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Resumo 

A presente dissertação realiza uma articulação entre a constituição psíquica, pensada a 

partir do paradigma da experiência de satisfação, conceituada por Freud já em seus 

primeiros trabalhos, e os fenômenos de sedução e erotismo, tal como pensados a partir da 

relação transferencial, portanto, dentro do contexto clínico. O material que funda esta 

pesquisa é um caso clínico no qual as intervenções feitas pelo analista, durante diversos 

meses do tratamento, pareciam ser sumariamente ignoradas pela paciente. Também, o fio 

condutor para este diálogo repousa sobre a noção de linguagem e seu papel no 

desenvolvimento psíquico, no laço com o outro e, principalmente, em suas propriedades 

eróticas e de sedução.  O texto realiza uma minuciosa leitura e contextualização dos textos 

de Freud e os toma como ponto de partida para o diálogo com diversos outros autores do 

campo psicanalítico e de outros campos do saber, permitindo assim reunir alguns 

parâmetros para uma reflexão sobre o espaço clínico – e seu convite à associação-livre – 

como provocador de fenômenos eróticos e de sedução. 
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Abstract 

The following paper proposes a dialogue between psychic constitution, based on the 

paradigm of the experience of satisfaction, developed by Freud in his early works, and 

the phenomena of seduction and eroticism, which can be read in association with the 

transference effect, therefore within the clinical setting. The material on which this 

research is based is a clinical case in which the interventions made by the psychoanalyst, 

during many months of the treatment, seemed to be entirely ignored by the patient. In 

addition, the common thread for such dialogue lies on the idea of language and its role on 

psychic development, the social bonds and, most of all, its erotic and seductive properties. 

The text performs a thorough review and contextualization of Freud’s key texts. It also 

takes Freud’s insights as the starting point for a dialogue with several other authors from 

both the psychoanalytical field and other areas of knowledge, thus gathering some 

parameters for a reflection that considers the clinical setting – and its invitation towards 

free association – a trigger for erotic and seductive phenomena. 

 

Keywords: psychic constitution, transference, listening, eroticism, seduction 

 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO 9 

2. MÉTODO 15 

2.1. Sobre o método 15 

2.2. Sobre a experiência 20 

2.3. Sobre o ensaio 21 

3. CASO CLÍNICO 23 

4. CONSTITUIÇÃO PSÍQUICA E DA LINGUAGEM 30 

4.1. No princípio era o grito 30 

4.2. Processos primário e secundário 40 

4.3. Questões sobre o narcisismo 50 

5. MODALIDADES DA FALA 59 

5.1. A tagarelice 59 

5.2. A fala como negação da perda 64 

5.3. A fala como experiência da perda e o tempo do entredizer 66 

5.4. Modos junto ao Outro 70 

5.5. Particularidades da fala histérica 76 

5.6. A inveja histérica 79 

6. O CAMPO DA TRANSFERÊNCIA E SEUS IMPASSES 79 

6.1. O poder de ‘meras palavras’ 84 

6.2. A transferência freudiana 85 

6.3. Fragmento da Análise de um Caso de Histeria (1905a [1901]) 91 

6.4. A Dinâmica da Transferência (1912)  92 

6.5. Recordar, Repetir, Elaborar (1914b) 96 

6.6. Observações sobre o Amor Transferencial (1915 [1914c]) 98 

6.7. Conferências Introdutórias – A Transferência (1917 [1916-1917]) 99 

6.8. Além do Princípio do Prazer (1920)  99 

6.9. Análise Terminável e Interminável (1937) 101 

6.10. Esboço de Psicanálise (1940 [1938]) 102 

6.11. Circunscrevendo a transferência: Lacan e outros autores 103 

6.12. O valor do impasse 109 

6.13. O caráter de sedução da análise 113 

7. SEDUÇÃO 118 

7.1. Etimologia 119 

7.2. Os meandros da sedução 122 



 

7.3. O ouvinte medusado 127 

7.4. A sedução segundo a metapsicologia e seu enigma na fundação da psicanálise 130 

7.5. A (re)articulação entre sedução e transferência 138 

8. O EROTISMO  143 

8.1. As bases do erotismo: a mãe erotizante e a nostalgia da primeira surpresa 144 

8.2. Desafios com a nomenclatura: erotismo, sexualidade, libido 150 

8.3. Uma concepção de erótica a partir de Lacan 156 

8.4. Um novo esforço de definição para o erotismo 158 

8.5. O erotismo como indizível, enigmático 160 

8.6. O erotismo como experiência do irrepetível, do irreproduzível 163 

8.7. O erotismo como criação mito-poiética epopeica 166 

8.8. O erotismo como dissolução de formas 170 

8.9. O erotismo como excesso e como violência 174 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 179 

9.1. Rodeando o amor 184 

9.2. Despedida do caso clínico 186 

9.3. Testemunho do método 190 

REFERÊNCIAS 192 



9 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

As Sereias: consta que elas cantavam, mas de uma maneira que não satisfazia, que 

apenas dava a entender em que direção se abriam as verdadeiras fontes e a verdadeira 

