte emoção (espasmos do músculo facial, gesto nervoso, mexer 

no cabelo, ou algo desse tipo), que equivale a um "contar" pelo 

jogador, e mesmo o político tende a, cedo ou tarde, cometer um 

ato falho ou omitir palavras de tal maneira que mostre alguma 

emoção mais intensa. 

A maioria de nós consegue interpretar esses sinais fluentemen

te nas pessoas que amamos, e os terapeutas experientes podem 

facilmente ler muitos desses sinais em pessoas que acabaram de 

conhecer, viram na televisão, escutaram no rádio ou falaram ao 

telefone (ver Capítulo 8).49 Parece-me notável, então, que analistas 

que adotam a noção de identificação projetiva possam dizer que 

eles não estão captando sinais sutis da emoção em seus pacien

tes - de fato, eles argumentam que a identificação projetiva está 

ocorrendo precisamente nos momentos em que não existem esses 

sinais para serem captados. Eles não argumentam que estamos 
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lidando aqui com algo no sentido clássico da noção freudiana de 

repressão, pela qual a conexão entre pensamento e afeto é quebra

da, o afeto continua existindo e é sentido pelo paciente, e que cer

tos sinais ficam visíveis para a outra pessoa. Em outras palavras, 

eles não discutem que seus pacientes estejam sentindo algo, mas 

que simplesmente não querem sentir, nem reconhecer, nem saber 

como chama, nem o motivo, e nem saber o que se liga a isso. Eles 

nem discutem que o paciente esteja suprimindo deliberadamente 

ou involuntariamente suas emoções. O que eles discutem é que 

as emoções estão "cindidas" de tal forma que são completamente 

projetadas para fora da psique e do copo. 

Parece-me uma afirmação bastante incrível. Quando Freud in

troduziu a noção de cisão (splitting), ele sugeriu que em alguns ca

sos raros (como no fetichismo) o paciente passa a ter duas mentes, 

dito de forma simples. Em seu trabalho mais importante sobre o 

tema, Freud ( 1938/1964) estabeleceu que a cisão envolve um tipo 

de lógica pela qual o paciente ou acredita que as mulheres não têm 

pênis, e/ ou, ao mesmo tempo, não pode deixar de pensar que elas 

têm pênis. O paciente parece ser capaz de não somente abrigar as 

duas hipóteses, como genuinamente acreditar nas duas ao mesmo 

tempo, mesmo sendo contraditórias. Em nenhum lugar Freud su

gere que um dos dois pensamentos - ou que uma das duas mentes 

pela qual o paciente seja caracterizado, digamos assim - fique loca

lizado em outra pessoa, ou pode ser encontrado em alguém como 

o pai, irmão ou analista. Cisão é algo que, para Freud, ocorre den

tro de uma mesma pessoa, e os dois lados cindidos permanecem 

"dentro" daquela pessoa, no entanto, devemos entender os termos 

em psicanálise, dentro e fora. 5° E de acordo com Klein (1946/1952), 

embora uma pessoa possa fantasiar que ela não é caracterizada por 

certa emoção, e que outra pessoa, por outro lado, é a cisão perma

nece ao nível da fantasia: a emoção não deixou a economia psíqui

ca daquela pessoa. 51 
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Eu argumentaria que o ônus da prova recai sobre os ombros da

queles que acreditam na versão da identificação projetiva de longo 

alcance (a de Bion, correspondente ao estágio 3 na descrição de San

dler): eles precisam (1)  conceituar convincentemente o mecanismo 

pelo qual as emoções "cindidas" podem ser projetadas completamen

te para fora da mente e corpo de alguém; (2) nos contar para onde es

sas emoções "vão" quando estão cindidas - porque presumivelmente 

são cindidas várias vezes, senão o tempo todo, pelo paciente, não 

somente quando o paciente está na presença da analista (ou deve

mos presumir que voltam para o paciente no final da sessão?), e (3) 

explicar como é que elas são sentidas pela analista, quando de fato 

são sentidas por ela, pois como vimos, não são sentidas por todos os 

analistas. Na ausência de explicações convincentes desses processos, 

a noção de identificação projetiva parece contar com mecanismos ou 

procedimentos que beiram a mágica. Poucas noções em psicanálise 

são, para mim, repletas de confusões conceituais e aporias. 

Para os que acreditam na navalha de Occam - princípio segundo 

o qual a melhor explicação é geralmente a mais concisa, a que requer 

a menor quantidade de debates hipotéticos - eu recomendaria pro

curar uma explicação do que a analista está sentindo antes, e prin

cipalmente depois, na relação próxima entre ela e o paciente, desen

volvida ao longo da análise e, só por último - se todo o resto falhar 

-, em algo que o paciente não esteja nem mesmo experimentando. 

Identificação projetiva como normalização 

A tendência humana de torcer a faca na 
ferida é universal. 

VVodehouse (1933/1981, p. 536) 

O subtexto da noção de identificação projetiva, como a inter

preto, é sempre baseado em um conceito específico daquilo que o 
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paciente deveria estar sentindo quando discute certas coisas. Cha-
. 
mo de subtexto porque é raramente mencionado explicitamente 

pelos analistas, e também parece fazer parte do pano de fundo im

plícito de seus comentários de casos. Como indico no Capítulo 9, 

as noções de normalidade vêm desempenhar um papel cada vez 

maior na teoria psicanalítica nas últimas décadas, e os analistas 

apelam cada vez mais para o que eles pensam que qualquer ser hu

mano normalmente estaria sentindo em certas situações. Em vários 

casos presumíveis de identificação projetiva, a analista pretende 

sentir o que o paciente estaria sentindo se não estivesse tão pertur

bado, tão anormal. 

Considere o seguinte exemplo dado por Casement ( 1991 ,  pp. 

68-70). O Sr. e a Sra. T foram falar com Casement por causa, diz 

o marido, da frigidez da Sra. T. Ela contou que "o casal dedicou os 

primeiros cinco anos de casamento para comprar a casa e decorá-la, 

preparando-se para começar uma famílià'; depois nasceu o filho 

que aos seis meses teve sérios problemas médicos - ele morreu 

depois dela ter cuidado dele por nove meses. Estava grávida de sete 

meses de sua filha no funeral do filho, em que ela "se sentiu triste 

mas conseguiu se segurar"; ela contou a Casement que nunca mais 

tinha chorado desde então, sentindo-se insensível. A filha morreu 

com dez meses "do mesmo distúrbio cerebral inato que seu irmão': 

Casement comentou o seguinte: "O mais impressionante nesta 

terrível sequência de acontecimentos dolorosos e perdas foi que o 

rosto da Sra. T e o tom de voz permaneceram rígidos e sem vida . . .  

Ela não mostrou quaisquer sentimentos. Mas meus próprios sen

timentos, após ouvi-la, quase que me dominaram completamente. 

Eu estava literalmente chorando por dentro" (p. 69). Querendo sa

ber sua própria reação, o marido nos contou que sabia que "ficaria 

perturbado com a morte de qualquer criançà',52 mas, em vez de 

concluir que sua reação tinha primeiramente a ver com sua própria 
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constituição, ele concluiu, "O que estava produzindo esse efeito 

em mim tinha a ver com a inabilidade dela para mostrar qualquer · 

expressão de seus sentimentos': Agora, o que o possibilitaria co

nhecer "os próprios sentimentos delà' assim que a encontrou pela 

primeira vez? Não seria .possível que ela fosse uma pessoa muito 

pouco sentimental? Tanto quanto posso ter sentido, como Case

ment sentiu na sessão com ela, eu não chegaria a essa conclusão: 

A Sra. T fez muito mais do que projetar seus sentimen

tos em mim. Ela me fez sentir o que ela não poderia 

ainda sentir conscientemente dentro dela . . .  eu pude ver 

que tinha sido a falta de emoção da paciente que pro

vocou o grande impacto em mim. Como resultado, eu 

me sentia em contato com lágrimas que não perten

ciam a mim. (p. 70) 

Casement, como tantos outros analistas (como veremos no Ca

pítulo 9), parece aceitar como verdadeira a noção do que poderia ser 

o tipo e a quantidade de afeto "apropriados" para todas as pessoas 

exibirem em tal situação. E de onde vem esta noção? Poderia parecer 

que é do afeto que ele próprio mostraria naquela situação. 

Certamente, a falta de afeto da Sra. T, ao contar sua história, 

impressionaria quase todos os ocidentais em nossos dias, onde a 

exceção é maior que a regra, quando se trata de perder um filho na 

infância. Não obstante, existem partes do mundo moderno em que 

a taxa de mortalidade infantil é extremamente alta - por exemplo, 

hoje, metade das crianças morre por volta dos cinco anos no Haiti 

(Arnst, 2006) - e não era incomum nem no século XVIII, na 

Inglaterra, as mulheres perderem a maioria de seus filhos antes que 

alcançassem os sete anos (os pais de John Law, considerado o in

ventor do papel-moeda, perdeu 10 dos seus 14 filhos com doenças 



BRUCE F INK 281 

infantis). Os ocidentais modernos sem dúvida ficariam chocados 

com a forma como os não ocidentais falam (e as pessoas de séculos 

anteriores escreveriam) sobre a perda de suas crianças, que somam 

uma em cada cinco no primeiro ano de vida, em alguns países ain

da hoje, em que, nas palavras de Thomas Hobbes, a vida continua 

"desagradável, brutal e curta': Todavia, suas atitudes não são sinal 

de sentimentos, mas refletem sem dúvida uma realidade severa, 

austera e por vezes o sentimento de que é desejo de Deus. 

A presunção de Casement de que ele "tinha se sentido tocado 

com as lágrimas que não lhe pertenciam'' subentende que as lágri

mas dela talvez fossem as lágrimas que ele chorava por dentro. Se 

ela não estava chorando, seria necessariamente - conforme suas 

suposições - porque sua tristeza estava cindida e projetada em ou

tra pessoa. Mas não seria possível, pelo menos teoricamente, que 

os sentimentos da Sra. T sobre a perda de seus filhos fossem muito 

diferentes dos sentimentos de Casement ao ouvir a sua história, 

quer seja porque ela veio de cultura diferente, uma situação socioe

conômica diferente, religião diferente, família diferente, ou mesmo 

uma categoria diagnóstica diferente da dele? A suposição de que o 

analista estivesse sentindo o que a paciente estaria sentindo, se so

mente ela estava em contato com seus próprios sentimentos, é fre

quentemente rude quanto à potencial alteridade do outro, quanto 

às diferenças genuínas entre as pessoas, confiando no pressuposto 

de que somos todos fundamentalmente iguais em nossa "humani

dade básica': Uma suposição mais segura poderia ser se Casement 

tivesse determinado como a Sra. T se sentiu durante as doenças 

dos filhos e com suas mortes, mas que aquilo que ele estava sentindo 

seria sua própria reação pela combinação da história e a suposta 

apatia por parte da paciente. 

Seja como for, Casement poderia levantar a hipótese de que a 

Sra. T se reprimiu muito ao relatar sobre seus filhos, e talvez seu 
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marido também, na medida em que ela contou no início que ti

nha se sentido incapaz de ter relações sexuais nos últimos 5 anos, 

devido a uma "dor ginecológicà' inexplicável pela medicina - em 

outras palavras, devido, provavelmente, a uma formação de sintoma 

relacionado ao sexo e reprodução. Se formularmos esse trecho do 

caso em termos de repressão, pode-se levantar a hipótese de que 

sua "dor ginecológicà' ocupou o lugar de sua dor mental. Suas 

emoções não saíram de seu corpo e foram para o de outra pessoa; 

estavam simplesmente localizadas em seu corpo de forma distinta. O 

que poderia ser a mais clássica neurose, na verdade histeria, do que 

isso? O que nos levaria a apelar a uma improvável noção dos senti

mentos sendo projetados pelo espaço ou sobre um desejo por parte 

da Sra. T de fazer alguém que ela acabou de conhecer experimen

tar algo de tal modo que ele saberia o que ela (não) tinha passado? 

Método empírico 

Todo mundo sabe que precisamos arranjar as coisas de 
acordo com o nosso próprio inconsciente, se não quisermos 

ser enganados ao detectá-las em serviço do material que o 
paciente fornece no artifício analítico. 

Lacan (1977b, p. 11) 

Eu proporia, de forma empírica, que os analistas (especialmen

te os iníciantes) nunca presumissem que sentem o que o paciente 

está sentindo, ou que deveria estar sentindo, ou que não quer sentir, 

ou que o fez sentir, e que as noções como identificação projetiva (e 

todas as descendências mais recentes, tais como "transidentificação 

projetivà' e "contraidentificação projetivà') fossem usadas somente 

como último recurso, quando todas as outras explicações falharem. 

Proporia também que, se for para confiar em tais explica

ções, que sejam usadas somente em discussões de psicose - que 



B RUCE FINK 283 

é, afinal, a área proveniente da psicopatologia. Muitos exemplos 

recentes de identificação projetiva na literatura, no entanto, vêm 

dos casos óbvios de neurose; Ogden ( 1979, pp. 368-369) foi além 

ao sugerir que todo mundo emprega a identificação projetiva o 

tempo todo em análise, inclusive os analistas! A própria noção de 

tratar os pensamentos, sentimentos e "partes" do self como obje

tos que podem ser movidos à vontade - uma noção que é central 

para o conceito de identificação projetiva - parece seriamente o 

tipo de "pensamento concreto" sempre associado com psicose. 

Talvez seja  por isso que os psicóticos não rejeitam imediatamente 

interpretações que envolvem o movimento de tais objetos: tais 

interpretações imitam seu próprio modo de pensar nas coisas 

(o que não quer dizer que os objetos se movam de fato daquele 

jeito: para contradizer Hamlet, o pensamento não é necessaria

mente bem-sucedido! ) .  

Há, obviamente, interações complexas que ocorrem entre pa

ciente e analista; as últimas são mônadas não isoladas (no sentido 

de Leibniz), que não têm nenhum efeito real no outro. Por exem

plo, com o paciente cujo caso apresentei no início deste trabalho 

não há dúvidas de que minha inclinação a indagações incentivou 

sua repetição da cena específica que ocorreu com a irmã dele quan

do criança, levando-o a ficar em silêncio com mais frequência, 

o que aumentou ainda mais minha curiosidade (o que o levou a 

mais silêncio, e assim por diante). As vezes, as analistas pressio

nam o paciente a agirem de determinadas maneiras, outras vezes 

o paciente pressiona a analista para agir de determinada maneira, 

o que resulta em uma dança sutil e complexa. 53 A analista exerce 

claramente uma parte importante nas repetições que ocorrem na 

análise: ela é tudo, menos uma observadora neutra e objetiva. Uma 

analista que não acredita fazer parte daquilo que o paciente traz 

está, na verdade, abraçando uma teoria altamente obsessiva de tra

tamento psicanalítico.54 
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Note que os tipos de interpretações feitas pelos analistas aos 

seus pacientes, quando estão trabalhando em certa estrutura con

ceitual, que inclui identificação projetiva, não são, estritamente 

falando, interpretações de fato, conforme o critério apresentado 

no Capítulo 5. Para que algo seja considerado interpretação, no 

termo segundo Lacan, ela deve ser evocativa e polivalente. As 

coisas que os analistas dizem, referindo-se às chamadas identi

ficações projetivas, raramente operam em várias pautas da parti

tura dos discursos e devem, em vez disso, ser qualificadas como 

explicações - ou seja, afirmações que fornecem significados 

específicos e concretos. Como já vimos, esses tipos de afirma

ções devem ser evitados ao se trabalhar com neuróticos, e, como 

veremos no Capítulo 10, são tipos de afirmações que fazem total 

sentido ao se trabalhar com psicóticos. 

Um conto preventivo 

"Você está pondo sonolêncía no ar". 
De um analista para sua pacíente 

Uma terapeuta excepcionalmente perspicaz, com quem traba

lhei por muitos anos, uma vez me contou que sua primeira análi

se, que durou 3 anos, terminou quando seu analista apelou para 

a identificação projetiva para explicar que ele se sentiu sonolento 

em uma das sessões com ela. Pouco antes da sessão, o irmão dela 

havia pedido que ela cometesse o suicídio com ele, e ela, conforme 

contou, entrou em crise, se debulhou em lágrimas, e não estava 

nos seus melhores dias. Em meio a tudo isso, percebeu que seu 

analista parecia sonolento, mas imaginou que ele estaria lendo suas 

anotações. Quando sua cabeça tombou para o lado e ele acordou 

com sobressalto e um ronco alto, não havia mais dúvida para ela 

de que ele havia cochilado. Ele tentou agir como se nada tivesse 
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acontecido e perguntou o que ela estava pensando. "Que você está 

cansado?" ela disse, mortificada e chocada. Ele admitiu que estava 

cansado mas proferiu, "Você está pondo sonolência no ar': Ele ex

plicou que ela queria, inconscientemente, que ele a abandonasse e 

acabou fazendo isso acontecer. 

O fato desta explicação não ter correspondido à sua própria ex

periência da sessão e da análise não a fez encerrar a análise imedia

tàmente - ela queria conhecer suas intenções inconscientes e bus

cou explorá-las nas futuras sessões. Porém, quando ela as trouxe, 

seu analista mudou de assunto e parecia sem vontade de trabalhar 

esse incidente. Foi isso, junto com reações contratransferenciais 

malfeitas por parte dele, que envolviam perda de sessões, que a fez 

sair da análise e encontrar outro profissional que a atendesse. Se 

ele tivesse, simplesmente, reconhecido seu cansaço ou privação de 

sono, se desculpado pelo cochilo, e talvez até reagendado a sessão, 

provavelmente nada disso teria acontecido. Parece que a existência 

de um conceito como o da identificação projetiva em sua maleta de 

truques psicanalíticos o permitiu negar sua responsabílidade por 

ter adormecido e atribuir a "causa do sono" à sua paciente - mais 

inflexível do que outros, sem dúvida, mas graças a pessoas como 

Bion ( 1955, p. 226), que descreveu um de seus pacientes como fa

lando "de uma forma sonolenta para fazer o analista dormir".55 

Ninguém que seja treinado na abordagem lacaniana sobre trans

ferência e contratransferência jamais teria, me parece, afirmado 

que a paciente foi responsável pelo cochilo do analista. Como Gill 

( 1982, p. 63) disse, "Contratransferência pode ser racionalizada fa

cilmente em termos de uma teoria da terapiâ: 

Nem todos os apelos ao conceito de identificação projetiva 

são tão ingênuos e insensatos como aquele que incluo neste conto 

preventivo, mas espero que possa dissuadir terapeutas a evitarem 

assumir a responsabilidade por seus próprios lapsos. 
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Privilegiando o imaginário 

O que temos aqui é somente o efeito das paixões do 
analista . . .  Não tem nada a ver com contratransferência por 
parte deste ou daquele; tem a ver com as consequências da 

relação dual [i.e., imaginária], se o terapeuta não a superar, 
e como ele poderia superar se ele a entende como o ideal de 

sua ação? 
Lacan (2006, p. 595) 

A tentativa de fazer uso das reações do paciente ao nível do 

imaginário, por parte da analista (tal como sentir-se aborrecido, 

irritado, entediado, rejeitado, abandonado, assustado, e assim por 

diante), para as projeções do paciente estimula o analista a situar 

seu trabalho no registro imaginário, pensando que a maior parte do 

trabalho está na transferência e contratransferência. Entretanto, de 

acordo com Lacan, as reações transferenciais ocorrem no momento 

em que a simbolização falha - ou seja, quando o paciente é incapaz 

de seguir adiante em sua articulação do "núcleo patogénico" - e a 

contratransferência é indicativa da falha do analista para se situar na 

posição do Outro simbólico, por ter atolado na relação imaginária 

(isto é, na relação dual entre dois egos; ver Fink, 1997, Capítulo 3). 

Em outras palavras, de acordo com a perspectiva lacaniana, a 

transferência e a contratransferência ocorrem em momentos em 

que o processo de grande importância da simbolização falha, e não 

quando algo produtivo para a análise está acontecendo. Transfe

rência e contratransferência são, assim, desvios, iscas imaginárias, 

e estão associadas a momentos de estagnação, não a momentos nos 

quais algo psicanaliticamente importante pode ser feito. O traba

lho direto com a transferência e contratransferência pode satisfa

zer ao paciente em certo nível, mas não produz o tipo de mudança 

que os psicanalistas lacanianos visam. 56 
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Quando Heimann (1950, pp. 83-84) salientou que "a contra

transferência do analista não é somente parte essencial do relacio

namento analítico, mas é a criação do paciente, é parte da persona

lidade do paciente" e concluiu que "a contratransferência do analista 

é um instrumento de pesquisa no inconsciente do paciente", ela se 

aproximou perigosamente do abandono da dimensão simbólica. Os 

terapeutas são levados a se envolver em acrobacias teóricas para se

parar a potencial psicopatologia da analista - Spotnitz (1999, p. 229) 
éhamou isso de "contratransferência subjetivà' da analista - da "con

tratransferência objetivà' da analista (que se supõe ser pura, uma 

reflexão não mediada ou mesmo produto do próprio paciente). No 

entanto, até mesmo Ogden ( 1979, p. 367) reconheceu que "não esta

mos lidando com o fenômeno do 'tudo ou nadà aqui': 

O pressuposto subjacente - de que a analista se conhece tão 

bem que ela sabe que parte de sua reação ao paciente é subjetiva 

e que parte é objetiva - é fundamentalmente falho. Pois a analis

ta continua sem saber. todos os seus motivos, mesmo depois de 

uma análise pessoal muito longa - tal é a natureza do inconscien

te. Para enfatizar, conforme Zetzel ( 1956/1990, p. 145) coloca, "os 

verdadeiros aspectos da personalidade do terapeutà' assumem o 

que a analista sabe o que é, e o que não é real em sua persona

lidade. Mas os pacientes, como já foi dito aqui, estão altamente 

sintonizados com as facetas da personalidade da analista, às quais 

ela própria pode estar alegre ou teimosamente alheia! Por isso a 

recomendação de Freud (que ele infelizmente não seguiu) é que 

a analista esteja preparada para fazer outro trabalho de análise de 

vez em quando. 

Quando a analista é tida por Bion e seus seguidores como um 

recipiente (podemos nos perguntar se é como o tonel das Danaides 

ou então como um recipiente Tupperware hermeticamente fecha

do) dentro do qual o paciente coloca o que quiser, sem qualquer 
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intervenção, parece que o simbólico foi completamente jogado 

pela janela. 

Tenho ouvido de vários e diferentes profissionais que a pes

soa precisa ser capaz de chegar aos mesmos tipos de problemas, 

tanto através do registro imaginário como do registro simbólico, 

uma vez que analistas trabalham de diferentes maneiras e que todos 

têm certo sucesso, embora em diferentes graus. Eu não contestaria 

que analistas que trabalham primariamente no nível do imaginá

rio obtenham efeitos curativos em seus pacientes - especialmente 

nos pacientes psicóticos, na medida em que o imaginário é um dos 

níveis que precisamos trabalhar na psicose (ver Capítulo 10). Eu 

argumentaria, no entanto - baseado em vários anos supervisionan

do analistas treinados na abordagem psicanalítica, que enfatizam 

o imaginário quase que excluindo o simbólico, e de muitos anos 

analisando pacientes que haviam feito longos (e muitas vezes múl

tiplos) trabalhos no nível imaginário com outros analistas antes de 

terem vindo até mim -, que o tipo de cura pretendida nessas práti

cas é muito diferente do tipo de cura pretendido quando se enfatiza 

o registro simbólico, promovendo o desenvolvimento de um ego 

observador que adquire conhecimento dos "padrões" do paciente -

padrões que quase nunca mudam (conforme indicado no Capítulo 

5). Os analistas são livres, claro, para definir transferência e contra

transferência diferentemente de Lacan, mas seus trabalhos prova

velmente se situarão principalmente no nível imaginário, e no nível 

imaginário a própria personalidade da analista toma o centro do 

palco. Como Lacan (2006, p. 587) colocou antes, em 1958, "Quanto 

mais [a personalidade da analista] está envolvida, menos certeza ela 

tem de sua ação': Talvez isso explique pelo menos parte da obses

são na literatura psicanalítica contemporânea, com discussões da 

contratransferência da analista, e com a tentativa de encontrar uma 

forma de argumentar que isso reflete verdadeiramente no paciente 

pelo menos tanto quanto na analista. 57 
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Notas 

1 .  Note que muitos dos aspectos semióticos de transferência envol

vem componentes perceptuais e linguisticos. Por exempl(), a idade 

exata da analista pode ser conhecida pelo paciente por muitas 

fontes oficiais ou não oficiais, mas o paciente pode ter impressões 

diferentes da idade da analista por ver, ouvir e estar com ela. Da 

mesma forma, o estilo de se vestir da analista envolve os compo

nentes perceptual e semiótico: o primeiro inclui, por exemplo, a 

cor, o corte, a textura dos tecidos, assim como a aparência geral 

que esse estilo dá à analista; o último inclui coisas como os nomes 

das marcas, preços, conotações sociais, e se a roupa está na moda 

ou fora de moda (embora, sem dúvida, alguns envolvam compo

nentes perceptuais e semióticos). 

2. Note, no entanto, que o paciente sempre fica alerta para as emo

ções da analista através de canais visuais e auditivos, e que há um 

componente perceptivo também envolvido aqui. Ademais, se o 

vocabulário da analista muda quando ela se agita, pode haver 

componente linguístico também. 

3. Ferenczi ( 1901/1990, p. 18) comparou o senso do paciente de que 

a analista é como uma importante figura de seu passado, quando 

ele localiza uma simples peculiaridade nela (nome, cor do cabelo 

etc.), com uma figura retórica de estilo conhecida como sinédoque 

(pars pro tato, tomar a parte pelo todo). 

4. Conforme Freud ( 1915b/1957, p. 1 78) colocou, "Falando estri

tamente .. . não há afetos inconscientes como há ideias incons

cientes"; e, novamente, "Não podemos afirmar a existência de 

afetos inconscientes no mesmo sentido que ideias inconscientes" 

(Freud, 1916- 19 17/1963, p. 409). Ele faz, no entanto, ocasional

mente, uma exceção para a culpa. 

S. Ralph Greenson (1967, p. 1 55) fez algo melhor quando definiu 

transferência como "a experiência de sentimentos, impulsos, ati

tudes, fantasias e defesas em direção a uma pessoa no presente, 
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que não são próprios dessa pessoa, mas são a repetição das reações 

originadas em relação a pessoas significativas da primeira infân

cia, deslocadas inconscientemente para figuras no presente': Lacan 

( 1988a, p. 273) forneceu certa vez uma "definição" de transferência 

mais poética, sob a veia alegórica da Era Romântica da pintura: 

"O erro voa na ilusão e é apanhado pelo mal-entendido': 

6. O afeto pode nos ajudar a localizar o material reprimido, mas es

sencialmente somos guiados pela repressão em primeiro lugar e 

antes de mais nada, não pelo afeto. Afeto e pensamento (ou de

sejo) são usualmente ligados um ao outro no início, mas, quando 

sujeitos a repressão, eles tendem a se separar um do outro, um 

sendo encontrado sem o outro: o paciente está bravo mas não 

sabe por quê, ou lembra-se vividamente de um acidente na infân

cia, mas não se lembra do que sentiu na época. Conforme Freud 

(1916-1917/1963, p. 409) argumentou, ''A vicissitude mais ime

diata de [um] afeto [ligado à ideia de se submeter ao recalque] é 

transformada em angústia''. Em outras palavras, quando encon

tramos angústia podemos assumir que algum pensamento (um 

pensamento de desejo) foi reprimido e o afeto associado a ele, 

independentemente de seu curso original, ficou à deriva, digamos 

assim; já não parece estar ligado na mente do paciente a qual

quer evento, circunstâncias, ou pensamento e transforma-se em 

angústia, angústia como "a moeda corrente universal pela qual 

qualquer impulso afetivo é ou pode ser mudado, se o conteúdo 

ideacional anexo a ele estiver sujeito à repressão" (pp. 403-404). 

Nesse sentido, o afeto é sempre uma isca: nos leva a pensar que 

o paciente está extremamente triste com algo pelo qual poderia 

estar extremamente satisfeito, pelo menos em certo nível, ou ex

tremamente preocupado com algo que poderia ao invés disso de

sejar, em pelo menos um aspecto. A angústia é um sinal certo de 

repressão, mas não nos diz onde procurar por ela, ou qual seria o 

afeto inicial. E outros afetos podem servir como iscas também: 

o paciente pode se sentir triste, mas estar secretamente em êxtase, 
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ou pode agir de forma otimista quando na verdade está de luto 

pela perda de um objeto de amor não reconhecido. 

Os analistas contemporâneos possivelmente estejam em constan

te busca do afeto porque, tomando por base a conexão entre eles 

e seus pacientes como sendo tudo ou nada do tratamento psi

coterapêutico (como Malan, 1995/2001 ,  pp. 84-85), sentem que 

quanto mais forte expressarem afeto na sessão, maior a conexão. 

Privilegiar a conexão entre eles leva os analistas a privilegiar o 

afeto acima de tudo. Lacan (1988a, p. 57) criticou a excessiva im

portância dada ao afeto, em 1954: "O menor sentimento pessoal, 

mesmo que estranho, que o sujeito professa em sua fala na sessão 

é tomado como um sucesso espetacular . .É disso que decorre a in

compreensão fundamental': Para discussão mais detalhada sobre 

afetos na psicanálise, ver Fink (2004, pp. 50-52). 

7. Note o termo "condições" nos comentários de Freud (1920/1955, 

p. 2 1 )  que "os pacientes repetem todas as condições indesejadas e 

emoções dolorosas na transferência". 

8. Ver também Seminar 111, em que Lacan ( 1993, p. 48) disse: "A resistên

cia do paciente é sempre a sua próprià', e Seminar XXIV ( 1976-

- 1977, 1 1  de janeiro, 1977), em que disse: "A resistência encontra 

seu ponto de partida no próprio analistà: 

9.  Conforme Freud ( 1915a/ 1958, p. 168) disse, "Este é o caráter 

essencial de quando se está apaixonado': 

10.  Um livro inteiro poderia ser escrito sobre esse assunto; como este 

é o meu próximo projeto, não comentarei mais aqui. 

1 1 . Diversos pacientes meus fizeram ligações muito claras entre o 

tipo de trabalho que deram na adolescência e sua intensa, embora 

deslocada, raiva dos pais. 

12.  Isto é, contudo, "uma premissa da dinâmica da psicoterapià', 

conforme Bauer e Mills ( 1989/ 1994, p. 200) :  "Os pacientes 



292 TRATANDO TRANSFERÊNCIA E CONTRATRANSFERÊNCIA 

interagem [com seus terapeutas] de maneira geralmente consis

tente, conforme suas características de funcionamento': Curiosa

mente, essa premissa contradiz outra de suas presunções: o "verda

deiro comportamento" do terapeuta, que é bastante individual, 

tem grande efeito nas atitudes e no comportamento do paciente 

face a face com o terapeuta. Parece que não se pode ser dos 

dois jeitos. 

13 .  Winnicott ( 1949, p. 70), em minha opinião, confundiu assuntos 

relacionados à contratransferência ao introduzir o termo "con

tratransferência objetiva: que definiu como "amor e ódio da ana

lista em reação à verdadeira personalidade e comportamento do 

paciente, baseado em observação objetiva: a qual é diferenciada 

por certos autores (ver, por exemplo, Spotnitz, 1999, p. 229) da 

"contratransferência subjetiva': Suspeito que seria difícil encon

trar quaisquer analistas que concordassem, mesmo que aproxi

madamente, sobre "a verdadeira personalidade e comportamento 

do paciente" baseados em "observação objetiva'', e que qualquer 

tentativa para diferenciar subjetivo de objetivo na questão da 

contratransferência é destinada a naufragar rapidamente. Lacan 

( 1976-1977, 16  de novembro, 1976) afirmou que, no final de uma 

análise, "o inconsciente permanece Outro", querendo dizer que a 

analista é capaz de não compreender, desconhecendo seus pró

prios motivos, sentimentos e reações. 

14. Note que mesmo as restrições básicas da situação analítica em si, 

tais como encontro no horário agendado em um lugar específico, 

pagar regularmente, e assim por diante, podem ser forragem para 

transferência, uma vez que o paciente que se recusa a fazer parte 

do "sistema'' pode se rebelar contra tais restrições como se repre

sentassem o Sistema, valores autoritários, e considerar a analista 

responsável por eles. 

1 5. Conforme Freud ( 1916- 1917/1963, p. 443) disse, nós "não nos in

comodamos com [a transferência] contanto que ela funcione em 

favor do trabalho conjunto da análise': De acordo com Gill (1982, 
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p. 81 ) ,  Ferenczi, Rank e Reich sustentaram que "uma transferên

cia positiva forte, especialmente no começo da análise, é somente 

um sintoma de resistência que requer desmascaramento"; assim, 

eles presumivelmente argumentam que é necessário intervir de tal 

forma que apazigue o entusiasmo do paciente. Reich, na verdade, 

acreditava que a transferência positiva sempre esconde a transfe

rência negativa mais fundamental e primordial. 

1 6. Na medida em que a interpretação da transferência é bem-su

cedida, presumivelmente por favorecer o desenvolvimento de 

um "ego observador" no paciente, geralmente leva, como Lacan 

( 1967- 1968, 29 de novembro, 1967) disse, "a eliminação do sujei

to que supõe saber" - isto é, para a eliminação da força motriz da 

análise. No entanto, muitos analistas concordam com Gill ( 1982, 

p. 73) que "alusões à transferência" e "resistência à transferência . . .  

estão presentes o tempo todo" na análise e deveriam ser "consis

tentemente" (p. 27), se não constantemente, interpretadas. Não 

surpreende que seus objetivos sejam "ajudar [os pacientes] a se 

entenderem" (p. 66) - em outras palavras, favorecer o desenvol

vimento de um "ego observador" nos pacientes, o que equivale a 

unia espécie de sujeito consciente, não aquele que se supõe saber, 

mas quem realmente sabe. 

17. Se há algo que poderia ajudar os analistas a aprenderem, a partir 

do estudo e da experiência com a psicanálise, é que há diferentes 

formas de razão e lógicas diversas (incluindo, no mínimo, lógica 

proposicional, lógica modal e lógica intuitiva). Se não por outra 

razão, há várias formas de racionalidade associadas com diferen

tes categorias diagnósticas. Por exemplo, há uma forma obsessiva 

de racionalização (altamente correlacionada, de várias maneiras, 

com a nossa forma contemporânea de capitalismo, com sua equa

ção de tempo e dinheiro) ,  uma forma histérica de racionalidade 

(que contraria a anterior de diversas formas), e assim por dian

te. Ver o trabalho de Lacan (2007, 1998a) nos quatro discursos, 

como ele os chama, e minha discussão deles (Fink, 1995, Capítulo 9). 

"Razão': pode ser dito em outro estilo, é a soma total das opiniões 
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de um tempo e lugar. Como Macalpine ( 1950/1 990, p. 1 96) co

loca, "É especialmente lamentável que a antítese 'racional' versus 

'irracional' tenha sido introduzida como foi, precisamente pela 

psicanálise, que demonstrou que comportamento 'racional' pode 

ser atribuído às raízes 'irracionais: Ver meus comentários nos ro

dapés do Capítulo 4 sobre o papel concedido ao "ego observador 

racional" por muitos teóricos do século XX. 

Podemos admitir como hipótese que, enquanto os neuróticos 

funcionam de acordo com a lógica do isto ou aquilo, os perver

sos funcionam conforme uma ou ambas as lógicas, e os psicó

ticos funcionam em nenhuma das duas lógicas ou sem lógica. 

Uma ou outra lógica nos é familiar pelas formas mais conhe

cidas na filosofia e na matemática; isso implica que se A é B, 

A não é não B (se, por exemplo, Sócrates é mortal, ele não é 

imortal). Quando há contradição da lógica na neurose (isto é, 

quando alguém afirma que Sócrates é ambos, mortal e imortal) 

uma proposição é consciente e a outra inconsciente (o homem 

neurótico, por exemplo, pode se considerar ser ambos, homem 

conscientemente, mas fêmea inconscientemente; ele pode habi

tualmente se considerar somente conscientemente e ser ambos 

após um bom trabalho analítico). O perverso, seguindo as duas 

lógicas (A pode ser ambos B e não B), não precisa localizar as 

afirmações contraditórias em diferentes representações e pode 

realmente afirmar ambos os aspectos, masculino e feminino, de 

si mesmo e outros (ver Fink, 2003).  O psicótico, segundo a ló

gica nenhuma das duas ou sem lógica, quando um surto psicóti

co tiver ocorrido, e antes de uma possível construção de um de

lírio que pode restabelecer significado ao seu mundo, então, A 

não é igual a A, porque as palavras não permanecem ligadas nas 

coisas, ao invés disso, escorregam delas (ver Capítulo 10).  Assim, 

ele não pode afirmar que A é B nem que A não é B. Espero que 

esta caracterização, de certa forma especulativa, e a descrição 

improvisada de diferentes lógicas funcionando em diferentes ca

tegorias diagnósticas esclareçam o leitor e que minha afirmação 
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pelo menos seja plausível, de que não há nenhuma única forma 

de racionalidade. 

18.  Para outras discussões sobre interpretação da transferência e o 

"ego observador", ver Fink (2004, pp. 5-9). O "ego observador" 

também é considerado por muitos analistas como "a parte saudável 

do ego", com a qual esperam formar uma aliança. Lacan (2006, 

p. 591 )  referiu-se, sarcasticamente, a essa parte do ego como "a 

parte que pensa como nós" - isto é, a parte que pensa como os 

analistas. Gill ( 1982, pp. 9- 15) associou o "cooperativo" "ego ob

servador" com o que chamou de "transferência facilitadà: e o "ego 

experienciador" como o que chamou de "transferência obstrutivà: 

Aqueles que tentam nutrir o desenvolvimento de tal ego no paciente 

acreditam que o tratamento psicanalítico deveria continuar re

conhecendo o ego observador. No entanto, como mencionei no 

Capítulo 5, a questão não é o paciente adquirir conhecimento 

sobre o que ele está fazendo, mas sim mudar, e o conhecimento 

não é necessariamente a chave para a mudança - na verdade, isso 

pode até impedir a mudança. Essa abordagem sempre leva os pa

cientes a comentarem conforme já mencionado: "Sei muito bem 

o que estou fazendo agora, mas estou num momento difícil, me 

segurando': Embora um ego observador tenha sido fomentado no 

paciente, o recalque que está motivando o comportamento per

maneceu intocado. Como Freud (1937/1964, p. 233) disse, "Nós in

crementamos o seu conhecimento, mas não mudamos nada nele': 

Lacan ( 1978) comentou sobre isso: 

''Apelar para uma parte saudável do sujeito, que supostamente 

está em contato com a realidade e é capaz de julgar juntamen

te com a analista o que está ocorrendo na transferência, é des

conhecer que é exatamente essa parte do sujeito que é pega na 

transferência - desconhecer que é exatamente essa parte [do ego 1 

que fecha a porta, ou a janela, ou as persianas, como queiram, e 

que a beleza [o inconsciente 1 com quem poderia querer falar está 
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atrás de tudo isso e pedindo nada além de que as persianas sejam 

reabertas" (p. 1 3 1 ) . 

19.  Como Glover ( 1955, p. 1 30) coloca, "A neurose de transferência, 

em um primeiro instante, nutre a interpretação da transferência': 

Seu interesse, no entanto, parece ter sido deliberadamente inter

pretar a transferência e tornar a neurose de transferência mais 

intensa. Strachey ( 1934/1990, p. 79, nota de rodapé 3 1 )  acredita

va que as interpretações mais eficazes (que ele referiu como "in

terpretações mutativas") são as interpretações de transferência, e 

ele atribuiu isso ao fato de que "na situação analítica quem faz a 

interpretação e o objeto interpretado da pulsão do id são os mes

mos e a mesma pessoa': Eu argumentaria, em vez disso, que é 

precisamente por isso que as interpretações de transferências são 

geralmente as menos eficazes. 

20. De fato, essa abordagem à linguagem parece bastante comum 

para Gill ( 1982), que citou várias formulações ambíguas de Freud 

e outros analistas, sem parecer notar que tais formulações podiam 

ser interpretadas de diversas maneiras. Ele foi até mais longe ao 

dizer algumas vezes que sabia o que os analistas, por ele apontados, 

queriam dizer, mesmo não tendo dito em muitas palavras o que 

achou que queriam dizer. 

2 1 .  Curiosamente, Bauer e Mills ( 1989/1994, p. 198) notaram que 

"um estímulo importante para o desenvolvimento no uso do 

aqui-e-agora da transferência vem do florescente campo da psi

coterapia de curta duração" - em outras palavras, dos profissio

nais (e das companhias de seguro que os pressionam) que que

rem encontrar um jeito em que um projeto de longo prazo, para 

explorar o passado do paciente, seja contornado. Bauer e Mills 

usaram regularmente tais conceitos como comportamento "ma

duro" e "mal-adaptado", sugerindo que eles e seus colegas em "di

nâmica'' ou "psicoterapia psicodinâmica'' estão essencialmente 

preocupados com a volta do "funcionamento normal" de seus 

pacientes, abordagem que critico longamente no Capítulo 9. 
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22. Foi o que Sócrates fez com Alcebíades, quando disse que Alcebíades 

não estava dizendo o que estava dizendo pelo bem de Sócrates, 

mas sim para vencer Agathon (Simpósio sobre Platão); ver 

Lacan (1991 ) .  

23 .  O termo de Freud ( 1913/ 1958, pp. 139, 144) para transferência 

que toma a forma de resistência é Übertragungswiderstand, que 

é traduzido por Strachey como "transferência-resistência': Ver os 

comentários de Lacan ( 1978, p. 130) sobre o termo. 

24. Como colocou Lacan ( 1988a, p. 36), "Resistência é a inflexão [ou 

desvio] que o discurso faz ao se aproximar do núcleo [patogê

nico]': Ver minha discussão detalhada sobre este tópico (Fink, 

2004, pp. 25-26, e nota de rodapé 25, pp. 1 70-173). 

25. Lacan ( 1978, p. 1 30) coloca da seguinte forma: "Transferência é a 

forma pela qual a comunicação do inconsciente é interrompida, 

e o inconsciente se fecha novamente. Longe de ser um indicativo 

de poderes para o inconsciente, transferência é, ao contrário, o 

fechamento do inconsciente': 

26. A maior parte da literatura das chamadas abordagens intersub

jetivas, interpessoais e relacionais à psicanálise e psicoterapia 

parece adotar alguma variante da perspectiva sujeito a sujeito. 

Por mais sedutoras que essas abordagens possam ser para criti

car relações de poder no setting terapêutico, imagina -se se o tipo 

de equidade entre analista e paciente, que alguns teóricos per

seguem, não seja a mesma que já foi experimentada por Sandor 

Ferenczi no início do século XX, quando ele e seus pacientes se 

revezavam analisando um ao outro no divã. Ferenczi abandonou 

rapidamente o experimento quando ficou claro que era ineficaz. 

Note que Bollas ( 1983), que é referido por muitos, tentou cooptar 

o termo de Lacan, Outro, ao situar o Outro em si mesmo como 

analista. Ele escreveu, "É uma característica de nossos dias enten

der sobre a transferência, que a Outra fonte de associação livre do 

paciente é a contratransferência do psicanalista'' (p. 3) .  Isto reduz 
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a tríade apresentada por Lacan como crucial para a situação ana

lítica - o ego do paciente, o Outro (como o inconsciente do pa

ciente), e o ego da analista - para uma díade, o que equivale a um 

colapso da dimensão simbólica no imaginário. Por exemplo, mais 

do que simplesmente perguntar à sua paciente "Helen" por que 

ela pensava que tinha que ficar em silêncio (ou o que passava pela 

sua mente nesses momentos, para ver se algo ocorria a ela da Ou

tra "cena freudiana" conhecida como inconsciente - o "anderer 

Schauplatz" que Freud, 1900/1958, pp. 48 e 536, emprestou de Fe

chner - ou se alguém havia permanecido em silêncio como ela no 

passado, para ver se as pausas seriam relacionadas à sua história) 

Bollas respondeu a ela dizendo que devia ser difícil para ela "falar 

com um estranho (o analista) e . . .  confiar a ele as coisas mais sim

ples" (p. 13) .  Esta total presunção da parte dele é baseada em seu 

próprio senso do que seja conversar com alguém novo (muitos 

pacientes meus, por exemplo, não têm esse problema no início). 

Além disso, essa interpretação, como diversas outras feitas por 

ele baseadas em sua contratransferência, teve pouco ou nenhum 

efeito, e os silêncios de Helen só pareceram cessar quando foram 

ligados à sua experiência com a mãe - isto é, sua história com sua 

mãe. Note que isso é provavelmente o que ela teria dito a ele no 

início do tratamento (isto é, cerca de um ano antes) se ele tivesse 

simplesmente perguntado se alguém já havia ficado em silêncio 

daquele jeito com ela no passado. Afinal, isso tinha acontecido 

com sua mãe. O desvio que ele fez, via sua própria subjetivida

de - isto é, sua tentativa de entender a experiência dela através 

de sua própria experiência com ela no setting analítico - pareceu 

estéril, exigindo-lhe que fizesse uma série de suposições baseadas 

em sua própria personalidade e contratransferência, nenhuma 

das quais realmente pareceu chegar ao ponto. E este desvio (sua 

tentativa de sondar a subjetividade dela com base em sua própria 

subjetividade) foi necessário por causa de sua falha em fazer uma 

das perguntas mais elementares imagináveis (sobre outros usos 

da contratransferência, ver meus comentários sobre o trabalho de 

Renik nas notas do Capítulo 8). 
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Ogden, outro analista associado às abordagens relaciona! e inter

subjetiva, também tentou fazer algo virtuoso através de longos 

desvios, através de sua própria subjetividade. Ele também ape

lidou seus pensamentos perturbados e devaneios, os quais, evi

dentemente, tomaram a maior parte da sessão com um de seus 

pacientes (Ogden, 1994, pp. 464-467), "o terceiro analítico", me

ticulosamente encontrando (alguém diria, inventando) um rela

cionamento entre o que estava acontecendo com o paciente e seus 

próprios pensamentos sobre não ser reconhecido, tratando-o me

canicamente de forma injusta, e assim por diante. À parte de re

conhecer o fato de que ele confundiu as coisas ao usar a palavra 

terceiro - que é geralmente reservada, na psicanálise, ao triângulo 

edipiano e, nos círculos lacanianos, para a dimensão simbólica 

que interrompe o imaginário, relacionamento dual entre mãe e 

filho ou analista e paciente - devemos notar que é possível achar 

uma ligação entre duas coisas quaisquer se prestarmos muita 

atenção e formos suficientemente criativos. Ademais, Ogden não 

teria tido necessidade de analisar minuciosamente seu "devaneio" 

entediado se intervisse com seus pacientes de forma a obter deles 

um trabalho produtivo durante as sessões, ao invés de permitir 

que falassem monotonamente sobre as mesmas coisas ou ficas

sem 1 5-20 minutos em silêncio (p. 478). 

No caso da Sra. B (pp. 477-483), por exemplo, Ogden, embora 

inacreditavelmente, permitiu que ela evitasse falar muito sobre 

seus pais por dois anos (numa análise de cinco vezes por semana), 

porque ela sentia que não conseguia descrevê-los de forma "justa 

e precisá' (p. 479) ! Ela estava, obviamente, inclinada a dar uma 

descrição "injustà' - ou seja, reclamar deles e apresentá-los como 

uma experiência insuportável durante seu crescimento - e pode

ria, sem dúvida, ter sido facilmente induzida a fazer descrições 

imprecisas (toda descrição não é, de alguma forma, injusta e im

precisa?) simplesmente perguntando, "Você está sendo tentada a 

descrevê-los de forma injusta?" ou "Você está preocupada com o 

fato de que pode me enganar a respeito de quem seus pais real-
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mente eram?" ou dizer simplesmente, "Não deixa de ser de ex

trema importância que você possa me falar sobre eles': Ao invés, ele 

permitiu que ela falasse sem parar sobre seus problemas cotidia

nos, experiência que, não surpreendentemente, foi ficando desa

gradável para ambos [ela se sentia mais incapaz de pensar sobre 

qualquer coisa para dizer, e ele, aceitou sua declaração de que "ela 

lhe contaria quando encontrasse a maneira e as palavras certas (p. 

479), uma clara recusa para associação livre]. Desistindo do uso 

do discurso para conhecer alguma coisa da história da pacien

te, como último recurso, Ogden vasculhou minuciosamente seus 

próprios medos e ruminações durante as sessões (o que, admitiu, 

poderia ser diferente de seus medos e ruminações durante as ses

sões com outros pacientes) para tentar encontrar alguma inter

pretação sobre o que acontecia naquela análise, interpretação esta 

que surpreendesse o leitor, baseado no pouco que foi dito sobre a 

paciente. Em vez de reconhecer os pensamentos e sentimentos da 

analista como algo causado pelo paciente, ou por alguma criação 

da análise (o chamado terceiro analítico), eu sugiro que Ogden 

tenha adoecido com sua própria técnica e estava doente suficien

temente para prestar atenção à situação da paciente na análise, 

de um jeito que a amarrasse à sua história (ela se ressentiu de seu 

analista, sem dúvida, por entender que ele era um homem que, 

como seu pai, parecia ter pouco ou nenhum interesse por ela, ao 

menos em parte, porque ele não pediu que ela falasse aquilo que 

ela sabia muito bem que precisaria falar). Ao invés de ver sua re

ação "intersubjetiva'' como um reflexo de uma sintonia elevada 

com sua paciente, muito menos como algum tipo de fiador da 

objetividade de suas interpretações, eu estaria propenso a ver isso 

como uma indisposição causada pela falha ao estimulá-la a falar 

de problemas sobre os quais ela não queria falar, e interpretar o 

relacionamento dela com o pai. Se ele tivesse visto a articulação 

da história dela - isto é, a dimensão simbólica - como o "tercei

ro" que precisava ser convocado a opor-se a algum tipo de terceiro 

transferencial/contratransferencial, suspeito que a análise aconte-
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cesse mais rapidamente e com muito menos aflição para ambos, 

analista e paciente - esta última sofreu com algo a que espanto

samente se referiu como "desilusão somáticà' (p. 481) .  Talvez ele 

se queixasse "que nos prendemos em nossa própria subjetividade" 

(p. 470), precisamente porque ele falhou por não conseguir tra

balhar com aquilo que o levaria para fora de si mesmo, digamos 

assim. 

27. Reagir na mesma moeda é o que já comentei em outro momento 

(Fink, 2004) como sendo apanhado na transferência imaginária, en

quanto se situa em um nível diferente, levando em conta que se está 

lidando com a transferência, tem a ver com a transferência simbólica. 

28. Lacan ( 1978, p. 128) propôs que no cerne da repetição está "o 

encontro sempre evitado" com algo, "a oportunidade perdidà': 

repetimos alguma coisa porque no último segundo mudamos de 

ideia, perdemos nosso objetivo. E "como transferência não é nada 

mais que repetição, será sempre repetição do que falta (ou falha) 

[ratage]" (p. 1 43) .  

29. Winnicott ( 1960/1965c, p.  1 6 1 )  teve a intenção de dizer algo 

bastante similar quando disse, "a atitude do analista profissional" 

e "  o trabalho que ele faz com sua mente": a atitude profissional é de 

certa forma como o simbolismo, em que se assume uma distância 

entre analista e paciente. O símbolo está em uma lacuna. 

Szasz ( 1963) forneceu uma intrigante descrição da origem do 

conceito de transferência, sugerindo que Anna O. e Joseph Breuer 

haviam se envolvido em uma relação pessoa a pessoa (ego a ego) 

que ficou quente demais para lidar (Breuer ficou tão absorto com 

o tratamento dela que sua esposa sentiu ciúmes de sua paciente; 

quando Breuer finalmente percebeu a natureza de seus sentimen

tos por Anna 0., sentiu-se terrivelmente culpado e encerrou o 

tratamento, em um ponto que Anna O. provocou uma gravidez 

histérica). Esta relação poderia ser facilmente caracterizada nos 

termos lacanianos como imaginária, pois as partes se relacionam 
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uma com a outra como uma só, vivendo e respirando pelo outro. 

Freud, que não era cúmplice do relacionamento e nem se envol

veu nele, foi capaz de formular que Anna O. seria capaz de ter se 

apaixonado por qualquer médico que a tratasse de maneira tão 

assídua, visitando-a todas as manhãs e noites, dia após dia por 

anos. Ela se apaixonou por Breuer, disse Freud, não por sua per

sonalidade e peculiaridades, mas como um símbolo, um doublé 

de figuras do passado que a amaram. Szasz, ao sugerir que o con

ceito de transferência de Freud implica que o analista não seja 

tomado como um objeto - isto é, como qualquer outro objeto -, 

mas como "um símbolo (de outro objeto)" (p. 442), aproxima-se 

do que Lacan chamou de dimensão simbólica, a dimensão que 

permite que o analista perceba que os afetos do paciente são bem 

menos sobre o analista como pessoa do que sobre outra pessoa ou 

outra coisa. Szasz, no entanto, parece primeiramente preocupado 

em indicar que os analistas acusam seus pacientes de transferirem 

coisas para eles de forma defensiva, dizendo a eles que tais acusa

ções são baseadas na "descrição neutrà' (p. 433). Ele viu que esta 

é uma forma conveniente dos analistas livrarem-se de uma situa

ção difícil: "O paciente na realidade não ama ou odeia o analista, 

mas sim outra pessoa. O que poderia ser mais tranquilizador?" 

(p. 438). O que ele deixa de explicar é o fato de que o analista 

pode e deve lutar, até onde for possível, para comportar-se na 

análise como uma tela em branco, então, seja amor ou ódio que o 

paciente sinta, para a analista é sempre por outra pessoa e não por 

ela pessoalmente. 

30. Alguns analistas parecem tão preocupados em não estarem as

sociados pelo paciente com "pais maus" que descuidam de boa 

parte do material apresentado por ele. Um dos meus pacientes fez 

vários tipos de terapia por mais de 20 anos, sempre com terapeu

tas femininas, e ficou convencido durante mais de duas décadas 

de que todos os seus problemas estavam centralizados em seu pai. 

Em poucas semanas de análise comigo, veio à tona material 

suficiente para reverter dialeticamente, ao mesmo por um tem-
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po, sua maneira de pensar; de repente ele percebeu que, embora 

ele ainda tivesse muitos problemas com o seu pai, ele se ressen

tia terrivelmente de sua mãe e estava sabotando sua própria vida 

para irritá-la. Não seria improvável levantar a hipótese de que 

suas terapeutas femininas quisessem que ele as associasse com 

uma figura feminina positiva em sua vida e, de uma forma ou de 

outra, dirigiram sua atenção primeiramente ao pai - com quem 

sentiram que não seriam facilmente confundidas nas projeções 

do paciente - autorizando-as a ficar, em um nível mais alto, fora 

da linha de tiro (curiosamente, em poucas semanas de trabalho 

comigo, sua dificuldade de conseguir e manter a ereção com sua 

namorada diminuiu consideravelmente) .  

Por outro lado, muitos analistas esforçam-se para encontrar uma 

"alusão à transferência" em praticamente tudo o que o paciente 

fala, não para evitar suas projeções, mas sim para encorajá-lo a 

pensar que tudo que ele discute gira em torno, de um jeito ou 

de outro, do analista. Gill ( 1982) deu um exemplo em que um 

paciente falou em sessão sobre uma explosão de raiva que teve 

com sua esposa, e Gill o encorajou a considerar que ele poderia 

estar com raiva do seu analista. Gill considerou a possibilidade de 

que "tal interpretação talvez fosse uma réplica de que ele estaria 

falando de sua esposa e não do analistà' (p. 65). O que faltou Gill 

perceber foi que exatamente por isso o paciente se irritou com o 

analista, levando, assim, à confirmação de sua interpretação; foi 

a interpretação em si que irritou o paciente! Nesses exemplos, em 

geral parece ser mais provável que não seja o paciente, mas sim o 

analista que esteja irritado ou esperando que o paciente se irrite 

com ele por algo que tenha feito, e que não se sinta muito bem por 

isso. À medida que "os sentimentos são sempre mútuos" (Lacan, 

1988a, p. 32), o analista acha uma forma de deixar o paciente irritado 

como ele estava, ou como ele esperava que o paciente ficasse. 

3 1 .  Ver, por exemplo, Ormont ( 1969) . Certos analistas, como Sterba 

( 1940/1990, p. 85), têm usado o termo acting out indiscrimina-
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damente para qualquer forma de ação feita pelo paciente, quer 

dentro ou fora da sessão. 

32. Note que se pode ajustar algumas vezes para se referir ao "acting 

out" em situações que Lacan (2004, p. 148) chamou de "transfe

rência sem análise" - por exemplo, quando adolescentes fazem 

com os professores o que não podem fazer em casa. Ver também 

Lacan ( 1998b, pp. 420-421 ) .  Para comentário de várias discussões 

de Lacan sobre acting out em um caso relatado por Ernst Kris, ver 

Fink (2004, Capítulo 2). 

33. Ver a discussão de Grete Bibring-Lehner sobre este ponto. 

34. Para discussão da transferência negativa, ver Miller (2005), que 

traz alguns comentários que Lacan fez sobre transferência negativa 

e oferece as seguintes ideias/reflexões: ( 1 )  à medida que os pa

cientes sempre entram na análise sentindo que não sabem nada, 

que se sentem vazios ou privados em diversos aspectos, ficam 

irritados com seus analistas, que são julgados conhecedores de 

tudo ou figuras ideais (o que o paciente deseja ser é confrontado 

com a pessoa do analista; pp. 33-34); (2) a transferência negativa é 

produzida sempre que a repressão aumenta (pp. 90-92), pelo me

nos em parte porque o paciente não quer saber nada sobre o que 

foi reprimido (talvez também, eu adicionaria, em parte porque se 

a analista faz uma interpretação que leva ao aumento da repressão, 

ela provará ao paciente que ele não poderá se libertar sozinho da 

repressão, o que é especialmente maçante para o obsessivo) .  

35. Lacan (2006) comentou o seguinte: 

"Os analistas jovens, que se permitem ficar impressionados pelos 

dons impenetráveis [de certos analistas] não encontrarão nada 

melhor para dissipar suas ilusões do que considerar o sucesso 

da supervisão a que eles próprios estão sujeitos. A possibilidade 

da supervisão se tornaria problemática se vista da perspectiva do 

contato com a realidade do paciente. Pois na supervisão, ao invés 

de estar [em contato com a realidade do paciente] ,  o supervisor 
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manifesta uma segunda opinião ... o que torna a experiência pelo 

menos tão instrutiva para ele como para seu supervisionando. E 

quanto menos o supervisionando demonstrar tais dons - que são 

considerados por alguns ainda mais incomunicáveis, maior a lista 

de afazeres que eles mesmos estimam sobre os seus segredos com 

respeito à técnica - mais verdadeiro se torna. 

A razão para esse enigma é que o supervisionando serve como 

filtro, ou mesmo como refrator, do discurso do sujeito, e dessa 

forma uma estereografia é prontamente apresentada ao super

visor, trazendo desde o início três ou quatro registros em que a 

partitura musical constituída pelo discurso do sujeito pode ser 

interpretadà' (pp. 252-253). 

Lacan propôs que, no melhor dos casos, o supervisionando pode 

aprender a se situar na posição simbólica em que o supervisor 

é automaticamente colocado, mesmo quando o supervisionando 

está no consultório com o paciente: 

"Se o supervisionando fosse colocado pelo supervisor em uma 

posição subjetiva diferente daquela subentendida pelo ameaça

dor termo controle (vantajosamente substituído, mas só na língua 

inglesa, por "supervision"), o melhor proveito que extrairia desse 

exercício seria o de aprender a colocar-se na posição de subjetivi

dade complementar na qual a situação automaticamente coloca o 

supervisor" (p. 253). 

Isso, obviamente, é uma posição ideal que nunca poderá ser total

mente alcançada; daí a necessidade de supervisão contínua. 

36. O uso de videotapes nas sessões para os propósitos da supervi

são pode comprometer a supervisão, uma vez que tem efeitos 

imaginários sobre os supervisores e colegas que podem, às vezes, 

ofuscar o material simbólico, dando a eles falsa impressão de que 

o que realmente acontece na terapia é o que se vê com os olhos: 

linguagem do corpo, por exemplo (ver Capítulo 8). 
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37. Casement mencionou Reik ( 1937) e Money-Kryle (1 956) como 

precursores de sua própria ideia aqui. 

38.  Como a psicose nos ensina, as teorias também são autoconfir

matórias. Se eu ouço ou concluo por algum motivo que minha 

chefe está apaixonada por mim (como na erotomania), vou in

terpretar tudo o que ela disser sob aquela luz e acreditar que ela 

está falando em enigmas, brincando comigo, se fazendo de difícil, 

ou ignorando seus sentimentos mais profundos se negasse estar 

encantada comigo. Se eu concluir que ela está lá fora para me 

pegar (como na paranoia), vou interpretar tudo o que ela disser 

de acordo com aquela convicção, de que haveria alguma má in

tenção por parte dela. Exatamente como vimos no caso de inter

pretações da transferência pela analista, tudo o que minha chefe 

disser será ouvido por mim como se viesse da pessoa que eu 

atribuí que ela fosse. Lacan (2006, p. 428) refere-se a isso como 

"princípio paranoico do conhecimento humano" (ver também 

pp. 94, 96, 1 1 1  e 180) .  

39. Conforme Joseph Sandler ( 1987) alertou: 

" [Identificação projetiva] é uma noção difícil de ser discutida 

pela perspectiva de um não kleiniano. Isso se dá pelo fato de que 

os que utilizam o conceito tendem a falar sobre isso como um 

simples mecanismo, enquanto na verdade é �m mecanismo que 

(como vários outros na psicanálise) desloca seu significado con

forme o contexto. Tem como resultado adquirido certo mistério, 

com a infeliz consequência de que é algo às vezes inteiramente 

rejeitado ou pensado como compreensível somente com um 

especial 'conhecimento interno"' (p. 14) .  

Ogden ( 1979), no  entanto, tentou formular o conceito de  identifi

cação projetiva, de forma a libertá-lo das "pressuposições metapsi

cológicas Kleinianas" (p. 14) .  

40. Ver, por exemplo, o famoso comentário de Freud "( 191 1a/1958) 

sobre paranoia: 
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"O mecanismo da formação do sintoma na paranoia determina 

que as percepções internas - sentimentos - devam ser substituí

das pelas percepções externas. Consequentemente, a proposição 

'Eu o odeio' acaba se transformando pela projeção em outra: 'Ele me 

(persegue) odeia, o que justifica que eu o odeie"' (p. 63). 

De acordo com Ogden ( 1979, p. 358), há algo de novo na descri

ção de Klein: "Primeiro, há a fantasia da projeção de uma parte de 

si mesmo em outra pessoa, e de aquela parte assumir a pessoa por 

dentro"; segundo - e aqui Ogden se diz seguidor de Schafer (co

municação pessoal) - "a pessoa projetando se sente 'em harmonia 

com' a pessoa em quem ele projetou um aspecto de si mesmo': 

41 .  Isso fica claro na descrição de Klein ( 1946/1952) do que ela cha

mou "identificação introjetivà', na qual a criança atribui a si mes

ma (ou se vê como tendo) certos aspectos inicialmente vistos na 

mãe. A criança, aqui, pensa em si mesma como tendo aquelas 

características, mas não pensa, necessariamente, em tê-los por 

outra pessoa. 

Fica claro também na nota de rodapé que ela fornece, após escrever 

"as partes cindidas do ego também são projetadas na mãe ou, 

como eu prefiro dizer, para dentro da mãe", que diz o seguinte: 

"A descrição de tais processos primitivos sofre de grande defi

ciência, pois essas fantasias surgem em u� momento em que a 

criança ainda não começou a pensar em palavras. Neste contexto, 

por exemplo, eu uso a expressão "projetar dentro de outra pessoà' 

porque me parece a única forma de transmitir o processo incons

ciente que tento descrever" (p. 300). 

Aqui e em outro lugar no texto Klein deixa claro que ela estava se 

referindo às fantasias que a criança tem de colocar algo dentro de 

outra pessoa; ela não está argumentando que algo está realmente 

sendo colocado dentro de outra pessoa, pois isso poderia indicar 

algum tipo de existência independente. (Note que, embora certos 

autores diferenciem phantasy com "ph" e fantasia com "f", eu os 

' 
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emprego de maneira intercambiável.) Ela nem fala disso em ou

tro artigo sobre identificação (Klein, 1 955;  ver especialmente 

pp. 3 1 1 -3 12). 

De maneira divertida, Phyllis Grosskurth ( 1987, p. 449) conta que 

quando Klein estava supervisionando um jovem analista chama

do Sonny Davidson, que contou a ela, "Eu disse ao paciente que 

ele colocou a confusão dele em mim: Klein respondeu, "Não, 

caro, não é isso, você estava confuso!': 

Grosskurth ( 1987, p. 449) chegou a dizer que Klein "estava parti

cularmente preocupada sobre o 'estilo' da contratransferência que 

ela viu se desenvolvendo. Se um candidato falasse demais sobre 

como um paciente o deixou bravo ou confuso, ela comentaria 

energicamente: 'Olha, conte isso para o seu analista. Eu quero 

saber sobre o seu paciente": 

42. Ogden ( 1979) mencionou que há outros analistas, como Bion, 

que ampliaram o conceito, na mesma época que Racker, que Og

den não menciona em sua descrição de 1979 do desenvolvimento 

do conceito. 

Note que, em sua longa discussão de identificação projetiva, 

Ogden (1979, 1982) decompôs o fenômeno da identificação pro

jetiva de forma diferente da de Sandler. No primeiro passo, "existe a 

fantasia de projetar uma parte de si mesmo na outra pessoa e da

- quela parte a pessoa assumir o controle de dentro" (Ogden, 1979, 

p. 358). Ogden diferenciou esse passo da projeção pura e simples, 

digamos assim, ao postular que se continua a sentir "em harmo

nia com" a pessoa na qual alguém fantasiou projetar uma parte de 

si, enquanto na projeção stricto sensu a pessoa se sente afastada da 

outra. No passo 2, "há pressão exercida pela interação interpesso

al de tal forma que o recipiente da projeção experimenta a pressão 

para pensar, sentir e se comportar de maneira congruente com 

a projeção" (p. 1 38). No passo 3, os sentimentos projetados são 

"processados psicologicamente" pelo recipiente (mãe ou analis-
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ta), que, espera-se, lide com eles "diferentemente da forma como 

o projetor é capaz de lidar" (p. 360). Neste ponto (no passo 4), eles 

podem ser reinternalizados pelo projetor. A descrição de Ogden 

é um tanto mais clara e exaustiva, mas ainda cheia de pressupo

sições implausíveis; no entanto, Ogden ( 1982, p. 148) admitiu 

que "nem toda atividade mental ou sentimento do terapeuta 

reflete o estado interno do paciente". Ainda, as descrições de 

suas experiências de identificação projétiva são muito rigoro

sas: de um lado, o terapeuta "sente que seu corpo e sua fala . . .  

haviam sido dominados, de alguma forma, e controlados pelo 

paciente" (p. 1 5 1 ) .  

43. Pelo menos uma das razões alegadas pelo paciente para "pôr os 

sentimentos em outra pessoâ' é que ele está morrendo de medo 

deles e se sente compelido a fazer outra pessoa senti-los para saber 

se são seguros para serem sentidos; ver, por exemplo, Casement 

(1991, p. 71)  e Bion ( 1959, pp. 312-313). Embora eu entenda como 

o paciente pode aceitar mais facilmente alguma faceta de si mesmo 

quando ele vê que sua analista não ·a rejeitou, não sei como o pa

ciente pôde verificar que sua analista sentiu exatamente o mesmo 

que ele a respeito do medo de sentir, e assim ficar "seguro para ser 

sentido: Isso me soa um tánto quanto misterioso. 

Note que Bion nem sempre falou de identificação projetiva que 

envolvesse mais do que "a fantasia do paciente'' (ver, por exemplo, 

Bion, 1957, p. 268). Note também que Bioninterpreta seu concei

to de identificação projetiva no citado ensaio de Melanie Klein; 

com respeito à discussão de Klein sobre identificação projetiva, 

Bion escreveu: 

"Por este mecanismo o paciente cinde uma parte de . sua perso

nalidade e a projeta no objeto onde fica instalada, às vezes como 

perseguidor, deixando o psiquismo, do qual foi cindido, empo

brecido" (p. 266). 

Esta ainda é uma questão aberta, se Bion simplesmente considerou 

o paciente pensando naquela cisão "de parte de sua personalidade" 
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como instalada na coisa ou pessoa em quem ele havia projetado, ou 

se considerou como se a projeção realmente tivesse ocorrido. 

O que me deixa surpreso - e essa surpresa deve ser igual àquela dos 

que são familiarizados com o que Lacan repetia com frequência, 

que "não existe esse negócio de relação sexual" - é que Bion (1962, 

p. 90) usou o típico sinal para mulher (um círculo com uma cruz 

na parte de baixo) "porque a abstração representa o container" e o 

sinal típico para homem (um círculo com uma flecha saindo n� 

parte de cima) "para o contido': Em outras palavras, Bion acredita

va na possibilidade de um relacionamento direto entre continente 

e contido, entre a analista e o que é projetado nela, que é parecido 

com um tipo de relação direta, sem intermediação entre sexos (na 

verdade, algum tipo de "harmonia preestabelecidá'). 

44. Uma leitura atenta do trabalho de Sandler supostamente baseado 

na descrição de Bion ( 1959) a confirma apenas em parte, pois Bion 

(p. 3 13) deixou claro que tanto as mães como as analistas algumas 

vezes falham ao "introjetar as identificações projetivas da [criança 

ou] do paciente negando seu ingresso'' porque elas não as toleram, 

sugerindo que um fator subjetivo persiste. No entanto, o ponto 

principal é: Bion declarou que há certos empenhos "para forçar" 

partes de sua personalidade para dentro de seus analistas e a ana

lista, como a mãe, precisa "servir de repositório'' para seus senti

mentos. "Falhar ao introjetar [aqueles sentimentos] faz o objeto 

externo parecer intrinsicamente hostil" ao paciente (p. 3 14). Não 

está claro, para mim, se Bion contemplou todos os sentimentos 

contratransferenciais como causados pelas projeções dos pacientes. 

Os conceitos de Winnicott ( 1949, p. 70) de "contratransferência 

objetivá' e de " [odiar] o paciente objetivamente não funcionam 

exatamente do mesmo jeito, mas são igualmente perniciosos, na 

minha visão, na dos novatos e até dos analistas experientes': Não 

acredito que exista tal coisa como "observação objetivá' no domí

nio psicológico, na medida em que todos vemos a "realidade" 

pelas lentes de nossas próprias fantasias, e não acredito que seja 



B RUCE FINK 3 1 1  

possível para a analista, na prática, distinguir totalmente entre 

amor e ódio pelo paciente, em razão das próprias suscetibilida

des da analista e do "amor e ódio em reação à personalidade e 

comportamento do paciente, baseados na observação objetivà' 

(p. 70). A única forma de objetividade que podemos aspirar na 

psicanálise é trabalhar com base no material simbólico: os pacien

tes falam e as coordenadas simbólicas nos são fornecidas. Ou seja, 

afinal, o que nos possibilita discutir nossos casos com outros ana

listas, e permite que eles formem suas próprias opiniões sobre os 

casos - opiniões que podem diferir das nossas. A validade em 

potencial depende do grau ao qual eles explicam o material 

simbólico do caso. 

45. Não é diretamente "grokked", * termo usado no filme Um estranho 

numa terra estranha ( 1961/1968). 

* N.T.: significa tanto "beber" quanto "compreender algo até o 

ponto em que aquilo passa a fazer parte de nós". 

46. É claro, nunca se sabe toda a gama de palavras e expressões dis

poníveis em sua língua-mãe também, uma vez que há simples

mente muitas (estima-se para a língua inglesa cerca de 450.000 

a 1 .000.000 de palavras e expressões diferentes). A gama de ex

pressões com que se é familiarizado depende muito do país e da 

região daquele país em que se vive, a familiaridade da pessoa com 

outras áreas e países, o que se leu, e assim por diante. No início de 

seus trabalhos, alguns dos meus supervisionandos pensavam que 

os pacientes empregavam neologismos, quando estavam simples

mente usando palavras ou frases que eles nunca tinham ouvido. 

Essas palavras e frases podem ser particulares a uma região ou 

subcultura com as quais não estavam acostumados (dialetos e 

variantes gramaticais), jargões de um local com que não estavam 

familiarizados, citações de canções, poesias, romances, progra

mas de televisão, filmes mais conhecidos por pessoas de certa 

geração ou educação, e assim por diante. 
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47. Nunca nos disseram como essa projeção de sentimentos para fora 

de alguém, essa expulsão, é possível, um ponto ao qual voltarei 

mais tarde com mais detalhes. 

48. Ver Freud (1921/1955, Capítulo 7) para uma discussão mais rigorosa 

sobre o uso do termo identificação em psicanálise; ver também o co

mentário esclarecedor sobre identificação, de Jean Florence. 

49. Uma empresa chamada Business Intelligence Advisors começou 

recentemente a estudar as maneiras de falar, os padrões dos dis

cursos, e outras estratégias retóricas (tais como mencionei no 

Capítulo 1 )  para determinar quando os políticos e executivos 

podem estar dissimulando (Laing, 2006). 

50. Embora eu geralmente pense que dividimos o mundo em dentro e 

fora de forma muito rígida ao dizer que algo "está todo dentro da 

nossa mente" ou que "o mundo externo está nos dizendo algo': cos

tumo pensar que os teóricos que aceitam a noção de identificação 

projetiva também usam os termos fora e dentro de forma bastante 

rígida quando falam sobre as crianças que perpetuamente introje

tam e projetam objetos, como se os objetos de que estão falando 

estejam de fato situados em algum lugar que seja claramente defini

do como eu e não eu. Meu sentimento é de que não há esta distinção 

para as crianças muito pequenas, aquele tempo na infância que é 

caracterizado por Lacan (1988a) como "transitivismo", exemplos 

disso podem ser vistos quando a criança cai e a criança que está 

vendo começa a chorar, ou quando Paulo bate em Pedro, mas diz 

que Pedro bateu nele (p. 169); ver também Lacan (2006, p. 1 13). No 

entanto, uma vez que o ego se torna mais bem definido, pelo édipo 

(ou, como Lacan diz, através do trabalho do Nome do Pai, ou mais 

genericamente, a função simbólica), este transitivismo desaparece, 

sendo encontrado em abundância nos adolescentes e adultos so

mente psicóticos (ver Capítulo 10). Uma adulta psicótica, por exem

plo, apresentou o seguinte: "Quando alguém perto de mim sofre, 

eu sofro pelo menos tanto quanto a pessoa - eu pego o sofrimento 

dela" (Cambron, 1997, pp. 94-95). 
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Os analistas
. 
que acreditam em identificação projetiva teriam, 

então, que admitir que a identificação projetiva ocorre somente 

no trabalho com psicóticos - embora a questão que se coloca é: 

por que os próprios analistas estariam sujeitos ao transitivismo só 

porque seus pacientes psicóticos estão - ou que o transitivismo 

continua mais ou menos irrestrito ao longo de nossas vidas de 

uma forma que nunca se torna mediado pela linguagem e cos

tumes. Esta última parece-me muito duvidosa: não sentimos os 

sentimentos alheios o tempo todo, e se  sentíssemos a vida 

se tornaria extremamente confusa! Elas se tornaria mais confusa 

se todos sentíssemos o que os outros não sentem! 

Em todo caso, os defensores da identificação projetiva ainda teriam 

que explicar com qual mecanismo a analista começa a sentir algo 

que não está sendo sentido pelo paciente. 

5 1 .  Provavelmente estamos aostumados a não admitir nossas pró

prias ideias algumas vezes: dizemos às pessoas queridas ou aos 

analistas, "Você provavelmente está pensando que.:: quando é 

precisamente o que ocorre conosco, ou "Está me parecendo que 

você está bravo porque eu.:: quando na verdade nós é que esta

mos bravos. Em outras palavras, nós projetamos certas ideias e 

sentimentos no outro, presumindo que ele as tem, vendo-as no 

outro ao invés de em nós mesmos. Isso não obriga os outros a 

terem tais ideias ou sentimentos! Quando um de meus pacientes 

fica em silêncio e eu pergunto a ele no que está pensando, ele 

sempre diz algo como, "Você deve estar pensando que eu sou o 

pior dos piores" ou "Você deve estar zombando de mim por eu 

ser um miserável desgraçado': Eu geralmente presto muita aten

ção ao material que estamos discutindo e não me preocupo com 

julgamentos desse tipo. Ao transmitir o que ele está pensando 

através da fala, ele obviamente "coloca ideia na minha cabeça': 

digamos assim, mas mesmo assim não se torna uma opinião que 

eu compartilhe com ele: não acho que ele seja o pior dos piores ou 

zombo dele por ser um miserável desgraçado. 
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Outro paciente meu disse que eu pareço irritado o tempo todo -

antes da sessão ter começado ou quando estamos no meio da con

versa sobre alguma coisa - quando eu não estou nem um pouco 

irritado. Às vezes é porque ele está irritado comigo, e outras vezes 

porque ele espera que alguém esteja irritado com ele por algum 

motivo. Mas eu não fico irritado com ele por causa disso. Se ele 

insistisse muito e fosse inflexível na ideia de eu estar irritado, 

ele poderia acabar me deixando irritado pela acusação de novo 

e de novo, mas em casos assim dificilmente poderia ser dito que 

ele cindiu sua própria raiva. 

52. Casement faria melhor se lembrasse do comentário de Winnicott 

(1949, p. 74), "Sentimentalismo é inútil para pais [e analistas tam

bém], uma vez que contém a negação do ódio". 

53. Ogden ( 1979, pp. 359-360) contou sobre um paciente que "exer

cia uma enorme pressão no terapeuta para que estivesse de acor

do com a fantasia projetadà' e descreveu "uma pressão externa 

exercida por meio da interação interpessoal': Pode-se aceitar fa

cilmente a noção de que as pessoas pressionam umas às outras a 

agirem de determinada maneira, sem aceitar a noção de identifi

cação projetiva como um todo. Podemos notar, no entanto, que 

quanto mais o analista a situa no registro simbólico, menos ela 

consegue experimentar tal "pressão enorme", em primeiro lugar. 

54. Pode-se ir longe ao dizer que, considerando que encontramos 

conceitos como "ego autônomo" nos aspectos predominante

mente obsessivos da teorização psicanalítica, e conceitos como "o 

desejo do homem é o desejo do outro" nos aspectos que predo

minam na histeria da teorização psicanalítica, os conceitos como 

"identificação projetivà' derivam dos aspectos predominante

mente psicóticos da teorização psicanalítica. Neste sentido, cada 

conjunto de conceitos serve para refletir não apenas uma série de 

pacientes em particular, para os quais foram projetados para lidar 

e elucidar, mas também pode refletir nos psicanalistas que são 

atraídos para cada estilo da teorização psicanalítica. Note que La-
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can (1976-1 977, 14  de dezembro, 1976) fez o próprio diagnóstico 

publicamente (talvez com ironia, pelo menos até certo ponto), 

dizendo, "No final da análise, sou um perfeito histérico, isto é, 

alguém sem sintomas, exceto de vez em quando': 

Por incrível que pareça, o que me impressiona numa das obras 

mais entediantes da teoria obsessiva na literatura psicanalítica, 

Analysis of Transference de Gill ( 1982), é que dá ênfase à impor

tância do papel do analista na situação analítica. Sem dúvida, 

deveríamos sempre lembrar do que disse Mark Twain em As 

aventuras de Tom Sawyer ( 1 896/1996): "Há um outro problema 

com as teorias: sempre há um furo nelas, em algum ponto, claro, 

se você olhar de muito perto': 

55. Tais movimentos por parte dos analistas levam os pacientes a 

acreditarem que seus analistas são mais birutas que eles próprios, 

e fariam bem se levassem suas cabeças para serem examinadas 

por outros analistas que não fossem tão excêntricos. Eles estão 

certos quando dizem, como Joni Mitchell diz em Twisted, "Meu 

analista me contou I que eu estava muito louca I Mas eu disse, 

caro doutor I Eu acho que louco é você': Cave sanatorem: cuidado 

com o terapeuta! 

56. Miller (2003, p. 35) disse, "O que vemos hoje é que a contratrans

ferência é pensada como a estrada majestosa para o inconsciente 

- não os sonhos, mas a contratransferêncià: 

57. Ogden ( 1994), por exemplo, entendeu isso como algo que é pro

duzido em conjunto pela analista e paciente. Pode-se ter a im

pressão de que ela foi bem mais beneficiada do que o paciente que 

ela tratou, porque ela nos contou sobre suas próprias repressões 

que foram superadas (p. 471) e a "forma particular de separação 

e luto" (p. 483) que suportou durante seu curso, mais do que nos 

contou sobre as repressões que seus pacientes superaram. 





8. '�nálise por telefone" (variações 
na situação psicanalítica) 

Quer se deseje ser um agente de cura, educador, ou tocar 
nas profundezas, a psicanálise só tem um meio: 

a fala do paciente. 
Lacan (2006, p. 247) 

Em média os americanos se mudam a cada 18 a 24 meses, 

algumas vezes "apenas para o outro lado da cidade" - o que em 

áreas expandidas, como Los Angeles, pode significar dirigir por 

duas horas vindo da antiga casa - algumas vezes para outra cidade, 

estado, país, ou mesmo continente. Em minha própria experiên

cia, a maioria dos meus pacientes se mudou pelo menos uma ou 

duas vezes durante a análise, quase sempre para locais a mais de 

1 .000 milhas de lá; quatro dos meus pacientes deixaram a América 

do Norte por um ano ou mais; e dois se mudaram pelo menos oito 

vezes em cerca de oito anos. 

Dada a mobilidade da população americana - uma mobi

lidade que muitas pessoas que não são da América achariam 
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difícil compreender - os analistas na América encontram um 

árduo problema: como manter uma análise de longo prazo com 

as pacientes. Algumas vezes é possível, claro, encaminhar uma 

paciente para outro analista da cidade em que ela foi transferida, 

mas é comum o analista não conhecer o trabalho de algum colega 

naquela cidade, que pudesse recomendar com confiança. Além 

do mais, muitas mudanças dos pacientes são por tempo limitado, 

como estágios de três meses, seis meses sabáticos, um ano inteiro 

Fulbright (bolsa de estudo), ou uma missão de dois anos na sede 

de uma corporação em país estrangeiro. Nesses casos, é imprati

cável continuar a análise com outra pessoa, em vista da certeza 

do retorno para casa, em um curto espaço de tempo (sem falar 

na resistência da paciente em "recomeçar" com alguém novo e 

ter que lidar com possíveis obstáculos linguísticos), e ainda as 

dificuldades da paciente podem ser tais que exijam tratamento 

continuado durante esse tempo. 

Em teoria, o analista poderia tentar dissuadir a paciente a 

fazer essa mudança por um curto período de tempo, tentando 

incutir nela a importância de continuar o trabalho analítico pes

soalmente, e em alguns casos isso pode de fato ser adequado. Em 

muitos casos, no entanto, a mudança por um curto período re

presenta uma oportunidade muito especial, que provavelmente 

não se apresentará novamente, e, em outros casos, isso representa 

uma escolha forçada, em que o empregador da paciente diz, 

"Mude-se para a cidade X para nos ajudar a montar um novo 

escritório, ou comece a procurar. um novo emprego" (a segurança 

no trabalho nos Estados Unidos não é como na Europa, por 

exemplo, e as exigências da vida interferem na análise de uma 

forma que não interferiam quando as análises duravam apenas 

poucos meses). Por isso a importância de encontrar um jeito que 

permita que a paciente continue se tratando durante essas ausên

cias, que são praticamente inevitáveis. 
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Há muitos anos, no meu próprio consultório, uma paciente que 

havia se mudado para o exterior por um ano, por bolsa de estudo, 

começou a me ligar angustiada. Embora tivéssemos concordado que 

ela resumiria sua análise quando voltasse, sua angústia era tal que ela 

sentiu que não podéria esperar até lá. Depois de vários telefonemas 

desesperados, combinamos agendar um tempo regulamentar para 

que ela me ligasse (eu não acho que fazem sentido os telefonemas 

não agendados para "manter contato' ou falar rapidamente sobre 

um pensamento, associação ou sentimento específico, exceto em 

emergências), e nós trabalhamos por telefone até ela retornar aos 

Estados Unidos. Percebi logo que o trabalho com ela por telefone 

procedeu tanto quanto se ela estivesse no divã, e quando mais tarde 

precisei sair da costa oeste para trabalhar em Pittsburgh (cerca de 

2.500 milhas de lá), retomamos nossas sessões por telefone. 

Pouco a pouco, comecei a incluir no meu trabalho sessões oca

sionais por telefone com diferentes pacientes, alguns deles por não 

poderem sair de casa pela angústia esmagadora, outros por estarem 

doentes ou temporariamente imobilizados, e alguns por causa do 

carro ter quebrado. Isso possibilitou que essas pessoas continu

assem suas análises, quando poderiam ter entrado em profunda 

depressão, outros continuaram passando por momentos difíceis, 

e outros ainda continuaram quando o medo de dirigir ou de an

dar de ônibus parecia paralisá-los para chegar nas sessões. Come

cei a propor sessões ocasionais por telefone para os pacientes de 

Pittsburgh que me ligavam para cancelar sessões devido a chuvas 

torrenciais, avisos de tornado, neve, tempestade de gelo que torna

va extremamente perigoso dirigir, assim como para pessoas com 

alguma deficiência, 1 ou idosos que não se sentiam confiantes de 

seguirem a pé durante os invernos rigorosos. 

Logo ficou claro para mim que as sessões por telefone pode

riam complementar as sessões presenciais, mas eu hesitei por 
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alguns anos em aceitar pacientes cujos trabalhos comigo, devido 

à distância e às circunstâncias financeiras (que impossibilitavam 

viagens regulares à Pittsburgh), fossem feitos quase que exclusiva

mente por telefone. Mas, depois de tantos anos trabalhando com 

os meus pacientes da costa oeste por telefone, comecei a aceitar 

pacientes que moravam longe e não conheciam outros analistas 

lacanianos (ou qualquer analista) para procurar em suas regiões.2 

Fenômenos imaginários 

[O analista} deve se ajustar à paciente, assim como o 
receptor do telefone está ajustado ao microfone. 

Freud (1912b/1958, pp. 115-116) 

A princípio fiquei surpreso ao notar que as análises desses "telea

nalisandos" (ou "telisandos") começam do mesmo modo pratica

mente que as outras, e que muitas vezes pude envolvê-los no esforço 

analítico, apesar de vê-los raramente em pessoa ou nem vê-los 

jamais. Notei também que todas as reações à transferência que eu 

estava acostumado no trabalho presencial (expressões de amor, 

insensatez, idealizações, medo de julgamento, e assim por diante) 

manifestavam -se no trabalho por telefone, e as únicas coisas que 

faltavam eram as transferências baseadas na minha aparência física 

ou na vestimenta. Na verdade, poderíamos dizer que os pacientes 

que nunca vi em pessoa projetavam em mim mais livremente, por

que eles não tinham a minha imagem visual defronte a eles. En

quanto o paciente no divã pode olhar ou ser olhado pelo analista, o 

paciente por telefone é livre para me imaginar como quiser. 

O trabalho por telefone de fato elimina certos fenômenos ima

ginários, também para o analista; todos nós temos a tendência de 

associar cada nova pessoa que conhecemos a outras que conhe

cemos e achamos parecidas com a nova pessoa, de um jeito ou 
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de outro, semelhança visual sempre predominante em tais assoCia

ções, e a reagir à nova pessoa do mesmo modo que agiríamos com 

a antiga, pelo menos no começo (quanto mais conhecemos a nova 

pessoa, mais diferenças entre as duas pessoas associadas aparecem 

e nossas reações tendem a mudar, consequentemente).  Quando o 

trabalho analítico é conduzido pelo telefone, o analista não consegue 

ser cativado pela aparência da paciente (Freud sempre foi tão ca

tivado pela beleza de suas pacientes, como Dora, que ele acabou 

prisioneiro de sua própria insensatez com elas) ou associá-la com 

outra mulher que ele conheça (e tenha amado ou odiado) ou com 

outras pacientes que ele tratou. 

A paciente, também, tem liberdade para identificar instanta

neamente o analista com alguma outra pessoa e de fasciná-lo com 

suas imagens visuais. Porém, uma vez que é a paciente que faz a 

autorrevelação, e não o analista,3 esse permanece como uma tela de 

projeção em branco e a paciente é capaz de "ver" nele característi

cas de outras pessoas, baseadas no modo como ele fala, no tom de 

sua voz, suas entonações, sua cadência e até mesmo seu modo de 

respirar (uma das minhas pacientes às vezes relacionava a minha 

respiração com a de sua mãe). 

A presença do analista 

Pode-se contestar que o analista concede sua presença, mas 
eu acredito que sua presença inicialmente é subentendida 

por sua escuta, e que sua escuta é simplesmente a condição 
da fala. Por que a técnica analítica deveria solicitar que ele 

faça sua presença tão discreta se esse não fosse, de fato, o 
caso? 