felicidade do canto. Entretanto, por seus cantos imperfeitos, que não passavam de um canto 

ainda por vir, conduziam o navegante em direção àquele espaço onde o cantar começava de 

fato. Elas não o enganavam, portanto, levavam-no realmente ao objetivo. Mas, tendo atingido o 

objetivo, o que acontecia? O que era esse lugar? Era aquele onde só se podia desaparecer, 

porque a música, naquela região de fonte e origem, tinha também desaparecido, mais 

completamente do que em qualquer outro lugar do mundo; mar onde, com orelhas tapadas, 

soçobravam os vivos e onde as Sereias, como prova de sua boa vontade, acabaram 

desaparecendo elas mesmas. 

BLANCHOT, 2005, p. 3 

 

A presente pesquisa é o resultado de um trabalho de investigação dos fenômenos 

transferenciais pensados a partir de um aprofundamento da compreensão dos conceitos 

de sedução e erotismo a partir de uma leitura psicanalítica. Ela reúne uma série de 

articulações dedicadas a trazer esclarecimentos referentes à incidência da sedução e do 

erotismo no campo transferencial, mais especificamente no que diz respeito à 

possibilidade da análise produzir seus efeitos sobre o paciente. 

A partir do método clínico, suportado na Psicopatologia Fundamental, 

construímos uma série de articulações metapsicológicas pensadas a partir de um 

fragmento de atendimento considerado enigmático pelo analista. Este tema despertou 

interesse ao nos permitir refinar a reflexão sobre os arranjos terapêuticos que permitem a 
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um tratamento engendrar seus deslocamentos e operar, assim, sua capacidade mito-

poiética epopéica.  

O trabalho iniciou-se com uma questão que cedo se dialetizou: O que impede 

alguém de escutar?, a pergunta introdutória, logo pôde ser reformulada: O que permite a 

alguém escutar? Em busca de elementos para fundamentar nosso problema de pesquisa, 

fizemos avanços em alguns campos conceituais a partir da teoria psicanalítica, contando 

ainda com a contribuição de autores oriundos de outras áreas do saber. 

No capítulo do Método, constará a apresentação da tradição da Psicopatologia 

Fundamental, de modo a familiarizar o leitor com as premissas que norteiam seu trabalho 

investigativo e sua posição em relação ao sofrimento humano. 

O capítulo Caso Clínico trará o desenvolvimento do recorte que ilustra o enigma 

que impulsionou este projeto: o atendimento a uma jovem que, por muitos meses, não 

demonstrava escutar ou reconhecer nenhuma das intervenções do clínico e as construções 

à posteriori que puderam ser pensadas a partir da dinâmica transferencial; ademais, 

pretendemos também pensar sobre o momento enigmático cujos indícios levam a crer que 

alguma mudança se produziu, e que possibilitou à paciente produzir novas questões para si.  

Em relação ao caso, o que capturou o clínico foi justamente a reflexão sobre esta 

possibilidade ou impossibilidade de impacto através de uma das principais ferramentas 

de trabalho: a palavra do analista, encarnada em sua voz, seu tom, timbre, intervalos, 

silêncios, sua ambiência, sua presença. Por outro lado, a palavra do analista está 

intimamente ligada com sua escuta e com sua própria relação com aquilo que é da ordem 

de pathos. Ao avançarmos em nossa investigação, pudemos constatar que também a 

palavra do analista tem relação com o campo erótico. Um analista refém de um 
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formalismo, de uma rigidez burocrática, estaria na direção da recusa do que o erotismo 

teria a produzir. 

A partir deste ponto, apresentaremos cinco capítulos teóricos, cada qual escrito 

como um esforço de diálogo com o capítulo predecessor. No entanto, ao retornar aos 

primeiros capítulos depois de uma primeira leitura geral, será possível ao leitor 

estabelecer novas ligações e novas problemáticas. Cada parte isolada amplia e refina as 

possibilidades de leitura das demais e convida a um jogo dialético que ressignifica novos 

enigmas potenciais. 