Lacan (2006, p. 618) 

Ambos os não lacanianos (Zalusky et al., 2003) e os lacanianos 

(Miller, 1999, p. 618) são conhecidos por alegarem que análise por 
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telefone é impossível, sendo necessário que analista e paciente 

estejam fisicamente presentes um com o outro. O que tem na pre

sença física que seja tão crucial? O que fica supostamente faltando 

na análise por telefone? 

Certamente não é o contato físico direto que está faltando, pois 

a análise funciona sem o contato (além do contato formal como no 

ritual de dar as mãos no início e no fim das sessões). Conforme La

can ( 1971 - 1972, 2 1  de junho, 1972) coloca, "A partir do momento 

que alguém entra no discurso analítico, não há mais nenhuma 

questão de encontro de corpos". Analistas e pacientes não precisam 

se tocar para que a análise prossiga; por razões parecidas, analis

ta e paciente não precisam entrar em contato um com outro pelo 

sentido do paladar. 

Certamente não se pensa que o analista e a paciente sejam ca

pazes de cheirar um o outro, embora Lacan tenha comentado um 

episódio cômico, que de fato ocorreu na Société Psychanalytique 

de Paris (SPP) no início dos anos 1950. Ao discutir sobre os ana

listas de sua época que pareciam acreditar que para compreender 

seus pacientes eles precisariam olhar além da linguagem, olhar 

além da fala de seus pacientes, Lacan (2006) escreveu: 

Hoje em dia, um jovem analista em treinamento, após 

dois ou três anos de análise em vão, pode realmente 

aclamar o advento tão longamente esperado da relação 

de objeto em ser cheirado pelo seu sujeito, e pode colher 

como resultado disso, o dignus est intrare dos nossos 

votos, os fiadores de suas habilidades. (p. 267)4 

No episódio a que Lacan se referiu, um candidato analítico foi 

admitido com entusiasmo nos escalões superiores da SPP, quando 



BRUCE F INK 323 

ele relatou que seu paciente finalmente tinha conseguido cheirá-lo, 

uma conquista de valor bastante incerto, na melhor das hipóteses. 

Anedotas à parte, suspeito que não é com o olfato que os que re

jeitam a análise por telefone estão especialmente preocupados. No 

entanto, eu poderia facilmente me contradizer com uma história 

minha, em que um dos meus pacientes de repente disse, durante uma 

sessão por telefone, "Me pergunto se seu hálito cheira bem neste mo

mento': Quando eu perguntei, "Meu hálito?': ele comentou que seu 

pai sempre chegava em casa das festas após ter fumado um cigarro 

e comido algo atípico, coisas que o paciente associava a "cheiros de 

adulto': Não sei se o paciente conseguiria sentir o cheiro do meu há

lito, mesmo que estivéssemos na mesma sala, no mesmo momento; 

o que parece claro é que as projeções olfativas e associações não são 

excluídas só porque o trabalho analítico está sendo feito por telefone. 

Se entende-se que deve haver contato visual entre analista e pa

ciente, então seria impossível para as pessoas cegas se submeterem 

à análise ou tornarem-se analistas? Imagino que muitos diriam que 

não. Além disso, o uso do divã na psicanálise previne o contato 

visual, exceto no início e fim das sessões. Os que acreditam que 

até mesmo esse contato visual altamente limitado é indispensável 

achariam que videoconferência (ligações por vídeo ou "web cams") 
retificaria efetivamente o problema? A importância de um ver o 

outro, por mais limitado que seja, não pode ser excluída de ques

tão, devido a sua relação com o olhar (que retomarei mais tarde); 

todavia, já deveria estar claro que não é indispensável, assumindo 

que alguém admita que cegos são analisáveis. 

O que parece absolutamente essencial, penso, é a escuta: ana

lista e paciente devem ser capazes de ouvir um ao outro. É o que a 

paciente diz, e como ela diz, que é de grande importância em análise. 

Uma vez que seja estabelecida uma ligação por telefone que seja 

clara e boa (sem barulho no fundo, ecos, atrasos ou interferência 
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de conversas) e que analista e paciente possam ouvir um ao ou

tro muito bem - bem o suficiente para ouvir cada lapso, tropeço, 

gagueira, hesitação, suspiro e bocejo - a análise pode prosseguir.5 

Curiosamente, certos pacientes me contaram que eles sentem que 

as sessões por telefone são mais íntimas do que sessões presen

ciais, porque eles me ouvem falando diretamente em seus ouvidos 

e sentem que estou mais perto pelo telefone do que quando estão 

deitados no divã a poucos metros de mim.6 

A linguagem do corpo 

Enquanto o discurso do sujeito poderia, possível e 
ocasionalmente, ser enquadrado nas perspectivas analíticas · 

iniciais, por servir como isca, ou até como obstáculo, 
à revelação da verdade, enquanto [seu discurso] serve 

como um sinal de que ele agora está permanentemente 
desvalorizado . . .  Parece que qualquer outra manifestação da 
presença do sujeito, logo terá que ser designada por ele: sua 

apresentação na chegada e maneira de andar, a simulação de 
seus modos, e a forma com que ele nos deixa. 

Lacan (2006, p. 337) 

Analistas que confiam demais em suas "interpretações" da lin

guagem corporal da paciente certamente encontrarão dificuldade 

quanto ao uso do telefone. Mas, como mencionei antes, "lingua

gem corporal" não é transparente, universal ou óbvia, como muita 

gente pensa, e a única forma do analista ter certeza de que sabe 

o que a linguagem corporal da paciente está dizendo é pedindo 

que ela fale sobre isso (e mesmo assim, ela pode não saber ou não 

querer contar!). Nem todos os gestos das mãos têm um significado 

inequívoco, universal, inclusive em uma mesma cultura, e o mes

mo pode ser dito sobre outras posturas do corpo que tenho ouvido 

profissionais buscando interpretar. 
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A postura incomum de um corpo ereto, por exemplo, implica

ria em rigidez? Algum tipo de postura fálica? Ou talvez pudesse ser a 

encarnação da "retidão", sugerindo um enxerto no corpo de uma 

aparente censura moral de um pai, ou uma identificação com a 

postura ética rígida de um pai? Sentar-se curvado, para dar ou

tro exemplo, seria invariavelmente uma postura autodefensiva ou 

autoprojetiva? Um sinal de síndrome do intestino irritável? Ou 

poderia derivar de uma identificação com Quasímodo ou com al

gum corcunda da rue Quincampoix (ver Lacan, 2006, p. 422)? 

A linguagem do corpo não é manifesta! Para entender isso temos 

que perguntar à paciente o que poderia significar - precisamos pe

dir que ela fale a respeito. 

Um dos meus pacientes colocava regularmente suas mãos sobre 

o estômago quando me contava histórias emocionalmente pesadas. 

Alguns profissionais podem tirar conclusões precipitadas de que 

eram histórias "angustiantes" para ele, ou que ele teria uma úlcera 

ou algum outro problema do trato digestivo. Quando perguntei ao 

paciente sobre isso, ele disse que, em sua cultura, esse é o lugar em 

que o coração está localizado, e que ele sempre sentia uma contra

ção ou pressão em seu coração - um tipo de dor no coração que ele 

definiu como se todas as mulheres tivessem. Os significados metafó

ricos da palavra coração, em sua língua-mãe, eram extremamente 

importantes para ele, e ele até falou uma vez que tinha "uma pedra 

dura no [seu] coração que precisaria ser quebradà: São coisas que, 

vindas de cultura diferente e diferente conhecimento linguístico, 

nunca poderiam ter sido entendidas ao tentarmos "interpretar sua 

linguagem corporal': 

As posturas corporais e gestos humanos podem ser interpreta

dos como as posturas e gestos dos animais, uma vez que estão em 

seu código genético.7 Posturas e gestos humanos são afetados pela 

linguagem, história e cultura e, portanto, não podem ser considerados 
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como tendo um significado inequívoco para todos os humanos, ou 

mesmo para todos aqueles que falam o mesmo idioma; seu signifi

cado é bastante individuat.S 

Alguns analistas parecem estar em busca de algo mais certo, 

mais objetivo do que a fala, uma vez que na fala podem mentir. 

Eles parecem assumir que a linguagem corporal não está sujeita 

a fingimentos - que o corpo sempre diz a verdade. Mas a lin

guagem corporal pode "mentir" como qualquer outra lingua

gem; para ver isso, é preciso somente considerar como os atores 

escondem a verdade, ao fazerem certos gestos e adotarem certa 

linguagem corporal (e, de fato, somos todos atores no palco da 

vida cotidiana). A habilidade de ver as expressões faciais, gestos 

e postura corporal da paciente pode ocasionalmente sugerir ao 

analista que há uma contradição entre o que a paciente está di

zendo e o que está sentindo, mas essa contradição não pode ser 

levada à risca e o analista ainda deve perguntar o que a paciente 

faz com o fato de que, por exemplo, tenha sorrido enquanto di

zia que a morte de sua mãe tinha sido uma experiência horrível. 

Além disso, em minha experiência, essas possíveis contradições 

podem ser facilmente captadas de outras formas, e, em todo caso, 

devem ser trazidas na fala para ter qualquer efeito terapêutico.9 

Simplesmente não dá para contornar o uso da fala em psicaná

lise. A ausência de dicas visuais pode ter inclusive efeito salutar, 

que impede a tentação do analista de tirar conclusões apressadas 

sobre a linguagem do corpo da paciente. 

Afinal, a introdução das tecnologias de telecomunicação "nos 

pressiona um pouco mais para examinarmos a experiência [ ana

lítica] em termos do que é positivo nisso" (Lacan, 2006, p. 267), 

ao contrário do que é "negativo'' ou do que não é considerado - ou 

seja, toque, gosto, cheiro e até mesmo visão (quando o divã está 

em uso).10 
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Desafios específicos da análise por telefone 

Nosso esforço é . . . uma colaboração reconstruída com a 
pessoa que está na posição de paciente. 

Lacan (2007, p. 1 00) 

Tudo isso não foi para dizer que o trabalho analítico por telefo

ne não apresenta desafios em si. Algumas vezes é difícil saber, por 

exemplo, se a paciente está rindo ou chorando (alguns sons que 

fazemos em determinados momentos podem parecer iguais), e o 

analista não pode assumir que sabe o que é. Nas primeiras sessões 

realizadas frente a frente, ao olhar para a paciente, o analista pode 

sempre avaliar se ela está sendo irônica, sarcástica, brincalhona ou 

séria (embora sua avaliação possa estar errada algumas vezes, es

pecialmente quando a paciente faz "cara de pôquer"). Isso é quase 

impossível por telefone - assim como é quase impossível quando a 

paciente está no divãu - e o analista precisa prestar atenção às me

nores deixas que ela der, tais como mudanças repentinas na respi

ração, sussurros junto com risadas, e mudança na forma típica que 

a paciente se expressa. Em resumo, o analista deve, como sempre, 

aproveitar ao máximo o que ela disponibiliza a ele, dado o cons

trangimento e os parâmetros da situação. No trabalho presencial, 

a paciente faz um gesto com a mão, ou abre a boca como se fosse 

dizer algo e depois para, e, por telefone, o único meio disponível é 

o som, então o analista deve ficar atento aos momentos em que a 

paciente respira e parece que vai dizer alguma coisa e para. É pos

sível que nos surpreendamos com o quanto pode ser apreendido12 

se prestarmos atenção a essas coisas. 

A análise por telefone ocasionalmente é tão conveniente que 

acaba sendo conveniente demais: a paciente não precisa disponibi

lizar meia hora, digamos, antes e após cada sessão para chegar até 

o consultório do analista13 - tudo que ela tem que fazer é pegar o 
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telefone onde ela estiver (em casa, no escritório, no carro, em um 

hotel, ou onde for) e discar o número certo. O esforço envolvido 

para alguns pode ser muito pequeno; sem o esforço adicional de ir 

até o consultório, eles talvez vejam a análise mais como um jeito 

conveniente para "desabafar" do que como um local para fazer 

um trabalho associativo difícil. O analista deve querer, em alguns 

casos, que não seja tão fácil para a paciente, mas a verdadeira 

questão está em outro lugar: se o valor das sessões foi estabeleci

do devidamente alto e o analista solicita pagamento pontual, para 

que a paciente não pense que está passeando, digamos, o problema 

pode não ser resolvido adicionando meia hora de ida e volta até o 

consultório do analista (uma forma artificial de fazer alguém sentir 

que está investindo mais no processo), mas apenas para encontrar 

uma forma da paciente sentir-se verdadeiramente engajada no tra

balho analítico. Em outras palavras, este é o mesmo tipo de proble

ma que pode surgir na análise em que a paciente perde seu tempo 

reclamando, falando de coisas do cotidiano, ou que ela nem saiba 

o que dizer. O envolvimento da paciente no processo não pode ser 

aumentado adicionando barreiras; o analista deve encontrar uma 

forma de influenciar a paciente a levantar uma questão, ou várias, 

sobre ela mesma. 

Algumas pacientes já acham os obstáculos da análise por telefo

ne bastante desafiadores: podemos nos surpreender com o número 

de pacientes que encontram dificuldades quanto ao funcionamen

to de seus telefones, ou com as interferências na linha, carrega

mento das baterias, 14 um telefone público que funcione e o número 

do telefone disponível. Podemos nos surpreender também com o 

número de ligações que não são feitas no horário marcado. Na ver

dade, todas as resistências presentes na análise presencial também 

surgem nas análises por telefone: algo que pode dar errado vai dar 

errado quando a resistência surgir. 
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Alguns analistas parecem pensar que as resistências e transfe

rências dos pacientes são difíceis de serem manifestadas em um 

campo mais limitado como o da análise por telefone, mas, na mi

nha experiência, eles sempre encontram um jeito de manifestá-las. 

Como dizia Freud, que nós não deveríamos nos preocupar quan

do nos sentirmos incapazes de explorar absolutamente cada faceta 

de um sonho durante uma única sessão, porque o que foi deixado 

para trás em um sonho aparecerá em um sonho futuro, tudo que 

não pode ser manifestado devidamente com o analista, devido às 

restrições da situação (através de sinais visuais ou olfativos, por 

exemplo), será manifestado de outra forma que seja acessível aos 

sentidos do analista. 

Se a paciente não consegue mostrar ao analista com gestos in

conscientes que está irritada com ele, ela irá "acidentalmente" der

rubar o telefone, ou se mexer de tal forma a arrancar o telefone da 

parede (não estou sugerindo que o significado de uma atitude de 

qualquer tipo fique imediatamente transparente; é necessário esti

mular a paciente a falar sobre os possíveis significados). Embora ela 

não consiga abrir a porta do consultório do analista com as chaves 

de sua própria casa, para expressar como se sente em casa com o 

analista, ela irá, inconscientemente, dar a um namorado o telefone 

do analista, ao invés do seu. Se a postura corporal da paciente não 

mostrar ao analista que ela se sente tão íntima dele quanto de sua 

mãe, ela irá, inadvertidamente, ligar para o analista quando tinha 

a intenção de ligar para sua mãe e vice-versa (isso já aconteceu na 

minha clínica, inúmeras vezes). Se a paciente não consegue mos

trar ao analista que ela está relutante em pagá-lo, remexendo todos 

os bolsos e a bolsa por mais de cinco minutos antes de achar o talão ou 

o dinheiro, ela irá, por engano, colocar o número da rua errado 

ou o código postal no cheque que ela for enviar pelo correio, es

quecer de assinar o cheque, esquecerá de colocar selo no envelope, 

derrubará a carta na lama ou na neve - diga você, já vi isso! 
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A verdade aparecerá. Supondo que o analista acolha tudo o que 

a paciente diz e a estimule naquilo que ela está relutante em dizer, 

ele pode confiar que o material se manifestará de um jeito ou de 

outro.15 Ele precisa simplesmente estar atento a tudo que seja aces

sível e não falhar ao perguntar sobre coisas que pensa que ouviu, 

mas que pode ter sido, inicialmente, camuflado pela paciente. A 

paciente pode então colaborar iniciando os momentos nos quais 

seu corpo fale sem o conhecimento do analista, suas mãos tremem 

enquanto conta um sonho de forma desprovida de afeto, sua ca

beça dói enquanto conta um incidente envolvendo seu pai, tem 

dor aguda no estômago enquanto conta sobre um rompimento, e 

assim por diante. Nós confiamos que nossos pacientes nos contem 

inúmeras coisas que ocorrem fora do nosso campo de visão, diga

mos assim - pensamentos transitórios que lhes ocorrem entre as 

sessões, devaneios, fantasias, sonhos, pesadelos, surtos, crises de 

choro, momentos de alegria, e assim por diante -, então por que não 

também as reações corporais durante as sessões? Será que pensa

mos que somos os únicos capazes de notá-las? 

As sessões por telefone envolvem outros desafios, claro. As li

nhas telefônicas ocasionalmente ficam mudas sem qualquer aviso 

e os analistas que atendem com horário variável devem deixar isso 

claro aos pacientes, qu:e eles não encerram a sessão simplesmente 

pondo o telefone no gancho, mas sempre dizendo algo como, "OK, 

vamos parar por aqui hoje, falo com você amanhã às três': Os analis

tas devem pedir aos pacientes que liguem imediatamente de volta 

caso a ligação seja interrompida sem qualquer aviso. 

Na medida em que o encerramento da sessão pode ser um 

pouco abrupto algumas vezes, os analistas que fazem as sessões 

por telefone vão notar diferença com as sessões presenciais: o pa

ciente vai sentir a interrupção da sessão menos como um castigo 

(pode ser vivido algumas vezes, como mencionei no Capítulo 4, 
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como uma "minicastração") se seguida de um aperto de mãos na 

porta, e desejo de boas vindas na próxima sessão, do que se for 

por telefone. O tom da voz pode ser muito útil nos encerramentos 

abruptos. Por isso, com certos pacientes, o analista deve evitar o 

encerramento abrupto (adicionando, por exemplo, "até logo" ou 

"até amanhâ'). 

Análise por telefone sem dúvida não é para todo mundo. Al

guns pacientes precisam do tipo de ligação libidinal com o analis

ta, que só é obtida pessoalmente, para se envolverem no trabalho 

analítico, a ausência da transferência erótica baseada na visão leva 

a praticamente nenhuma transferência em si, nesses casos (isso 

pode ser combatido em certos casos, embora pouco frequente, por 

sessões presenciais regulares). Outros pacientes acham a presença 

física do analista reconfortante, sentindo necessidade não apenas 

da escuta atenta, mas de olhares interessados; esses pacientes geral

mente não falam livremente no início de suas análises e vão crian

do confiança no analista baseada em sua presença praticamente 

infalível nas sessões, e na espera resignada para que possam falar, 

do que baseada na escuta atenta. 

De qualquer forma, o uso do telefone como um complemento 

das sessões presenciais regulares me parece muito mais preferível 

do que a prática europeia comum, em que os pacientes que moram 

longe vão uma vez ao mês e têm sessão intensiva. Mesmo quando 

o paciente tem quatro ou mais sessões ao longo do final de semana 

na cidade do analista, o ritmo da análise é constantemente inter

rompido por hiatos de três ou quatro semanas, e fica difícil ima

ginar como algum trabalho verdadeiro pode ser feito, já que o in

consciente tende a se "fechar", digamos assim, no período de férias 

da análise (Lacan, 2006, pp. 838-839).16 De fato, esse é o verdadeiro 

motivo pelo qual os analistas tentam marcar o máximo possível de 

sessões por semana com seus pacientes, ao invés de apenas uma 
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por semana (frequência adotada por muitos psicoterapeutas no 

mundo); é muito difícil trabalhar com o material da sessão passa

da quando se passou um grande período de tempo entre sessões, 

e, na minha experiência, é possível fazer um trabalho muito mais 

intenso com sessões três a cinco vezes por semana do que uma vez, 

muito menos a cada quatro semanas.17 

Uma prática comum 

É sempre a narrativa do sonho como tal - o material verbal 
- que serve como base para a interpretação. 

Lacan (1976, p. 15) 

Praticamente todo analista é levado, em algum momento, a 

conversar com uma paciente por telefone, quer seja devido a unia 

hospitalização de emergência, ataque de pânico, depressão pro

funda, ou alguma outra situação inesperada e incomum. Muitos 

analistas não se sentem à vontade atendendo por telefone, pois 

acham que violam o enquadre terapêutico que eles estabeleceram, 

e procuram evitar conversas por telefone ao invés de usá-las como 

oportunidades para continuar o trabalho analítico. Minha espe

rança é que falar mais sobre o que é "positivo" em uma situação 

analítica - ou seja, as noções que geralmente fazemos uso em aná

lise que a tornam eficientes - os ajudará a ficar mais à vontade no 

trabalho por telefone. Em minha opinião, é aquilo que a paciente 

está falando (palavras como as pronunciadas em voz alta durante a 

sessão) que faz a análise eficaz, significando que o telefone oferece 

tudo o que é necessário para a análise prosseguir. Alguns podem 

discutir que limitar alguém por meio da voz leva à crença de que 

trabalhar com o que se quer dizer é o único trabalho efetivo em 

análise - que é, em outras palavras, uma profecia autorrealizável. 

Porém, no meu próprio caso, comecei a trabalhar com a premissa 
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de que em psicanálise "a dimensão simbólica é a única dimen

são que cura" e só encontrei casualmente o telefone como um 

meio muito mais tarde. Minha compreensão de Freud e Lacan 

sugere que ambos atribuem o sucesso da psicanálise ao relacio

namento estabelecido através da fala e ao trabalho que avança 

através do discurso. 

Nos últimos anos eu soube que muitos bons analistas na Amé

rica conduzem as análises parcialmente ou exclusivamente por 

telefone. Richards e Goldberg (2000) fizeram uma pesquisa e des

cobriram que mais de 85% dos membros da Divisão de Psicanáli

se (Divisão 39) da Associação Americana de Psicologia já tinham 

feito pelo menos alguns trabalhos· por telefone e ficaram satisfeitos 

com os resultados. 18 Parece, no entanto, que poucos analistas es

creveram sobre isso; Sharon Zalusky ( 1998) em Los Angeles foi 

uma notável exceção. Curiosamente, ela percebeu que, em sua pri

meira experiência com análise por telefone, ela "estava mais pre

sente para ouvir as nuances das associações dela [paciente] . . .  e foi 

capaz de ouvi-la de forma diferente': Isso me soa especialmente 

revelador, dado o foco bastante óbvio no não verbal, afeto, contra

transferência, no "ambiente da sessão" e tantas outras preocupa

ções dos analistas contemporâneos. 19 Eu mesmo tenho conduzido 

numerosas análises parcial ou exclusivamente por telefone, com 

nem mais nem menos variação de sucesso do que as realizadas 

pessoalmente, e supervisiono diversos analistas, lacanianos ou não 

lacanianos, que também fazem análise por telefone. Tenho tido 

muitas experiências em que os pacientes que já tinham feito análi

se presencial com analistas que davam muita importância ao "am

biente da sessão", contratransferência, linguagem corporal e cujas 

análises haviam falhado fizeram um trabalho muito mais efetivo 

(de acordo com eles próprios) pelo telefone comigo (claro, se isso 

foi pela minha abordagem ser muito diferente ou ao trabalho por 

telefone - ou ambos - é uma questão aberta) . Muitos analistas, 
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naturalmente, contam histórias sobre os sucessos que tiveram com 

pacientes que chegaram até eles, vindos de análises com analistas 

de outras orientações. Talvez minha orientação sirva melhor ao 

telefone do que outras. Será interessante ver, com o tempo, como 

outros analistas pensam sobre a análise por telefone comparada 

com a análise presencial. 20 

Notas 

1 .  A severidade climática na maior parte da América do Norte sur

preenderia muitas pessoas de outras partes do mundo; os únicos 

obstáculos que impediriam os pacientes de chegar às sessões, que 

são de certa forma comparáveis com a Europa, em minha experiên

cia, são as greves de transportes públicos que imobilizam cidades 

por semanas a fio. 

2. Em vista de seus conhecimentos prévios, muitos pacientes meus 

nunca se submeteram a análise que não fosse com abordagem la

caniana. Isso talvez seja peculiar em meu consultório, mas me 

parece um importante ponto a considerar: geralmente somente 

a transferência positiva do paciente a uma linha de abordagem 

específica permite a ele ir para análise, e os profissionais de tal 

abordagem podem ser poucos e distantes entre si. Algumas 

escolas de psicanálise têm má reputação nos Estados Unidos, 

especialmente entre alguns segmentos da população, e muitas 

pessoas prefeririam, evidentemente, ficar sem análise do que se 

tratar com profissionais formados naquelas escolas. Encaminha

mento para analistas não lacanianos são inúteis nesses casos. 

3. Há, na minha opinião, pouquíssimas razões para o analista fazer 

autorrevelações, muito menos do que os profissionais treinados 

em outras formas de psicanálise parecem encontrar. A autorre

velação pelo analista faz com que seu paciente pense nele como 

uma pessoa real, cujos sentimentos ela não deve ferir; ela começa 

a se preocupar com ele e não quer entristecê-lo. Se a paciente diz 
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ao analista que ele parece doente, por exemplo, o que ela poderá 

fazer se ele disser, "Sim, estou doente"? Ela iria sentir pena dele 

e preferir não demandar demais? Será que ela sentiria que não 

deveria tomar muito seu tempo? A resposta autorreveladora do 

analista ("Sim, estou doente") situa o comentário da paciente no 

nível imaginário, ao assumir que foi dirigido a ele e é de fato sobre 

ele. Quando uma das minhas pacientes me falou que eu parecia 

cansado, respondi, "Cansado?". Após uma pausa, a paciente re

fletiu, "Talvez eu sempre ache que as pessoas estão cansadas de 

me ouvir"; "Sempre acho que estou amolando alguém': Por não 

assumir que o comentário foi necessariamente sobre mim, e para 

eu evitar me autorrevelar, consegui situar o comentário da pa

ciente no nível simbólico e chegar a algo mais significativo do 

que ajudá-la a saber se ela supostamente sabe quando suas per

cepções sobre as pessoas estão corretas ou não (os analistas algu

mas vezes parecem pensar que eles deveriam tentar ajudar seus 

pacientes a melhorarem o "teste de realidade" desse modo, como 

se a realidade fosse uma coisa direta e clara; ver Capítulo 9). Uma 

simples reiteração aqui ("Cansado?") possibilitou que a paciente 

articulasse algo importante sobre como ela se via em relação a · 

outra pessoa, na verdade, em relação ao Outro, no caso, enquanto 

a autorrevelação (assumindo que eu estivesse cansado) poderia 

ter féito com que o foco sobre o meu estado a levasse a ir com cal

ma comigo (não estou sugerindo que o analista negue seu grande 

cansaço; ver "Um conto preventivo" discutido no Capítulo 7). 

Assumindo que o treinamento do analista o habilitou a lidar 

com as demandas e ansiedades da paciente, ele não deveria es

timulá-la a adaptar sua fala com aquilo que ele acha que ela não 

pode suportar. Quanto mais ela o perceber como uma pessoa 

verdadeira, mais provavelmente irá censurar ou minimizar cer

tas coisas que tem a dizer e provavelmente desempenhará me

nos o papel de sua "fantasia fundamental" com ele. Se ele indica 

que perdeu alguém da família, ela poderá se sentir incapaz de 

falar sobre o desejo de morte que tem tido; tudo o que o analista 
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revela sobre si próprio irá de alguma forma impedi-la de falar 

alguma coisa que queira falar. 

Um dos meus pacientes que já tinha feito terapia antes de vir me 

ver, naquela terapia, reclamou muito de sua criação católica e de 

sua escola católica. Após algumas semanas de ter falado sobre isso, 

sua terapeuta lhe disse que ela era católica; aquilo o calou e na ver

dade o fez sair da terapia com ela. Ouço histórias como essa o tem

po todo! Tais autorrevelações pelo terapeuta foram improdutivas 

para o progresso do paciente; talvez a terapeuta não conseguia mais 

ouvir tantas reclamações e assim foi produtivo para ela. 

O ponto de evitar a autorrevelação não é negar seu próprio estado, 

quer se trate de fatiga, tédio ou ansiedade. Tais estados deveriam 

ser notados pelo analista para seu próprio conhecimento e con

sideração depois da sessão, não ignorados, pois frequentemente 

dizem alguma coisa sobre o jeito que o analista se posicionou ou 

falhou ao intervir na análise, e ele pode assim aprender com eles. 

Para outras discussões teóricas sobre as desvantagens da autorre

velação, ver Fink ( 1997, pp. 3 1 -33). 

Os profissionais que tentam justificar a prática da autorrevelação, 

mesmo que apenas em situações específicas, ficam em apuro, teo

ricamente falando. Considere, por exemplo, os seguintes comen

tários de Malan (1995/2001) :  

"É tão fácil, nesse tipo de situação, impor algum sentimento pes

soal naquilo que é dito para o paciente, que rapidamente passa a 

buscar simpatia ao invés de dá-la. Os pacientes não estão interes

sados nas tragédias pessoais de alguém; certamente não quando 

eles estão no meio de suas próprias. Assim, os sentimentos dos 

terapeutas podem ser mostrados, mas apenas objetivamente, sob 

total controle, inteiramente a serviço do paciente" (p. 26). 

Embora Malan tenha advertido o terapeuta corretamente con

tra interjeições de alegria ao contar suas experiências e angús

tias na sessão com uma paciente, uma vez que isso significa 
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essencialmente um pedido de simpatia (como Lacan disse, toda 

fala constitui uma demanda por reconhecimento e amor, e a fala 

do terapeuta não é exceção à regra), ele sancionou a autorreve

lação ocasional com a insustentável queixa de que isso poderia 

ser feito "objetivamente" - um termo estranho de se usar nessas 

circunstâncias em uma discussão da terapia, que ele então ex

plicou como envolvendo "total controle", como se isso existisse 

(ver Capítulo 9) . 

Reinik ( 1999) é um dos prímeiros defensores da prática da au

torrevelação. Ele defendia não apenas o que ele referia como au
iorrevelação "seletivà' (levando a um "relativo anonimato") ,  mas 

também autorrevelação em curso, profunda, a que ele se referia 

como "botar as cartas na mesà: O objetivo da autorrevelação, 

de acordo com ele, é nivelar "o campo de jogo clínico analítico" 

entre analista e paciente, não porque seria mais democrático ou 

pós-moderno, mas simplesmente "porque isso produz melhores 

resultados clínicos" (p. 523). Nem mesmo Renik aprovou as for

mas de autorrevelação que não promoveriam o trabalho analítico 

com certos pacientes (por exemplo, ele não disse à paciente que 

tinha desejos sexuais por ela, embora tivesse), mas seus exem

plos mostram que ele trabalhou quase que inteiramente ao nível 

consciente, observando o ego. Relatou em detalhes uma troca 

com uma paciente, que ele chamou de ''Anne", permitindo que 

ela entendesse muitas coisas sobre como ela funcionava com seu 

analista e com o marido também, mas ele não indicou que Anne 

mudou realmente devido à sua nova compreensão adquirida. 

O simples fato de que "ela e seu marido tivessem tido uma longa 

conversà' e "feito com que o amor ficasse mais íntimo e afetuoso 

depois de muitos anos" naquela noite (p. 527) foi o que provou o 

valor dessa abordagem de tratamento! Como Aristóteles nos faz 

lembrar, "Uma andorinha não faz verão, nem mesmo em um dia 

bom'' - nem em uma noite boa, nesse caso. 

A abordagem da autorrevelação de Renik nutriu claramente mudan

ças ao nível da observação do ego - mudanças nos pensamentos 
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da paciente sobre seus próprios padrões de comportamento -, 

mas isso dificilmente é designado para promover mudança em 

um nível mais fundamental. Na verdade, ao falar muito sobre ele 

mesmo e seu jeito de ver as coisas, ele tentava quase que explici

tamente evitar que seus pacientes elaborassem com ele os proble

mas que tiveram nos relacionamentos anteriores, contrariando, 

assim, muitas facetas diferentes da transferência. Por exemplo, ele 

disse, "Estava atento a não ser tão controlador como a mãe de 

Anne. O tipo de presunção que Anne pensava receber de sua mãe 

foi algo de que eu particularmente não gosto, então eu estava to

mando cuidado para ter certeza de que Anne me visse de fornia 

diferente" (p. 526). Isso sugere que Renik tentou deliberadamente 

se esquivar das prováveis projeções transferenciais de Anne! 

Outra paciente de Renik comentou que ela achava que "ele tinha 

um grande interesse pessoal de não ser visto como dominador e 

injusto" e que, quando ela o viu "daquele jeito, com ou sem razão, 

[ele foi] rápido, reagiu e tentou resolver"; ela achou que isso 

"tinha a ver com a maneira dele ouvi-la algumas vezes" (p. 532). 

Em outras palavras, quando ela o confundiu com alguém do seu 

passado, que considerava dominador e injusto, ele teria usado a 

autorrevelação para se esquivar da transferência! O fato de Renik 

recomendar a autoàevelação em curso a todos os analistas, em 

todos os casos, sugere que ele havia abandonado a maior parte 

do conceito de transferência. Há outras formas de "solicitar ativa

mente as observações da paciente sobre o funcionamento pessoal 

do analista, dentro da relação terapêuticà' (p. 529) e dessa forma 

aprender com a paciente e não pela autorrevelação sistemática. 

4. Para outros comentários do mesmo episódio, ver Lacan (2006, 

p. 564, 1994, p. 79). 

5. Analista e paciente devem, claro, cada um ter privacidade total, 

se estiverem conversando livremente. 

6. Sharon Zalusky (1998) e Arlene Kramer Richards (em Zalusky 

et al., 2003) relataram algo quase similar (Dan Collins foi muito 
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gentil ao me enviar estes textos). Os telefones têm sido usados 

por décadas para as longas e íntimas conversas dos amantes. 

E, nos últimos tempos, tem sido usado para fazer sexo por telefo

ne também. Suspeito, no entanto, que ninguém poderia dizer que 

há uma conotação sexual mais aberta do que o divã! 

7. Estou ciente de que isso está muito simplificado e que os etólogos 

poderiam dizer que as posturas e gestos dos animais não são uni

versais como pensamos. 

8. Conforme Lacan (1988a, p. 255) coloca, "O gesto humano está 

intimamente ligado à linguagem, não simplesmente às manifes

tações motoras': 

9. Note que embora Freud (1909/1955, pp. 166-167), no caso do Ho

mem dos Ratos, tenha observado que, quando o paciente lhe con

tou a história da tortura do rato, "seu rosto ficou com uma expres

são muito estranha e complexà; e continuado dizendo, "eu pude 

apenas interpretar como uma expressão de horror em seu próprio 

prazer, do qual ele próprio não tinha consciêncià; ele não inter

pretou isso diretamente ao Homem do Rato, mas simplesmente 

anotou mentalmente. Precisamos cuidar para não nos precipitar

mos às conclusões acerca do significado de alguma coisa na análise, 

incluindo a fala do paciente, expressões faciais, gestos e posturas. 

10. Podemos pensar que, à medida que o olhar é uma das formas 

tomadas pelo objeto a no trabalho de Lacan (para discussão de

talhada de objeto a, ver Fink, 1995, pp. 83-97), a análise não pode 

prosseguir sem a presença do olhar do analista. Deixe-me recor

dar, primeiro, que a lista de Lacan dos possíveis avatares do objeto 

a é bastante extensa, incluindo a voz, o olhar, o seio, o falo imagi

nário, o monte de excremento, o fluxo urinário, o fonema, e o nada 

(Lacan, 2006, p. 817). Note que, embora muitos, se não todos, esses 

objetos sejam discutidos longamente em análise, somente poucos 

deles estão geralmente presentes, o monte de excremento e o 

fluxo urinário sendo os menos bem-vindos no consultório -
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exceto, talvez, por pessoas como Winnicott ( 1954/1958b, p. 289) 

que levou a "regressão" no sentido mais literal imaginável: "o divã 

fica molhado, ou . . .  a paciente suja, ou babà: Lacan (2006, pp. 617-

-618, 1998b, p. 426), por outro lado, sugere que "repressão" na 

situação psicanalítica é melhor entendida se referida ao momento 

no qual o paciente começa a usar expressões de criancinhas e fa

las de bebê, ao contrário de outro tipo de regressão do desenvol

vimento "real" ou quando realmente age como uma criança. 

Voltando para uma outra personificação do objeto a de Lacan, 

note que nenhum seio precisa estar presente para que o traba

lho analítico ocorra, já que análise entre dois homens da mes

ma espécie parece possível. Lacan, no entanto, mencionou pelo 

menos uma vez que "o analista deve ter seios'; no sentido de que 

a paciente em determinado momento atribui o seio ao analista, 

mesmo que este seja homem, presumivelmente porque eles estão . 

entre as características sexuais secundárias da mãe. 

O que fica claro é que praticamente todos esses objetos (pratica

mente todos os avatares do objeto a) entram na análise não como 

"objetos verdadeiros'; mas como parte da economia libidinal do 

paciente - de fato, pode-se questionar como o falo imaginário 

e o nada poderiam entrar na análise de modo "real': Em minha 

experiência, certos pacientes, para os quais o olhar é um objeto a 

muito importante, relataram-se imaginando a mim olhando para 

eles, olhando para eles de diferentes maneiras e perspectivas, e os 

observando interagindo com pessoas, ensinando, masturbando, e 

assim por diante. Eles não falharam ao tentar descrever a quali

dade e peso desse olhar, ou associar isso ao olhar de um dos pais 

ou de ambos. Resumindo, todos os fenômenos relativos ao olhar, 

que eu passei a esperar nas sessões presenciais, também surgiram 

nas sessões por telefone. 

Miller ( 1999) afirmou que "na sessão, [analista e paciente] estão 

juntos, sincronizados, mas não estão lá para verem um ao outro, 

ficando isso claro com o uso do divã. A presença mútua em carne 
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e osso é necessária, se não por outra razão do que fazer surgir a 

não relação sexual". Ele pode ter pensado que o fato de que "não 

existe tal coisa como relacionamento sexual" (Lacan, 2007, p. 1 34, 

1998a, p. 57, e outros) poderia não convencer a paciente, a menos 

que ela fosse confrontada com o paradoxo de estar na presença 

do analista, mas não fazer sexo com ele. Pode parecer um modo 

possível de levar a paciente a enfrentar a verdade psicanalítica 

básica, mas com certeza não é o único modo. De fato, não acre

dito que Lacan formulou essa noção fundamental (ver Fink, 

1 995,  pp. 98-125, para discussão detalhada disso) com a própria 

situação analítica explicitamente em mente - isso pode ter sido 

adquirido em qualquer lugar. 

1 1 . A "qualificação" para o divã não deveria ser apressada, mas sem: 

pre é, levando a uma situação embaraçosa, como frequentemente 

ouço em supervisão, em que os pacientes que ainda não estão 

prontos vão e voltam do divã. O uso do divã deveria ser adia

do até que um diagnóstico (exceto o de psicose, ver Capítulo 10) 

tenha sido estabelecido e até que a paciente tenha, ela própria, 

pedido (ver Fink, 1997, pp. 14, 25-27, 1 33-134). Pode levar cerca 

de um ano para quem faz várias sessões por semana, e é melhor, 

de qualquer forma, prevenir do que remediar. 

12. O analista deve, claro, prestar tanta atenção quando estiver ao te

lefone quanto durante as sessões presenciais. Ele não deve apro

veitar que a paciente não o vê para ler, devanear ou se envolver em 

qualquer outra atividade que tire sua atenção de seu trabalho com 

a paciente. 

1 3. Além da vantagem de não precisar se deslocar, a análise por tele

fone ainda tem o benefício óbvio de ser bem mais fácil quanto ao 

ambiente do que a análise presencial. 

14. Não recomendo o uso de telefones sem fio ou celulares, atual

mente, uma vez que eles geralmente não oferecem a mesma clareza 

de som que os telefones tradicionais ("telefones fixos"). 
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15. Como Freud (1905a/1953, p. 77) disse, "Quem tem olhos para ver 

e ouvidos para ouvir pode ficar certo de que nenhum mortal con

segue manter um segredo': E conforme Lacan (2006, p. 386) disse, 

''A repressão não pode ser separada do retorno do material repri

mido em que o sujeito chora, por todos os poros de seu ser, aquilo 

que não pode falar': O fato de que "a verdade aparecerá" talvez se 

deva, pelo menos de alguma forma, à ideia de que analistas de 

diferentes linhas parecem ter no mínimo algum sucesso, mesmo 

quando eles ignoram os trabalhos básicos dos sonhos como fo

ram conceituados por Freud e Lacan, voltando aos métodos pré

-psicanalíticos da interpretação do sonho. Muitos analistas não 

fazem qualquer uso daquilo que os pacientes querem dizer, e nem 

mesmo solicitam a eles associações aos seus sonhos, confiando 

somente em suas interpretações sobre as "imagens" encontradas 

nos sonhos (como se essas imagens não fossem transmitidas em 

palavras para o analista), como é comum entre os Jungianos, ou 

nas analogias que podem ser feitas entre as histórias relatadas nos 

sonhos (não que todos os sonhos tenham uma história discer

nível) e aquilo que acontece na análise ou na vida cotidiana da 

paciente (para ver um exemplo, Casement, 1991 ,  p. 95). Podemos 

levantar a hipótese de que, enquanto esses analistas manifestam 

sua ânsia ou desejo de ouvir os sonhos e trabalhar com eles, o 

inconsciente da paciente encontra uma forma de falar em uma 

linguagem compreensível ao analista para quem ele se dirige. Se o 

analista não captar o fato de que a pergunta "Por quê?" está sendo 

apresentada no sonho por uma escada que se divide formando a 

letra Y (Casement, 1991, p. 37, menciona esse exemplo proferido 

por Bion como uma ilustração da noção de "rêverie", ao invés de 

como um exemplo para prestar atenção à letra do discurso da pa

ciente, e ouvir a homofonia e o duplo sentido que ele exerce), en

tão o inconsciente tentará encontrar outros caminhos pelos quais 

comunicar ao analista o desejo que busca expressão no sonho. 

De fato, como Lacan (2006, pp. 623-629) nos contou, um sonho 

é projetado não apenas para cumprir um desejo, mas para ter o 
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desejo reconhecido pela pessoa a quem é dirigido. Uma vez que 

o paciente trabalhou com certo analista por algum tempo, o in

consciente do paciente adapta suas produções ao modo de escuta 

do destinatário. Se o analista prestar atenção somente nas histó

rias e alegorias, o inconsciente produzirá histórias e alegorias; se 

o analista primeiramente prestar atenção às imagens, o incons

ciente produzirá imagens. Isso é uma coisa que precisamos ter em 

mente quando analisamos os sonhos produzidos pelos pacientes 

dos outros analistas: podemos ter a tentação de interpretá-los 

da nossa própria e única perspectiva, mas depois examinamos o 

fato de que eles foram sonhados como foram sonhados por causa 

daquela certa pessoa para quem foram sonhados! Pode-se argu

mentar, por exemplo, que um dos meus pacientes sonhou com 

um ferimento (sare) em sua pélvis porque seu inconsciente "sa

bia" que eu iria interpretar a palavra "sare" como um palíndromo 

de eras, assim como um anagrama para a palavra rase, e que um 

outro sonhou com artes marciais (martial) sendo um anagrama 

para artes maritais (marital) que estavam lhe incomodando. 

16. Ver, também, os comentários de Lacan ( 1991 ,  p. 390, 2006, pp. 333, 

359). Nesses dois lugares ele se referiu especificamente ao efeito 

atenuante feito com certos tipos de interpretações por volta de 

1920. Ver Lacan ( 1978, Capítulo 10). 

1 7. Existe um número considerável de pacientes que veem seus ana

listas a cada dois a seis meses, porque moram em outros con

tinentes e precisam atravessar o oceano para irem às sessões. 

Muitos sul-americanos e até mesmo norte-americanos voam, por 

exemplo, para Paris a cada dois meses por um período curto de 

tempo durante o qual eles têm várias sessões por dia. Tão útil 

quanto possa ser para que eles obtenham uma noção de como as 

pessoas formadas em certa escola trabalham - e a única manei

ra verdadeira de se ter noção disso em psicanálise é fazendo um 

pouco de análise com eles - dificilmente é uma receita para uma 

análise completa. Pareceria querer mostrar, ao invés, um critério 
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ou exemplo do que o trabalho analítico deve ser com certo ana

lista. Quando o inconsciente não é requisitado diariamente, o ego 

tende a se modificar e recristalizar em torno de conceitualizações 

e posições que já haviam sido alcançadas e é necessário um es

forço considerável para tocar o inconsciente e trabalhar com ele 

levando-o a reorganizar a rigidez do ego. Freud (1913/1958), que 

geralmente via seus pacientes todos os dias, exceto aos domingos -

ou seja, seis dias por semana -, se referia a isso como a "crosta da 

segunda-feirà' (p. 127): ele achava mais difícil para os pacientes tra

zerem o inconsciente de volta ao trabalho depois de um dia de folga! 

1 8. Ver também o artigo anterior de Sleek ( 1997) sobre terapia atra

vés de videoconferência. 

19. O artigo de Zalusky despertou muita controvérsia entre os ana

listas, alguns concordaram com ela de que a análise por telefone 

pode ser um complemento útil à análise presencial. Aqueles que 

discordaram dela se basearam principalmente na importância 

que atribuem à "contenção'' e "ao ambiente da sessão'' no setting 

analítico (o que eu consideraria ser muito menos importante do 

que muitos, especialmente no trabalho com neuróticos), à regres

são (ver Capítulo 4), e à "interpretação" da linguagem corporal do 

paciente. Curiosamente, seus opositores (ver Zalusky et al., 2003) 

pareciam acreditar que esses eram tão cruciais para seus trabalhos 

que a análise por telefone nem poderia ser considerada psicanálise! 

Para conhecer mais sobre o tópico, ver minha discussão de caso de 

uma análise que foi feita inteiramente por telefone (Fink, 2003). 

Note que a noção de holding de Winnicott ( 1960/1965b) tem, 

como é bem comum na história da psicanálise, sido extraída do 

contexto em que Winnicott a desenvolveu, como do relaciona

mento bebê/mãe: 

"Refiro-me ao real estado do relacionamento bebê-mãe no início, 

quando o bebê ainda não tem seu self separado dos cuidados 
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maternos em que existe absoluta dependência no sentido psico

lógico" (p. 48). 

Os analistas têm aplicado, desde então, a noção de holding para 

trabalhar com pacientes através do espectro diagnóstico, enquanto 

o próprio Winnicott o limitou a trabalhos com psicóticos. Note 

que também estava relacionado com "o tratamento da esquizofre

nia e outras psicoses", não das neuroses, sobre as quais Winnicott 

afirmava que "a confiabilidade do analistá' era mais importante 

do que as interpretações - em outras palavras, que a "aliança 

terapêutica" seria mais importante que qualquer coisa que o 

analista dissesse (p. 38).  

Temos aqui, ainda, outro caso em que os conceitos e técnicas 

moldados especificamente para o trabalho com psicóticos passa

ram a ser usados indiscriminadamente, havendo pouca distinção 

em muitas abordagens clínicas entre o trabalho com neuróticos e 

psicóticos. No cenário terapêutico contemporâneo, um tamanho 

veste todos. 

20. Alguns analistas já experimentaram por e-mail e mensagem ins

tantânea, mas querer dizer e precisar escrever não são a mesma 

coisa: a fala é o nosso primeiro e provavelmente principal meio 

como seres da linguagem e o prazer envolvido na expressão é um 

aspecto essencial do trabalho psicanalítico. Embora exista a ten

dência de se cometer erros tipográficos, o que sinto é que e-mail e 

mensagem instantânea são restritivos demais para a psicanálise. 





9. Análise não normalizante 

Deveria ser óbvio que o discurso analítico não consiste, de jeito 
algum, em fazer com que aquilo que não esteja bem vá embora, 

em suprimir o que não esteja indo bem no discurso comum .. . O 
discurso que procede apenas da verdadeira fala é precisamente 
o que está transtornando . . .  É o bastante para alguém Jazer um 
esforço e falar verdadeiramente, e com isso incomodar a todos. 

Lacan (1973-1974, 12 dejevereiro, 1974) 

A noção de normalidade tem um peso tão forte sobre nós 

que muitos ficam aliviados ao saber que nossos demônios, dese

jos e fantasias, com os quais lutamos, são "normais': McWilliams 

(2004, p. 2 12) forneceu um relato sobre um breve caso de uma 

pessoa neurótica que ela tratou que, depois de algum tempo em 

análise, começou a falar sobre "fantasias de masturbação, das 

quais estava muito envergonhada, envolvendo vários tipos de 

submissões masoquistas". Me Williams relatou que ela pontuou 

para sua paciente "que tais fantasias são comuns e não estão 
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necessariamente correlacionadas com o atual comportamento se

xual masoquistà', pois a paciente estava preocupada "que ela fosse 

'realmente: de algum modo fundamental, uma masoquista sexual': 1 

Ao caracterizar as fantasias da paciente como "comuns" (ou

tro termo para "normal'' no vocabulário de muitos terapeutas), 

a abordagem da analista, aqui, é tentar remover a preocupação 

da paciente e aliviar sua tensão. Tal abordagem - que é tão di

vulgada em nossos tempos2 - pode oferecer alivio momentâneo 

para certos pacientes (outros podem achar irritante ou paterna

lista ouvir suas fantasias serem caracterizadas como "comuns", 

"normais", ou "usuais") ,  mas devemos considerar outros prová

veis resultados de curto prazo, assim como os de longo prazo, 

de tais intervenções. Tais intervenções podem, imediatamente, 

bloquear a exploração das fantasias de masturbação da paciente -

afinal, se elas são "comuns", que necessidade haveria de articular 

todos os seus detalhes fazendo associações para descobrir a que 

se referem? Se a maioria das pessoas as tem, por que a paciente 

se daria ao trabalho de decifrar o que significam para ela espe

cificamente, se esse processo de decifrar pode ser longo, árduo e 

humilhante? No longo prazo, tais comentários feitos pela analista 

sugerem à paciente que ela, como todas as pessoas, acredita que 

existem coisas como a normalidade, e que a pessoa está bem se 

ela estiver normal (e talvez todos devêssemos ser tão normais 

quanto possível). Isso leva a um tipo de tirania das normas por 

parte da analista - o tipo da tirania que o paciente espera dos 

amigos, parentes, orientadores, psicólogos escolares e afins (al

guém dificilmente precisaria de uma analista para isso) - e, para 

mostrar à analista que ela (a paciente) está realmente doente, ou 

anormal de alguma forma, a paciente pode muito bem continuar 

perguntando se este ou aquele aspecto de sua vida é normal, até 

que fique claro algum momento que a analista não possa, talvez, 

caracterizar como normal. 
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Me Williams parece ter sentido que precisava amenizar esse re

ceio da paciente antes de conseguir começar o discurso sobre suas 

fantasias de masturbação (em outras palavras, ela presumiu que o 

resultado de sua intervenção seria abrir a porta para a discussão 

dessas fantasias, e não fechá-la), mas, em minha experiência, nes

ses casos é suficiente simplesmente colocar em questão o ponto 

de vista da paciente de que tais coisas podem não ser normais 

- dizendo algo simples como, "Não são?" - sem endossar a noção 

de normalidade em si. 

Um paciente meu estava preocupado porque a mulher que ele 

escolheu para se casar lembra sua irmã em muitos aspectos, eu 

poderia ter dito a ele que isso é normal, que os homens escolhem 

mulheres que se parecem com a mãe ou irmãs, e ele poderia ter 

ficado aliviado na mesma hora por eu ter dito aquilo, mas teria 

impedido que ele percebesse que não poderia aproveitar seu re

lacionamento com a esposa porque sentia que era uma relação 

incestuosa. Ao mesmo tempo que é comum, estatisticamente fa

lando, que os homens escolham mulheres que lembrem suas mães 

ou irmãs, fazer um comentário sobre isso não abordaria a especifi

cidade de suas relações incestuosas com a irmã muitos anos antes, 

e seus efeitos no relacionamento atual com a esposa.3 

O próprio Freud ( 19 16-1917/1963) fez menos uso da noção 

de normalidade do que as pessoas tendem a pensar, e ele indicou 

explicitamente, em diversas ocasiões, que não via diferença entre 

normal e neurótico: 

Se pegarmos um ponto de vista teórico e desconsiderar

mos a questão da quantidade, poderíamos muito bem 

dizer q'ue somos todos doentes - isto é, neuróticos - uma 

vez que as precondições para a formação dos sintomas 
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[ou seja, a repressão] também podem ser observadas em 

pessoas normaís. (p. 358)4 

Lacan (2006, p. 394) fez ainda menos uso das noções de nor

mal e anormal, criticando bastante a "arrogância por normalizar a 

análise" que ele encontrou nos trabalhos de outros analistas (ver 

também pp. 263, 282, 488 e 730). No meu ponto de vista, tais no

ções são mais indicadas para os estatísticos pensarem com legiti

midade apenas nas discussões de coisas como distribuição normal, 

curva normal em forma de sino, e desvios padrão da média. Tais 
\ 

usos estatísticos permitem que seja levantada a questão: "o que tem 

de tão bom em estar na média (por exemplo, ser normal, inteligên

cia mediana), como a maioria das pessoas?': 

Apesar do fato de que o próprio Freud fez uso limitado da no

ção de normalidade, ele, no entanto, trilhou o caminho para a teoria 

da normalidade e anormalidade com sua noção de estágios libidi

nais específicos - oral, anal e genital - que achava que deveriam se 

desenrolar em uma ordem específica e conduzir a uma hierarquia 

dominada pelo estágio genital (ele ainda foi além, referindo-se ao 

último como5 formador de "tirania bem organizadà'; Freud, 1916-

1917/1963, p. 323). No entanto, já havia ficado claro para Freud que 

existem muitos casos ein que, embora uma hierarquia de fato existis

se, ela não seria domínada pelo estágio genital; e ao longo do tempo 

ficou claro que em outros casos a hierarquia não se forma também. 

Uma conclusão que pode ser tirada disso é que não há nada 

ínevítável sobre a progressão da fase oral para anal para genital; 

isso não pode ser considerado uma "progressão natural" porque 

ela depende tão intimamente dos relacionamentos da criança 

com seus cuidadores primários e esses relacionamentos são tais 

que as coisas podem dar uma volta (ou "progredir") em diferen

te direção, em muitos pontos ao longo do caminho. Talvez seja 
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apenas estatisticamente que poderia ser dito que o caminho do 

desenvolvimento é "normal" ou "natural" (e ainda pode não ser 

verdadeiro estatisticamente, quando consideramos que poucas 

pessoas têm fantasias que envolvem a relação sexual). 

No entanto, muitos analistas se propuseram a superar Freud 

nesse sentido: eles queriam traçar um gráfico dos processos de 

desenvolvimento da criança, de tal modo que pudessem ser vistos 

como naturais, normais e realmente inevitáveis, exceto quando 

obstruídos. Para eles não seria suficiente dizer que as pessoas sem

pre se desenvolvem de tal e tal modo, ou que na cultura ocidental, 

no século XX, as pessoas tendiam a se desenvolver de acordo com 

tal e tal ordem cronológica: queriam encontrar a finalidade clara 

do desenvolvimento, a mais clara e melhor condição de desenvol

vimento, sempre se referindo como "maturidade emocional" (ver, 

por exemplo, Spotnitz, 1999, p. 23), em uma direção que a natureza 

da criança levasse a isso, supondo que os cuidadores não impedis

sem seu progresso. 

"Por que eles queriam?" poderiam perguntar. Um modelo de 

desenvolvimento tão solidamente estabelecido daria a eles uma 

imagem do tipo específico de personalidade que estariam ten

tando moldar, e justificaria todos os tipos de intervenções que 

fariam o paciente avançar naquela direção (ao contrário de sim

plesmente seguir as recomendações de Freud para buscar o re

primido) .  Isso também daria a eles um tipo de mapa no difícil 

processo da análise de longo prazo, pois começariam a enxer

gar a análise como um tratamento de reparentalidade, em que se 

traz o paciente de volta a cada desordem do desenvolvimento que 

ocorreu durante os "processos maturacionais", até então normais 

(Winnicott, 1977, p. 2), e o levaria novamente a cada "estágio 

maturacional" (p. 3) que deu errado. Concebendo desta forma, 

a analista estaria simplesmente removendo os obstáculos do 
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desenvolvimento natural do paciente, e ela poderia transferir a 

responsabilidades de suas ações para o modelo teórico em si. Em 

outras palavras, seria um atenuante para a analista, pois lhe diria 

o que deveria ser feito, levando em conta a avaliação do "estágio" 

em que o paciente ficou impedido de prosseguir. 

Tão sedutor quanto um parecer pode ser para a formulação 

de uma teoria psicanalítica válida universalmente, ele conta com 

uma noção da natureza humana monolítica, trans-histórica, 

transcultural (Bowlby, 1982, p. 123, por exemplo, deixa claro que 

ele acredita que seu trabalho é "fundamental para a compreen

são da natureza humana"). Mas as visões da natureza humana 

que têm sido formuladas ao longo dos últimos milênios divergem 

significativamente, para dizer o mínimo (assim como as visões 

psicanalíticas das últimas gerações, como vemos no momento) .  

Virtualmente, cada filosofia formulada com a pergunta "O que 

se deveria fazer?" ou "O que tem para ser feito?" tem procurado 

levar a uma noção da natureza humana válida universalmente, da 

qual surgem os direitos, obrigações e deveres. É como se os filó

sofos dissessem, "Diga-me o que é o ser humano, e direi a você o 

que ele deveria fazer". Se, por exemplo, os humanos são os únicos 

animais racionais, então eles deveriam raciocinar e agir da for

ma mais racional possível; se são os únicos animais para quem a 

própria existência é uma questão, então eles deveriam estar cons

cientes da questão da existência e da sua "própria existência com 

respeito à morte"; e assim por diante. Os modelos normativos pa

recem crescer como a erva daninha das reivindicações universais 

sobre o que os seres humanos são.6 

Kohut (1984, p. 1 87) probatoriamente citou a definição de 

King (1945) do termo normal em biologia como "aquilo que fun

ciona de acordo com o projeto". É como se Kohut pensasse que fos

se possível aplicar este conceito igualmente à psique, e como se ele 
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pensasse que a designação dos seres humanos fosse tão clara! Jo

seph (1982), por outro lado, destacou algumas das principais ex

periências feitas por analistas para definir normalidade como um 

estado ideal da saúde mental e as pesquisas sugerem que há algu

mas coincidências dentre as diferentes definições de Jones, Klein, 

Hartmann, Kubie, Money-Kyrle e outros � e que os critérios usa

dos por eles são impossíveis de serem comprovados.7 Eu diria que 

uma comparação estreita das diferentes teorias do desenvolvimen

to humano, por pouco mais de um século de estudo psicanalítico, 

mostraria uma pequena coincidência entre elas, levando-nos a 

acreditar que nenhuma ideia universal reconhecida da natureza 

humana está sequer vagamente iminente. 

Uma teoria universal da natureza humana? 

O analista tenta [erroneamente] normalizar o 
comportamento do sujeito de acordo com uma norma, uma 

norma que é coerente com o próprio ego do analista. Assim, 
isso sempre envolverá a criação de modelos de um ego por 

outro ego, por um ego 
[supostamente] superior. 

Lacan (1988a, p. 285) 

Embora eu não possa fornecer uma comparação detalhada das 

diferentes teorias psicanalíticas aqui, eu gostaria de sugerir que al

gumas noções mais básicas encontradas são provavelmente muito 

difíceis de serem conciliadas (além dos problemas inerentes à sua 

atribuição de significados variados e abrangentes para os mesmos 

termos). Considere como seria difícil reconciliar o seguinte: 

• Para Freud ( 1923b/1961, p. 29), o ego não existe no nasci

mento e se desenvolve com o tempo através de uma série de 

identificações com os pais de ambos os sexos e como uma 

"precipitação de catexias dos objetos abandonados': 
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• Para Klein, um ego rudimentar já existe no nascimento e 

sofre a princípio de "ansiedade persecutórià' (característica 

da chamada fase esquizoparanoide peculiar nos primeiros 

três meses de vida; Klein, 1955, p. 309), o que leva a criança 

a cindir o mesmo objeto - o seio, por exemplo - em dois 

objetos diferentes (seios bom e mau), que são alternada

mente amados e sadicamente atacados (primeiro oralmen

te e, depois, uretral, muscular e analmente), introjetadps e 

projetados (Klein, 1950, p. 249). Na visão de Klein, se tudo 

vai bem, entre o terceiro e sexto mês de idade a criança so

frerá de "ansiedade depressivà' (característica da posição 

depressiva) , e aos seis meses o ego da criança estará relati

vamente bem consolidado (Segal, 1964) . 

• Conforme Lacan (2006, pp. 93-100), o ego primeiro começa 

a se formar durante o estádio do espelho, entre seis e dezoito 

meses de idade. 

• Para os analistas que se baseiam na pos1çao etológica 

(fundamentada no estudo do comportamento e desenvol

vimento animal, talvez como Bowlby, 1982) haveria pou

ca ou nenhuma razão para se levantar a hipótese de cisão 

do objeto; a criança deve estar contente com a mãe (ou 

mais especificamente com seus seios) em um momento, 

e furiosa com ela no próximo, sem que exista necessida

de de assumir que a criança forma duas representações 

da mãe bem separadas (muito menos que ela projete suas 

próprias maldades ou raivas no seio mau, ou projete suas 

bondades ou amor no outro objeto, para preservá-los de 

suas próprias maldades internas - ou que faça qualquer 

sentido falar sobre projeção e introjeção em um período 

da vida em que as fronteiras entre o self e · o outro ainda 

estão indefinidas) .  
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• As noções de Mahler ( 1972) de "separaçãd' e "individuação" 

e as idades em que elas ocorrem têm pouca ou nenhuma 

semelhança com as noções de Lacan (1978) dos momentos 

lógicos (ao contrário dos momentos cronológicos) de alie

nação e separação. Os últimos - como a noção da repressão 

primária de Freud - não são apenas diametralmente opos

tos em espírito, mas também conceitualmente incompatí

veis com a crença de Winnicott ( 1954/1958b, pp. 278-294) 

na possibilidade de regressão aos primeiros estádios do 

desenvolvimento, e ainda a necessidade de tal regressão no 

tratamento da psicose.8 

Espero que tenha ao menos tornado mais plausível minha 

reivindicação, aqui, de que nenhum modelo amplamente aceito, 

e solidamente estabelecido do desenvolvimento humano normal 

conseguiu extrair em um século de teorização psicanalítica as di

ferenças entre escolas diversas de análise (somente poucas incluí 

aqui), por serem muito volumosas. No entanto, os analistas não 

perderam a esperança de encontrar uma teoria do desenvolvi

mento que fosse válida em todos os tempo e lugares, e eles têm 

se dirigido para as "ciências exatas" como inspiração e apoio, re

crutando a neurociência para compreender o "circuito neural" 

envolvido na ligação mãe-bebê, por exemplo. Aparentemente, 

a esperança é que a neurociêl1cia possa fornecer uma definição 

objetiva, incontestável do "funcionamento neural ideal" em di

ferentes fases da vida, nos permitindo, então, pbstular o qué a 

criança e a mãe deveriam ter feito em tais e tais fases da vida da 

criança, para alcançar tal funcionamento. O fato de podermbs 

ainda levantar a questão "o funcionamento neural é ideal para 

quê?" indica que o problema, aqui, é simplesmente adiado mais 

um pouco, e que diferentes escolas analíticas continuarão tendo 

ideias diferentes sobre por qual motivo o funcionamento neural 

precisar ser otimizado. 
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Normal para quem? 

O que é chamado de sintoma neurótico é simplesmente algo 
que permite que [o neurótico] viva. 

Lacan (1976, p. 15) 

O número absoluto de diferentes teorias do desenvolvimen

to expostas por diferentes psicanalistas seria, digamos, suficiente 

para colocar em questão a crença em nossa habilidade para encon

trar uma explicação satisfatória para algo tão obviamente comple

xo como o desenvolvimento humano, e um único caminho para o 

desenvolvimento "normal': No mínimo, teríamos que admitir que 

o que é normal (estatisticamente falando) para os obsessivos difi

cilmente é normal (estatisticamente falando) para os histéricos. As 

pessoas que se enquadram em categorias de diagnóstico diferentes 

funcionam de maneira fundamentalmente diferentes a lógica dos 

meios que os humanos desenvolvem e nos quais vivem suas vidas 

difere significativamente de uma estrutura diagnóstica para outra 

(ver minhas anotações a respeito dessas diferentes lógicas no Capí

tulo 7, nota de rodapé). 

Considere o comentário bastante comum. feito por homens no 

ocidente (cuja maioria, estatisticamente, é de obsessivos) de que 

não entendem as mulheres (cuja maioria, estatisticamente, é de 

histéricas): as mulheres não são propensas a reduzir seus parceiros 

sexuais às partes do corpo como os homens fazem; as mulheres 

sempre precisam que seus pares expressem desejo por elas, regu· 

larmente, enquanto os homens frequentemente se sentem ameaça

dos ou confusos pelas expressões de desejo de suas parceiras por 

eles; e assim por diante. Os homens tendem a achar que as mu

lheres têm desejos ilegítimos, e conseguem convencer muitas mu

lheres de que seus desejos são ilegítimos (ao ponto de as mulheres 

geralmente ficarem loucas para tê-los); na verdade, talvez a queixa 
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mais comum feita pelos homens é a de que as mulheres não são 

lógicas (e não esqueçamos de que a ampla maioria de psicanalistas 

do século XX era de homens, o que significa que a teoria psicana

lítica sempre tem uma inclinação obsessiva; ver, sobre esse ponto, 

Lacan, 2006, p. 609). Mas os homens fariam melhor se percebes

sem que a lógica do desejo feminino é bem diferente da lógica de 

seus próprios desejos. Há uma lógica para ambos, mas são lógicas 

fundamentalmente diferentes. 

Os homens professam que eles gostariam de fazer as mulheres 

pensarem como eles pensam (como a famosa frase de Rex Harri

son, em My Pai r Lady, "Por que a mulher não pode ser como o ho

mem?") - em outras palavras, elimina-se a diferença dos homens, 

assim elas poderiam ser como eles. E analistas, que são (embora 

não exclusivamente) neuróticos, desejam com frequência transfor

mar seus pacientes psicóticos em neuróticos, remodelar os psicóti

cos à sua própria imagem, fazê-los gostar de si mesmos. Esses dois 

projetos envolvem uma tentativa de erradicar a alteridade do Ou

tro, para reduzir a zero qualquer diferença de si mesmo que o ou

tro manifesta. Eles caminham absolutamente contra o que Freud 

(1919/1955, p. 164) advertiu, não "forçar nossos próprios ideais 

sobre ele [um paciente que se coloca em nossas mãos em busca de 

ajuda] , e com a altivez de um Criador formá-lo à nossa imagem e 

ver que isso é bom': Freud sem dúvida se viu sucumbindo à essa 

tentação normalizante algumas vezes, e é exatamente por isso que 

ele nos emite esse aviso.9 

A questão, em minha opinião, não é propor que exista uma di

ferença sutil em nossa abordagem para normalidade, adicionando 

novas e diversas categorias - "normal para mulheres': "normal para 

homens': e assim por diante -, mas sim propor que abandonemos a 

noção de normalidade em geral, não só por ser inútil; mas porque 

quase sempre é prejudicial ao nosso trabalho clínico. De fato, fica-
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mos cegos ao fato de que a neurose da pessoa (ou sintoma principal) 

faz com que se atue de maneira que pareça "anormal" para qualquer 

outra pessoa, mas que é absolutamente "normal" para a pessoa em 

questão. Um dos meus pacientes, por exemplo, faz o possível para 

nunca tocar na maçaneta, nem apertar as mãos de outra pessoa, e 

nunca deixar ninguém tocar em seus livros. Embora pareça bizarro, 

irracional ou até mesmo loucura (exceto talvez durante a temporada 

de gripe), é perfeitamente "normal" e "racional" para ele, dado que 

essas coisas estão conectadas com sentimentos de ser contaminado. 

Ele não foi para análise porque achava essas coisas "anormais': pelo 

menos em parte, e sim porque mais e mais coisas foram se conec

tando, ao longo dos anos, e ele tinha o sentimento de estar sendo 

contaminado e de sua capacidade de se deslocar no mundo estar se 

tornando dolorosamente limitada. 

O que significaria, para esse paciente, tornar-se "normal"? Que 

ele nunca mais se preocupasse em ser cóntaminado? Que ele fi

casse preocupado em ser contaminado somente em situações nas 

quais as pessoas também estariam preocupadas? Ou somente em 

situações em que existisse um perigo "real"? Se o último, então um 

perigo "real" conforme definido por quem? - pelo cientista que diz 

que certa doença pode ser transmitida por uma ferida aberta na · 

mão de alguém, ou pdo dentista que diz que não pode ser trans

mitida desta forma? As formas de transmissão ficam sem ser com

preendidas por muito tempo e desafiam as expectativas de muitos 

cientistas. Um apelo aqui para o "simples bom senso" equivaleria 

a um apelo para que a "maioria das pessoas" - leia "maioria dos 

analistas" - pensasse, ao contrário de um padrão discernível pelo 

qual ficasse determinado o que é "razoável" e o que não é, quando 

se trata de medo de contaminação.10 

A analista se sairia muito melhor, acredito, se deixasse seus 

olhos e ouvidos grudados no rastro do reprimido do que fixos 
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em qualquer ideal alusivo, tal como a normalidade. Isso pode 

permitir, no presente caso, tentar localizar o primeiro indício de 

tais medos, os quais, quando questionados por mim, acabaram 

sendo relacionados ao contato que ele tinha, quando era jovem, 

com uma pessoa que trabalhava com leprosos; isso fez com que 

ele revivesse as advertências que tinha recebido, quando criança, 

de se manter afastado das pessoas leprosas que viviam perto de 

sua casa. O ódio por sua mãe também veio à tona, por colocar 

sua saúde em risco ao convidar um possível leproso para sua casa 

e sua angústia quando seu pai morreu de uma doença altamente 

contagiosa, quando ele ainda era pequeno. Sentindo-se culpado 

em relação ao seu pai, depois de sua morte, por ter tido acesso 

virtualmente ilimitado à sua mãe, ele começou a se achar mere

cedor de ser infectado e morrer, como o seu pai - na verdade, 

algumas vezes sua mãe dizia a ele exatamente isso. Seu irmão 

mais novo também tinha morri do de uma doença altamente con

tagiosa, e ele se sentiu culpado pelo irmão também; os membros 

da família comentaram algumas vezes que o irmão mais novo 

era mais forte e inteligente que o mais velho, e que o mais velho 

tinha algumas vezes desejado que o mais novo desaparecesse. Seu 

medo de ser contaminado também parecia disfarçar um desejo 

de contaminar outras pessoas que ele considerava estar em seu 

caminho, como seu pai e irmão haviam estado. 

Uma vez que esses e outros fatores foram elucidados, seus 

medos diminuíram de tal forma que ele raramente se queixava 

deles.11 Será que há alguma vantagem em rotular seus medos 

anteriores como "anormais" ou "não saudáveis" e sua ausência 

de medo mais tarde como "normal" ou "saudável"? Existe al

guma razão em rotular seus medos iniciais de "irracionais" e 

a ausência do medo de "racional"? O uso de termos como ra

cionalidade e normalidade é um grande engano - na verdade, 

uma das maiores racionalizações - no discurso psicoterapêu-
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tico atual. Como Macalpine ( 1950, p. 196) colocou muito bem, 

"É particularmente lamentável que a antítese 'racional' versus 

'irracional' fosse introduzida, uma vez que foi a psicanálise que 

demonstrou que o comportamento 'racional' pode ser rastreado 
\ ( , . . . '" as ra1zes 1rracwna1s . 

Parece quase uma coincidência que seja  exatamente no mo

mento histórico em que nos tornamos altamente sintonizados 

com as diferenças de perspectiva que surgem de diferentes 

backgrounds, sexual, racial, religioso, cultural, econômico e 

educacional, das pessoas, e altamente sintonizados ao modo 

que as pessoas experimentam o mundo e de como elas são afe

tadas por suas origens, linguagens e meio social, que por sua 

vez determinam seus pontos de vista da realidade (essa sintonia 

leva a um ponto de vista epistemológico, conhecido como pers

pectivismo, o qual postula que não há nenhum conhecimento 

que seja de livre contexto, ou de livre perspectiva), que norma 

e normalização se tornaram tão importantes na psicologia e na 

psicanálise.U Tendo rejeitàdo muitas facetas da teoria de Freud, 

que talvez os tivesse orientado em seus trabalhos, e face aos 

ataques às teorias de conhecimento tradicionais, os profissio

nais parecem abraçar cada vez mais as noções como norma

lidade para combater o tipo de relativismo que parece crescer 

em recentes desenvolvimentos nos campos dedicados ao estudo 

da cultura, raça, conhecimento, e assim por diante. A rigorosa 

adesão às normas e a uma visão teleológica de como todos os 

seres humanos deveriam se desenvolver, a fim de chegar a algu

ma situação final normal, no meu ponto de vista, não ajudaria a 

orientar o trabalho do terapeuta, simplesmente reforçaria ainda 

mais a tirania das normas. Um guia muito mais útil para o tera

peuta desorientado seria focar nas origens, nos trabalhos e nas 

consequências da repressão em cada caso individual. 
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"Afeto inadequado" 

[Os} afetos [dos neuróticos} são sempre adequados, pelo 
menos em qualidade, porém devemos permitir que a 

intensidade seja aumentada devido ao deslocamento . . .  
a psico-análise pode colocá-los no  caminho certo, 

reconhecendo o afeto como sendo . . .  justificado e buscando 
a ideia que pertence a ele, mas que foi reprimida e trocada 

por uma substituta. 
Freud (1900/1958, p. 461) 

Abordagens normalizantes podem ser vistas dia sim, dia não, 

nas clínicas dos Estados Unidos, no uso de termos cada vez mais 

populares; começarei com os termos adequado e inadequado. 

O que poderia possivelmente tornar o estado afetivo de alguém 

"adequado" ou "inadequado"? E o que determina que o afeto de 

uma pessoa seja adequado para isso ou aquilo? 

Provavelmente, "adequado'' não quer dizer em algum sentido 

platônico, como uma qualidade universal imutável ou caracterís

tica de uma emoção; a maioria dos terapeutas que usa esse termo 

não afirmaria, imagino, que manifestar certo afeto seja inadequado 

em todas as circunstâncias, em cada lugar na Terra, em todas as 

culturas e em cada era histórica. E eles parecem alegar que, em seu 

momento histórico e lugar na Terra específicos, certos afetos são 

sempre inadequados em determinadas circunstâncias - em clíni

cas e hospitais, ou no consultório particular de terapeuta. Se um 

paciente se tornar verbalmente agressivo durante a sessão, muitos 

analistas rapidamente os taxam como tendo tido um comporta

mento inadequado. Mas, muitas vezes, não é simplesmente uma 

resposta de transferência comum, que reflete a maneira que o pa

ciente costumava lidar com seu pai ou sua mãe, ou uma reação 

negativa do paciente a certa abordagem de terapia adotada pelo 

terapeuta? Como pode ser inadequada qualquer coisa que aconte-
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ça no setting terapêutico? Se o paciente derruba propositadamente 

a luminária da analista, isso não conta? Isso não está, na verdade, 

querendo dizer que a terapeuta não tem permitido que o paciente 

se expresse de alguma outra forma, ou não tem ajudado o paciente a 

se expressar de outro jeito? 

O comportamento do paciente aqui poderia ser entendido 

como "acting out': no sentido psicanalítico em que não é inter

pretado como "falha do paciente': Conforme indicado no Capítulo 

7, "acting out" tem a ver com coisas que o paciente encontra difi

culdade ou não consegue dizer, ou com o que a analista consegue 

ajudar o paciente a falar ou concluir pela fala (embora o termo seja  

muitas vezes reservado para ações que ocorrem fora do consultó

rio). Ou o comportamento do paciente aqui poderia ser entendido 

como resistência, que é, em última análise, a resistência da analista 

para fazer ou dizer algo que mantenha o paciente falando e falando 

o que for. Eu ficaria tentado a dizer que não existem "afetos inade

quados" em terapia - há somente modos inadequados de praticar terapia 
(e por "inadequado" na última parte desta formulação quero dizer 

modos que não são úteis para o paciente) . 

Não quero com isso negar a existência de pessoas que, inde

pendentemente da técnica empregada, não estejam prontas e nem 

dispostas a engajar-se no genuíno trabalho terapêutico. Mas para 

os que estão prontos, desejando, e realmente tentando,. não existe 

tal coisa de afeto inadequado - os afetos simplesmente silo. Embora 

o comportamento sedutor de um paciente possa parecer fora de 

contexto em um lugar como o "setting profissional", o consultório, 

isso reflete, obviamente, algo que está acontecendo com o paciente 

- quer seja  que ele esteja interpretando todos os relacionamentos 

como potencialmente sexuais, quer ele lide com todos os homens 

em posição de autoridade agindo de forma sedutora, ou quer às 

vezes seja levado a focar em seus sentimentos pela analista como 
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pessoa, como forma de desviar sua atenção do difícil trabalho de 

recordar e elaborar. Tal comportamento pode, a princípio, ser de 

difícil manejo no setting analítico, mas sempre leva a um trabalho 

terapêutico produtivo; na verdade, o que poderia ser mais signifi

cativo para o paciente se expressar no setting analítico do que isso? 

Considere o modo com que Freud formulou o que seria, sem 

dúvida, caracterizado por muitos terapeutas como "afeto inade

quado": as intensas autocensuras do Homem dos Ratos por ter se 

permitido uma hora de sono enquanto seu pai estava morrendo, 

momento em que seu pai de fato morreu (provando que o médico 

errou ao dizer ao Homem dos Ratos que seu pai estaria fora de 

perigo por um ou dois dias). Freud escreveu: 

Quando há uma mésalliance [união desigual] ... entre um 

afeto e seu conteúdo ideacional (nesta instância, entre a 

intensidade da autocensura e a ocasião para isso), um lei

go diria que o afeto é grande demais para a ocasião - que 

é exagerado - e que consequentemente a conclusão que se 

tira da auto censura (a conclusão de que o paciente é um 

criminoso) é falsa. Pelo contrário, ele [analisa] diz: "Não. 

O afeto é justificado". A sensação de culpa não é em si 

mais criticável. Mas ela pertence a algum outro conteúdo, 

o qual é desconhecido (inconsciente), e que requer ser pro

curado. O conteúdo ideacional conhecido só chegou a essa 

real posição devido a uma falsa conexão. Não estamos 

acostumados a ter fortes sentimentos sem que haja algum 

conteúdo ideacional, e por essa razão, se o conteúdo esti

ver ausente, buscamos algum outro como substituto, que 

seja de uma forma ou de outra adequado, tal como nossa 

polícia que, quando não consegue pegar o assassino certo, 

prende outra pessoa errada no lugar. (pp. 175-176) 
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Na visão de Freud, o afeto do Homem dos Ratos não era "ina

dequado': mas sim deslocado: o afeto (as autocensuras, autorrecri

minações, e a sensação de ser um criminoso) estava conectado ao 

desejo duradouro do Homem dos Ratos de que seu pai morresse 

(seu afeto poderia assim ser caracterizado como "adequado'' àquele 

desejo, enquanto o seu senso moral o condenava), não ao fato de que 

ele houvesse perdido os últimos momentos de vida de seu pai. Esse 

último era uma "conexão falsà: Na verdade, sempre que a analista 

estiver tentada a qualificar o afeto de alguém como "inadequado", em 

vez disso, ela deveria pensar em deslocamento ou projeção.13 

O uso de termos como adequado e inadequado pelos profissio

nais para qualificar comportamento e afeto14 - e isso é bem pareci

do com o uso de termos como insatisfatório ou regulação de afeto 

inadequado, cujas acusações sinistras são difíceis de ignorar - parece 

indicar uma das duas coisas: 

• ou esses terapeutas aprovam totalmente um modelo de 

desenvolvimento que eles acreditam permitir declarar, legi

timamente, que todas as pessoas maduras deveriam mostrar 

um afeto específico (ou uma série de afetos) em determi

nada situação, 

• ou então esses terapeutas simplesmente se alistaram a ser

viço da moralidade convencional e normas, dedicando-se a 

moldar o comportamento dos pacientes, a fim de que esteja 

bem adaptado às condições de trabalho modernas e preva

lecentes do dia a dia; para pacientes que apresentam "afeto 

adequado" na terapia, é provável que demonstrem "com

portamento adequado" em casa, no local de trabalho e na 

sociedade em geral. 

Na medida em que o último seja o caso, a psicologia (e a psica

nálise também) revela, no uso cada vez maior de tais termos, que 
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está profundamente envolvida na tarefa de fazer com que os indi

víduos se conformem com as normas sociais, culturais, sexuais, po

líticas e econômicas, muito difundidas, equivalendo a um método 

disfarçado (e nem sempre bem disfarçado) do exercício do poder. 

Como Lacan (2006, p. 859) disse em seu habitual modo sem censu

ra, '� Psicologia descobriu uma forma para sobreviver fornecendo 

serviços para a tecnocracia': Como muitas outras "ciências humanas" 

(i.e., sociologia e antropologia), a psicologia se envolveu a serviço dos 

bens, se tornou "uma filial do serviço de bens" (Lacan, 1992, p. 324), 

trabalhando no serviço de uma sociedade em que o produto é o rei. 

Ao fazê-lo, muito da prática psicoterapêutica - nem todas, 

naturalmente, pois há notáveis exceções - adotou completamente 

os valores cultural e moral da corrente predominante da socieda

de americana. Lacan foi crítico quanto ao fato de que os analistas 

que vieram para a América antes ou durante a Segunda Guerra 

Mundial adotaram a prática psicanalítica de forma a estar em con

formidade aos ideais então predominantes na cultura americana 

(Lacan, 2006, pp. 402-403). Na verdade, Lacan até criticou Anna 

Freud, que não emigrou para a América, referindo-se a tal crité

rio como "a realização de um rendimento maior" para sugerir que 

uma análise que ela havia conduzido tinha sido bem-sucedida 

(p. 604). Os próprios psicanalistas começaram a prometer aos pa

cientes sucesso social e econômico e adaptaram sua prática de tal 

forma que nutrisse tais objetivos na análise. 

Em outras palavras, os terapeutas parecem ter adotado o ob

jetivo de ajudar o paciente a ter um desempenho melhor na so

ciedade de bens, na forma atual de capitalismo global. O paciente, 

eles sentem, deve ser ajudado a superar obstáculos que estão no 

caminho para uma concentração melhor na área profissional, para 

que ele se dê bem com seus superiores, subordinados e colegas, e 

ainda conseguem um bom pedaço do bolo para si mesmos. Somente 
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neste contexto poderia fazer sentido se referir ao "paciente" como 

"cliente': pois aqui a analista fez dos objetivos do paciente (e seus 

objetivos formulados explicitamente no início da terapia sempre 

incluem retornar à sua capacidade anterior de "funcionar" na 

sociedade ou "desempenhar" melhor do que ele conseguia ante

riormente) seus próprios objetivos, não deixando, assim, lacuna 

entre o que ele está buscando e o que a analista quer para ele (Renik, 

2001 ,  leva essa posição ao extremo). 

Embora Freud (1912b/l958, p. 1 19) tenha dito que o trata

mento psicanalítico esforça-se para permitir que o paciente tenha 

"capacidade para o trabalho e o prazer"15 não acredito que alguém 

pudesse afirmar que sua referência ao trabalho acarretasse neces

sariamente ajudar o paciente a melhorar financeiramente. A técnica 

de Freud parece ter sido amplamente dedicada à revelação do 

desejo  - a descoberta dos desejos que o paciente tem mantido fora 

da vista e da mente. O "trabalho'' que ele deve ter tido em mente 

era geralmente o de sublimação - criativo, um trabalho sempre 

artístico -, que é raramente bem remunerado na cultura ocidental 

(pelo menos não até que o artista morra, em muitos casos). 

Dizer que o paciente mostra "afeto adequado" é sempre equiva

lente, no mundo da terapia contemporânea, a dizer que o paciente 

mostra o mesmo tipo de afeto que a própria analista demonstraria, 

caso ela estivesse em uma situação semelhante, como se ela fosse a 

medida para todas as coisas, 16 ou pelo menos o tipo e quantidade 

de afeto que ela acredita que ajudará o paciente a entrar no mun

do, da forma como ela entende isso. Dizer que o paciente mostra 

"afeto inadequado" é, em última análise, equivalente a dizer que ele 

mostra um tipo e/ou uma quantidade de afeto que a analista nem 

conseguiria se imaginar demonstrando, caso estivesse em uma si

tuação similar, ou que ela considera contraproducente para atingir 

os objetivos finais que ela defende. 
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''Alto funcionamento" e "baixo funcionamento" 

Freud disse, ocasionalmente, que o inconsciente é 
irracional, mas isso significa simplesmente que essa 

racionalidade continua sendo construída, se os princípios 
da contradição . . .  não Jazem o papel, no inconsciente, como 

pensamos que faz na lógica clássica, 
precisamos construir uma outra lógica, pois a 

lógica clássica já está desatualizada. 
Lacan (1973-1974, 20 de novembro, 1973) 

Adequado e inadequado com certeza não são os únicos termos 

no jargão psicoterapêutico contemporâneo que sinalizam tendên

cias normalizantes. A divisão cada vez mais popular dos pacientes 

nas categorias "alto funcionamento" e "baixo funcionamento" (ou 

"funcionamento nem tão alto") envolve claramente uma avaliação 

feita pela terapeuta da capacidade do paciente para funcionar na 

sociedade que a rodeia, da maneira como está organizada atual

mente, política, econômica e socialmente - e para funcionar de 

tal modo que a terapeuta julgue apropriado ou "adequado': Essa 

divisão envolve também uma concepção implícita de que o pa

ciente deveria ser capaz de funcionar bem na sociedade, quer seja  

uma sociedade que defenda o capitalismo ou uma ditadura, quer 

seja estado social ou policial. O que poderia significar funcionar 

em alto nível em uma sociedade que sistematicamente persegue 

uma parte da população? Ter sorte suficiente para ser um dos per

seguidores, nenhum dos perseguidos, e seguir as ordens persecu

tórias quando são dadas? O que poderia significar funcionar em 

alto nível em uma sociedade em que os vencedores são os mais 

adeptos a concorrências desenfreadas? Apunhalar os outros pelas 

costas e enganar todos eles? Embora esses casos extremos possam 

chocar alguns leitores, ambos servem para caracterizar a sociedade 

americana, de certa forma, e suspeito que a maioria dos profissio

nais, independente de suas convicções políticas, concordaria que 
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a sociedade está infestada de injustiças em maior ou menor escala. 

Talvez fosse mais sensato funcionar humildemente dentro de uma 

sociedade injusta, ou uma sociedade cujas injustiças tendem a 

atingir pessoas como nós! (Como Pascal disse em Pensées, em certas 

situações, os "Homens são tão necessariamente loucos, que não 

ser louco significa ser louco de outro tipo de loucurà'.) Toda pers

pectiva ética e política na relação entre o indivíduo e a sociedade 

parece ser abandonada quando os terapeutas usam termos como 

alto funcionamento e baixo funcionamento. 

Essa divisão tornou-se, no entanto, tão popular que, como 

mencionei no prefácio, alguém poderia argumentar que a distin

ção diagnóstica primária, feita por muitos terapeutas nos Estados 

Unidos hoje, está prevalecendo sobre praticamente todas as outras 

formas de diagnóstico, quer sejam orientadas pelo DSM ou pela 

psicanálise. Isso me parece uma situação lamentável. 

"Teste de realidade" 

A fantasia dá à realidade sua estrutura. 
Lacan (1969a, p. 96) 

Na prática analítica, situar o sujeito em relação à 
realidade, como as pessoas presumem que ela nos 

constitui, e não em relação ao significante, equivale a cair 
em uma armadilha degradante da constituição 

psicológica do sujeito. 
Lacan (1978, p. 142) 

Outro termo altamente normalizante no arsenal clínico con

temporâneo é o teste de realidade. Considerando que praticamente 

todas as ciências sociais caminharam em direção a -uma noção de 

realidade que é socialmente elaborada - uma ideia de realidade é 
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formada por uma determinada sociedade ou grupo que tem certo 

idioma e visão de mundo - psicológica e psicanaliticamente, muitas 

vezes tem persistido a adoção de uma realidade objetiva, e não pro

duto de nosso sistema de crença, historicamente situada e totalmen

te reconhecível. Muitos terapeutas pensam que veem a realidade de 

forma mais clara do que a grande maioria de seus pacientes - não 

que eles mereçam ver a realidade de forma diferente, porque suas 

origens (econômica, cultural, religiosa, e assim por diante) sejam di

ferentes das de seus pacientes, e nem que eles simplesmente vejam 

o mundo diferentemente por causa de sua constituição psicológica 

(i.e., seus próprios desejos, fantasias, neuroses, e assim por diante). 