O capítulo Constituição Psíquica, central em nosso desenvolvimento, é o ponto 

de partida que permitirá circunscrever as premissas fundamentais para os diálogos 

posteriores. Este capítulo abordará, como base de nossa pesquisa, a leitura freudiana do 

funcionamento psíquico, a experiência de satisfação e o funcionamento dos processos 

primário e secundário, de modo a circunscrever as etapas cruciais e implicações para o 

desenvolvimento psíquico. Eminentemente teórico, este capítulo funcionará como 

premissa fundamental para respaldar a articulação com todas as partes subsequentes. 

Em Modalidades da Fala, preocupamo-nos em investigar as possibilidades de 

leitura para o estatuto da fala no sujeito1 em sua relação com o mundo externo e com o 

outro. Tal texto dialoga intimamente com o caso clínico, e preocupa-se em investigar as 

possibilidades de significação da fala, seja como forma, ou como conteúdo. Descobrimos 

uma pluralidade de leituras possíveis que permitirão uma abertura de diálogos a fim de 

pensar não somente o lugar da linguagem no sujeito, de forma ampla, como seu lugar no 

tratamento clínico e na transferência, em particular.  

                                                           
1 Nesta dissertação, utilizaremos a palavra sujeito de forma equivalente a indivíduo ou pessoa, sem nenhuma 

relação à noção de sujeito do inconsciente, tematizada por Lacan, e que não abordaremos neste trabalho.  
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O capítulo Transferência faz incursão às origens do conceito em Freud, para daí 

pensar em sua aplicação geral dentro da técnica psicanalítica. A leitura lacaniana deste 

conceito, a partir das premissas freudianas, também será pontuada para enriquecer tal 

discussão. Cabe dizer que, a partir do estudo da transferência, encontramos uma brecha 

que ganhou considerável destaque em nossas formulações: os temas da sedução e do 

erotismo, pensados a partir da situação transferencial. Não teríamos avançado nestes 

últimos capítulos se não fosse pela identificação de convites ao aprofundamento neste 

campo. A partir das indicações de Stein, Fédida, Berlinck e Roussillon, descobrimos uma 

seara que entendemos como necessária e benéfica para o debate psicanalítico, passível de 

instigante interlocução com outros campos do saber: a poesia, a literatura, a mitologia. 

No capítulo Sedução, iniciamos um exame rumo ao que descobrimos pertencer à 

essência de nossa pergunta de investigação: o que possibilita a alguém escutar? Fizemos 

incursão à etimologia do termo e à sua leitura no campo da filosofia e mesmo da literatura, 

além de dialogar com as contribuições existentes na literatura psicanalítica, incluindo aí 

a devida contextualização sobre a Teoria da Sedução, que Freud ressignificou em 1897. 

Concluiremos, em alinhamento com o percurso traçado até aqui, que o tema reserva uma 

riqueza merecedora de esclarecimentos, e que concernem justamente ao reconhecimento 

deste fenômeno no campo transferencial. 

Ao discorrermos sobre o Erotismo, descobrimos uma possibilidade de leitura 

muito mais complexa e sofisticada que aquela adotada por Freud no decorrer de sua 

produção. Será possível, com isso, tornar a problematizar a incidência deste elemento na 

clínica, na relação entre analista e paciente.  

Descobrimos o erotismo como força, como campo, como estado, como 

fundamento. Ou ainda, como mola capaz de produzir movimento e transformações. Como 
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questão: interroga os limites, as formas, os lugares constituídos. Coloca em cena a 

continuidade e a descontinuidade. O erotismo é o meio através do qual a palavra pode 

operar seus efeitos de terapéia, e se manifesta – assim nos interessa – na medida em que 

reconhecemos o poder da linguagem sobre a carne. Livre-associativo, o erótico depende 

da existência da linguagem, de logos; está nas dobras imperfeitas onde verbo e carne se 

encontram e se friccionam. 

Uma pergunta se impõe aqui: em que todas estas dimensões interessam para o 

campo clínico, tanto do ponto de vista da técnica quanto da ética? Haveria uma 

metapsicologia da Erótica? Não iremos tão longe pelo momento, mas sustentaremos que 

existem avanços a serem auferidos ao articularmos o inconsciente, o tratamento e o 

erótico. O erótico pode ser pensado, aqui, como um dos resultados possíveis da passagem 

do pulsional ao humano. Mas para que este resultado seja justamente factível, há uma 

série de facetas que merecerão ser pensadas neste trabalho.  

Para as Conclusões, buscamos reapresentar ao leitor as principais consequências 

da leitura que procuramos extrair deste trabalho. Assim, cabe reiterar que os capítulos 

teóricos oferecidos para esta dissertação seriam melhor apreciados se tomados como 

fragmentos de um ensaio. A soma das partes não esgota a miríade de diálogos possíveis 

entre os conceitos apresentados, tampouco apresenta um desfecho linear exato. 