Consideram-se cientistas que de alguma forma foram capazes de se

rem extraídos de suas próprias circunstâncias históricas - e os para

digmas do pensamento peculiar ao seu tempo e lugar, que permitem 

ver e servir como viseiras - e do próprio vocabulário de seu tempo 

(o qual, como procuro mostrar neste capítulo, inclui um paradigma 

implícito), tal como se eles tivessem acesso direto e instintivo à rea

lidade, como se pudesse haver uma coisa dessas! 

Nosso acesso à realidade é mediado pela linguagem (e por to

das as convicções políticas, filosóficas e culturais que ela contém 

e transmite) e - assim como não podemos fugir da transferência, 

conforme indiquei no Capítulo 7 - não podemos ficar sem a lin

guagem, de alguma forma, para experimentar diretamente a rea

lidade. Mesmo os nossos vocabulários e símbolos especializados 

(nossas "metalinguagens") são produtos da nossa língua e só po

dem ser explicados com mais linguagem (a definição de um termo 

ou símbolo refere-se sempre a outros termos ou símbolos). Não 

há escapatória da mediação da linguagem (exceto, talvez, para o 

autista, cuja linguagem falhou, como vimos no Capítulo 1) .  

Alguns terapeutas poderiam sustentar que o uso que fazem do 

termo teste de realidade é bem mais limitado do que isso, referindo-
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-se apenas aos relatos das más interpretações dos sentimentos e 

intenções em torno do paciente - por exemplo, quando um pa

ciente afirma repetidamente que ele acredita que sua esposa este

ja brava com ele, quando ela não está. Mas como a terapeuta po

derá determinar, nesse caso, que a esposa está mesmo brava com 

ele? A terapeuta pode confiar simplesmente na negação da raiva 

da esposa, como relatado pelo paciente? Será que ela não estaria 

consciente da sua própria raiva? Ou que ela não quer admitir que 

esteja brava? (As coisas são, é claro, complicadas ainda mais pela 

possibilidade de que o paciente não ouça ou se lembre do que ela 

realmente diz a ele, ou de que ele relate apenas uma parte.) 

Vamos supor que um paciente fosse falar extensamente sobre 

como sua chefe não gosta dele, e de seu medo de ser despedido. Ele 

pode admitir que tem um "teste de realidade insatisfatório" (ou um 

"contato com a realidade insatisfatório") se não for despedido - e 

não só isso, se for promovido? Seria uma conclusão arriscada, no 

mínimo. Talvez ele estivesse para ser demitido, talvez não; talvez 

sua promoção tenha sido uma forma de sua chefe tirá-lo de perto 

dela (digamos, transferindo-o para um departamento diferente); 

ou talvez ele tenha sido mantido ou promovido devido a uma briga 

de poder entre sua chefe e outros do alto escalão (são circunstân

cias complexas) .  Aanalista simplesmente não pode saber essas coi

sas! Ela não consegue conhecer a realidade em que ele se encontra, 

mesmo se assumíssemos que essa realidade é uma coisa única, ao 

invés de uma série de diferentes construções de uma situação que 

envolve várias partes (uma história tem sempre mais de um lado). 

Em uma época em que um grande número de pessoas, até 

mesmo das "ciências exatas': chegou à conclusão de que não deve 

tocar no assunto diretamente - apenas através das terminologias e 

teorias científicas prevalentes, que informam suas pesquisas e de

limitam suas formas de pensar (ver, por exemplo, Kuhn, 1962) - é 
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curioso que os psicoterapeutas recorram a ideias aparentemente 

"livres de paradigmà' como "teste de realidade" e bom ou mau 

"contato com a realidade".17 

Ironicamente, muitos terapeutas pensam que Freud foi quem 

forneceu os princípios teóricos para a noção de teste de realidade 

que eles empregam. Entretanto, se eles separassem um tempo para 

estudar as primeiras tentativas de Freud para explicar o que mais 

tarde ele nomeou de "teste de realidade" - ou seja, como a psique faz 

a diferença entre imagens formadas na mente, baseadas nos dese

jos (em outras palavras, a revivência alucinatória de coisas recorda

das ou "pensamentos desejosos': hoje identificados, algumas vezes, 

como "pensamento mágico'), e imagens formadas com base nas per

cepções do mundo externo (em outras palavras, "percepções reais") 

- perceberiam como esses princípios são fracos, assim como toda a 

discussão de Freud é questionável. Considere a seguinte passagem: 

[Deve haver] uma indicação para distinguir entre a per

cepção e a memória (ideia). 

Provavelmente são os neurônios w [os neurônios envol

vidos na percepção] que fornecem essa indicação: a indi

cação da realidade. No caso de cada percepção externa, 

uma excitação qualitativa ocorre em w, que na primeira 

instância, no entanto, não tem nenhum significado para 

y [o mecanismo da memória]. Devemos acrescentar que 

a excitação w leva a descarga y, e a informação disso, 

assim como toda descarga, alcança y. A informação da 

descarga de w é assim a indicação da qualidade ou da 

realidade para y. 

Se o objeto muito desejado estiver abundantemente 

catexizado para que ele seja ativado alucinatoriamente, a 
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mesma indicação de descarga ou de realidade segue tam

bém como no caso de percepção externa. Nesse exemplo 

o critério falhou. Mas, se a catexia do desejo acontecer 

dependendo da inibição, como torna-se possível quando 

'há um ego catexizado, uma instância quantitativa pode 

ser imaginada em que a catexia do desejo, não sendo 

muito intensa, não produz indicação de qualidade, en

quanto que a percepção externa produziria, Neste caso, 

no entanto, o critério reteria o seu valor. Pois a diferen

ça é que a indicação de qualidade segue, se vier de fora, 

qualquer que seja a intensidade da catexia, enquanto, 

se ela vier de y, seguiria apenas se houvesse grandes in

tensidades. Consequentemente, é a inibição do ego que 

torna possível um critério para distinguir entre percepção 

e memória. (Freud, 1895/1966, pp. 325-326) 

Nessa difícil passagem de um de seus primeiros trabalhos, 

Freud levantou a hipótese de que os sinais ou indicações da reali

dade (Realitiitszeichen) são produzidos pelo sistema perceptivo (co) 
quando a percepção vem do mundo externo, mas que os mesmos 

tipos de sinais também podem ser produzidos quando a memória 

perceptiva é revivida do mundo interior, nos casos em que "o objeto 

desejado é abundantemente catexizado" - isto é, quando o desejo 

é muito forte (aqui o ego presumivelmente permite que o pensa

mento de desejo do processo primário siga sua tendência, porque 

o ego é muito fraco para inibi-lo, como, por exemplo, quando um 

bebê faminto revive a imagem do seio materno). 

Portanto, não há como saber com antecedência se alguém está 

lidando com uma percepção de algo externo a si próprio (de algo 

no "mundo real") ou com uma imagem alucinatória revivida da 
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memória. Se o ego é forte, tais sinais hipotéticos ou indicações de 

realidade (para as quais, notemos, nenhuma evidência neurológica 

foi encontrada, até onde eu saiba) só serão produzidos por "per

cepções reais", Freud argumentou que, se o ego é fraco, tais sinais 

ou indicações de realidade podem ser produzidos por ambas as 

"percepções reais" e as "percepções recordadas/fantasiadas': As

sim, o indivíduo parece capaz de distinguir entre percepções reais 

e fantasia se ele tiver um ego forte, e incapaz se tiver um ego fra

co. Percepções reais não fornecem diferentes sinais ou indicações 

de realidade, como as fantasias fornecem, sinais estes que se pode 

aprender como interpretar corretamente; mas, de acordo com 

Freud, nesse mesmo texto, parece que, quanto mais inibimos nos

sos desejos (impedindo-os de se tornarem tão envoltos de energia 

libidinal que atravessem o limiar - ou seja, alcancem a "descarga: 

mais conhecida como satisfação, pela fantasia), mais conseguimos 

distinguir as percepções genuínas das fantasias. 

Embora muito disso possa coincidir com o que muitos tera

peutas contemporâneos pensam do teste de realidade, espero que 

fique claro, com essa breve discussão, que, para Freud, teste de rea

lidade não envolve nossa habilidade para conhecer real e verdadei

ramente o "mundo externo" de alguma forma direta, não mediada, 

mas sim nossa habilidade de dizer se o que estamos experimentan

do é percepção ou (a recatexização intrapsíquica ou endógena de) 

uma memória - ou seja, nossa capacidade para distinguir entre 

percepção e fantasia. 18 Não tem nada a ver com o conteúdo real 

da percepção. E, como já sabemos desde os pré-Socráticos, a infor

mação transmitida para nós pela percepção sensorial (o conteú

do) é geralmente ilusória (um galho colocado parte dentro de uma 

piscina de água e parte fora não parecerá reto, mesmo quando ele 

o é, por exemplo) e deve ser corroborada ou corrigida por outras 

percepções. Freud ( 1 900/1958, p. 613)  estava convencido de que 

não temos acesso direto à realidade, nosso acesso é mediado pelos 
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nossos sentidos: o inconsciente 'e tão desconhecido para nós como 

[é] a realidade do mundo externo, e é tão incompletamente apre

sentado pelos dados da consciência como é o mundo externo pelas 

comunicações dos nossos órgãos do sentido". 

O trabalho mais tardio de Freud deixa muito claro que a me

mória informa e distorce constantemente o conteúdo da percep

ção, e é precisamente por esse motivo que muito frequentemente 

"vemos" o que esperamos ou queremos ver, e por que geralmente 

"percebemos" o comportamento de outras pessoas em relação a 

nós como esperamos ou queremos que se comportem conosco. 

Não existe tal coisa como percepção pura:19 o que achamos que per

cebemos no presente baseia-se muito naquilo que pensamos que 

percebemos no passado; e quando enfrentamos objetos inespe

rados ou desconhecidos nem sempre os notamos ou percebemos 

poucas de suas características reais (rever alguns exemplos dados 

no Capítulo 1). Em outras palavras, o que pensamos que vemos 

quando temos a percepção é pré-interpretado: é interpretado 

como uma função de todas as nossas principais experiências e da 

forma como as compreendemos (como uma função da nossa visão 

de mundo, resumindo), e como uma função do que esperamos em 

determinado tempo e espaço. Exceto, talvez, nos primeiros dias de 

vida, pois não existe distinção do tudo ou nada entre, o conteúdo 

de uma percepção e de uma memória. 

Como tem acontecido com muitos termos psicanalíticos, o sig

nificado de teste de realidade distanciou-se muito do significado 

original pretendido por Freud. 20 

Com relação à questão da "força do ego': note que, se formos 

dar crédito ao trabalho mais tardio de Freud, precisamente aquelas 

pessoas com egos fortes são as mais propensas a r�primir coisas, 

o que significa que elas são as que têm mais material reprimido 
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lutando para encontrar expressão, aquela expressão geralmente 

encontrada em forma de projeção - por exemplo, "percebendo" 

que outras pessoas estão bravas com elas, quando elas próprias 

estão bravas com outras pessoas. Se (e eu considero · um grande 

se) as pessoas com egos fortes são mais capazes de dizer se algo 

que elas experimentaram é percepção ou memória, então significa 

que pessoas com egos fracos raramente sejam capazes de dizer se o 

conteúdo da percepção as descreve mais precisamente ou a outras 

pessoas. Na verdade, precisamos levantar a hipótese de que, em 

muitos casos, quanto mais forte for o ego da pessoa, menos ela é ca

paz de conhecer o reprimido em si mesma e, portanto, menos capaz 

de distinguir se o que ela "vê" vem dela mesma, ou de outra pessoa. 

Talvez essa observação traga nova luz à fascinação da psicanálise 

em fortalecer o ego dos pacientes. 

Até onde compreendo, Freud nunca afirmou que a analista, por 

ter feito sua própria análise, vê o "mundo externo" mais claramente 

ou tem melhor "contato com a realidade" do que o paciente. Cer

tamente, ela vê o mundo e compreende a realidade diferentemente 

do que seria antes de sua análise pessoal. Como podemos descrever 

a mudança que tem ocorrido para ela? Lacan levantou a hipótese, 

como mencionei no Capítulo 6, de que cada neurótico tem uma 

fantasia fundamental, que organiza suas relações com os outros 

e com o mundo em geral. Enquanto cada um de nós tem muitas 

e diferentes fantasias conscientes, a maioria delas pode ser vista 

seguindo um cenário similar no qual desempenhamos um papel 

especial, como vítima das paixões punitivas dos outros, como um 

objeto desejado por - ou usado por - outros, como um usuário de 

outras pessoas, ou como um herói que salva vítimas, por exemplo. 

Nossa fantasia fundamental individual colore a maneira de vermos 

o mundo e interagirmos com ele, levando-nos a criar e recriar o 

mesmo tipo de cenário, o mesmo tipo de relacionamento com os 

outros, de novo e de novo (por exemplo, sendo explorados por 
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certos chefes, colegas, membros da família e esposas em poten

cial). Como Lacan ( 1968a, p. 25) coloca, "A fantasia representa, 

para cada um de nós, uma janela para a realidade': Ao longo da 

análise aquela fantasia fundamental é abalada e basicamente re� 

configurada (Lacan algumas vezes usou o termo atravessada); isso 

não quer dizer que ela está erradicada, mas sim um tanto diferente 

da fantasia fundamental, de tal forma que podemos suportá-la. O que 

isso sugere é que cada um de nós continua vendo o mundo - vendo 

a "realidade" - através das lentes da nossa fantasia fundamental 

(através das lentes daquilo que queremos, do que nos estimula e 

do que sentimos que não conseguimos viver sem), mesmo que não 

seja mais a mesma fantasia fundamental com a qual iniciamos. 

Nosso relacionamento com o mundo continua sendo mediado 

pela nossa própria realidade física, por nossas próprias fantasias,21 

e no melhor dos casos teremos aprendido alguma coisa sobre como 

as fantasias afetam as outras pessoas e nossas relações com elas. 

Ao fazer sua própria análise, a analista pôde adquirir um sentido 

melhor dos desejos e pulsões que a habitam e como eles afetam 

o trabalho dela com seus pacientes. Ela estará em "contato" com 

a realidade nem mais nem menos que antes, se a "realidade" for 

entendida em algum sentido objetivo; ela conhecerá, no entanto, 

muito mais sobre sua própria realidade física do que conhecia antes. 

No melhor dos casos, terá compreendido, então, que não tem nada 

que tentar impor suas próprias ideias de realidade aos outros. 

"Transtorno", ''disfunção", "estresse" e outros 

Elaborei uma topologia [real, simbólica, e imaginária) 
com a qual ouso partilhar de forma diferente do que Freud 

sustentou com o termo "realidade física". 
Lacan (1973-1974, 18 de dezembro, 1973) 
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Muitos outros termos no dicionário atual dos terapeutas refletem 

tendências normalizantes similares às que já foram mencionadas. 

Transtorno, que se tornou onipresente, obviamente pressupõe uma 

"ordem" que é considerada padrão ou ideal, da qual o transtorno 

se desvia. Isso implica que, quando a personalidade ou psique de 

alguém está "bem-ordenadà: tudo estará bem no mundo daquela 

pessoa e para aqueles que, convivem com ela: ninguém pensaria 

que ali há um problema. Quando, pelo contrário, a personalidade 

ou psique de alguém está "transtornadà: nada irá bem no mundo 

para aquela pessoa ou para os que convivem com ela: as pesso

as pensarão que ali há um problema. Embora esteja usando uma 

roupagem mais científica, o termo transtorno é simplesmente uma 

nova versão do termo anormal (como ocorre com os termos deficiên

cia e incapacidade). 

O mesmo, obviamente, pode ser dito do termo disfuncional, o 

qual presume que uma pessoa ou unidade social como a família deve

ria, supostamente, servir uma função específica - que presumivel

mente pode ser definida inequivocamente, resultando na definição 

final de encontro com aprovação unânime. Histórias sociais da fa

mília (ver, por exemplo, Aries, 1960/ 1962) sugerem que culturas 

diferentes e eras históricas diferentes designaram vasta diferença 

nas funções para a família - em outras palavras, pode haver pouco 

ou nenhum acordo universal em relação às funções ideais da famí

lia. A tentativa de atribuir uma função ou um conjunto de funções 

para o indivíduo encontra as mesmas armadilhas que a tentativa 

(discutida no início deste capítulo) para definir a natureza humana 

em geral. Regressão e regredido, da mesma forma, apelam a um ní

vel ideal de funcionamento do qual alguém se afastou ou se retirou; 

adaptável e inadaptável sugerem que o comportamento deveria es

tar de acordo com o nível ideal de funcionamento - funcionamen

to em harmonia com (isto é, adaptado a) o mundo à nossa volta -, 

mas algumas vezes também falha. 
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Cada época tem seus termos favoritos, e devemos ser caute

losos com cada termo que pode tomar de assalto a nação e a pro

fissão. É o caso do termo estresse, que foi originalmente definido 

em fisiologia como "qualquer estímulo, tal como medo ou dor, que 

perturbam ou interferem no equilíbrio fisiológico normal de um 

organismo". Nos últimos 30 anos, terapeutas se apegaram ao ter

mo - atraídos, sem dúvida, pelo aparente princípio científico - e o 

aplicaram a praticamente todos os aspectos da vida psíquica. Quase 

qualquer coisa pode ser considerada geradora de estresse: assim 

chamado de estressor. 

Note, primeiramente, que fica implícita, no uso do termo, a 

ideia de que ninguém deveria ter stress, que a vida deveria ser li

vre de stress. Assim como é possível perguntar se a pessoa deveria 

estar em "alto funcionamento" em uma sociedade injusta, é possí

vel pergtmtar se a vida de alguém deveria realmente estar livre de 

stress, sob uma ditadura fascista, ou poderia, mesmo teoricamente, 

estar livre de estressares em uma sociedade governada pela "lei da 

sobrevivência do mais apto" (isto é, capitalismo competitivo).  A 

suposição por trás do uso atual do termo é que o sujeito deveria 

ter o mínimo absoluto de stress concebível, independentemente da 

profissão dele ou de seu contexto econômico, cultural ou político. 

Mas talvez certa quantia de estresse seja benéfica, inspirando o su

jeito a se envolver em ação cultural ou política. 

Em segundo lugar, embora os terapeutas tenham sido, sem dú

vida, atraídos pelo aparente estado objetivo ao qual o termo é re

ferido em fisiologia - perturbação do equilíbrio fisiológico normal 

de um organismo - eles parecem ignorar deliberadamente o fato 

de que, de acordo com a definição de fisiologia, tais experiências 

positivas, como se apaixonar, ganhar na loteria, ganhar medalha 

de ouro, e assim por diante, também poderiam ser consideradas 

estressares, uma vez que elas também geralmente perturbam 
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"o equilíbrio fisiológico normal de um organismo'! Além disso, 

os seres humanos, hoje, reagem de maneira diferente aos tipos de 

estressares geralmente evocados em situações clínicas: uma pessoa 

pode ficar devastada com o divórcio, enquanto a outra fica aliviada; 

uma criança em uma família pode entrar em depressão profunda 

com tendências suicidas pela morte de um dos pais, enquanto a 

outra criança pode se alegrar; uma pessoa que ficou sabendo que 

tem uma doença incurável pode entrar em desespero profundo, 

enquanto outra aproveita a oportunidade para dar uma virada em 

sua vida. O stress, no universo psicológico - e até mesmo em certo 

grau no universo fisiológico -, é algo experimentado subjetivamen

te: não é nada que possa ser medido com um "teste de estresse':22 

Espero que essa breve incursão sobre a linguagem da termino

logia clínica contemporânea sirva para pelo menos levantar uma 

questão na mente dos terapeutas, com respeito à excelente fun

damentação da crença de que sabemos o que é bom para nossos 

pacientes, porque temos ao nosso dispor uma teoria amplamente 

aceita do que é bom. ou melhor para os seres humanos, a qual se 

baseia na verdadeira ciência da natureza humana, e da qual jul

gamentos do que é normal e anormal, adequado e inadequado, 

funcional e disfuncional fluem como água da Fontana di Trevi em 

Roma (ou, no mínimo, da Old Faithful em Yellowstone). Existe 

pouco consenso entre os filósofos, políticos, teóricos e economistas 

- muito menos entre psicanalistas - em relação ao modo correto, 

ou ao melhor modo, para os seres humanos sentirem, agirem, se 

desenvolverem e viverem; e mesmo se houvesse mais, o terapeuta 

estaria simplesmente fazendo julgamentos moralistas com base no 

que a maioria dos teóricos acredita. Tais julgamentos podem ser 

genuinamente usados para os nossos pacientes? Eles podem servir 

para usarmos em discussões com colegas sobre nossos pacientes? 

Parece que, mais do que qualquer outra coisa, eles simplesmente 

nos levam às raízes do pensamento psicológico contemporâneo, 
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que assumem os valores do mundo que nos rodeia como signifi

cado manifesto. 

Notas 

1 .  McWilliams (2004) recomendou em algum outro lugar, no mes

mo livro, que o tipo de trabalho que fazemos em análise está rela

cionado ao nível de severidade da psicopatologia do paciente: 

''Aqueles no âmbito da neurose, podemos continuar levantando 

questões e convidando-os a explorá-las; aos do âmbito borderline 

esperamos um conflito dual que exige que sejamos ativos, que o 

setting seja limitado, que as dinâmicas primitivas sejam interpre

tadas e focadas na relação do aqui-e-agora; com aqueles do campo 

psicótico, necessitamos ser educadores, normalizadores e explicita

mente apoiadores das capacidades do paciente'' (pp. 143-144). 

No entanto, a paciente com quem ela fez as pontuações normali

zantes era, de acordo com sua própria avaliação, claramente neu

rótica, sugerindo que quando se abre a porta para a normalização, 

a tendência é afetar o trabalho de todo mundo. 

2. Aqui, outro exemplo de uma abordagem normalizante. Basescu 

( 1990) escreveu: 

"Uma mulher [paciente] disse, 'Tive um fim de semana ruim. As 

outras pessoas estão bem. Eu estou tendo altos e baixos. Escon
do minha dificuldade'. Eu disse, 'E todos nós não escondemos?: 

Ela: 'Você também?: Eu: 'Você fica surpresa?: Ela: 'Bom, acho que 

não. Você também é humano: Entendi aquilo como se ela se sen

tisse humana, pelo menos naquele momento" (p. 54). 

Aqui, no aspecto da autorrevelação, o analista sugere implicita

mente que ele próprio é normal e "humand: então seu paciente 

deve ser normal e humano também, na medida em que ela é 

como ele. 
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3. Para mais observações sobre o julgamento do. analista ao paciente 

normal ou anormal, ver Fink ( 1997, pp. 35-38). 

4. Freud ( 1916-1917  I 1963) fez o mesmo comentário com mais deta

lhes em suas Aulas Introdutórias sobre a Psicanálise: 

"Não podemos negar que as pessoas saudáveis também possuem 

sua vida mental, o que por si só torna possível a formação dos 

sonhos e dos sintomas, e devemos concluir que elas também car

regam suas repressões, gastam certa dose de energia para mantê

-las, e que uma porção da libido é retirada do controle do ego. En

tão essa pessoa saudável, também, é potencialmente neurótica" 

(pp. 456-457). 

Ver também os comentários de Lacan ( 1976, p. 15):  "Não acho 

que alguém possa dizer que os neuróticos sejam mentalmente 

doentes. Neurótica é o que a maioria das pessoas é': 

5. Em muitos textos atuais de psicologia, esse modelo de desenvol

vimento de três estágios (junto com a tripartite da psique, id, ego 

e superego) é realmente o l,Ínico aspecto do trabalho de Freud que 

é discutido em cada detalhe. 

6. Para tais reivindicações filosóficas, o cético sente-se livre para re

plicar, "Por que eu deveria ser sensato ou consciente da minha 

existência com respeito à morte se nenhuma outra criatura pode 

ser? A incapacidade deles em relação a essas coisas me obriga de 

qualquer forma?': Para reivindicações similares do desenvolvi

mento humano sobre a trajetória "normal" do desenvolvimento 

humano, o paciente cético sempre pode replicar, "Por que ser 

normal?" ou "Por que seguir a natureza?". 

7. Joseph (1982) parece tentar, entretanto, recuperar o conceito 

como um "processo" que se dá com o tempo, uma forma bem 

conhecida como "hand waving': 

8. A noção de "processos de desenvolvimento" (Winnicott, 1977, p. 

2) que naturalmente acompanham seu curso predeterminado, a 
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menos que sejam obstruídos, me parece uma das noções menos 

bem demonstradas na panóplia psicanalítica contemporânea. 

Ainda menos bem demonstrada é a noção de que os pacientes 

adultos podem regredir a qualquer outro ponto no processo de 

desenvolvimento, "reparar alguma coisa", e seguir adiante no

vamente. Tal parecer implica que alguém que tenha atingido a 

idade adulta e se tornado psicótico pode, teoricamente, voltar a 

qualquer e a todos os estados do desenvolvimento que ficaram 

faltando e tornar-se neurótico (ou "virtualmente normal", isto é, 

um sujeito dividido entre o inconsciente e o consciente) no final 

de sua análise, algo de que parece haver alguma prova. Winni

cott ( 1960/ 1965a, pp. 145- 149), por exemplo, argumentou que, 

contanto que exista um núcleo de um "self verdadeiro", o "falso 

self' do paciente pode ser trabalhado em análise, e um psicótico 

óbvio se transforma em um neurótico. Se um "falso se/f' estiver 

lá, ele pode, em teoria, de acordo com Winnicott, ser descoberto e 

trazido de volta. Note que não é preciso muito para que haja um 

verdadeiro self bem formado, em seu ponto de vista: "O Self 

Verdadeiro aparece assim que alguma organização mental do in

divíduo se dê, e isso quer dizer um pouco mais do que a soma da 

vivacidade sensório-motorà' (p. 149). Na sua visão, a psicanálise 

com psicóticos envolve ganho da confiança do paciente ao ponto 

em que ele regrida, com o analista, todo o caminho de volta, aos 

momentos iniciais de sua dependência da mãe, e o analista é capaz 

de corrigir os problemas de maternagem que o paciente encontrou 

com sua própria mãe quando criança. Parece não haver limite de 

idade a respeito de quando isso pode ocorrer - em princípio, uma 

pessoa de 80 anos poderia regredir até a infância e reconstruir sua 

vida desde lá, tornando-se neurótica ao invés de psicótica. Spotnitz 

( 1999) confirmou opinião similar. Da perspectiva de Lacan, parece 

que, pelo contrário, se . a repressão primária não ocorrer cedo na 

vida, nunca ocorrerá, e o trabalho analítico com psicóticos adul

tos deve pretender algo totalmente diferente do que pretende com 

adultos neuróticos (ver Capítulo 10) .  
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9. Parafraseando o que La Rochefoucauld disse do amor, há pessoas 

que nunca se preocuparam em ser normais, até ouvirem discus

sões sobre normalidade. E parafraseando o que Lacan ( 1988a, 

p. 16) disse do ego, a normalidade também poderia ser parte da 

"doença mental do homem contemporâneo". 

A lógica do desejo dos homens envolve esconder ou racionalizar 

o desejo - isto é, como se alguém estivesse agindo por motivos al

truístas, "racionais", quando na verdade alguém está fazendo exa

tamente o que o outro quer fazer - enquanto a lógica do desejo da 

mulher sempre envolve considerar o desejo no centro do palco. 

Fica mais fácil ver o ponto de vista em francês pois o que eles 

chamam de "normal" é geralmente masculino-central, pois a pró

pria palavra é pronunciada "nor-mâle': mâle significando male, 

sugerindo que a norma é um homem normal; a palavra também 

contém mal, que significa mal ou dor. 

10. Assisti a uma apresentação de caso, certa vez, em que o analista 

que apresentava o caso falou tanto sobre seu medo de contrair 

AIDS de um de seus pacientes que eu saí achando que sabia bem 

mais sobre a neurose do analista do que a de seu paciente! 

1 1 . Note que o sintoma nesse caso começou quando o paciente ainda 

era jovem, embora muitos de seus sintomas subjacentes remetam 

à sua primeira infância. A esse respeito, Freud ilustrou a noção de 

"ações tardias" (também conhecida como "ação ex post facto" ou 

"efeito retroativo") :  vinte anos depois que alguns eventos críticos 

tinham ocorrido (sem que qualquer sintoma aparecesse), um 

encontro com alguém que trabalhava com leprosos levaria à for

mação de medo da contaminação que duraria décadas. Ver, sobre 

o assunto, Freud ( 1895/1966, pp. 353-356). 

12. Também não é surpreendente que o impulso para normalizar seja 

tão forte na "mistura de raças" conhecida como Estados Unidos, 

em que a pressão para ser como todo mundo começa na escola 

("pressão para se igualar") e continua na psicoterapia. 



384 ANÁLISE NÃO NORMALIZANTE 

13 .  Freud ( 1894/1966) disse muitas vezes a mesma coisa alguns 

anos antes: 

"Para o médico experiente, pelo contrário, o afeto [o qual a pa

ciente relata estar admirada de ter] parece justificado e compre

ensível; o que ele acha notável é apenas que um efeito desse tipo 

poderia estar ligado a uma ideia que não seja digna dele. O afeto 

da obsessão aparece a ele, em outras palavras, como sendo expelido 

ou trocado" (p. 54). 

14. Ver, por exemplo, McWilliams (2004, pp. 221, 230, 237). 

15. A formulação mais conhecida, "amor e trabalho'; foi evidente

mente atribuída a Freud por Erik Erikson. 

16. Freud ( 1919/1955) alertou os analistas que não se vissem dessa 

forma: 

"Não podemos deixar de aceitar alguns pacientes para tratamen

to, que sejam tão indefesos e incapazes de levar uma vida comum 

que para eles é preciso combinar influência analítica com educa

tiva; e mesmo com a maioria surgem ocasiões, aqui e acolá, em 

que o médico é obrigado a assumir a posição de professor e de 

mentor. Mas isso precisa ser feito sempre com muito cuidado, e o 

paciente deveria ser educado para se soltar e realizar sua própria 

natureza, sem se parecer conosco" (p. 165). 
I 

Lacan (1988a, p. 18) ironizou a maneira em que os analistas de 

seu tempo pareciam acreditar que seria o "ego do analista que 

serve como critério de realidade". 

1 7. Considere, por exemplo, o seguinte comentário feito por Bion 

( 1 959, p. 309) sobre um de seus pacientes: "Eu sabia que ele 

tinha contato com a realidade, porque ele veio para a análise por 

si mesmo': 

1 8. Note que toda a discussão depende do que entendemos por 

"sinais ou indicações de realidade", que é tudo menos claro. 
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A única explicação de Freud a respeito do assunto parece ser que 

eles fornecem "informação .. . da descarga do movimento reflexo 

liberado" ao córtex cerebral (Freud, 1895/1966, p. 3 18) - em ou

tras palavras, informam a psique que a satisfação tem sido alcançada. 

Freud sugere que consistem de "excitações sensoriais recentes 

(da pele e músculos) que dão origem a uma imagem motora 

[cinestésica]" (p. 3 18). Lacan (1992, Capítulos 2-5) afirmou que 

são essencialmente sons que nós próprios fazemos que sinalizam 

quando estamos satisfeitos. Em qualquer caso, o modelo de Freud 

sugere que precisamos estar cientes do que acontece dentro de 

nós ao sentirmos uma mudança em nosso corpo ou nos ouvirmos 

falar, reagir, clamar, e assim por diante (nesse ponto, ver também 

Freud, 1940/1964, p. 162). Podemos, retroativamente, deduzir 

que uma certa percepção não seria simplesmente intrapsíquica 

ou endógena (isto é, a restauração alucinatória de uma memória) 

por causa de um sinal que recebemos da nossa pele ou músculos 

(ou pelos ouvidos, pela própria boca, na versão de Lacan) indi

cando que uma descarga genuína aconteceu. Novamente, deve

ríamos notar que uma descarga pode ocorrer mesmo em casos 

em que simplesmente fantasiamos a satisfação; na verdade, isso 

pode ocorrer repetidamente, a pedra no caminho que indica a 

fome que pode ter estado na sua origem que continua voltando, 

sem poder ser momentaneamente satisfeita por imaginar que está 

sendo alimentado (mesmo se em conjunto com o chupar de 

dedos). É apenas uma satisfação baseada na "percepção real'' do 

seio e "sensações reais de sucção" que podem levar a uma des

carga mais duradoura. Note que a polução noturna, no entanto, 

fornece uma descarga sem o envolvimento das "percepções reais': 

19. Exceto talvez para o autista. 

20. Considere, nesta conexão, o que Lacan ( 1978) disse sobre "reali

dadê' como é sempre entendida pel�s psicanalistas: 

"Não vamos negligenciar o que, em primeiro lugar, foi destacado 

por Freud como parte essencial da dimensão do inconsciente -
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ou seja, sexualidade. Pelo fato da psicanálise nunca mais ter es

quecido o significado da relação entre o inconsciente e o sexual, 

veremos que ela herdou um conceito de realidade que não tem 

mais nada a ver com realidade conforme Freud situou no nível do 

processo secundário" (p. 146). 

Duas páginas depois, ele adicionou: ''A realidade do inconsciente 

é - e essa é uma verdade insuportável - realidade sexual" (p. 1 50). 

2 1 .  Lacan ( 1975b, p. 193) afirmou de brincadeira que "todos somos 

sujeitos ao princípio da realidade, isto é, à fantasià: Em dado 

momento ele foi ainda mais longe ao afirmar, "Tão surpreenden

te quanto isso pode ser, direi que a psicanálise .. . é a realidade" 

(Lacan, 2001 ,  p. 351) ;  mais tarde disse que "a fantasia serve como 

estrutura para a realidade" (p. 366). 

22. Tenho discutido assuntos relacionados mais detidamente em 

Fink ( 1999). 



1 0. Tratando a psicose 

Logo, as psicoses . . .  não são adequadas à psicanálise; pelo 
menos não pelo método que tem sido aplicada até o presente. 

Não considero, por quaisquer meios, que seja impossível que, 
com alterações adequadas no método, tenha sucesso e supere 
essa contraindicação - e  assim, que seja possível iniciar uma 

psicoterapia das psicoses. 
Freud (1904/1953, p. 264) 

O papel do analista . . .  deve variar de acordo com o 
diagnóstico do paciente . . . A grande maioria das pessoas 
que chega até nós para a psicanálise não é psicótica e os 

estudantes devem aprender primeiramente os casos de 
pessoas não psicóticas. 1  

Winnicott (1960/1965c, p. 162) 

Praticamente nenhuma abordagem à técnica que articulei até 

o momento, neste livro, aplica-se ao tratamento da psicose como 

ela é compreendida na psicanálise lacaniana. O termo psicose não 

cobre o assunto inteiramente no emprego que Lacan faz, mas co-
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bre na psicologia e psiquiatria mais contemporânea (no DSM-IV, 

por exemplo), sendo de formas diferentes, tanto na especificidade 

quanto na extensão - mais específico porque se baseia em um me

canismo de negação que Lacan chama de "foraclusão" (que é bem 

diferente de repressão),2 e mais extenso, pois cobre não apenas to

dos aqueles que já tiveram surto psicótico (mesmo que já tenha 

diminuído), mas também todos aqueles que poderiam potencial

mente ter (esses são chamados algumas vezes de pré-psicóticos e 

devem ser caracterizados como tendo "estrutura psicóticà'; para 

descrição detalhada sobre isso, ver Fink, 1997, Capítulo 7). Assim 

como há várias formas diferentes de neurose e diferentes aborda

gens para tratamento que podem ser úteis para as diferentes for

mas (ver Fink, 1997, Capítulo 8), existem formas diversas de psi

coses - paranoia, esquizofrenia, erotomania, melancolia, mania, e 

assim por diante - e o tratamento não deveria ter o procedimento 

exatamente igual para cada forma, ou mesmo para todos os casos da 

mesma forma.3 Tão criativo quanto o trabalho psicanalítico é com 

pacientes neuróticos, cada caso demandando que o analista exercite 

uma grande quantidade de músculos mentais, para elaborar inter

pretações úteis e intervir de forma que seja oportuna para aquela 

pessoa em particular, o trabalho psicanalítico deve ser, como pode

remos ver, talvez mais criativo ainda com pacientes psicóticos. 

Vou tentar não expor aqui toda a teoria da psicose de Lacan, 

uma vez que está além do escopo deste livro e também porque já o 

fiz em outro momento (Fink, 1995, Capítulos 4-5, 1997, Capítulos 

6-7). Limitando-me à argumentação teórica de que não existe re

pressão e, estritamente falando, nem inconsciente na psicose (uma 

argumentação complexa e sem dúvida controversa),4 começarei 

oferecendo algumas comparações simples entre o tratamento da 

psicose e o da neurose, baseadas no que já foi dito nesse livro; de

pois disso, tentarei indicar como a psicose (conforme definida por 

Lacan) pode ser detectada através do tipo de trabalho clínico que 
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se prova ser possível com a paciente. Isso nos levará a mais algu

mas considerações teóricas sobre a natureza da psicose e a uma 

discussão sobre possíveis caminhos para o tratamento. Devería

mos ter em mente, ao longo desse capítulo, que a abordagem de 

tratamento que exponho aqui é mais aplicável à paranoia do que a 

outras formas de psicose.5 

O que não fazer com os psicóticos 

Paranoia significa ficar atolado no imaginário. 
Lacan (1974-1975, 8 de abril, 1975) 

Esse sonho nós chamamos de realidade . . .  
Lacan (197 4-1975, 11 de fevereiro, 1975) 

Embora o analista deva se empenhar ao máximo para escutar a 

fala da paciente psicótica de uma posição simbólica - na qual não 

vai julgar todas as coisas, ser o alvo de todas as queixas da paciente, 

ou tirar conclusões apressadas sobre o que ela quer dizer baseado 

no que ele próprio proporia se tivesse dito o que a paciente disse -

ele deveria evitar fazer pontuações sonoras como "humm'' e "hâ', 

que podem facilmente ser deduzidas como suspeitas ou céticas. 

Visto que, como proponho aqui, não existe repressão na psicose, 

tais sons não estimulam a paciente a trazer partes da história que 

haviam ficado de fora, facetas da · história que são para ela ver

gonhosas ou repreensíveis; na verdade, elas são entendidas mais 

como acusatórias, como se ela mentisse ou não agisse de boa fé. Os 

psicóticos que passaram por isso, que eu chamo de "espremedor 

psiquiátrico" (inúmeros encontros com psiquiatras e outros profis

sionais da saúde mental que dizem a eles que suas alucinações e de

lírios fazem parte da doença e devem ser ignorados ou esquecidos, 

c resolvem prescrever drogas ou interná-los quando falam deles), 
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podem, é claro, aprender a omitir certas partes das histórias. No 

entanto, aqueles que não passaram por esse espremedor geralmen

te deixam claro que acham muito difícil mentir e, mesmo quando 

eles pretendem não mencionar certos pensamentos ou sentimen

tos, tendem a deixá-los escapar. 

Embora seja muito útil ao analista ouvir cuidadosamente os 

atos falhos e lapsos no início do trabalho com qualquer paciente, 

geralmente ele descobrirá que os psicóticos cometem poucos atos 

falhos freudianos - isto é, atos falhos que podem ser mobilizados 

sem grande esforço para que a paciente revele seus pensamentos e 

desejos que ela não tinha intenção de discutir e que, na verdade, 

pode acontecer totalmente ao contrário do que ela esperava mani

festar. Uma vez que, na psicose, o inconsciente não se esforça para 

se expressar contra forças opostas, os atos falhos não são produ

zidos pela interferência dos pensamentos e desejos inconscientes 

com aqueles conscientes. Se o analista enfatiza os atos falhos no 

início - e ele deveria, embora gentilmente, especialmente quando 

ele não tem muita certeza do diagnóstico - ele descobrirá que são 

muito poucos e seu empenho em colocá-los a serviço da terapia 

não compensarão.6 Se a paciente tiver alguma familiaridade com a 

teoria psicanalítica, ela pode rir quando ele enfatizar o ato falho, e 

pode até concordar com a interpretação do seu significado, mas ela 

não irá propor significados próprios. Algumas vezes um charuto é 

somente um charuto: um ato falho feito por um psicótico não é de 

origem freudiana; é simplesmente um engano (note, também, que 

o psicótico geralmente não se interessa pelos atos falhos e lapsos 

do analista, enquanto o neurótico ficará mais atento a eles e poderá 

especular sobre seus significados). 

Posto que geralmente seja mais importante fazer muitas per

guntas exploratórias à paciente psicótica, para conhecer melhor 

sua vida e experiência, há momentos em que isso é contraindicado. 
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Por exemplo, se o pai de uma paciente psicótica desempenhou um 

papel muito problemático em sua vida (como é sempre o caso), 

a paciente pode ficar extremamente ansiosa quando forem discu

tidos eventos específicos de seu passado envolvendo seu pai. Se 

o analista estivesse trabalhando com uma paciente que fosse cla

ramente neurótica, ele poderia continuar investigando, indepen

dentemente da ansiedade de sua paciente, na esperança de que ela 

superasse sua relutância em revelar (ou sua vergonha de revelar) 

certos detalhes, ou na esperança de induzi-la a se lembrar deles.7 

Se a ansiedade fosse de alguma forma mais forte, ele poderia sim

plesmente fazer uma anotação mentalmente para que pudesse vol

tar ao assunto na sessão seguinte, ou em alguma sessão futura, ou 

poderia comunicar à paciente - especialmente se ainda estiver no 

início do tratamento - que ele gostaria que ela falasse um pouco 

mais sobre isso, mas qtie ela não precisaria elaborar nada naquele 

momento, se não estivesse conseguindo. No entanto, se a paciente 

for psicótica, o analista faria melhor se mudasse de assunto, uma 

vez que as memórias relacionadas ao pai ausente provocam ansie

dade; tais memórias podem ser esclarecidas nos anos que ainda 

tem pela frente de tratamento, mas não há necessidade de sequer 

elucidá-las, especialmente porque tais pensamentos podem levar a 

paciente ao buraco, o tipo de buraco no simbólico que pode des

pertar um surto psicótico (sobre tais buracos no simbólico, ver 

Lacan, 2006, pp. 558, 582; ver também a parte deste capítulo inti

tulada "Sintomà') .  Mesmo que tal surto leve à potencial formação 

de um delírio que, como podemos ver, deve ser entendido como 

parte curativa do processo (e não parte da doença, como muitos 

profissionais da saúde são levados a pensar),8 é geralmente mais 

seguro evitar provocar surtos que possam tornar as coisas piores, 

pelo menos no início. Uma vez que o proverbial gênio está fora da 

garrafa, é improvável que volte, e certamente nada será igual de

pois disso. Primum non nocere: nosso primeiro dever é não causar 

qualquer dano. 
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Visto que o propósito da maioria das pontuações (incluindo 

a escansão, que, conforme eu disse no Capítulo 4, é simplesmen

te uma forma mais enfática de pontuação) é alcançar o material 

reprimido, digamos assim, a pontuação não é muito útil no tra

balho com psicóticos. Se o analista destacar certas palavras da fala 

da paciente psicótica, seria conveniente que não fossem palavras 

ambíguas ou polivalentes; aquilo que o analista destaca deve ser 

designado simplesmente para ajudar a paciente a clarear algo que 

não havia compreendido, para explicar melhor palavras específicas 

ou ir em frente com o que estava dizendo. O mesmo vale para os 

gentis "humms" proferidos pelo analista: deveriam ocorrer apenas 

para indicar que ele a ouve e encorajá-la a seguir falando. 

Encerramentos abruptos devem ser evitados, especialmente 

aqueles que serviriam na neurose para enfatizar alguma formula

ção ambígua que o paciente acabou de apresentar, um ato falho, ou 

uma surpreendente inversão de perspectiva. A maioria dos traba

lhos com paciente psicótica acontece na própria sessão, não entre 

sessões, como sempre ocorre nos casos de neuróticos. Enquanto 

na neurose o analista se empenha em trabalhar com o inconsciente 

da paciente, na psicose não há inconsciente para ser trabalhado; 

deixar a paciente insegura sobre o porquê da sessão ter sido inter

rompida em determinado ponto não causa o mesmo efeito como 

na neurose - de fato, é possível que induza a confusão, irritação e 

ansiedade, ao invés de um trabalho associativo. 

Na medida em que a interpretação tem como objetivo o re

primido - para revelar, por exemplo, o desejo inconsciente de um 

sonho - não é possível usá-la no trabalho com os psicóticos. Mais 

uma vez, já vi pacientes psicóticos ficarem muito agitados quando o 

terapeuta tentava apontar algo em um sonho, fantasia, ou ato falho 

que eles próprios não tinham percebido, ou não pensaram existir. Os 

terapeutas que interpretam repetidamente o que consideram ser in-
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consciente no discurso da paciente tornam-se sempre irremediavel

mente vistos por seus pacientes como perseguidores - como pessoas 

que estão tentando interpretar seus pensamentos, influenciando-os 

wm seus pensamentos, ou colocando estranhos pensamentos em 

suas mentes. Se o analista pretende se engajar em um trabalho inte

pretativo com a psicótica, deveria ser baseado no significado - em 

outras palavras, deveria ter como objetivo transmitir um significa

do bem específico (um significado sempre calmo, não persecutório, 

conforme veremos depois), e não _detonar o sistema preexistente de 

significados da paciente ou minar o registro do significado em si.9 

Enquanto em seu trabalho com neuróticos o analista sempre faz 

bem em empregar frases ambíguas, assim a paciente pode absorver 

o que ele diz das diversas formas possíveis10 - o que a paciente ouve 

sempre tem mais interesse do que o analista pretende -, em seu tra

balho com psicóticos o analista geralmente faz bem em dizer o mais 

claramente possível. Discurso profético, evasivo, e obscuro deveria 

ser evitado (é claro, ninguém consegue remover toda a ambiguidade 

de um discurso, por mais que tente, mas de qualquer forma a psi

cótica certamente não ouvirá "acidentais" duplos sentidos), e deve

-se, como sempre, tentar trabalhar com o vocabulário da paciente 

o máximo que for possível. A meta não é, de forma alguma, fazer a 

paciente psicótica se defrontar com falta de explicações definitivas, 

com o fato de que o Outro (como um sistema de significado supos

tamente completo que cubra tudo) esteja faltando, ou com a castra

ção em si - não há nada curativo para o psicótico em tal empenho. 

Diagnosticando a psicose 

Não se pode considerar que a psicose envolve algum 
tipo de falha, por parte do sujeito, que corresponda à 

realidade, mas que envolve, isso sim, um tipo de relação 
com a linguagem. 

Freda et al. (1988, p. 1 49) 
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Antes que eu fale mais sobre o que não fazer no tratamento de 

psicóticos, gostaria de fazer algumas observações sobre o diagnósti

co. Em minha experiência, os terapeutas sempre encontram dificul

dade para diferenciar entre neurose e psicose e com frequência fa

zem confusão com um número considerável de pacientes psicóticos. 

Sem entrar em todos os detalhes da teoria de Lacan sobre o 

que leva à psicose, e limitando minha atenção aqui à ausência da 

repressão, que é característica da psicose, gostaria de mencionar 

diversos aspectos facilmente observáveis do discurso da paciente 

e da relação dela com o analista que podem nos ajudar a fazer um 

diagnóstico diferente (ou seja, distinguir convincentemente entre 

neurose e psicose)Y Não devemos pensar que os sinais tradicio

nais da psicose, como vozes, alucinações e delírios, sejam mais 

conclusivos do que o critério que descreverei, pois exatamente 

o que constitui uma "voz" psicótica é assunto para muito debate 

(afinal, todos nós, praticamente, ouvimos vozes de um tipo ou de 

outro, em algum momento - essas vozes intrapsíquicas ou endop

síquicas são em muitos casos associadas com o superego freudiano 

- e isso requer considerável sutileza para distinguir plausivelmente 

entre a voz comum de seu superego e a "voz psicóticà').12 O mesmo 

ocorre com as "alucinações': um termo que é sempre usado espon

taneamente pelos neuróticos para descreverem qualquer tipo de 

experiência incomum visual ou auditiva, e não é usado pelos psi

cóticos, que se referem, por sua vez, a visões ou experiências (ver 

Fink, 1997, pp. 82-86). Relatos (quer sejam da própria paciente ou 

da equipe clínica ou hospitalar) de vozes e alucinações não podem 

ser tomados como verdade pelo analista, nem pelo que inicialmen

te pode parecer pensamento delirante. Não devemos nos anteci

par e concluir que a paciente esteja imaginando coisas, porque, 

na maioria dos casos, é bastante difícil, se não impossível, para o 

terapeuta mediano determinar se o FBI está espionando alguém, 

por exemplo. Raramente algum pensamento pode nos servir como 



BRUCE FINK 395 

prova convincente de que alguém esteja delirando, mas, ao invés 

disso, a certeza com a qual ela expressa aquele pensamento (em 

outras palavras, quando ela não se questiona se o FBI a espiona, 

mas, ao invés, ela está absolutamente convencida disso e não pode 

nem pensar na hipótese de que o FBI poderia estar espionando 

seus vizinhos e não ela)Y Não é tanto o conteúdo de seu discurso, 

mas sim sua forma, que é crucial aqui. 

Formas de discursos 

É difícil deixar de ver que a noção do inconsciente 
é em parte fundada nos atos falhos. 

Lacan (2005b, p. 97) 

Atrás de cada ato falho há uma finalidade significativa. Se 
há um inconsciente, o erro está querendo expressar alguma 

coisa. 
Lacan (2005b, p. 148) 

A forma do discurso do paciente na verdade pode nos contar 

muito. Mencionei anteriormente que os psicóticos cometem pou

cos atos falhos freudianos. O terapeuta efetivamente treinado para 

ouvir os atos falhos, lapsos, deslizes e omissões nos diversos con

textos (em uma situação social, programa de rádio, e sessões ana

líticas) ouvirá um ou mais lapsos em cada sessão com os pacientes 

neuróticos - algumas vezes até mesmo um por minuto. Quando 

tais terapeutas "capazes de ouvir" se encontram trabalhando com 

alguém que fala em uma velocidade razoável, mas comete um ato 

falho a cada mês, ele deve começar a suspeitar que não há material 

reprimido tentando interromper o fluxo da fala. 

Da mesma forma, quando o analista presta atenção ao discur

so de seus pacientes, ele notará que as afirmações raramente, ou 

jamais, são concebidas, por certos pacientes, de forma ostensiva-
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mente defensiva, como são frequentemente concebidas pelos neu

róticos. Por exemplo, a paciente neuró.tica faz afirmações regular

mente de desaprovação, como "uma coisa estúpida veio na minha 

cabeçà', "tenho certeza que isso não tem nada a ver com nadà: ou 

"isso é totalmente irrelevante': Ela redige seu discurso nomeando

-o como "estúpido': "irrelevante", "artificial': "bobo': "banal': "ab

surdo", "inesperadamente': ou "só uma piadà: 14 e ela nega coisas 

que ninguém a acusou de ter feito (em outras palavras, apresenta 

negações sem motivo, como as chamei no Capítulo 3).  Todos esses 

são sinais de defesa por parte do neurótico, e eles indicam a dire

ção na qual o analista pode visar a verdade reprimida do neurótico 

(portanto, o que a paciente chama de "estúpidd' é sempre o mais 

inteligente, e "irrelevante': o que é mais relevante). Quando não há 

qualquer sinal de defesa no discurso da paciente, o analista poderá 

considerar um diagnóstico de psicose. 

Certas peculiaridades do modo de falar do psicótico são re

sumidas na psiquiatria contemporânea pelo termo vago concreto. 

Esse termo apresenta, é claro, um aspecto da fala do psicótico, 

mas parece contrastar com a fluidez da fala do neurótico, que 

é colocar a ênfase no lugar errado. Não devemos confundir um 

ritmo lento e pesado ou uma estagnação conceitual com a fala 

do psicótico. "Concreto" também parece enfatizar ausência do 

imaginário; o que também pode não ser o caso. A diferença mais 

crucial entre o discurso do psicótico e o do neurótico é a inabili

dade (na psicose) ou habilidade (na neurose) de enxergar muitos 

significados diferentes em uma ou na mesma parte da fala. Isso 

nos leva à relação entre discurso e significado - em termos lin

guísticos, entre o significante e o significado - que é muito dife

rente na neurose e na psicose. 

O significante é o que você ouve quando alguém .fala - em 

outras palavras, o significante é essencialmente o som produzido 
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pela pessoa que fala - e o significado é o que aquele som significa. 

Um taquígrafo jurídico registra os sons das palavras, e esses sons 

algumas vezes são divididos de forma diferente, deixando o sen

tido do texto ambíguo (o som, por exemplo, que pode ser escrito 

"disciplined answers" [respostas disciplinadas] pode ser entendido, 

ao invés, como "discipline dancers" [dançarinas disciplinadas] ,  um 

sintagma pronunciado em uma sessão por um dos meus pacien

tes?). O ritmo do som, ou "faixa de opções de som'' como Saussure 

( 191.6/1959) chamou, pode ser quebrado de muitas formas dife

rentes em certas instâncias. 

Porém, para a paciente psicótica, significação e som, signifi

cante e significado, são inseparáveis: os significantes que ela pre

tendia dizer estão indissoluvelmente incorporados, em sua mente, 

ao significado que ela pretendia expressar com eles. Aqui não há 

nenhum deslize, nenhum outro significado naquilo que ela disse e 

naquilo que pretendia dizer, não há outra forma de interpretar al

gumas palavras diferentemente, ou de interromper diferentemen

te a cadeia de significantes para significar qualquer outra coisa. O 

significante e o significado estão soldados ou fundidos aqui - não 

há qualquer lacuna entre eles. Isso quer dizer que, embora a psi

cótica geralmente fale uma língua (se não mais de uma) e possa 

de fato falar muito bem, ela não fala ou funciona internamente da 

forma que o neurótico o faz. A dimensão propriamente simbólica 

da linguagem, envolvendo uma potencial lacuna entre significante 

e significado, está ausente na psicose. 15 

A paciente neurótica sente que sempre falha ao transmitir o 

que quer dizer no discurso. Ela tem uma ideia em mente, mas sente 

claramente que não transmitiu adequadamente ao falar com outra 

pessoa. Disse apenas mais ou menos aquilo que queria dizer; as pa

lavras de alguma forma não corresponderam à ideia que ela tinha 

em mente. 
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O que podemos dizer de modo geral é que dois níveis fun

damentalmente diferentes passaram a existir para o neurótico 

- palavra e significado (ou seja, significante e significado) - e 

eles têm uma tendência de não serem fortemente unidos como 

os neuróticos gostariam: 

• O que ela diz acaba sendo ambíguo e tanto ela quanto seu 

interlocutor percebem que o que ela diz pode ser entendido 

de formas diferentes. 

• O que ela quer dizer não é tão fácil de colocar em palavras 

e ela fica sempre frustrada devido à sua inabilidade de se 

expressar bem, de dizer eficazmente e com elegância, de tal 

forma que faça jus ao pensamento.16 

Para o psicótico não existe lacuna entre significado e expres

são. O psicótico não consegue dizer uma coisa e querer dizer outra. É 
por isso que não existe tal coisa como a que eu chamaria de ironia 

genuína no discurso do psicótico.17 A neurótica está ciente de sua 

habilidade em usar a linguagem deliberadamente para enganar o 

outro, dizendo exatamente o oposto do que ela quer dizer ou usan

do a ironia para insinuar o oposto do que suas palavras significam 

semanticamente. Ela não vê problema em dizer ao analista, "Es

tou tão melhor desde que comecei vir aqui': querendo transmitir o 

tempo todo que nada mudou ou que ela está se sentindo até pior 

do que antes. 

Esse uso desonesto da linguagem não fica disponível para o 

psicótico. O psicótico não emprega a ironia - não intencionalmen

te, pelo menos. A duplicidade na linguagem está disponível para 

o neurótico - o uso social da linguagem, quando se quer ser mui

to educado, mesmo irritado com alguém, ou para dizer as coisas 

de forma mais doce quando se está bravo - não está disponível 

para o psicótico. Embora o terapeuta consiga ver muita ironia nas 



B RUCE F INK 399 

coisas que sua paciente psicótica diz, ou acredita que sua paciente 

faz jogos de palavras chistosos deliberadamente, ele precisa tomar 

cuidado para distinguir entre o que ele interpreta nas coisas e o que 

a própria paciente quer dizer. Novamente, vemos aqui que a forma 
da fala do paciente pode nos dizer muita coisa, realmente.18 

Transferência 

Nà psicose, a posição do analista é determinada pelo 
conhecimento. Mas o conhecimento em questão não diz 
respeito ao inconsciente enquanto o Outro - isto é, um 
conhecimento que deve ser decifrado -, mas sim a um 

conhecimento em relação ao prazer do Outro. 
Kizer et al. (1988, p. 146) 

O analista também pode aprender a distinguir entre neurose e 

psicose considerando o tipo de relacionamento transferencial que 

a paciente estabelece com ele. Freud pensou que a psicanálise fosse 

impossível para os psicóticos, porque acreditava que eles seriam 

incapazes de estabelecer transferência com o analista (alguns es

critores sugeriram que talvez ele tenha revisto seu ponto de vista 

sobre o assunto nos anos 1930). O que está claro é que o tipo de 

relacionamento que a psicótica estabelece com o analista é bem 

diferente do da neurótica. Vamos começar com a diferença no re

lacionamento com respeito ao conhecimento. 

A neurótica, que reprimiu tantas coisas sobre ela mesma, acre

dita que o conhecimento que ela não tem dela está projetado no 

analista com o Outro, com O maiúsculo. Isso talvez não fique cla

ro no início, e terapeutas iniciantes talvez achem esse aspecto da 

transferência menos pronunciado do que os terapeutas mais ve

lhos, mas acaba se tornando claro, mais cedo ou mais tarde, em 

todas as análises com neuróticos, embora em maior ou menor 

extensão. A paciente neurótica sente espontaneamente amor pela 
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pessoa a quem ela atribui o conhecimento que pensa não ter, mas 

sabe que precisa, e repetidamente pede ao analista para lhe dizer o 

significado dos seus sintomas, fantasias e sonhos. 

A paciente psicótica não faz tal coisa. Ela pode pensar que o 

analista sabe algumas técnicas de como comer bem, alguns me

dicamentos que a ajudam a dormir, ou algumas dicas sobre como 

sobreviver no mundo, mas ela não admite que o analista saiba 

qualquer coisa em particular sobre o significado de suas próprias 

dificuldades na vida. A psicótica não tem, espontaneamente, a im

pressão que o analista deve ver algo naquilo que ela fala que ela 

própria não vê, o que é absolutamente clássico entre os neuróticos. 

Se o analista insinua que uma expressão usada pela paciente neuró

tica foi ambígua, e poderia ser interpretada de diversas e diferentes 

maneiras, ela pode contestar, inicialmente, e relutar em dar crédito 

à legitimidade do analista em escutar alguma coisa naquilo que ela 

disse que não teve a intenção. Pode ficar irritada com a insinuação, 

ou contente que o analista a tenha decifrado de alguma forma, mas 

raramente discutirá a potencialidade da natureza ambígua daquilo 

que disse - especialmente depois de certo tempo de terapia. A neu

rótica provavelmente não dirá, "Não, o que eu disse foi muito claro, 

e gramaticalmente não permite nenhuma interpretação errada, de 

fato, nenhuma outra interpretação". Ela provavelmente não negará 

a possibilidade de quaisquer e todos os equívocos (quer homofônico 

ou gramatical), e é provável que ocasionalmente lamente o fato de 

não conseguir controlar o significado de tudo o que diz. Implici

tamente, ela reconhece que tem consciência de sua intenção em 

transmitir significado, enquanto outras pessoas atribuem outros 

significados para o que ela diz, por mais perturbadores que esses 

outros significados sejam para ela. 

Quando pontuei para um paciente neurótico que sua frase 

"minha atração por pornografià' também poderia significar que 
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ele acha que a pornografia se atrai por ele, no início ficou descon

sertado e não sabia o que responder. No início da próxima sessão, 

no entanto, ele comentou que havia meditado sobre a minha ob

servação, e se perguntava se eu estava me referindo à possibilidade 

de que ele pudesse estar se imaginando como um objeto para as 

mulheres, nas imagens pornográficas que ele via, o que inverteria 

as posições em relação à sua hipótese de que ele era o sujeito dese

jante, olhando para objetos sexuais passivos. Isso o levou à discus

são de sua antiga crença de que as mulheres não desejavam sexo, 

tampouco sentiam prazer, ou pelo menos não deveriam querer ou 

curtir sexo, pois só havia um desejante no sexo, o que ele referia 

como um "jogo de soma zero" (zero-sum game) (se uma pessoa 

desejasse, a outra não poderia). Esse paciente neurótico achou cla

ramente que o que eu ouvi na sua fala poderia ter alguma legiti

midade, e que, se eu havia sublinhado essa fras.e, não há dúvida 

de que foi porque eu sabia alguma coisa sobre ele que ele próprio 

ainda não sabia. Mesmo uma ambiguidade gramatical como essa 

pode ser usada no trabalho com neuróticos, enquanto com os psi

cóticos falharia completamente, porque eles não se interessariam 

pelo que o analista ouviu em seus discursos não intencionais, pois 

não assumem que o analista tem um conhecimento especial de seu 

funcionamento mais íntimo. 

Quando o analista acredita que seu conhecimento é considera

do tão inútil pela paciente - e, quando digo inútil, não quero dizer 

simplesmente desafiador, como poderia acontecer com o histérico, 

ou menosprezado, como pode ser para o obsessivo, ambos geral

mente revelam que as interpretações do analista, embora inicial

mente rejeitadas, são eventualmente assimiladas ou pelo menos 

trabalhadas em algum nível (algumas vezes até mesmo repetidas 

pela paciente, quase que literalmente, em diversas sessões, depois 

que foram verbalizadas pelo analista, mas sem qualquer reconhe

cimento aparente por parte dela de que já tenham sido ditas ante-



402 T RATANDO A PSICOSE 

dormente pelo analista) - que ele nem mesmo é solicitado por ela, 

ele poderia começar a suspeitar tratar-se de alguém com estru

tura psicótica. 

O analista não deve tirar conclusões precipitadas de que ele 

não está sendo visto pela paciente como o Outro com O mai

úsculo, simplesmente porque a paciente relata não acreditar na 

terapia pela fala. Embora seja possível, ocasionalmente, concluir 

com algum grau de segurança que desde a primeira sessão uma 

paciente situe o analista como o Outro simbólico, por causa das 

diversas referências que ela faz ao suposto conhecimento dele so

bre tudo o que ela vai dizer, ou porque ela faz um breve resumo 

de sua história de vida e espera que ele, magicamente, dê a solu

ção ou o diagnóstico e prognóstico, em outras ocasiões pode ser 

possível tirar uma conclusão similar quando a paciente protesta 

desde o início (e talvez por algum tempo) que ela não acredita 

na psicanálise, acha que todos os psicoterapeutas são lunáticos, e 

não tem qualquer respeito pelos terapeutas, independente de seus 

poderes de persuasão. Como Shakespeare, podemos suspeitar que 

"ela reclama muito", pelas contestações que faz do conhecimento 

do analista, apesar disso, aponta para a existência de um lugar no 

mundo para tal conhecimento, mesmo que ela queira negar que o 

analista tenha acesso àquele lugar. Pelo menos fica claro, aqui, que 

tal ideia existe para a paciente, que a noção do Outro onisciente 

passa a existir, e que alguém talvez estivesse em algum momento 

situado lá e a grande decepção da paciente esteja relacionada ao 

fato de que ninguém parece mais se ocupar ou viver de acordo 

com aquela posição. 

O fato de a paciente contestar o conhecimento do analista logo 

no início significa que, a despeito dela mesma, ela presume que 

o analista tem algum saber e ela quer negá-lo - como provoca

ção, talvez, ou apenas para ver como ele reage (ou possivelmente 



BRUCE FINK 403 

por outras razões também). Em outras palavras, tais afirmações 

representam as típicas negações freudianas. Isso é especialmente 

verdadeiro se o analista não alega explicitamente ter algum conhe

cimento em especial - a questão é que ele ter conhecimento veio à 

mente da paciente. (É claro, o contexto social ou institucional em 

si sugere que o analista tem certo poder relacionado ao conheci

mento, mesmo quando o próprio analista não diz que tem.) Para 

que seu conhecimento fosse negado, precisaria vir primeiro à sua 

mente. Resumindo, a intensa negação da paciente de que ele tem 

algum tipo de conhecimento que pode ajudá-la pode ser uma clara 

indicação de neurose, assim como sua afirmação de que ele tem 

algum tipo de conhecimento (muitas vezes acompanhada de uma 

queixa de que ele o retém). 

Tenho visto casos, por exemplo, em que a pessoa vem de uma 

cultura não ocidental, chega na terapia dizendo que ela absoluta

mente não acredita na habilidade da medicina ou psicologia oci

dental de ajudá-la, enquanto acredita ter recebido significativa aju

da no passado de um curandeiro ou alguém ligado à medicina em 

sua cultura. Em outros casos, uma paciente declara que foi ajudada 

por um professor, líder de escoteiros, ou líder religioso que deu a 

ela treinamentos físico e espiritual, ou tarefas para que ela as reali

zasse, mas a paciente não acredita que somente falar irá fazer bem. 

O analista não precisa ficar aborrecido com esses pronunciamen

tos céticos, pois a paciente fez pelo menos uma ideia do Outro que 

sabe (Lacan, 2006, pp. 230-243, referiu-se a esse Outro como "o 

sujeito que sabe"), um Outro que sabe o que é bom para ela, e ele 

pode ao menos esperar que seja eventualmente associado, por ela, 

com aquele Outro, mesmo que leve certo tempo. 

A psicótica, por outro lado, não adere à ilusão de que "o sujeito 

[neurótico] é levado a crer que a verdade já está lá dentro de nós, 

que nós sabemos disso previamente" (Lacan, 2006, p. 308). A psi-
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cótica não toma o analista como o Outro que supostamente sabe 

o que a aflige - que sabe qual é o segredo original daquela aflição 

e como resolvê-lo. A neurótica sim, e isso é geralmente registrado 

em um fugaz comentário, "Mas você já ouviu tudo isso antes': ou 

em resposta à pergunta do analista "O que você está pensando?" 

quando ela fica em silêncio - "Eu queria saber o que você pensou 

de tudo isso': 

Se o analista prestar bastante atenção a essas declarações e fi

zer o possível para trazer à tona tais pensamentos, mesmo quando 

eles ainda não tenham sido ditos em palavras (como, por exemplo, 

quando a paciente fica em silêncio), ele irá se impressionar com a 

total ausência deles, em certos casos. Em resumo, ele ficará atento 

ao fato de que certos pacientes simplesmente não se preocupam 

com o que os terapeutas pensam ou sabem. Enquanto um grupo 

de pacientes menciona repetidamente que está preocupado que o 

analista pense que eles são loucos, ou que não pense bem deles, ou

tro grupo de pacientes nem se preocupa com essas questões. Mes

mo que esse último grupo, dos psicóticos, queira saber sobre sua 

própria sanidade ou se vão ficar loucos, o ponto crucial é que eles 

não se questionam se o analista pensa que eles são loucos.19 

Eles talvez achem que o analista pode ajudá-los de alguma for

ma - que ele é prestativo ao recomendar uma mudança de empre

go, que durma mais, uma dieta diferente, ou seja lá o que for - mas 

não atribuem nenhum tipo de ínsight especial ou conhecimento 

sobre sua infância, conflitos internos ou sentimentos verdadeiros, 

pois, fundamentalmente, na mente deles, entre o analista e eles não 

tem diferença: ele é outro, não Outro, para eles. Não é qualitativa

mente diferente: existe somente diferença quantitativa aqui. 

Isso não deve ser tomado como insinuação de que quem acre

dita na diferença qualitativa, no Outro onisciente (por exemplo, 
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Deus), é automaticamente neurótico. A questão crucial é se a pa

ciente presume ou não que algum conhecimento a respeito de sua 

existência, além (ou fora) dela, pode ser transferido para o analista -

em outras palavras, se a paciente é capaz de ver seu analista como 

Outro onisciente. Se a paciente for capaz de situar o analista no 

lugar do conhecimento, o analista pode excluir a psicose. (A crença 

da paciente neurótica é que o analista sabe alguma coisa sobre o 

que ela considera sintomática, e deve ser nitidamente diferenciada 

da convicção do paranoico de que o analista pode ler sua mente, 

uma convicção baseada, pelo menos em parte, na crença de que o 

analista está colocando pensamentos e impulsos em sua cabeça. A 

posição do outro onisciente persecutório é a que o analista quer 

evitar ser colocado!) 

Na medida em que os analistas tendem a esperar que os pa

cientes os situem no lugar do conhecimento, como parte comum 

da transferência, eles tendem a achar que não há qualquer transfe

rência nos casos em que os pacientes não atribuem conhecimento 

especial a eles. Sem dúvida, devido ao extenso trabalho com neu

róticos, eles associam a transferência estritamente com a projeção 

da paciente sobre eles, do assunto que se propõe saber, e, quando 

não há sinal dessa projeção, para eles parece que não há qualquer 

transferência. Ao invés de dizer que não há transferência, estrita

mente falando, no trabalho analítico com psicóticos, deveríamos 

dizer que a transferência realiza-se exclusivamente no imaginário 

e em níveis reais com psicóticos, nunca nos três níveis (imaginário, 

simbólico e real) como acontece com neuróticos. Isso não significa 

que o trabalho do analista não envolva a fala, mas a fala neste caso 

não coloca o simbólico em jogo, a linguagem e a fala são imagina

rizadas (isto é, tornadas imaginárias) na psicose. 

A psicótica pode transferir alguma coisa ao analista, no senti

do estrito do termo - intenções más ou persecutórias, por exem-
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plo, que foram partes de sua experiência com as principais figuras 

de sua vida -, mas o que ela transfere, quando de fato o faz, é em 

caráter imaginário, na medida em que envolve o amor arrebata

dor e o ódio fulminante, tanto da parte do outro como dela mes

ma. Em outras palavras, tal transferência pode ser acima de tudo 

de natureza erótica ( erotomania é a convicção delirante de que o 

analista ama a paciente) ou agressiva (paranoia persecutória pela 

convicção delirante de que o analista deseja cruelmente aprovei

tar, explorar, e/ou destruir a paciente).20 A transferência na psicose 

tende a envolver paixão, não conhecimento (exceto se relacionado 

à paixão), enquanto na neurose a tendência é envolver ambos. 

Que tipo de outro o analista é para o psicótico? 

Estando tão afastados da transferência, como estão do 
discurso, esses indivíduos conseguem, no entanto, confiar 

em poucas pessoas. Não é transferência, estritamente 
falando, pois a transferência é uma relação simbólica, 

que inclui o sujeito que deve saber, e o esquizofrênico não 
entra aqui. Mas deixa um possível lugar para uma relação 

de objeto, que é tanto imaginária quanto real, facilmente 
confundida com transferência, um lugar do qual algumas 

vezes se obtém certos resultados. 
Soler (2002, p. 123) 

Uma vez que a dimensão simbólica (outro nome para o in

consciente) está ausente na psicose, não existe lugar no mundo 

psicótico para o Outro simbólico, o Outro onisciente, o Outro 

benevolente com quem um "pacto simbólico" seja possível (La

can, 2006, p. 303; ver também pp. 272, 308, 430 e 686). No mundo 

neurótico, o terreno para o Outro é geralmente preparado (para 

dizer da forma mais simples possível) por um cuidador que seja 

no mínimo gentil, que pareça conhecer muitas coisas e que impo-



B RUCE FINK 407 

nha uma lei (moral, política e/ou religiosa) na família - uma lei 

que não seja estritamente do seu jeito. Fora desse terreno cresce a 

noção de um ser que sabe como tornar as coisas melhores quando 

alguém está magoado, conhece todos os seus pensamentos, sabe 

quando esse alguém está bem ou mal, que recompensa ou pune, 

sem arbitrariedade, mas conforme uma regra que seja discernível, 

mesmo se apenas com grande esforço mental por parte da criança. 

A noção de um ser como esse é normalmente associada primeiro 

a um dos pais, depois a um professor ou a uma figura religiosa e, 

eventualmente, ao Ser Supremo. O Outro do neurótico normal

mente é caracterizado pela onisciência e pela justiça (pais ou mães, 

professores e figuras religiosas geralmente são consideradas pela 

criança como não fazendo jus aos nobres ideais de onisciência e 

justiça absoluta que ela havia inicialmente associado a eles). 

Embora a psicótica possa acreditar em Deus, o Outro parental 

que ela conhece não é o Outro do conhecimento, mas sim de um 

prazer cruel e explorativo. 21 A psicótica geralmente não é exposta (ou 

por pouco tempo apenas, ou somente no fim da vida) a um cuidador 

gentil, sábio, que impõe a lei na casa que não seja estritamente do seu 

jeito; o terreno tem sido preparado somente para o Outro que deseja 

consumir ou aniquilar a própria existência da pessoa, um Outro que luta 

para penetrar e possuir o corpo e alma do sujeito, um Outro que bus

ca explorar e/ou desapropriar o sujeito de sua própria mente. 

O analista seria muito imprudente se tentasse ocupar a posição 

de autoridade para a psicótica, uma posição de alguém com conhe

cimento autoritário que fizesse a psicótica agir e pensar de deter

minada maneira; ele provavelmente seria associado com o Outro 

cruel e persecutório, tido como alguém que tira vantagem da psi

cótica, explorando-a sexualmente, roubando seus pensamentos e 

geralmente arruinando sua vida (é claro, nem todos esses elemen

tos estão necessariamente presentes em cada caso em particular). 
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É a tentativa do analista de ocupar uma posição simbólica 

(aquela do Outro com quem é possível um pacto simbólico) para 

alguém, considerando que não existe precedente para tal posição 

na história daquela pessoa - isto é, nenhuma instauração da or� 

dem simbólica como tal -, que torna mais susceptível o desenca

deamento de um surto psicótico. (Fora do contexto terapêutico, 

muitas vezes quando um superior, chefe ou patrão da psicótica 

assume uma posição firme ou rígida com ela, ela se desestabiliza 

ou tem um surto; tais figuras tentam, inconscientemente, ocupar 

uma posição no espaço físico da psicótica que simplesmente não 

existe.)22 Portanto, é crucial que o analista saiba o seu lugar e que 

permaneça nele; quando não tiver certeza do diagnóstico, ele pre

cisa ir devagar, na certeza de evitar pontuàções abruptas e escan

sões e deve ficar longe de intervenções ou insinuações que sejam 

tomadas como persecutórias. 

Qual é o lugar que ele deve ocupar, assim que souber que sua 

paciente é psicótica? Já que ele não pode desempenhar um papel 

simbólico, resta a ele o papel imaginário (colocando isso da forma 

mais simples possível). Embora a dimensão imaginária possa se 

caracterizar pela rivalidade e inveja (ver Fink, 2005b), o aspecto 

importante do relacionamento imaginário, aqui, é que analista e 

paciente são qualitativamente iguais: são mais como irmãos do que 

pai e filha. São parecidos um com o outro em muitos aspectos -

são "semelhantes': como Lacan coloca, pessoas com mais seme

lhanças do que diferenças. 

O analista deve continuar evitando as ciladas do imaginário, 

como descrevo no Capítulo 1 .  Ele não deve tentar entender tudo 

que a paciente diz baseado na sua própria experiência, e não deve 

se preocupar constantemente com o que vão pensar dele (i.e., se 

a paciente vai achá-lo ignorante ou inteligente, bem vestido ou 

desleixado). Isso não tem qualquer valor para a psicótica, como 
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tem para a neurótica. Tampouco a autorrevelação tem valor para 

a psicótica, como tem para a neurótica: quanto menos a paciente 

souber sobre o analista, melhor, de forma geral. Embora a psicótica 

possa situar o analista em uma posição imaginária desde o início, 

isso não significa que o analista deve concordar em ocupar todas 

as facetas daquela posição.23 

No entanto, o analista pode ocasionalmente se mostrar menos 

opaco e mais transparente com as pacientes psicóticas, com respei

to ao que o levou a reagendar as sessões ou com respeito ao lugar 

a que irá nas férias; os cenários que as neuróticas provavelmente 

imaginam sobre os motivos do analista para reagendar, ou sobre 

as atividades de lazer e passatempos, quando ele não dá detalhes 

sobre isso, sempre são proveitosos para o analista, enquanto que 

certas psicóticas imaginam, provavelmente, cenários persecutórios 

em que o analista conspira com certas autoridades para fazer com 

que sejam presas involuntariamente, ou que está viajando para al

gum lugar para checar suas histórias. Pelas mesmas razões, o ana

lista deveria sempre evitar usar o divã no trabalho com psicóticas: 

é melhor que elas vejam o que está acontecendo do que fiquem 

imaginando algo de ruim às suas costas (existem razões mais com

plexas, também, para evitar o divã com psicóticas). 

Também é de grande valor aliar-se à psicótica, da forma com 

que geralmente é melhor evitar com a neurótica (a menos que, 

por exemplo, a paciente neurótica seja uma criança) . Enquanto 

com uma neurótica o analista deve manter para si, o máximo pos

sível, as ideias sobre o que é bom ou ruim para a paciente, rara

mente intervindo nas decisões que a neurótica toma e nos atos em 

que ela se envolve (na verdade, só quando eles ameaçam colocar 

em risco a continuação da análise, pondo em perigo a vida e a 

subsistência da neurótica), ·  pode ser útil às vezes - uma vez que 

o terapeuta tenha conquistado a confiança da paciente e que ele 
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tenha conhecimento suficiente da vida, dos interesses, capacida

des e circunstâncias atuais da paciente - encorajar as buscas da 

paciente psicótica, que parecem nutrir a estabilização, e desenco

rajar aquelas que frequentemente levam a um conflito considerá� 

vel em sua vida, até ficarem claros os surtos psicóticos. O analista 

se esforça para agir de certas maneiras, como se fosse o melhor 

amigo que alguém jamais poderia ter - um amigo que estimula as 

buscas de alguém, não pelos próprios motivos ou benefícios, mas 

num grau mais elevado, para o que ele avalia ser de interesse do 

próprio sujeito.24 Tal avaliação não pode ser feita rapidamente ou 

definitivamente; ela requer extenso conhecimento da paciente e 

deve estar aberta a contínuas revisões. 

Garcia-Castellano (IRMA, 1997) deu um bom exemplo dessa 

abordagem na discussão de seu trabalho com uma mulher psicó

tica que, no segundo ano de sua análise com ele, fez a "improvável 

descoberta" de que ela havia sido violentada por seu pai, sua mãe 

e vários irmãos, apesar de ela não ter qualquer recordação de que 

isso jamais tenha acontecido. Garcia-Castellano escreveu: 

Ela ficou perplexa com a ausência de qualquer lembrança 

sobre o evento, mas encontrou traços em seu corpo do que 

tinha acontecido: suas dores. Deveríamos notar que suas 

suposições com respeito ao assunto permaneciam restritas, 

em grande parte, ao setting analítico. Ela imaginou ini

ciar um verdadeiro inquérito - um projeto carregado de 

violência -, mas eu a desencorajei. Concordou, dizendo, 

''.É melhor que eu fale e chore por causa do estupro aqui, 

do que em qualquer outro lugar". Anos depois, quando ela 

mencionou essa intervenção da minha parte, a paciente 

indicou que tinha "sentido" naquela hora "uma mão gen

til que estava me protegendo". (pp. 1 04-1 05) 
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Visto que com os  neuróticos o analista tenta evitar impor ou 

transmitir de qualquer forma suas ideias daquilo que é bom ou 

mau, esforçando-se para agir de modo a favorecer o Eros da pa

ciente ao invés de seu suposto Bem (ver Lacan, 1991 ;  Fink, 1999),25 
ele faz, de algum modo, o oposto com psicóticos: deve se esforçar 

para favorecer o bem da paciente, tão bem que ela possa reconhe

cê-lo, para ajudar a limitar, localizar e dar sentido ao prazer que ela 

tem e que julga insuportável e incompreensível, além de ameaçá-la 

a se desestabilizar quando ele toma conta dela (e dá um significado 

pacificador ao desejo malicioso do prazer, que ela às vezes pensa 

detectar nos outros). 

O outro prestativo 

O que o psícótíco quer é uma testemunha e 
não um sujeito que supõe saber. 

Forbes et al. (1988, p. 321) 

A posição do analista com psicóticos deveria ser a do "outro 

prestativo", como proponho que se chame, e não a do Outro inte

ligente.26 Exatamente quem ou o que é esse outro prestativo? E a 

psicótica está procurando esse outro quando busca a terapia? 

Pelo menos uma das coisas que a paciente neurótica está sem

pre buscando quando vem à terapia é reconhecimento, e embora o 

analista não ofereça o reconhecimento daquilo que ela gostaria - sua 

posição como vítima ou mártir, por exemplo - ele a faz perceber 

que escuta o que ela está dizendo, mas que o que ele reconhece é o 

desejo que está oculto em seu discurso, . do qual ela própria não está 

ciente. Em outras palavras, ao invés de reconhecer sua alienação 

de alguma forma, o analista procura enfatizar, trazer à tona e reco

nhecer o desejo que está dentro dela por alguma outra coisa. 
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O que uma pessoa psicótica quer quando vem falar com um 

terapeuta? E deve o analista se recusar a dar à psicótica o que ela 

quer, assim como faz no trabalho com neuróticos? Em terapia, os 

psicóticos parecem procurar alguém para ouvi-los, e que não lhes 

dirá imediatamente que o que eles dizem faz parte da doença e 

deveria ser esquecido. Eles continuarão falando com alguém que 

aceite ser uma testemunha do que acontece com eles e que ainda 

está acontecendo sem julgamento, sem críticas, e sem necessaria

mente acreditar ou não - alguém que seja capaz de aceitar dentro 

de um certo contexto, esse contexto estando dentro dos limites da 

situação analítica (enquanto poderia ser útil para o analista adotar 

a mesma posição nas primeiras entrevistas com neuróticos, eles 

provavelmente considerarão o analista um ingênuo ou tolo caso 

continue adotando essa posição além de certo ponto). 

Isso não significa que o analista precisa aceitar todas as atitu

des da psicótica fora do setting analítico, mas ele deve pelo menos 

aceitar o que ela tem a dizer, naquilo que poderíamos chamar de 

"parênteses" do setting analítico. Isso possibilita que a análise fique 

situada em um lugar diferente do que seria o restante da vida da 

paciente - em um lugar que seja  isolado, retirado, ou equiparado 

com a vida diária, onde as palavras sejam levadas a sério, mes

mo que não precisem insinuar quaisquer ações específicas. Uma 

trama de significados poderia ser fiada, parcialmente desfiada e 

novamente tecida e elaborada com muitos detalhes sem envolver 

qualquer coisa em particular feita fora do consultório (para um 

exemplo disso, ver Fink, 2001) .  

Podemos ficar tentados a pensar que, assim como a neurótica 

que, ao vir para a terapia, situa espontaneamente o analista na po

sição do Outro inteligente e tenta trabalhar seu conflito com sua 

figura de abstrata autoridade, via analista, a psicótica situa espon

taneamente o analista na posição persecutória e tenta trabalhar seu 
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conflito com o Outro obsceno, letal, via analista. Mas a psicótica 

não está necessariamente procurando transferir a imagem ou o pa

pel persecutório em sua vida cotidiana para o analista "elaborar" a 

configuração da terapia. Isso pode acontecer com mais frequên

cia do que o analista gostaria, mas geralmente é resultado de seus 

próprios deslizes, devido à sua agenda equivocada sobre como as 

coisas deveriam proceder, o tipo de coisas que a paciente deve ou 

não falar e quais intervenções ele deve fazer. 

Enquanto o analista pode auxiliar mais no tratamento da 

neurose quando ele se presta a toda e qualquer projeção que a 

neurótica faz (supondo que ele coloque as projeções a trabalho 

da interpretação), o analista não é o "outro prestativo" para a psi

cótica quando ele se presta a toda e qualquer projeção. Ao mes

mo tempo que o analista não aceita e nem rejeita as projeções da 

neurótica, e tenta discernir o que há por trás delas, se é que há 

algo, ele deve se esforçar para afastar quaisquer projeções da psi

cótica que insinue situá-lo como o Outro perigoso que se diverte 

às custas dela. 

É mais fácil dizer do que fazer, especialmente quando o analis

ta sabe pouco sobre a paciente. Como eu disse no Capítulo 7, urna 

vez que uma projeção transferencial foi feita, tudo que o analista 

disser em seguida será ouvido como vindo da pessoa à qual ele foi 

atribuído pela paciente; ele não consegue achar um lugar fora da 

transferência (uma metaposição ou "transferência da transferên

cià') e pode talvez encontrar-se cada vez mais enterrado ao invés 

de desarmar a situação que ele tinha esperado. Uma postura fir

memente compreensiva e afirmações diretas como "Não tenho o 

menor interesse em pegar suas ideias", "Eu jamais te exploraria de 

alguma formà: e "Eu nunca tentei fazer com que você fosse demi

tidà' é o que de melhor pode ser feito, normalmente, e felizmente 

muitas vezes é o suficiente. 



414 TRATANDO A PSICOSE  

Metas terapêuticas 

A ideia de que o psicótico está fora do discurso nos permite 
situar o que cria obstáculo para a psicanálise. Isso não 

significa que os indivíduos psicóticos não possam procurar 
os analistas - a experiência prova que podem -, mas o uso 

que eles jazem 
não é da análise do inconsciente. 

Soler (2002, pp. 97-98) 

Como temos visto, o ego neurótico, na grande maioria dos 

casos, é muito forte para seu próprio bem. É tão forte e rígido que 

a repressão ocorre todas as vezes que os pensamentos sexuais ou 

agressivos não se encaixam em sua visão de si mesmo, levando ao 

retorno dos sintomas reprimidos. Não haveria tais sintomas se o 

ego fosse fraco para empurrar tais impulsos para fora de si. As

sim, uma das metas da análise com neuróticas é liberar a inflexi

bilidade do ego, pois é essa rigidez que faz com que tantas coisas 

sejam removidas da mente. Para isso, o analista levanta questão 

ou busca por lacunas na totalidade, o ego é constantemente re

constituído na tentativa de racionalizar o comportamento e im

pulsos da paciente. O analista desconstrói a visão que a paciente 

tem de si, que se cristaliza constantemente, de tal modo que exc 

clui uma parte de si mesma. 27 

O ego da psicótica é, ao contrário, frágil em certos aspectos. 

O ego nunca está completamente selado ou totalizado na psico

se, porque a dimensão simbólica nunca está instalada (ver Fink, 

1997, Capítulo 7). Ele se mantém aberto e incompleto, em algum 

sentido: poderíamos dizer que há uma lacuna no ego da psicótica 

e é, no sentido figurado, quando a paciente chega muito perto da 

lacuna de seu ego que as coisas desmoronam, e é mais provável 

que ela tenha um surto psicótico.28 Ao invés de tentar reconstruir a 

visão da paciente de si mesma, ou então procurar fora, ou procurar 
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lacunas em uma visão de si mesma excessivamente totalizada, o 

analista precisa ajudá-la a remendá-lo, cobrir a lacuna que já está 

lá. Este é um modo simplista de falar sobre o que Lacan (2006, p. 

582) chamou de "suplementação':29 

Se por um lado, na neurose, buscamos não completar a visão 

da paciente de si mesma e de seu mundo - a qual foi totalizada de

vido à sólida divisão entre o self e o outro causada pela instalação 

do registro ou eixo simbólico (ver Fink, 1997, Capítulos 7-8) -, na 

psicose buscamos ajudá-la a completar sua visão de si mesma e de 

seu mundo, suplementando-a, de alguma forma. Como a visão de 

mundo da paciente pode ser sustentada ou suplementada? 

Primeiro, precisamos saber claramente o que está faltando exa

tamente. 

Criando a construção de um princípio explanatório 

O esquizofrênico, diz Lacan, "enfrenta seus órgãos sem a 
ajuda de um discurso estabelecido". Mas de que adianta um 

discurso estabelecido quando se trata de órgãos? Ajuda a 
estabelecer limites, barreiras padronizadas ao prazer. É por 

isso que cada 
discurso traz consigo alguma castração. 

Soler (2002, p. 121) 

Para a neurótica, sempre há uma pequena história, por mais 

vaga e confusa que seja, sobre por que seus pais a desejaram, ou 

quem sabe não a tivessem desejado a princípio, mas passaram a 

amá-la. Essa pequena história diz alguma coisa sobre o lugar que 

ela ocupa no desejo deles, e que esse lugar do desejo deles, por me

nor que seja, é a posição segura em sua vida. Em um grau mínimo, 

isso explica qual a razão de sua existência no mundo, que esclare

ce por que ela está aqui. Nesse sentido, a história serve como um 

princípio explanatório. 
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Mas isso não é tudo: para que ela foi desejada? Esta é a ques

tão.30 Se ela sentir que foi desejada apenas como um prolongamen

to de um dos pais, ou se esperam que ela se dedique à "fecundação 

sexual" (Lacan, 2006, p. 852), isso resultará em problema. O me

lhor para ela seria ser desejada por qualquer outro motivo, algo, 

quem sabe, extremamente obscuro: "Só queremos que você seja 

feliz, querídà' ou "Queremos que você seja boa naquilo que quiser 

fazer': Por mais que tais desejos parentais muitas vezes tragam an

siedade para o neurótico, eles deixam claro para a criança que ela 

é separada dos pais de certa forma, e que tem um lugar próprio no 

mundo. É por essa razão que ela está aqui, uma razão que não vai 

muito longe, necessariamente, a ponto de fornecer uma missão ou 

objetivo prioritário para sua vida, mas que pelo menos a mantenha 

firme no mundo. 

A psicótica não tem esse princípio explanatório tão consistente 

e nada que a mantenha firme no mundo. Repetidamente, os psicó

ticos relatam como nunca foram cuidados por um dos pais ou am

bos, como se eles fossem pessoas que tivessem o direito de existir, 

como se seus corpos fossem inviolados e pertencessem somente a 

eles, como se houvesse limites reais para as coisas que as pessoas 

podem fazer com eles, e um recurso legal que poderia ser usado 

se tais limites não fossem respeitados. Em um dos meus casos, o 

pai do paciente se queixou que quando sua esposa ficou grávida, 

logo no início da vida de casados, ele quis manter a criança (sua 

esposa, ele afirmou, queria fazer aborto); a mãe do paciente, por 

outro lado, reclamou que seu pai queria que ela desse a criança 

para adoção, mas ela se recusou. Os dois lados da história eram 

irreconciliáveis e ficou impossível dizer ao paciente por que ele es

tava aqui, por que foi desejado, até que ponto tinha sido desejado, 

e assim por diante; resumindo, eles não conseguiram desempenhar 

um princípio explanatório para ele. 
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Na ausência de tal princípio explanatório, alguns psicóticos 

fracassam, nunca se situam, digamos assim; outros têm mais sorte 

e encontram um projeto que dê sentido a suas vidas; outros ainda, 

no entanto, formam sistemas delirantes que, se forem desenvolvi

dos completamente, oferecem um lugar especial no mundo para 

o sujeito. Esse lugar especial pode ser de um espião internacional, 

uma figura religiosa como a de Cristo, ou a esposa de Deus (como 

Schreber, de Freud) - resumindo, um lugar nem sempre consenti

do com facilidade, mas, na verdade, sempre desaprovado energica

mente, a princípio, pela própria psicótica como também pelos que 

a rodeiam. Mas tal sistema delirante geralmente fornece mais do 

que só um pouco de estabilidade e também sempre dá ao sujeito 

um propósito e uma missão na vida, que não seja, pelo menos, 

completamente incompatível com a vida em seu tempo e lugar na 

terra. No melhor dos casos, o propósito e a missão são bem compa

tíveis com as metas almejadas por aqueles que a rodeiam: ela pode 

ser uma educadora (ver o caso discutido por Morei & Wachsberger, 

2005, p. 79), enfermeira, missionária, ou se engajar em alguma das 

diversas atividades. 

A psicótica se organiza - através do processo delirante - para 

gerar explicações para as coisas que acontecem em seu mundo 

e, em particular, para estimular um princípio explanatório dela 

própria. O delírio construído pela psicótica serve para compen

sar a falta de um princípio explanatório; ele suplementa essa falta. 

A atividade delirante, quando permitida a seguir seu próprio ca

minho, ao invés de ser silenciada pela intervenção do terapeuta 

e/ou pelos medicamentos, leva eventualmente - e esse processo 

pode levar anos - à construção do que Lacan (2006, p. 577) cha

mou de "metáfora delirante", um novo ponto de partida com base 

no qual a psicótica estabelece o significado de sua vida e de seu 

mundoY Os delírios da psicótica - quando conseguem seguir 

seu próprio caminho - movem-se em uma direção para criar um 
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mundo em que a psicótica tem um lugar importante e um papel 

decisivo. A cosmologia delirante da psicótica serve para explicar 

os "como" e "por quê" do nascimento da psicótica e o propósito 

de sua vida na terra. 

Se ainda não há qualquer sinal de atividade delirante por parte 

da paciente (se, por exemplo, ela é pré-psicótica), o analista deveria 

se esforçar para ajudar a paciente a construir significados que pos

sam sustentar sua vida, sem recriar todo o universo à la Schreber. 

Não existe um método, passo a passo, do que deva ser feito: o ana

lista deve tentar discernir o que ameaça desestabilizar a paciente e 

construir significados com ela que possam ser tanto satisfatórios 

quanto suportáveis, digamos assim - significando que possam su

portar o estresse das circunstâncias que a paciente provavelmente 

encontrará ao longo da vida. Não há nada necessariamente finito 

sobre esse processo, e o analista deveria estar preparado para for

mar um relacionamento com a paciente que possa durar indefini

damente. Embora a intensidade do trabalho seja maior no início 

do que depois de 10 a 15  anos, a paciente pode continuar achando 

útil falar com o analista de vez em quando por muitas décadas, 

para resistir aos momentos difíceis. 

Se, por um lado, já existem sinais de atividade delirante por 

parte da paciente, o analista não deve assumir para si a respon

sabilidade de livrar a paciente dos delírios. Conforme Freud 

( 1911a/1958, pp. 71 ,  77) observou em seu comentário sobre o caso 

do Juiz Schreber, os delírios são parte do processo curativo. As alu

cinações e delírios são sempre muito estimados pela paciente - ela 

os adora mais do que a si mesma, como disse Freud - e a paciente 

pode sentir-se muito desolada caso eles sejam retirados dela pela 

imposição da terapia eletroconvulsiva, ou pelos medicamentos. O 

fato dela ver, ouvir ou acreditar nas coisas que os outros não acre

ditam pode fazer parte do que a torna especial, uma parte que dá 
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a ela um papel excepcional e um propósito de vida. A dificuldade 

para o analista é testemunhar a formação do sistema delirante e 

tentar trabalhar nele. Sem levantar questão sobre os aspectos mais 

importantes disso, e enquanto se trabalha dentro de um universo 

conceitual, que pode ser muito estranho para o próprio analista, o 

analista deve, de vez em quando, tentar persuadir a paciente a ver 

certas coisas um pouquinho diferente - especialmente quando a 

paciente chegou a uma interpretação de algo que poderia levá -la 

a se ferir, ferir alguém, ou fazer com que fosse expulsa de casa ou 

demitida do trabalho. 

O analista também deve tentar dissipar projeções por parte da 

paciente que atribuam más intenções a pessoas que a rodeiam e 

suavizar as implicações dolorosas das coisas que eles disseram a 

ela. Caso, por exemplo, a paciente comece a sentir que seus amigos 

a estão perseguindo, com seus repetidos telefonemas, quando ela 

sumiu da vista por alguns dias e atribuir intenções maléficas às 

pessoas que, até onde o analista sabe, têm sido até agora o esteio de 

sua existência, o analista poderia (como fez um dos meus supervi

sionandos) propor a ideia de que eles estejam simplesmente preo

cupados, porque não têm notícias dela há muito tempo. Em outras 

palavras, ele poderia tentar afastar o significado paranoide que a 

paciente atribuiu ao comportamento de seus amigos e atenuar as 

coisas, minimizando a situação. Soler (1997, p. 2 14) nomeou essa 

técnica como "antecipando o prazer do Outro': pois aqui o analista 

faz uma tentativa de impedir que a paciente coloque alguém (ou 

muitas pessoas) no lugar do Outro maléfico que terá prazer em 

devorá -la ou destruí -la. 

Stevens (2005, p. 193) discutiu um caso no qual uma analista 

"desviou um cenário [potencialmente perigoso] " que seu paciente 

havia começado a pôr em sua mente. Quando o paciente contou 

a ela na sessão, "Acho que estou me tornando o filho espiritual do 
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meu chefe!': a analista respondeu que seu chefe o admitiu no em

prego simplesmente para que ele trabalhasse lá. A analista deve ter 

suspeitado que faltava um pequeno passo na mente do paciente 

entre a posição do chefe de pai espiritual para a do Outro perse

guidor e maléfico. 

O analista deve ser cuidadoso ao caminhar por uma linha tê

nue entre testemunhar o desenvolvimento de um novo sistema 

conceitual e dirigi-lo, quando necessário, para longe de potenciais 

colisões catastróficas. Mais uma vez, não há uma receita para fazer 

isso; o analista precisa adaptar sua técnica para cada caso diferente, 

e a forma única na qual ela se revela. (Para alguns exemplos sobre 

como tais casos se desenrolam, ver École de la Cause Freudienne, 
1993; Fink, 2001 . )  

Em casos como esse, no entanto, somos obrigados a trabalhar 

o máximo possível dentro da estrutura do sistema de crença que a 

paciente já atribuiu, quer seja uma estrutura religiosa fundamen

talista ou de magia negra. Por mais questionável que seja o sistema 

de crença da paciente, para nós enquanto indivíduos com nossa 

própria visão de mundo, não será impondo nossos pontos de vista 

de fora, digamos assim, que conseguiremos algum tipo de estabi

lidade. Precisamos ajudar a paciente a encontrar um lugar que ela 

possa ocupar, dentro de seu próprio sistema de crença - um lugar 

importante com uma missão atribuída que dê a ela um projeto e 

algo que a guie em suas ações. 

Caveat sanator 

O trabalho com psicóticos sempre envolverá encontrar um 
caminho para o sujeito . . .  descobrir conversões que civilizem 

o prazer até se tornar suportável . . .  As soluções que podem 
ser mais facilmente localizadas são as que envolvem o 
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simbólico suplementar, que consistem em construir uma 
ficção diferente da ficção edípica, e trazer isso até um ponto 

de estabilização. 
Soler (2002, p. 189) 

Dado que há muitas formas diferentes de psicose, é impossível 

fornecer uma prescrição para todas elas. Eu gostaria, no entanto, 

de discutir brevemente o que poderia ser pensado como um tipo 

de estágio intermediário entre pré-psicose e psicose, caracterizado 

pelos delírios. Neste estágio, com o qual tenho me deparado em di

versas ocasiões no meu trabalho, e supervisionando outros, a falha 

no sistema de significado do psicótico é preenchida por um termo 

particular que serve como um dispositivo explanatório (veremos 

depois que esse "estágio intermediário" pode ser entendido nos 

termos que Lacan coloca como "sintomà'). Nos casos com os quais 

estou familiarizado, o termo não foi muito procurado pelo sujeito 

como seria esperado, sendo fornecido por profissionais da saúde 

mental que diagnosticaram os sujeitos com transtorno de déficit 

de atenção. TDA (ou TDAH) logo veio a servir para esses sujeitos 

como um dispositivo explanatório, como algo que explicaria tudo 

no universo deles: por que eles se tornaram o que se tornaram, por 

que as coisas aconteceram desse jeito, e por que eles tinham um 

lugar no mundo. Em um caso, o rótulo ainda oferecia ao sujeito 

um projeto existencial ou uma missão de vida: o de ajudar outras 

pessoas com o mesmo diagnóstico e lutar por benefícios e privilé

gios por outras pessoas como ele. Embora certamente não fosse a 

intenção do terapeuta ajudar esses sujeitos a preencherem certas 

lacunas na visão de mundo, o material significante fornecido pelo 

discurso "científico'' contemporâneo foi traçado com o tecido dos 

significados que os sujeitos davam ao mundo e levaram a certa es

tabilidade aos sistemas de crença estáveis. 

Quando os terapeutas encontram tais sujeitos, eles certamente 

ficam frustrados. Ficam sempre convencidos de que estão, na ver-
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dade, lidando com neuróticos que foram simplesmente classificados 

com um rótulo que explica tudo e não os deixa muito bem, livrando

-os da responsabilidade do que aconteceu em suas vidas. Com isso, 

ocasionalmente, devem ser cuidadosos para não tentar abordar esse 

elemento particular da visão de mundo do paciente muito rapida

mente, pois pode ser o elemento que esteja cobrindo um abismo, 

cobrindo uma lacuna imensa na história da pessoa. Uma vez que 

isso não levou a pessoa a submeter-se a medicamentos prejudiciais 

ou outras formas nefastas de tratamento, o princípio explanatório 

"provisório" pode servir para o sujeito psicótico e não deveria ser 

destruído aos poucos pelo terapeuta. Georges (1997, pp. 39-47) re

latou que foi consultado por um jovem rapaz que estava convencido · 

de que sofria de um caso banal de depressão e queria que o analista 

confirmasse que tinha a ver com seu pai. Embora Georges tenha fi

cado tentado a persuadir o rapaz, pondo em dúvida a questão, ele 

pensou melhor e achou que o quadro clínico seria de psicose, e ain

da havia o fato do termo depressão ter mantido o rapaz no mundo, 

oferecendo-lhe um lugar reconhecível no mundo.32 

"Borderline" 

Devo admitir que o inconsciente, com o que tenho que me 
preocupar ao nível teórico, também é o inconsciente das 

resistências do analista. Na verdade, todo desenvolvimento 
pós-freudiano (no sentido cronológico do termo) em 

psicanálise é consequência de uma 
grande rejeição do inconsciente. 

Lacan (1969b) 

Algumas pessoas que poderiam ser consideradas pré-psicóti

cas, de acordo com o critério lacaniano, podem ser consideradas 

"borderline" (ou "nascisista'') na linguagem psicanalítica contem

porânea.33 Se, no entanto, for adotada a perspectiva de que neurose 

e psicose são distinguidas pela presença ou ausência, respectiva-
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mente, da repressão (ou, para colocar em termos mais estritamente 

lacanianos, que a neurose é definida pela repressão, enquanto a psicose 

é definida pela foraclusão ), e é aceita ainda a noção de que a repressão 

é o fenômeno do tudo ou nada - tendo ocorrido ou não -, então não 

pode haver fronteira entre neurose e psicose. Como mencionei an

tes, pode ser extremamente difícil, às vezes, determinar um diag

nóstico correto, mas é o terapeuta que hesita ou vacila entre os dois 

diagnósticos, e não o paciente. 

Embora em certas abordagens teóricas seja comum falar de pa

cientes que se tornaram psicóticos e depois tiveram a "remissão': 

presumivelmente no sentido de não serem mais psicóticos, e em 

outras tradições não seja incomum falar de "partes da persona

lidade psicótica e não psicóticà' (bion, 1957, p. 269), na tradição 

lacaniana, não há nenhuma continuidade entre neurótico e psicóti
co, mas sim uma clara descontinuidade - nem há também nenhum 

movimento de trás para frente através das linhas entre neurótico e 

psicótico em pontos diferentes na vida de alguém. 

Considerando que grande parte do pensamento psicológico, 

psicanalítico e psiquiátrico inclinou-se na direção de classificar os 

pacientes conforme empregam "defesas primitivas" em oposição 

a "defesas mais maduras" (tanto assim que os autores do DSM-IV 

estão considerando acrescentar um quinto eixo ao seu esquema 

diagnóstico para o DSM-V, o qual cobrirá os mecanismos de defesa; 

Millon & Davis, 2000, p. 25), eu proporia que seria mais saudável 

classificar as defesas sob os títulos estruturais mais amplos de neuro

se e psicose. 34 A repressão não deveria ser vista apenas como um me

canismo de defesa entre outros de uma longa lista de defesas usadas 

pelos neuróticos, mas sim como condição legítima para a possibili

dade dessas defesas (tais como negação, deslocamento, isolamento 

do afeto, formação de compromisso, omissão, conversão, voltar-se 

, ontra o self, formação reativa, supressão do afeto e desagregação).35 
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Em um de seus trabalhos, Freud ( 1894/1966) disse que através 

da repressão uma ideia é separada do afeto que a acompanha, e 

este então é deslocado para outra ideia (no caso de obsessão) ou 

convertido em sintoma corporal (no caso de histeria) . Continuou 

dizendo que a ideia é, desse modo, substancialmente "enfraque

cidà' (p. 52) e "separada de toda associação': significando que ela 

se torna parte de um "segundo grupo físico" (p. 55) - em outras 

palavras, torna-se inconsciente. Nenhuma dessas transformações 

de ideias e afetos (as quais, grosso modo, correspondem ao deslo

camento, conversão e dissociação, respectivamente) seria possível 

se o inconsciente já não tivesse sido instaurado através da ação do 

que Freud (19 14b/1957, p. 148) chamou de "repressão primárià: 

Embora não possam ser igualadas à repressão, estritamente fa

lando, não podem ocorrer em sujeitos para os quais a repressão 

primária não tenha ocorrido. Nenhuma delas é possível na psi

cose, onde a repressão primária não ocorreu. Freud usou o termo 

verwirft no texto de 1894 (que Lacan traduziu primeiro como "re

jeitado" e mais tarde como "excluído") para caracterizar uma ideia 

como sendo eliminada, ao contrário de deslocada, convertida em 

sintomas corporais, ou isolada de todas as outras ideias. Quando 

tal eliminação ocorre, a pessoa "se comporta como se a ideia nun

ca tivesse ocorrido a elà' (p. 58). Nesses casos, não há criação do 

inconsciente através da repressão primária, e, portanto, os tipos de 

defesas disponíveis ao neurótico não funcionam.36 Essa perspecti

va teórica leva a um ou outro - repressão primária ou foraclusão 

- sem nenhuma área obscura ou fronteira entre eles.37 

Sintoma 

Nas psicoses, o que quase sempre precisa ser feito é unir [as 
três dimensões] do nó que não consegue ficar atado, para 
evitar uma desvinculação, quando o sujeito corre o risco 
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disso acontecer, ou para ajudar a refazer o nó onde o antigo 
foi desatado, como no desencadeamento de uma psicose 

adulta. 
Nominé (2005, p. 198) 

Em seu último trabalho (de aproximadamente 1973 a 1981), La

can abordou neurose e psicose em um estilo bem diferente: ao invés 

de dizer que não há dimensão simbólica genuína, e portanto nenhum 

inconsciente funcionando, na psicose, ele postulou que enquanto as 

três dimensões - imaginária, simbólica e real - estão frequentemente 

presentes na psicose, elas não estão ligadas como na neurose e não 

funcionam juntas como acontece na neurose.38 Colocando de forma 

simples, essas três dimensões tornam-se firmemente ligadas na neu

rose pela formação de um tipo de nó - um nó a que Freud se referia 

como o complexo de Édipo e que Lacan generalizou como "metáfora 

paterná: A forma como o nó é atado nem sempre é apropriada, e isso 

pode levar a todos os tipos de problemas para o neurótico, mas o nó 

está seguro e seus efeitos deslocados podem, no melhor dos casos, ser 

substancialmente mitigados através da análise. 39 

Na psicose, por outro lado, o imaginário, o simbólico .e o real 

nunca estão ligados via complexo de Édipo ( teóricamente falando, 

esse último não ocorre na psicose, pelo menos não de forma com

pleta) . Nos casos em que a psicose não se manifesta claramente 

até alguma idade mais avançada, as três dimensões ficam ligadas 

de outra maneira, através de algum nó "incorreto" ("incorreto" do 

ponto de vista do complexo de Édipo) - um nó que se desfaz quan

do a psicose é desencadeada. Quando ela aparece, as três dimen

sões podem ficar juntas de diversas formas, como vemos nos casos 

variados de psicoses, ao examinarmos os eventos que levaram à 

desestabilização ou desencadeamento: a perda da companheira 

que permitia ao psicótico ter um papel especial na família, e cujo 

corpo servia como limite para o prazer do psicótico; a perda da 
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capacidade de se envolver em atividade artística ou criativa, devido 

a um acidente de algum tipo; a perda do emprego que servia como 

um propósito de vida para o psicótico. Em cada um desses casos, 

podemos levantar hipóteses, retroativamente, de que o que permi

tia que a pessoa mantivesse a imagem de seu corpo, a linguagem 

e o prazer trabalhando juntos, não era o complexo de Édipo (ou a 

metáfora paterna), mas sim a companheira, o empenho artístico 

ou uma atividade particular, respectivamente. 

O que a parece quando as três dimensões não funcionam jun

tas, como é a tendência na neurose?40 Lacan (2005b) sugeriu que 

podemos vislumbrar uma incapacidade de trabalhar em conjunto 

na forma determinada pelo complexo de Édipo, olhando para o 

personagem de James Joyce, Stephen Daedalus (que se baseia for

temente no próprio Joyce), em A Portrait of the Artist as a Young 

Man ( 1916/1964). Stephen é ridicularizado pelos colegas de classe 

por sugerir que Byron seria o maior poeta de todos os tempos, 

e apanhou deles brutalmente quando se recusou a retirar o que 

foi dito. Curiosamente, muito rapidamente ele "não se aborreceu ... 

com aqueles que o atormentaram" e "sentiu que um poder o despia 

daquele ódio repentino, assim como uma fruta é despida de sua 

pele macia e madurà' (p. 82). Ao invés de conjecturar que Stephen 

seria simplesmente masoquista - isto é, que ele talvez gostasse de 

ser torturado pelos seus colegas - Lacan (2005b, pp. 148- 150) su

geriu que Stephen manifestou um relacionamento diferente com o 

seu corpo, pois o ódio que alguém geralmente sentiria como uma 

sensação corporal duradoura foi, ao contrário, arrancado como 

uma casca de banana. Ao invés de ficar agitado, no limite, cheio 

de adrenalina ou exalando ódio, Stephen se despe "daquele ódio. 

repentino': como uma pele velha de cobra - sem nenhum pensa

mento transcendente de perdão (por exemplo, pensando "perdoe

-os, Pai, eles não sabem o que fazem'') ou uma decisão firme de 

ficar bem com eles, mais cedo ou mais tarde (isto é, formando um 
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plano de ação simbólico). Ao invés disso, é como se a sujeira não 

fosse para o cerne de seu ser, de qualquer modo; não o afetou da 

forma como poderia afetar outras pessoas. Parece que o corpo de 

Stephen - que aqui pode ser associado com a dimensão imaginá

ria, na medida em que o imaginário, primeira e prioritariamente, 

diz respeito a imagens (visual, tátil, auditiva, e assim por diante) 

do corpo e suas fronteiras - não está conectado a ele de nenhum 

modo fundamental: ele não parece perceber que se o seu corpo 

está sendo atacado, ele enquanto pessoa está sendo ameaçado; não 

parece haver nenhum tipo de prazer inconsciente, irreconhecível 

da dor; ele não parece sentir que tem estado notavelmente calunia

do ou desrespeitado; nem o incidente levado à formação de rancor. 

Esta falta de conexão entre os registros imaginário e simbóli

co é uma receita para psicose, de acordo com Lacan, levando, em 

muitos casos, à despersonalização, experiências fora do corpo, e 

assim por diante (essas não podem ser consideradas isoladas como 

sendo "assinaturas" da psicose, pois podem ocorrer na neurose 

também)Y De forma simplificada, Lacan sugeriu que é a escrita de 

Joyce e o nome que ele inventa para si mesmo através da sua escrita 

que impedem que o imaginário se torne completamente separado 

do simbólico e do real do seu caso. Nesse sentido, sua escrita serve 

a ele como o que Lacan chamou de "sinthome" (que é uma grafia 

francesa antiga para "sintomà') - um sintoma ou nó que substitui 

o complexo de Édipo para ele - o qual quase literalmente permite 

que ele mantenha corpo e alma juntos. 42 

O sinthome de Joyce parece ter sido particularmente resisten" 

te e não ter necessitado de ajuda psicanalítica. Aqueles em que 

o imaginário, o simbólico e o real não estão ligados por aquilo 

a que comumente nos referimos como complexo de Édipo nem 

sempre são afortunados. Um sinthome pode ser encontrado ou 

construído pelo indivíduo em algum momento de sua vida, mas 
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ele é desencadeado ou começa a se revelar sob pressão de certas 

circunstâncias da vida, que ameaçam a estabilidade da solução 

do problema do indivíduo de manter corpo e alma juntos, diga

mos assim. A meta do analista nesses casos é ajudar o paciente a 

encontrar uma forma para voltar àquela estabilidade anterior ou 

encontrar uma nova situação que leve à estabilidade do mesmo 

tipo ou ligeiramente diferente. 

Em certos casos - quando, por exemplo, a antiga estabilidade 

do paciente derivava de um relacionamento muito próximo com 

uma criança ou companheira que tivesse morrido - não haverá 

retorno possível e algo relacionado ou completa�ente novo terá 

que ser descoberto. Em outros casos, um retorno pode ser possível, 

uma vez que determinados obstáculos tenham sido removidos do 

caminho. E em outros casos ainda, "o vínculo �nalítico ·em si pode 

constituir um sinthome para o sujeito, se o analista se prender à 

tentativa de garantir nova ordem do universo [construída pelo pa

ciente]. Isso é exatamente o que o sujeito espera: que o analista se 

torne testemunha, que ele garanta essa ordem" (Kizer et al., 1988, 

p. 146). Conforme mencionei anteriormente, isso apresenta argu� 

mentos em favor de um compromisso ao longo da vida por parte 

do analista com certos pacientes psicóticos, havendo uma razão 

estrutural nesses casos, para uma análise que não tenha interna

mente um fim necessário. 

Capitonnage generalizado 

A discreta metáfora delirante orienta a vida, pensamentos, 
ações e vínculos de um sujeito com os outros, muito mais 
frequentemente do que podemos pensar, sem parecer para 

qualquer um algo patológico. 
Deffieux (1997, p. 19) 
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Nesta sessão, forneço um resumo bem condensado de um 

pouco da teoria por trás da formulação de Lacan sobre a psicose 

entre os anos 1950 e 1970, o que deveria ser visto como nada além 

de um aperitivo. Posso apenas esperar que minha discussão sirva 

de inspiração para que os meus leitores se aprofundem nos vários 

textos de Lacan sobre o assunto. 

Ao reformular a "psicopatologià' como fez nos anos 1970, La

can essencialmente insistiu que somos todos basicamente - quer 

sejam os neuróticos ou psicóticos - unidos, "atados': ou "costu

rados juntos': de um jeito sintomático. Embora o tipo de nó ou 

de ponto que segura a maioria de nós esteja relacionado com o 

complexo de Édipo, existem outros tipos de pontos também (um 

deles pode se referir a essa reformulação como semelhante à mu

dança da teoria da relatividade à teoria geral, e como indicativo de 

um afastamento do "modelo de déficit': segundo o qual a psicose 

é considerada como tendo a ausência de algo que está presente na 

neurose). Curiosamente, nos anos 1950 Lacan já havia empregado 

uma metáfora sobre a esfera do atar e costurar (o "ponto de capito

nê") quando ele reformulÓu o complexo de Édipo de Freud como 

a metáfora paterna, em que o pai interdita o desejo  da criança pela 

mãe, e o desejo da mãe pela criança, e nomeia a ausência ou desejo 

da mãe como relacionado ao pai (ela quer algo do pai que a crian

ça não pode dat). A metáfora paterna, de acordo com Lacan, une 

permanentemente a perda do prazer corporal a um nome - isto é, 

ela ata a perda de contato íntimo da criança com a mãe e o "Nome 

do Pai" (que é tanto o pai como o nome daquilo que a mãe deseja, 

que vai além da criança, e o nome dado pelo pai para aquilo que 

falta na mãe).43 

Lacan (2006) se referiu a essa primeira e indissolúvel conexão 

entre a linguagem e a experiência de uma perda do prazer como 

"ponto de capitonê" (point de capiton em francês; p. 805), que é um 
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tipo de ponto ou nó empregado pelos estofadores para manter no 

lugar o enchimento, em uma peça de mobília, e não deixar o tecido 

que reveste tudo se deslocar. Os tapeceiros fazem isso fixando um 

botão com uma linha que atravessa o enchimento e o tecido, man

tendo-os juntos, um em relação ao outro, embora não estejam ne

cessariamente ligados a mais nenhuma parte estmtural do móvel 

(por exemplo a armação). 44 Olhando do ponto de vista da teoria de 

Lacan nos anos 1970, podemos ver que o ponto de capitonê já é um 

sinthome, nesse sentido, uma vez que é um ponto ou um nó que 

une a linguagem (o simbólico), o corpo (o imaginário), e o prazer 

(o real). O ponto de capitonê, constituído pela metáfora paten1a, 

pode assim ser pensado como apenas um ponto dentre tantos.45 

O sinthome pode ser assim compreendido também como uma 

continuação ou extensão da noção de capitonnage (quilting, fixar, 

atar, abotoar ou costurar), que Lacan desenvolveu, começando no 

V Seminário e continuando a escrever a respeito em 1960 ("Subver

são do Sujeitd', Lacan, 2006, pp. 804-8 19). O conceito de ponto de 

capitonê (capitonnage) veio de seu insight fundamental sobre como 

o significado é feito: assim como o início de uma frase pode não fa

zer sentido até que se ouça ou leia inteiramente (ver Fink, 2004, pp. 

88-91), um evento que ocorre em um determinado ponto da vida 

de alguém não necessariamente assume nenhum significado nem 

faz sentido até mais tarde. De fato, uma parte crucial do trabalho 

psicanalítico com neuróticos envolve o exame de momentos críticos 

do passado do sujeito, tentando descobrir o que os fez tão críticos -

na verdade, o que os tornou importantes pontos de mudança. Isso 

sempre envolve retornar a um evento específico, repetidas vezes, em 

diferentes momentos ao longo da análise, numa tentativa de aprimo

rar a grande quantidade libidinal que estava envolvida. 

Os tipos de eventos a que os pacientes retornam repetidamente 

variam muito em significado e etapa da vida na ocorrência. Em 
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um caso meu, foi uma cena histérica de uma mãe, logo após obter 

de volta a custódia de sua filha, na qual a mãe chorou amarga

mente pelo que o mundo fez com ela, especialmente os homens; 

sua criança nunca mais foi a mesma, tendo feito uma série de 

escolhas obscuras e complexas durante e depois daquela cena, 

que levou muitos anos para desvendar e reconstruir. Em outro 

caso, foi a morte prematura da mãe e o casamento quase imediato 

do marido, que levou sua filha adulta a trazer à tona toda base 

da família até aquele momento: seu pai havia realmente amado 

sua mãe? Os filhos teriam sido desejados pelo pai? A restauração 

repentina da libido do pai, e o distúrbio que isso causou na libido 

da criança, constituíram um evento importante que a paciente 

retomava de tempo em tempo, em uma tentativa de "conseguir 

lidar com isso". 

Em outro caso ainda, o evento foi um quase suicídio pelo ál

cool, que inicialmente o paciente pensou que não era nada mais 

do que uma tentativa precoce de ver como seria se embriagar. 

Logo ficou claro que isso também envolveu forte identificação 

com uma figura paterna de uma série de historinhas cômicas, 

e consequentemente com o pai do paciente que era alcoólatra. 

As brigas do paciente com sua mãe, posteriormente, o levaram 

a perceber que ele estava, sem dúvida, tentando privá-la de al

guma coisa, mesmo que tivesse que ser às custas de sua pró

pria vida, e, ainda mais tarde, significados atribuídos ao evento 

envolveram censuras que ele também pode ter feito a seu pai. 

As brigas que ocorreram entre o paciente e cada membro da fa

mília, progressivamente, ganharam foco e o evento ou situação 

inicial (a que me refiro aqui como SI )  levou a toda uma série 

de significados - significados que não anulavam um ao outro 

necessariamente, e nem se contradiziam, mas cada um mostrava 

uma peça do puzzle - baseada no que até agora tinha sido elabo

rado em análise (em outras palavras, em situações ou eventos 
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posteriores, que a cada um irei me referir aqui como S2) .  Um pa

ciente neurótico, desta forma, tentou atar ou fixar o significado 

de um evento anterior, retroativamente, anos ou mesmo décadas 

após o fato ter ocorrido, fazendo releituras que serviram para 

atar (capitonner) o significado momentaneamente, algumas 

releituras foram atando o significado por períodos mais lon

gos que outros. Note que este trabalho tem a estrutura de uma 

metáfora substitutiva, no sentido de que uma interpretação 

(expressa em palavras ou significantes) é colocada no lugar de 

outra, a nova no lugar da antiga. 

Cada um dos novos significados alcançados serve como um 

tipo de âncora (mesmo que somente temporária ou provisória), 

ligando as esferas do significado e da experiência para o pacien

te, e cada uma é estruturada como a âncora principal que Lacan 

se referiu como "metáfora paternà' (a qual coloca o Nome do Pai 

no lugar do desejo da mãe e/ou o desejo da criança pela mãe; ver 

Lacan, 2006, p. 557). Uma vez que o primeiro ponto de capito

nê constituído pela metáfora paterna tenha sido instaurado, ou

tros significados fixos (isto é, outros pontos de capitonê) podem 

ser estabelecidos - e restabelecidos, quando necessário, através do 

trabalho analítico. Cada um desses significados tem um efeito no 

inconsciente do paciente, o que Lacan denotou com o símbolo $ 
(designando o sujeito S como dividido entre o consciente e in

consciente, ao qual Lacan frequentemente se referia como o "su

jeito barrado"). 

Esta discussão altamente abreviada me permitiu montar pra

ticamente todos os elementos (conhecidos como "maternas") do 

que Lacan considerava ser a estrutura fundamental da significação 

em si, que é claramente operante na neurose, mas não na psicose: 
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Sem entrar em todos os detalhes dessa formulação,46 quero ape

nas observar que ambos os termos que aparecem na linha de baixo, o 

sujeito barrado e o objeto a, têm a ver com certa rigidez ou até mes

mo fixação: uma rigidez de significado no caso do sujeito barrado e 

uma fixação do desejo do sujeito no caso do objeto a. Objeto a é o 

termo de Lacan para aquilo que causa primordialmente o desejo de 

alguém, o que fundamentalmente mais desperta o desejo do sujeito 

(ao contrário do excesso de objetos concretos do mundo em que o 

desejo poderia ser despertado). A causa do desejo do neurótico, di

gamos assim, é bastante específica, de acordo com Lacan, e também 

muito difícil de ser descrita; exemplos de objeto a incluem um modo 

particular de ser visto ("olhar"), um tom ou timbre de voz particular, 

o peito, e assim por diante. A ideia essencial, aqui, é que o desejo do 

neurótico é despertado por um objeto particular (mesmo se, como o 

olhar, não for um objeto de qualidade). e por um pouco mais. 

A estrutura fundamental de significação, que é instaurada na 

neurose, implica tanto a rigidez do significado quanto a fixação do 

desejo. A rigidez de significado implica em limitação de quem e o 

que a pessoa é - em outras palavras, a castração, no sentido psica

nalítico do termo - e fixação do desejo implica em limitação do 

prazer, não o prazer ilimitado, irrestrito e incontrolável. 

Na psicose, muitas vezes falhamos em encontrar tal fixidez ou 

fixação. Aquilo a que os psicanalistas têm se referido pejorativa

mente como "narcisismo" (como no "transtorno de personalidade 

narcisistà') e como a "grandiosidade" pode ser melhor compreen

dido como uma ausência de limitação. Na psicose nenhum ponto 

de capitonê jamais se estabelece - a metáfora paterna nunca é ins-
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taurada, significando que não ocorre a edipianização - o que im

plica que nenhuma outra conexão de significação, especificamen

te entre as esferas da experiência e do significado, também seja 

estabelecida. Não encontramos no trabalho analítico com psicóti

cos o retorno do mesmo evento repetidas vezes, pois novos signifi

cados são acrescentados a outras facetas da experiência. 47 Eles são 

incapazes de produzir um S2 que ate retroativamente o significado 

de um evento anterior (imagine a representação de uma flecha se 

deslocando para trás, de S2 para S 1, na estrutura fundamental de 

significantes), uma nova interpretação que tome o lugar de uma 

interpretação antiga, constituindo assim uma metáfora substituta. 

Eles são capazes de articular simplesmente a constituição de uma 

série de novos eventos (uma série de Sl  digamos assim), cada qual 

parecendo funcionar independentemente dos outros, nenhum de

les afetando retroativamente os anteriores de tal modo a "fechar a 

significação" - isto é, rebaixando provisoriamente sua significa

ção (Soler, 2002, pp. 95-96) . No caso do neurótico, por outro 

lado, a produção, durante a análise, de um novo S2 tem importan

te impacto no sujeito dividido entre consciente e inconsciente, na 

medida em que a nova interpretação
· 
alcança algo que estava no 

inconsciente previamente. 

O que frequentemente encontramos na psicose, ao invés disso, 

é uma dificuldade de parar o fluxo ou o movimento de ideias em 

algum ponto em particular - por isso a dificuldade de encontrar 

algum lugar adequado (um S2), qualquer significado que tenha 

sido produzido, no encerramento da sessão (como mencionei no 

Capítulo 4). De fato, na mania encontramos o que é sempre referido 

como "descarrilamento" ou "fuga de ideias': um movimento da 

fala que parece incapaz de jamais imobilizar ou delimitar qualquer 

significado particular com o qual o psicótico poderia se satisfazer 

(jouis-sens). Essa incapacidade algumas vezes é classificada, na 



B RUCE FINK 435 

psiquiatria, sob a categoria de "transtornos do pensamento': uma 

categoria nebulosa, do meu ponto de vista, que precisa ser articulada 

em termos da própria estrutura da construção de significado.48 

Considerando que parece possível filtrar certos eventos dolorosos 

do passado do paciente psicótico, do prazer mórbido incorporado 

a eles, a fixação de seu significado é muito mais difícil - como é a 

fixação ou a limitação de seu prazer uma vez que a psicose é desen

cadeada, pois naquela altura seu "corpo, ao invés de ser árido como 

é para eles [neuróticos] , é assediado e atravessado por um prazer 

indescritível e indecifrável" ( Soler, 2002, p. 1 13). 49 

O objeto a, que também aparece na linha inferior da estrutura 

fundamental da significação apresentada anteriormente, concentra 

o prazer para a neurótica de forma durável e estável - na verdade, a 

neurótica sempre se queixa que ela não encontra ninguém, exceto 

em fantasia, que fale com ela no tom de voz que ela deseja, ou olhe 

para ela de forma que ela deseje ser olhada, como se não houvesse 

outra forma para ela experimentar o prazer. Na psicose, por outro 

lado, o objeto a não opera da mesma forma, e o prazer da psicótica 

pode ficar difícil, quando ocorre um surto, se não impossível, de ser 

localizado e limitado.50 Tudo isso leva a psicótica, frequentemente, a 

tentar concentrar e limitar seu próprio prazer, mutilando-se ou cor

tando os "órgãos agredidos': as partes de seu corpo que ela vivenda 

como sendo invadidas pelo prazer. Como Miller (IRMA, 1997, p. 

222) colocou, "Quando a castração não é simbolizada, ela busca a 

continuidade no real': o que sugere que muitos dos cortes e da au

tomutilação que encontramos nas clínicas hoje podem refletir uma 

tentativa, por parte dos psicóticos, de executar uma espécie de "cas

tração real" (castração física) onde nenhuma "castração simbólicà' 

conseguiu ocorrer. 

A meta do analista é obviamente ajudar a psicótica a limitar e 

delimitar o seu prazer, sem precisar se cortar, e ajudá-la a encon-
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trar um caminho para parar com esse tipo de evacuação repen

tina de todos os significados fixos, que podem ocorrer durante 

um episódio psicótico. No entanto, uma vez que o psicótico não 

funciona sem a estrutura fundamental de significação retratada 

anteriormente, os limites e significados têm que ser encontrados 

de outras maneiras, em relação aos que são encontrados no tra

balho com neuróticos. O trabalho com psicóticos é imprevisível 

e, como em todo trabalho psicanalítico, o analista deve sempre 

estar aberto a surpresas e pronto para proceder da forma que for 

preciso. A estabilização com a ajuda de uma suplementação ima

ginária - isto é, algo na dimensão imaginária que pode suplemen

tar ou ligar os três registros que não estão funcionando juntos - é 

um caminho relativamente bem conhecido e documentado; na 

tentativa de criar uma suplementação imaginária, o analista pode 

promover uma busca artística à qual o paciente já seja inclinado, 

ou pela fotografia, pintura, escultura, dança, música, ou outras 

artes (por exemplo, ver Cambron, 1997, p. 100). A estabilização, 

com a ajuda de uma suplementação simbólica, é outro caminho 

conhecido, o analista tenta aproveitar a vantagem de uma pro

pensão comum entre os psicóticos, que é escrever (ficção, poesia 

etc.), quando ele não é obrigado, como geralmente é, em casos de 

psicose desencadeada, simplesmente para testemunhar e assistir 

a produção de um sistema delirante de significados - uma metá

fora delirante que substitui a metáfora paterna e, de modo geral, 

constrói a dimensão simbólica como um todo. 

As implicações do tratamento da teoria de Lacan nos anos 

1970 ampliam sua abordagem anterior: o analista não precisa 

simplesmente tentar prevenir que ocorra um surto ou proceder a 

um projeto delirante em uma direção segura; outras opções sur

gem agora no horizonte, tais como levar o paciente a um antigo 

estado estável (restaurando o nó à sua forma anterior, digamos 
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assim) ou trabalhando em direção a um novo estado estável que 

não precise necessariamente ser baseado na reconstrução deli

rante do universo inteiro. Ao mesmo tempo que algumas orientações 

específicas já foram fornecidas por Lacan, novas estratégias te

rapêuticas são pelo menos concebíveis aqui. 

Note que, diferentemente de alguns analistas, Lacan não 

acreditava que fosse possível fazer com que um psicótico, que 

viesse até nós, se tornasse um neurótico. Em seu ponto de vista, 

se a metáfora paterna não for instaurada entre cerca de seis e oito 

anos de idade, nunca mais seria instaurada. Diferente de Winni

cott, Spotnitz e alguns outros analistas, Lacan não acreditava que 

os pacientes pudessem "regredir" para todos os estágios anterio

res, "estágios do desenvolvimento': passando por eles novamente 

com o analista. A pessoa que atingiu a vida adulta e se tornou 

psicótica, teoricamente, não pode ficar dividida entre consciente 

e inconsciente no final da análise . .Embora a visão de Lacan sobre 

o tratamento da psicose não seja tão otimista quando a de outros 

analistas, ele, no entanto, parece mais esperançoso no prognósti

co para os paranoicos do que para os esquizofrênicos. 

Notas conclusivas 

Quando se deparar com alguém que seja insano e delirante, 
não se esqueça de que você também é ou foi uma vez o 

paciente, e de que você também falou sobre o que não existe. 
Miller (1993, p. 13) 

Espero que tenha ficado claro que minha discussão aqui sobre 

a abordagem lacaniana ao tratamento da psicose é muito superfi

cial, oferecendo assim apenas um esboço conciso de como o ana

lista deve se situar na terapia, e algumas poucas noções sobre o que 
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se deve ou não fazer. Embora minha discussão anterior neste livro 

da abordagem lacaniana ao tratamento da neurose seja bem mais 

elaborada, ela cobre os primeiros estágios do tratamento muito 

melhor do que os estágios mais tardios e certamente não pode ser 

tomada como um guia completo. Haverá casos em que isso não 

se aplica, casos em que não seja efetivo e casos em que as regras 

básicas devem ser dispostas em um ponto ou outro para permitir 

que a análise comece ou continue. Fiz o melhor que pude na mi" 

nha discussão do tratamento da psicose aqui, e espero fornecer um 

guia mais completo em outra ocasião. 

Notas 

1 .  Apesar do que ele disse aqui, a abordagem baseada na regressão 

de Winnicott para o tratamento das psicoses não requer nenhu

ma mudança de abordagem comparada ao tratamento dos neu

róticos. Além disso, afirmou explicitamente que ele "não está 

pedindo [ao analista] que assuma os pacientes psicóticos': espe

cialmente não "na primeira década da carreira do analistà' (Win

nicott, 1954/1958b, p. 293). Alegou, no entanto, que, ao trabalhar 

com psicóticos, "o setting torna-se mais importante do que a in

terpretação'' (Winnicott, 1955-1 956/1 958c, p. 297). 

Lacan ( 1977a, p. 12), por outro lado, sustentou que "Um analista 

não deve se afastar da psicose': e penso que ele quis dizer que os 

analistas precisam procurar aprender a trabalhar com psicóticos, 

não que cada analista, individualmente, devesse atender pacien

tes psicóticos, até porque ele pode não saber nada ainda · sobre 

como trabalhar com eles. 

2. Sua primeira menção do termo pode ser encontrada em Lacan 

( 1993, pp. 150- 15 1 ). 

3 .  Ver os comentários de Freud ( 19 1 1a/ 1 958, p. 77) sobre a diferen

ça entre paranoia e esquizofrenia, que ele sempre referia como 
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"demência precoce': Vanneufville (2004) relatou um caso muito 

sério de melancolia. Soler (2002) forneceu excelente descrição 

das diferentes formas de psicose de uma perspectiva lacaniana 

altamente sofisticada, com capítulos separados sobre erotomia, 

melancolia, autismo, mania, paranoia e esquizofrenia. Pode ser 

do interesse de certos leitores saber que, enquanto teorizei que 

os psicóticos não passaram pelo que Lacan chama de "alienação" 

(Fink, 1997, Capítulos 7 e 9), Soler (2002, pp. 1 18- 121 )  teorizou 

que, enquanto os autistas e esquizofrênicos não se submetem à 

alienação, os paranoicos sim; o que esses últimos não submetem, 

em sua visão, é ao que Lacan chama de "separaçãd: Ela também 

postulou que, para poder ser inscrito em um discurso, o sujeito 

deve ter se submetido à separação (p. 63). Note, também, que, 

para ela, a metáfora paterna não é tudo ou nada (p. 140). 

4. Nos primórdios do trabalho, Lacan (1993) colocou isso de forma 

bastante diferente do que fiz aqui: 

"Meu ponto de partida é o seguinte: o inconsciente está lá, presente 

na psicose. Os psicanalistas concordam com isso, certa ou erro

neamente, e eu concordo com eles que de qualquer forma seja um 

possível ponto de partida. O inconsciente está lá, mas não funcio

na. Ao contrário do que as pessoas pensavam, o fato de que esteja 

lá não implica automaticamente qualquer tipo de resolução; pelo 

contrário, implica uma inércia bem particular': [pp. 143- 144; tra

dução modificada (note que está faltando uma sentença aqui na 

publicação em inglês; veja a edição francesa, p. 164)] .  

Cerca de 2 0  anos antes, Lacan ( 1990) falou da "rejeição do incons

ciente" na psicose (foi mal traduzido, no texto em inglês, como 

uma "recusa do inconsciente'; p. 22), usando essa expressão como se 

fosse sinônimo do ato ou processo de foraclusão. Referiu-se tam

bém a James Joyce em um ponto (2005b, p. 164), como se fala, 

"tendo cancelado sua assinatura para o inconsciente" ou como 

sendo não aderente ao inconsciente (désabonné à l'inconscient). 

Freud (1917/ 1957, p. 235) disse algo parecido quando indicou 
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que na esquizofrenia o inconsciente é descatexizado. Em uma 

tendência similar, Freud ( 1915b/1957, p. 203) disse, "Em relação 

à esquizofrenia .. . uma dúvida pode nos ocorrer se o processo aqui 

denominado repressão tiver alguma coisa em comum com a re

pressão que surge nas neuroses de transferêncià: 

Ao dizer que não há, estritamente falando, inconsciente na psi

cose, não quero deixar implícito que a psicótica sempre sabe por 

que ela faz o que faz; mas estou sugerindo que o conhecimen

to encontrado no inconsciente não funciona da mesma maneira 

como funciona na neurose - em particular, não é projetado no 

analista como um assunto que se supõe conhecer. 

Freud (1925c/1959, p. 60) comentou sobre a não existência ou 

a não funcionalidade do inconsciente na psicose de forma ligei

ramente diferente quando disse que "muitas coisas que na neu

rose têm que ser minuciosamente trazidas das profundezas são 

encontradas, na psicose, na superfície, visível a quem quiser ver"; 

ou seja, sem dúvida, a origem da conhecida expressão de Lacan 

à ciel ouvert, significando, publicamente, para todo mundo ver 

(ver, por exemplo, Lacan, 2006, p. 825). A ideia aqui é que, logo 

na primeira sessão, o psicótico pode chegar e dizer diretamente e 

sem nenhum embaraço, "Minha esposa tomou o lugar da minha 

mãe': enquanto o neurótico eventualmente diga a mesma coisa 

depois de longo tempo de trabalho analítico destinado a trabalhar 

o reprimido. 

Minha alegação de que não há nenhum inconsciente na psicose se 

depara com os muitos usos do termo inconsciente por outros ana

listas (por exemplo, Klein, Bion e Winnicott). O própiio Freud 

nem sempre foi consistente no uso do termo, especialmente quan

do ele desenvolveu a sua segunda topografia (1921) ,  e os analistas 

subsequentes enfatizaram um aspecto ou outro do inconsciente 

como desenvolvido por Freud, ou acrescentaram alguma coisa na 

discussão. Como De Masi (2001 )  mostrou, os analistas querem 

dar significados diferentes para as mesmas palavras. Mais do que 
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diluir a especificidade do inconsciente ao abraçar tudo o que é 

dito sobre ele, por todos os analistas, assim como De Masi fez, 

neste livro eu adoto a noção de inconsciente de Lacan como uma 

cadeia de significantes - amplamente equivalente, no seu traba

lho, ao que ele chama de "ordem simbólica" - que não funciona 

na ausência da repressão. Ao invés de fornecer uma longa discus

são teórica acerca disso, remeterei o leitor a Lacan (2006, pp. 1 1 -61 ,  

829-850) e Fink (1995, Capítulo 2, Apêndice 1) .  

S. Lacan (2006, p.  392) forneceu uma diferença entre esquizofrenia 

e paranoia quando disse que, para os esquizofrênicos, "todo 

simbólico é real': 

O diagnóstico é de importância considerável, mesmo para os 

terapeutas que não acreditam que seja. Caso alguns dos meus 

leitores decidam eventualmente clinicar ou acabem clinicando de 

uma forma totalmente não psicanalítica - empregando psicodra

ma, gestalt terapia, e assim por diante -, todavia, eles deveriam ter 

ciência de que não devem pedir aos psicóticos ou pré-psicóticos 

que façam o papel de seus pais, por exemplo, porque isso os deixa

ria provavelmente loucos ou deixariam a terapia completamente 

(para um exemplo, ver comentários de Garcia-Castellano sobre 

um paciente psicótico que antes havia feito terapia na linha da 

gestalt; IRMA, 1997, p. 252). 

6. De acordo com J. L. Belinchon et al. (1988, p. 294), Gérard Miler 

foi além ao dizer que os atos falhos não ocorrem de forma alguma 

na psicose. Com essa afirmação, ele quer dizer que os "atos falhos 

freudianos" - atos falhos que tenham significados intencionais e 

não intencionais - são impossíveis, ainda que erros de outros ti

pos sejam obviamente possíveis na psicose. 

7. A abordagem psicanalítica que apresento aqui para o tratamento 

da neurose é bem diferente da abordagem americana contempo

rânea, introduzida em muitos institutos de treinamento, em que o 

analista é ensinado a não fazer nada que possa provocar aumento 

de ansiedade no paciente. 
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8. Ver os comentários de Freud ( 191 1a/1958, pp. 71 ,  77)  sobre o 

assunto. 

9. Paul Williams (2002, p. 1 ) ,  em sua introdução a uma recente 

coleção de textos sobre psicose com perspectivas não lacania

nas, argumentou que "o núcleo da crise do paciente [psicótico 

é] a destruição do significado" e que os terapeutas de diferen

tes linhas psicanalíticas vislumbram "a tarefa de restaurar o 

significado". 

10. Isso não é, naturalmente, verdadeiro para questões relacionadas 

diretamente com a continuação da análise, tais como agenda

mento e pagamento. 

1 1 . Não se deve assumir que seja sempre possível distinguir convin

centemente entre neurose e psicose; ver IRMA (1997) para um 

debate detalhado sobre diagnóstico de vários casos incomuns, 

por um grupo de proeminentes analistas lacanianos. Optei por 

não discutir o tratamento da perversão, a terceira principal cate

goria de diagnóstico, neste livro. Para uma discussão da perver

são, ver Fink ( 1997, 2003, Capítulo 9). 

12. Lacan ( 1974-1975, 21 de janeiro, 1975) sugeriu que "na psicose, 

a pessoa não só acredita na [existência das] vozes, mas também 

acredita nelas", enquanto na neurose a pessoa pode até acre

ditar que ouve vozes, mas não acredita, necessariamente, no que 

elas dizem: ela não tem certeza se estão certas, como o psicótico 

tende a ter. A certeza é um importante aspecto da psicose. 

13. É precisamente por causa da certeza da psicótica que ela não está 

em busca de conhecimento do analista; o neurótico fica incerto 

ou mesmo com dúvidas e busca corroboração, validação e con

firmação do analista. Isso não quer dizer que o psicótico esteja 

sempre certo e nunca tenha dúvida (ver Soler, 1997, p. 2 1 5) ,  mas 

sim que o psicótico não está em busca de corroboração, validação 

e confirmação do analista, como faz o neurótico. 
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14. Devemos sempre manter em mente que muitas vezes uma pala

vra verdadeira é dita em tom de brincadeira. Tais comentários 

surgem, sem dúvida, do que certos analistas chamam de "ego 

observador"; talvez se devesse pensar que surgem do que Freud 

chama de "censor" ou "censurà: 

15 .  Particularmente, o psicótico está apto a se concentrar na ocor

rência que um determinado conjunto de fonemas, ou sons, que 

. 
aparece em uma série de diferentes contextos (por exemplo, alto 

ou auto) ,  sem conseguir apreciar os diferentes e diversos signi

ficados que esse conjunto de fonemas pode, simultaneamente, 

transmitir. Em um exemplo, um paciente francês não conseguia 

compreender o fato do termo de computação bit ser pronun

ciado exatamente como bitte em francês (que é uma gíria para 

pênis), ao invés de ser capaz de brincar sobre o seu "valor meta

fórico" como seus colegas conseguiam (Nominé, 2005, p. 209) . 

Nós realmente encontramos, claro, exemplos de psicóticos ven

do ou ouvindo múltiplos significados em uma mesma palavra 

ou nome; Georges ( 1997, p. 40) discutiu com um jovem francês 

que, durante a consulta, disse que com o nome de uma mulher 

que ele tinha conhecido, Edevine, ele ouvia Edwige, advinha, 

Eve, e devine, significando "sublime': Assim, não posso acreditar 

que tenha ouvido um psicótico adivinhando tantos significados 

em sua própria fala. 

16. De fato, Lacan considerou ser este um dos objetivos que o paciente 

neurótico designa para si mesmo: le bien dire, expressar-se bem. 

1 7. Note, no entanto, que Miller (1993, p. 8) propôs que o esquizo

frênico emprega ironia de certo tipo: "a forma cômica tomada 

pelo conhecimento de que o Outro não sabe - isto é, que o Ou

tro, enquanto o Outro do conhecimento, não é nadà: Mais tarde 

ele (IRMA, 1997) deu exemplo de um esquizofrênico que fazia 

um tipo de jogo de adivinhação com a analista, perguntando a 

ela coisas que ele imaginava que ela não teria a menor ideia, e 
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então deu um riso abafado porque ele sabia as  respostas que ela 

não sabia. Conforme Miller (IRMA, 1997, p. 202), "tais jogos de 

adivinhação encarnam muito bem a posição da ironia na esqui

zofrenià: Deve ficar claro que estou usando o termo ironia em um 

sentido bem diferente. Quando os analistas se referem ao uso da 

ironia para os psicóticos, fica sempre muito claro que eles veem 

alguma coisa irônica no uso dessa palavra, enquanto o paciente 

não vê. Sureau (IRMA, 1 997, p. 204), por exemplo, contou sobre 

uma paciente que se referia a ela como seu "anjo da guardà'; Su

reau considerou aquilo muito irônico porque a paciente estava 

preocupada em ser "guardadà' (isto é, forçosamente detida) em 

um hospital psiquiátrico. O que não ficou totalmente claro é se a 

própria paciente pretendia fazer ironia no sentido do termo - em 

outras palavras, não está claro se a própria paciente sentia que ela 

irritava ou provocava Sureau com esse apelido, porque ela perce

beu que poderia ser interpretado de dois modos diferentes. Aqui 

parece evidente que a ironia está nos olhos de quem vê. 

Similarmente, não é comum encontrar humor intencional na fala 

de um psicótico. Castenet e de Georges (2005, p. 41)  observaram 

a mesma coisa com respeito à melancolia e aos predispostos à ela, 

quando se referiam à "atração pela seriedade e a relativa incapa

cidade para o humor do sujeito pré-melancólico, um humor que 

implicaria a possibilidade de uma mediação, um distanciamento 

dos valores preestabelecidos". Decool ( 1997, pp. 29-36), por outro 

lado, relatou um caso em que um esquizofrênico tornou-se um 

piadista: ele contava piadas que se baseavam claramente em jogos 

de palavras e insinuações para que as pessoas rissem. A questão 

que eu levantaria neste caso é se o paciente inventou as piadas 

ou simplesmente as ouviu de outras pessoas e observou que elas 

faziam as pessoas rirem, mesmo que ele não as entendesse. 

18. Uma das coisas que sempre aparecem no trabalho com neuró

ticos é que a paciente, no início, quer trazer seu esposo ou na

morado para que o analista veja realmente o que a paciente está 
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enfrentando, que com palavras, ela acha, não conseguiria ex

pressar. Ela acredita que o analista deve conhecer esse parceiro 

insuportável para poder compreendê-la totalmente e simpatizar 

com sua situação na vida. Caso o analista se recuse a conhecer 

seu parceiro, a paciente poderá apelar para fotografias, cartas e 

assim por diante, para mostrar sua situação. De alguma forma, 

o analista deve ser levado a ver as coisas precisamente da mesma 

forma que a paciente as vê, para que ele avalie completamente o 

problema da paciente (isso vem sempre acompanhado pela afir

mação de que não é realmente a paciente que precisa de análise, 

mas sim seu parceiro). 

Praticamente nada disso ocorre na psicose. Raramente, se nun

ca, há preocupação por parte da psicótica sobre a descrição de 

sua situação ter sido inadequada ao transmitir para o analista 

uma apreciação adequada da situação da paciente - de fato, o 

analista fica sempre mais preocupado sobre a situação da pa

ciente do que a própria paciente. O neurótico preferiria con

vencer o analista de certo tipo de drama pessoal, que o analista 

talvez percebesse como muito simples, enquanto que a psicótica 

muito provavelmente descreverá situações com naturalidade, 

que chocam e preocupam o analista. 

19.  Aqueles que querem saber se são loucos estão mais para neuróti

cos do que aqueles que nunca se perguntam sobre isso. O querer 

saber em si serve como um barômetro diagnóstico útil. 

20. Para discussão de diferentes formas de paranoia, veja o caso his

tórico de Schreber de Freud ( 1911 / 1958, pp. 63-65). 

2 1 .  Conforme Miller (1993, p. 1 1 )  coloca, o Outro existe na paranoia 

não como simbólico, mas como real. 

22. Imagine querer ocupar um espaço no xadrez, em um determinado 

quadrado do tabuleiro, quando aquele quadrado foi simplesmente 

eliminado do tabuleiro. 
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23.  Note que, embora o neurótico possa situar o analista em uma 

posição simbólica desde o início, o analista não deve concordar 

em ocupar aquela posição com o neurótico, preferindo ocupar a 

posição da causa do desejo do paciente (ver, por exemplo, Lacan, 

2007, p. 41 ;  Fink, 1997, Capítulo 4). 

24. Suspeito que a maioria dos psicanalistas hoje, pelo menos no 

mundo onde a língua inglesa é falada, adote essa posição de "me

lhor amigo" com todos os seus pacientes, independentemente do 

diagnóstico, trabalhando com eles tendo como base sua própria 

visão de realidade e do que é bom para as pessoas, ao invés de 

adotar posições diferentes com neuróticos e psicóticos. 

25. Ao discutir o trabalho com neuróticos, Lacan (2005a, p. 19) disse 

"Os psicanalistas sabem muito bem que não é desejando o que é 

bom para as pessoas que elas conseguem realizar e que, na maio

ria das vezes, é sempre o contrário .. . Isso seria útil se mais pessoas 

percebessem que não é porque alguém quer muito fazer boas coi

sas para um bom amigo que ele realmente faz esse bem': 

26. Embora esses dois outros diferentes possam ser discriminados 

na teoria, nem sempre é fácil distinguir na prática, pois talvez 

ao outro prestativo seja atribuído certo tipo de conhecimento -

um conhecimento, por exemplo, de como obter do sistema o que 

alguém quer (i.e., das agências de serviço social que fornecem 

moradia, alimentação, assistência médica, auxílio-desemprego e 

auxílio invalidez, e assim por diante) ou um conhecimento dos 

medicamentos psiquiátricos, remédios fitoterápicos, fisioterapias, 

boa higiene, exercícios, e assim por diante, que a paciente ache 

útil. Note que o tipo de conhecimento envolvido aqui não tem 

nada a ver com a "vida internà' da paciente, nada a ser feito com 

o porquê e onde de suas ações, e nada a fazer com a causa de seus 

pensamentos angustiantes, alucinações e assim por diante. 

Mas isso não é inteiramente verdadeiro, pois a paciente pode 

muito bem pensar que a razão dela ter tais pensamentos e aluci-
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nações é porque ela tinha dificuldade para dormir, um problema 

que poderia ser potencialmente resolvido com a recomendação, 

de um treinador ou médico, que ela fizesse mais exercícios, não 

comesse antes de dormir, e tivesse parado de ler ou ver televisão 

na cama antes de desligar as luzes. Em outras palavras, a esse 

outro prestativo poderia ser atribuído um conhecimento da causa 

de seus problemas, em determinado nível. 

A diferença entre interno versus externo torna-se confusa aqui: 

"causas exteriores" poderiam ser vistas como sendo a causa dos 

"estados internos" dolorosos. Todavia, podemos observar que a 

paciente, para quem apenas o outro prestativo existe, parece nunca 

esperar que o analista saiba alguma coisa sobre os eventos pas

sados de sua vida, que possam ter contribuído para suas atuais 

dificuldades, saiba algo sobre os tipos de configurações familiares 

que levaram àquele tipo de problema de que ela se queixa (exceto, 

talvez, as banalidades costumeiras do "abuso sexual" e TDAH), e 

assim por diante. 

27. O ego pode ser visto, aqui, como um sistema ideológico que pro

cura explicar tudo que acontece de maneira agradável, fornecendo, 

para esse fim específico, o que são consideradas razões aceitáveis 

para aquilo que poderíamos considerar, por outro lado, eventos 

inexplicáveis ou inaceitáveis. 

28. Podemos dizer, aqui, que há lacunas na estrutura ideológica da 

paciente, que precisa ser estendida para cobrir tudo. 

29. Lacan (2006, p. 582) referiu-se explicitamente nesse contexto a 

"suplementando o . . .  vazio constituído pela Verwerfung [foraclu

são] inaugural': 

30. A resposta a essa questão, de acordo com Lacan, é que na neurose 

a fantasia fundamental é fornecida. De acordo com J. L. Belin

chon et al. ( 1988, p. 294), não há fantasia fundamental na psicose, 

apenas prazer. 
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31 .  Lacan se referiu a essa visão de mundo como uma metáfora de

lirante, porque ela substitui a "metáfora paternà' mais conhecida 

na neurose, em certos aspectos, permitindo que as palavras e sig

nificados estejam unidos de forma relativamente estável e dura

doura. Schreber, de Freud, por exemplo, levou anos estimulando 

uma nova cosmologia altamente idiossincrática, mas o resultado 

final foi um mundo consistente de significados - significados não 

divididos por muitos, mas significados de qualquer modo - nos 

quais um espaço, um papel suportável, estava reservado para 

Schreber. Schreber, enfim, conseguiu encontrar um lugar para 

si, em um mundo de sua própria criação. Lacan (2006, p. 571) 

se referiu a isso como ponto "terminal" do "processo psicótico" 

de Schreber. Somente quando alcançou esse "ponto terminal" ele 

conseguiu argumentar de forma bem sucedida que deveria sair 

do hospital psiquiátrico (acredito que ele, no entanto, se deses

tabilizo� novamente alguns anos depois). 

Note que o perverso, assim como o psicótico, se envolve em uma 

tentativa de suplementar a função paterna para fazer o Outro 

simbólico existir. O perverso faz isso encenando ou decretando 

o enunciado da lei; o psicótico faz isso ao estimular a metáfora 

delirante. Ver, sobre este ponto, Fink (1997, Capítulo 9). 

32. O princípio moral aqui é que devemos ter o cuidado de não re

mover, por bem ou por mal, o que tomamos como sintoma de 

alguém: pode sim ser o sintoma (como veremos depois) manten

do o real, o simbólico e o imaginário juntos para aquela pessoa. 

Mesmo que não seja, ainda pode servir como um tipo de ponto 

de capitonê provisório (discutido depois). Esse exemplo sugere 

como é inútil fazer da remoção do sintoma a nossa primeira meta 

em terapia. 

33. Pessoas que poderiam ser consideradas neuróticas (especialmente as 

histéricas), de acordo com o critério lacaniano, são também conside

radas "borderline" na linguagem psicanalítica contemporânea. 
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34. Note que o que estou dizendo aqui contradiz a recomendação de 

Freud (1926/1959, p. 163) de que repressão seja vista simplesmente 

como uma defesa dentre outras, uma inversão relativamente tardia 

de sua perspectiva de longa data de que a repressão seria muito 

mais crucial do que os diversos mecanismos de defesa. Anna Freud 

( 1946, p. 54) tomou esta única colocação isolada de seu pai como 

um convite para estabelecer uma "classificação cronológicà' inteira 

das defesas, o que infelizmente ainda está dando frutos hoje em dia. 

Note, no entanto, que, mesmo nesse contexto, Freud (1926/1959, 

p. 164) não estabeleceu uma sequência de diagnósticos e defesas, 

pelo contrário, criou a hipótese de que "antes de sua forte clivagem 

em ego e id, e antes da formação do superego, o aparelho mental 

faz uso de diferentes métodos de defesa daqueles que ele emprega 

depois de ter alcançado esses estágios de organização': Em outras 

palavras, Freud postulou um possível grupo de defesas que são uti

lizadas antes da formação do ego, através da repressão primária 

(e que pode continuar sendo usada na ausência da repressão pri

mária - isto é, na psicose), e um grupo separado de defesas que são 

como premissas da repressão primária. 

35. Lembre-se de que, conforme indicado no Capítulo 1 ,  muitas dessas 

têm um termo correspondente na retórica: deslocamento corres

ponde à metonímia, omissão de reticências, e assim por diante. 

36. Não digo com isso que cada defesa se encaixe perfeitamente de 

um lado ou de outro da divisa neurose/psicose; a projeção, por 

exemplo, ocorre em ambos os grupos. 

37. Note que, ao rejeitar uma ou outra perspectiva, poderíamos dizer, 

seguindo a linha de pensamento que propus no nota de rodapé 

anterior, que a psicanálise tem evitado uma lógica neurótica em 

favor de uma lógica perversa (se não psicótica). 

38. Lacan sugeriu, no entanto, que na esquizofrenia todo o simbólico 

é real; por esse motivo não há de fato as três dimensões que pode

riam potencialmente ser unidas na esquizofrenia. 
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39 .  O relato inicial de Lacan ( 1973- 1974, 11  de dezembro, 1973) so

bre isso é de alguma forma mais flexível do que o relato que fiz aqui. 

Ele alegou que, em pessoas normais (esse é um dos raros usos do ter

mo normal), as dimensões imaginária, simbólica e real estão ligadas 

de tal modo que, quando uma delas é excluída, as outras duas não 

continuam juntas; nos neuróticos, por outro lado, quando uma delas 

é cortada ou eliminada, as outras duas continuam juntas. Como ele 

coloca, "No melhor dos casos, quando um dos anéis do cordão [cor

respondente às três dimensões] está faltando, você deve ficar louco ... 

Se há alguma coisa normal, que é quando uma das dimensões se 

revela por algum motivo, você realmente enlouquece': No entanto, 

seu comentário mais repetido sobre a neurose nos anos 1970 é que 

o imaginário, o simbólico e o real ficam juntos (isto é, ficam conec

tados um ao outro) por causa da forma duradoura com que foram 

unidos. Essa forma é sintomática, mesmo no final de uma análise, e 

por isso que ninguém chega a um ponto em que não haja sintoma 

algum. Não quero dizer com isso, no entanto, que não chegar a um 

ponto em que não haja sintoma deixe alguém aborrecido. 

40. Note que tal questão não poderia nem mesmo ser levantada por 

alguém como Bowlby (1982), para quem o corpo, o sistema ner

voso central, e os instintos fornecem a unidade inicial, e de algum 

modo automática, dos seres humanos. Uma vez, no entanto, que 

encontramos pessoas cujos corpos não funcionam de forma coor

denada - cujas pernas podem andar, por exemplo, sem qualquer 

ajuda de seu torso ou braços, ou que está se esforçando para defe

car sem qualquer sinal em seu rosto (ver Bettleheim, 1967) - parece 

claro que precisamos explicar como, pelo menos parcialmente, o 

senso de self unificado, e parcialmente, o funcionamento corporal 

unificado, tornam-se possíveis em alguns casos (a primeira tenta

tiva de Lacan foi através do "estádio do espelho"; Lacan, 2006, pp. 

93-100), mas não em outros. 

41 .  Deffieux (1997, pp. 16-17) relatou o caso de um paciente que con

tou a ele que aos oito anos fora atacado na floresta por um 
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estranho que lhe espancou severamente e pegou uma faca, apa

rentando intenção de cortar seu pênis. O paciente então contou a 

Deffieux, "Não tenho ideia se machucou': Quando Deffieux pediu 

a ele mais tarde que contasse mais detalhes da cena, conforme 

ele se lembrava, ele disse que, quando o homem começou a bater 

nele, ele se lembrou de ter abandonado seu corpo, se distancia

do e desaparecido: "Por um instante eu vi o garotinho, era eu, 

e foi então que fugi", mentalmente, não fisicamente (pp. 17-18). A 

tendência a se desconectar ou fugir do próprio corpo nessas circuns

tâncias é geralmente associada com psicose, assim como os homens 

têm a tendência de ficar completamente desorientados (muito mais 

do que o habitual) quando se deparam com a excitação sexual na 

forma de ereções, visto que não há nenhum significado que possam 

associar a isso (ver, por exemplo, Castanet, 1997, p. 25). 

42. O que Joyce conseguiu fazer ao se tornar o artista foi se tornar "o 

pai de seu próprio nome. É uma saída que não é metáfora, mas é 

uma saída, de qualquer modo que dá um curto-circuito no com

plexo de Édipo e que apesar disso o suplementa" (Soler, 2002, 

p. 209). Conforme Lacan, foi como Joyce conseguiu consolidar 

seu ego. E isso é, de acordo com Soler, a definição precisa de es

tabilização, no sentido mais rígido do termo, em oposição a uma 

melhoria dos conflitos psicóticos. 

43. Não abordarei as implicações mais amplas sociais/políticas do 

uso do termo de Lacan como "Nome do Pai" e "metáfora paterna'' 

neste livro, como fiz em outro momento (Fink, 1999, Capítulo 7). 

44. Para Lacan, isso está claramente relacionado à conexão em linguís

tica saussuriana entre o significante e o significado, que não inclui 

qualquer referente; Richards e Ogden (1923/1945) criticaram Saus

sure por isso e introduziram uma abordagem tripartite à linguística 

que incluiu o referente. Ver Lacan (2006, pp. 271, 351 ,  498, 836). 

45. Alguém poderia formular isso dizendo que praticamente todo 

mundo tem um sinthome, o complexo de Édipo (ou metáfora 
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paterna) sendo assim um sinthome entre outros, embora uma for

ma particularmente forte de sinthome. Ou alguém poderia afir

mar, como Miller (IRMA, 1997, p. 1 56) fez, que há duas formas 

de ponto de capitonê: o Nome do Pai e o sinthome. 

Alternativamente, alguém poderia tentar forçar a linguagem dos 

sintomas de tal modo que o que Lacan referiu como a "estrutura 

metafóricà' do sintoma (em que, por exemplo, a neurótica tem 

consciência de estar furiosa com seu pai, mas o significado in

consciente do ódio parece se relacionar com a mãe, o pai substi

tuindo a mãe em um tipo de metáfora substitutiva) é generaliza

do para incluir o "sintomà' psicótico. Isso nos leva a interpretar 

o "sintomà' psicótico como uma metáfora substitutiva na qual o 

delírio toma o lugar do desejo percebido da mãe do sujeito para 

engolir ou destruir a criança: 

Raiva do pai Delírio 

Raiva da mãe Desejo da mãe 

A dificuldade que surge nesse caso é que o "sintomà' não toma a 

forma de uma metáfora, necessariamente (talvez isso ocorra com 

mais frequência na paranoia, e menos frequentemente em outras 

formas de psicose). Por isso o valor contínuo de distinguir entre o 

sintoma neurótico e o sinthome psicótico, ou usar sinthome como 

a categoria mais geral, sendo as metáforas substitutivas (como a 

metáfora paterna) apenas uma forma possível de sinthome. 

Miller ( 1998, p. 16) também propôs que o sinthome seja conside

rado um termo mais global, sugerindo que ele inclui, no caso da 

neurose, tanto o sintoma como a fantasia fundamental. 

46. Lacan (2007) finalmente referiu-se a essa formulação como o 

"discurso do mestre': O leitor pode encontrar essas discussões 

sobre o assunto em Fink (2004, Capítulo 5), em que discuto o 

paralelismo entre esse discurso e o "gráfico do desejo'; de Lacan, 

que se baseia no ponto de capitonê. 
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47. Um significado específico pode, é claro, ser fornecido por uma 

metáfora delirante. 

48. A incapacidade de fornecer um S2 e assim fechar a significação, 

pode estar relacionada com o que Bion ( 1959) chamou "ataques 

aos vínculos': 

49. Isto é particularmente verdadeiro na esquizofrenia, na qual o pra

zer invade o corpo. Na paranoia, o sujeito quase sempre identifica 

o prazer no Outro (ou seja, ele pensa que outra pessoa terá prazer 

em devorá-lo ou matá-lo). 

50. Na neurose, o objeto a inclui o que Lacan denotou como "me

nos phi", algo relacionado à castração (Lacan, 2006, pp. 823-826), 

enquanto "na psicose, a inclusão de menos phi no pequeno a é 

problemática . . .  Há na psicose um apelo à castração, na forma de 

subtração, mas, uma vez que não pode ser realizada no registro 

simbólico, ela é incessantemente reinstaurada no real" (IRMA, 

1997, p. 227). 

Lacan (2004, p. 388) comentou que "Na mania . . . é o não funcio

namento do objeto a que está em jogo, não simplesmente seus 

desconhecimentos. O sujeito não é lastreado aqui por nenhum a, 

significando que ele está entregue à pura, infinita e lúdica meto

nímia da cadeia significante, sempre sem nenhuma possibilidade 

de ser liberto dela': 





Posfácio 

Estudar Freud na íntegra nos treina. 
Lacan (1977b, p. 11) 

Na tentativa de me tornar familiarizado com outras abordagens 

à teoria e prática psicanalíticas, percebi que os analistas leem muito 

pouco o trabalho uns dos outros. Certa indiferença, adotada por 

muitos analistas e psicólogos, é incorporada ao formato de referên

cia, em que inclui o nome do autor e a data de publicação, mas não 

inclui qualquer número de página - o que parece é que o que eles 

estão dizendo sobre o trabalho daquele autor é evidente por si mes

mo ou amplamente reconhecido, e não há necessidade de apontar 

qualquer passagem ou comentário particular. Repetidas vezes, ao 

preparar este livro, percebi que o que os autores estavam dizendo 

era tudo, menos evidente por si mesmo, ou amplamente reconhecido, 

e que até mesmo uma comparação precipitada entre a interpre

tação comentada e o texto original revelava considerável lacuna. 
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Na época em que os institutos de psicanálise e outros progra

mas de treinamento foram se desenvolvendo, estudantes e faculdades 

concentraram-se em passar pelo material o mais rápido possível 

(enquanto o setor crescia ao invés de encolher) e não pareciam 

querer ler nada além das fontes secundárias; acho importante en

fatizar que não há nenhum substituto para a leitura de textos origi

nais dos analistas importantes. Não são, afinal de contas, Sandler, 

Mitchell e Black, ou Segal - os autores de trabalhos conhecidos 

sobre os pensadores psicanalíticos - que são considerados profis

sionais e teóricos experts (muito menos os escritores de livros 

didáticos mais predominantes, que são essencialmente comentá

rios baseados quase que exclusivamente em outros comentários), 

mas sim Freud, Klein, Winnicott, Bion, e assim por diante. Os ana

listas não parecem ter o cuidado de ler os trabalhos dos colegas, de 

tal forma que apenas presumem. 

Isso é verdade, não somente para os escritores de comentá

rios, mas até mesmo para alguns teóricos conhecidos: quando, 

por exemplo, Winnicott ( 1967 /2005) se referiu ao artigo de Lacan 

(2006, pp. 93- 100) sobre o estádio do espelho, ele captou pouco, 

senão nada, do conceito original de Lacan e como alternativa usou 

o termo "espelhamento" para falar sobre algo totalmente diferente. 

De fato, podemos dizer que ele emprestou nada além da própria 

palavra espelho. Da mesma forma, quando Heimann, Racker e 

Bion encontraram o termo identificação projetiva na obra de Klein, 

eles deram claramente um significado próprio para ele e não o sig

nificado de Klein. O máximo que se poderia dizer, parece, é que 

quando um analista estava lendo um artigo de outro analista, lhe 

ocorreu uma ideia que foi atribuída ao antigo autor (Lacan, tam

bém, ocasionalmente parece fazer isso com Freud) . É um processo 

no mínimo bastante curioso, porque poderíamos esperar que os 

analistas tentassem alegar originalidade às suas próprias ideias, en

quanto, nesses casos pelo menos, notamos que buscam se escon-
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der atrás de um analista de "renome", trazendo suas próprias ideias 

pelas portas dos fundos, como se desse, usando os mesmos termos 

para significar algo completamente diferente. 

Isso complica muito a tarefa do aluno: os analistas de pratica

mente todas as escolas de psicanálise usam as mesmas palavras, 

mas com significados diferentes! O estudo da história e concep

ção dos conceitos psicanalíticos parece indispensável para alcançar 

uma compreensão segura do campo. 

Um estudo dos trabalhos introdutórios sobre a técnica não subs

titui, de forma alguma, um estudo mais aprofundado das principais 

obras sobre a teoria e técnica psicanalíticas. Espero que minhas ci

tações e discussões de Freud e Lacan inspirem o leitor a consultar 

muitas obras que citei - e consultá-las não apenas casualmente, pois 

frequentemente absorve-se muito mais ao ler tais obras repetida

mente e fazer leituras em grupo, assim a pessoa é levada a articular 

os pontos principais em voz alta para os outros. A técnica de cada 

terapeuta deve se desenvolver com o tempo, através de estudos e 

experiência, e conforme as formas de patologia se desenvolvem, e é 

apenas com base em um profundo conhecimento dos fundamentos 

da psicanálise que os terapeutas podem levar a técnica em novas 

direções, que não sejam simplesmente uma rejeição da psicanálise 

ou um retorno às ideias pré-psicanalíticas (aqueles que não conse

guem aprender com o passado, estão condenados a repeti-lo). 

A técnica precisa se desenvolver sempre 

Não podemos transformar isso em hábito, é claro, e, na 
verdade, nem em qualquer outra política em análise, 

porque, assim que o paciente compreende a nova ideia, ele 
imediatamente entra no jogo e se esforça para nos enganar. 

Glover (1955, p. 177) 



458 P O SFÁC I O  

Os analistas da língua inglesa, supostamente, adoram falar sobre 

a técnica, enquanto os analistas da língua francesa o evitam como a 

peste. O último caso é particularmente verdadeiro entre os lacania

nos, mas penso que eles fariam bem em gastar mais tempo ilustrando 

as implicações de suas amplas teorizações psicanalíticas ao nível da 

prática. A aversão que eles têm para discutir técnicas tem levado mui

tos terapeutas da língua inglesa, que não têm nenhum treinamento 

formal em psicanálise lacaniana, a acreditar que eles atuam de forma 

lacaniana enquanto, sob meu ponto de vista, eles não fazem nada do 

tipo. Quando são pressionados sobre o assunto, provavelmente ale

gam o seguinte: ( 1 )  eles estão fazendo a mesma coisa que os lacanianos 

fazem, mas simplesmente chamando por outro nome; (2) ninguém 

sabe realmente o que é a técnica lacaniana, de qualquer forma, porque 

ninguém jamais a descreveu; e ( 3) uma vez que todos nós estamos, afi

nal, diante dos mesmos problemas, não deveríamos fazer as mesmas 

coisas com nossos pacientes? Os franceses iriam, talvez, por bem, tra

duzir sua teoria para a prática (ou "reduzir à prática': como faz a lei de 

patentes dos Estados Unidos) se eles soubessem o que as pessoas que 

se dizem lacanianas estão fazendo, ou se soubessem que sc�us próprios 

termos - incluindo aquele do Outro com O maiúsculo (Bollas, 1983, 

pp. 3, 1 1 )  e de dialéticos e subjetividade ( Ogden, 1992, p. 5 17) - sendo 

cooptados para fins totalmente estranhos, concebidos essencialmente 

para reduzir a heterogeneidade da dimensão simbólica à homogenei

dade da dimensão imaginária. Isso parece estar ocorrendo sobretudo 

nas escolas relacionais, interpessoais e intersubjetivas. O que Ogden 

chama de terceiro analítico, por exemplo, de modo algum transcende 

o imaginário; com efeito, pode bem ser equacionada com o próprio 

eixo imaginário (Ogden mesmo admite que não é o "terceiro' no sen

tido de Lacan do simbólico que interrompe a ligação diádica; p. 464). 

É crucial indicar que tipo de prática flui logicamente da teoria -

caso contrário, os terapeutas podem pensar que estão baseando 
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sua prática em uma teoria particular, quando sua prática, na verda

de, é contraindicada pela teoria. Por este motivo, somos solicitados 

a fornecer uma "teoria da prática': assim como somos solicitados a 

discutir a prática da (construção da) teoria. A mesma prática pode, 

ilusoriamente, partir de diversas e diferentes teorias, mas suspeito 

que a exceção seja mais frequente do que a regra (me parece fazer 

muito mais sentido esperar diferentes práticas que derivam de teo

rias diferentes). No momento, no mundo da língua inglesa, alguns 

terapeutas interessados nos trabalhos de Lacan estão começando 

a alegar que sua forma de atuação resulta da teoria lacaniana, 

enquanto eu suspeito que nenhuma ligação conceitual coerente 

poderia ser estabelecida entre os dois. 

A tradução da teoria para a prática é muito mais urgente, no 

que diz respeito ao tratamento das psicoses; os analistas, cuja maio

ria não é psicótica, no melhor dos casos, podem facilmente deduzir 

muitos elementos da técnica de suas análises, mas eles não podem 

extrapolar a própria experiência neurótica, na análise, para a dos 

psicóticos. Em outras palavras, ao longo da aventura que é a análise 

pessoal de alguém, o analista em formação tende a aprender bastan

te sobre o tratamento da neurose e muito pouco sobre o da psicose. 

Talvez cada técnica específica, cada dispositivo técnico específi

co, devesse em algum momento se esgotar: uma vez que a população 

de pacientes se familiariza com as ideias e abordagens psicanalíticas 

particulares, não tem mais o impacto que tinha antes. Tal foi o caso 

com os tipos de interpretações às vezes feitas nas décadas iniciais 

da prática psicanalítica, que visavam significados edípicos muito es

pecíficos. Por volta de 1920, Freud percebeu que tais interpretações 

não faziam mais o mesmo efeito de antes. A técnica, então, precisaria 

se desenvolver continuamente, mas isso não significa que - na busca 

dos analistas pelo "renome" - o bebê deve ser jogado fora junto com 

a água da banheira: a meta geral no trabalho com neuróticos, de ai-
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cançar o que foi reprimido, precisa ser mantida. No aprendizado do 

analista sobre a psicanálise (e sua paixão por ela, espero) com estudo 

e aventura, que é cada nova análise que ele realiza, o princípio norte

ado r deve ser mantido: ter impacto sobre o inconsciente. 

Onde a objetividade deve ser encontrada? 

Não importa como você lida com a psicanálise, sua forma de 
lidar sempre tende a se esgotar, mas isso não impede que a 

análise seja outra coisa, mesmo assim. 
Lacan (1998b, p. 434) 

A tradição analítica tem procurado muito uma base para a 

objetividade no trabalho clínico que corresponda totalmente à 

realidade - uma realidade que seja independente do analista e do 

paciente e, portanto, que sirva de limite para às ações e reflexões 

de ambos. Esta realidade supostamente reconhecível é vista como 

mais conhecida para o analista do que para o paciente no início de 

uma análise, mas serve como uma espécie do Outro ou uma refe

rência objetiva para ambos, garantindo, na opinião de muitos pro

fissionais, que a análise não se torne um délire à deux - um diálogo 

infundado, desamparado, desancorado sobre unicórnios e duendes. 

Em alguns pontos da tradição analítica, a desconstrução e o 

pós-modernismo ressumaram, fazendo com que a realidade não 

fosse mais, com tanta certeza, um ponto de referência, e a "estrutu

ra'' psicanalítica em si fosse compreendida como a única proteção 

restante do paciente, contra a onipotência dos analistas, deixada 

para os seus próprios planos - deixada à sua própria contra transfe

rência. (Na visão de Winnicott, a estrutura permite que o analista 

expresse seu ódio pelos pacientes, assim, presumivelmente, eles não 

o expressarão de outros modos.) Sem a estrutura, os analistas se 

preocupam em ter que trabalhar sem um guardrail, sem uma rede. 
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A psicanálise lacaniana propõe que, em vez disso, devemos pro

curar por pontos de referências seguros na dimensão simbólica -

isto é, o que o paciente de fato diz, e todos os significados que podem 

ser empregados no Outro - e por sinalizações confiáveis no real que 

resiste a simbolização (objeto a). Isso nos fornece parâmetros muito 

mais confiáveis e úteis do que ideias forjadas de uma realidade obje

tiva, conhecida e externa; a crença de que respeitar a estrutura pode

ria garantir nada além do que analista e paciente que encontram-se 

na mesma sala, regularmente, por algum tempo preestabelecido; e 

a ideia de que o único ponto de referência fixo para a prática da 

psicanálise é a confissão do paciente, de que ele se sente melhor e 

está "vivenciando as desejadas mudanças na vidà' (Renik, 2001 ,  p. 

237). A primeira dessas ideias predominou na psicanálise durante a 

primeira metade do século XX, a segunda, durante a segunda me

tade, e a terceira tem sido proposta para o século XXI. Para Renik, 

a terceira abordagem fornece ao analista "um critério de resultado 

que é relativamente independente da sua própria teoria e suposta 

experiêncià' (p. 238), mas isso me leva a uma análise particular que 

conduzi, que teria tido sucesso se, e somente se, eu tivesse permitido 

que um dos meus pacientes, que desejava ser poderoso e humilhar a 

todos aqueles que o fizeram se sentir inferior, de fato realizasse esse 

desejo e se sentisse bem com isso. Isso equivale, no fim, a adotar o 

provérbio capitalista que diz que "o cliente sempre tem razão': 

Como mencionei antes, a única forma de objetividade a que 

podemos aspirar em psicanálise é trabalhar baseado no material 

simbólico: a fala do paciente e as coordenadas simbólicas que nos 

oferecem. Ou seja, enfim, o que nos permite discutir nossos ca

sos com outros analistas e permite que eles tenham suas próprias 

opiniões os casos - opiniões que podem diferir das nossas pró

prias. Sua validade potencial depende do grau ao qual eles explicam 

o material simbólico do caso. 
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Uma convergência iminente? 

As teorias são em si marcadas pela repressão. 
Miller (2002, p. 21) 

Kernberg (2001 ,  pp. 534-538) forneceu um relato intrigante de 

"dois importantes movimentos da principal corrente psicanalíti

ca da língua inglesà', à qual ele se referiu como "a principal cor

rente psicanalítica contemporâneà' e a corrente da "psicologia 

do self intersubjetiva-interpessoal". A abordagem lacaniana que 

apresentei neste livro vai contra praticamente toda a técnica que 

Kernberg atribuiu à corrente psicanalítica contemporânea (inter

pretação prematura e sistemática da transferência, foco central na 

contratransferência, análise da personalidade sistemática, domínio 

afetivo, neutralidade técnica, e assim por diante) e contra muitas 

técnicas que ele atribuiu às escolas de psicologia do selfintrasubje

tivo-interpessoal (ênfase na contratransferência e a sua ocasional 

comunicação ao paciente, ênfase na empatia, emprego de um mo

delo de déficit de desenvolvimento precoce, e assim por diante). 

Kernberg chegou a fornecer um breve relato do que ele chama de 

"abordagem psicanalítica francesà', mencionando, mas nunca re

almente citando ou se referindo a Lacan em si, e chegou à seguinte 

conclusão: "Se a tendência em direção à modificação mútua das 

diferenças defendidas previamente continuar, poderia se esperar 

um grau de convergência nas escolas francesas e inglesas nos próxi

mos anos" (p. 543). Espero que esteja claro, a partir do meu rela

to neste livro, que a abordagem lacaniana da técnica psicanalítica 

provavelmente não se convergirá em breve com as escolas inglesas, 

das quais tenho conhecimento ou que Kernberg menciona. As dis

cordâncias entre elas parecem estruturais, pois estão baseadas em 

diferenças irremediáveis na perspectiva teórica. 
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