Para concluir, este projeto fará uso de reflexões segundo um eixo claramente 

predominante: o fluxo associativo em franco diálogo com o caso clínico. A partir daí as 

reflexões visam dialogar com o arcabouço da metapsicologia psicanalítica, em busca de 

pontes onde for possível, e de brechas e questões onde não o for. O compromisso, 

gostaríamos de salientar mais uma vez, é para com o enigmático da vivência, mais do que 

para com a produção de uma verdade conclusiva e sem restos. 
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Os caminhos de articulação deste projeto nos apresentaram dois campos. Em um 

deles, foi possível obter maior coerência e unidade, investigamos e apresentamos um eixo 

teórico condutor razoavelmente bem estabelecido a partir da leitura da obra freudiana. O 

segundo campo, por outro lado, nos impôs uma fragmentação e uma heterogenidade que 

contrastam com o primeiro, sem com isso perder em aprofundamento e pertinência. Ao 

contrário, parece-nos que é justamente por estas características que os resultados desta 

investigação revelaram-se tão intrigantes. Produziu-se uma abertura de pensamento que esta 

pesquisa não ousará reduzir, mas tão somente indicar os indícios de suas potencialidades. 

Esta pesquisa não pretende sustentar que advogaríamos um determinado uso do 

erotismo. Estamos concedendo ao tema justamente o estatuto de um desconhecido, de 

uma vivência poderosa e, por natureza, excessiva e contingencial. Estamos, pois, 

simplesmente enveredando pelo estudo deste tema com o objetivo de acolher alguns de 

seus mistérios e de pensar algumas de suas incidências na prática clínica.  

A partir daqui, para que possamos assentar os elementos trabalhados, abrimos o 

espaço para compartilhar o raciocínio tecido. Esperamos que o esforço de articulação 

entre capítulos tão complexos valha ao leitor legibilidade suficiente para produzir as 

ressonâncias tencionadas. 

Uma última observação: O capítulo Caso Clínico será narrado na primeira pessoa 

do singular, dando lugar à voz direta do clínico e respeitando um evento acabado. Todos 

os demais capítulos serão tratados na primeira pessoa do plural. Ainda que um único autor 

assine a produção deste trabalho, fica reconhecido aqui que todo o esforço de articulação 

de ideias só foi possível na medida em que está remetido a um interlocutor imaginário ou 

a um grupo de interlocutores. Assim convidamos o leitor a acompanhar este par-poético, 

procurando ocupar um lugar possível neste diálogo. 
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2. O MÉTODO CLÍNICO 

A experiência não é experimental. Não se pode provocá-la. Apenas se submeter a ela. Antes 

paciência que experiência. Nós esperamos – ou melhor, nós padecemos.  

CAMUS, 2014, p. 13 

 

Se não conseguimos ver as coisas claramente, pelo menos veremos claramente quais são as 

obscuridades. 

FREUD, 19262, p. 124 

 

O psicoterapeuta está, nessa oportunidade, ocupado por situação problemática 

colocando-o em nova posição: deixou de ser portador de um saber e passou a ser alguém em 

busca de palavras capaz de tratar desse íntimo e avassalador mal-estar (. . .) Sabe ter chegado 

a temida e ansiada hora de procurar nele mesmo a palavra representativa do vivido na clínica. 

BERLINCK, 2002, p. 160 

 

 

2.1. Sobre o método 

O método reconhecido para esta dissertação assume as premissas do Laboratório 

de Psicopatologia Fundamental do Núcleo de Psicanálise do Programa de Estudos Pós-

                                                           
2 Dada a importância da contextualização cronológica dos textos de Sigmund Freud e Jacques Lacan, 
utilizados amplamente nesta dissertação, será indicado em parênteses apenas a data da publicação original 
do trabalho destes autores. Tal escolha visa facilitar a leitura e localizar o texto nas Referências ao final 
deste trabalho. Para os demais autores, a data indicada corresponderá somente à data da publicação oficial 
da fonte consultada. 
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Graduados em Psicologia Clínica da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP), sob coordenação do Diretor e Prof. Manoel Tosta Berlinck. Desta forma, 

cabem duas apresentações: tanto da Psicopatologia Fundamental como de seu método, o 

método clínico. 

A Psicopatologia Fundamental busca na clínica a causa para a pesquisa e a teoria, 

privilegiando o resgate da dimensão subjetiva e singular do sofrimento humano. Tomada 

antes de mais nada como uma posição, foi proposta por Pierre Fédida no Laboratoire de 

Psychopathologie Fondamentale et Psychanalyse de l’Université Paris 7 – Denis 

Diderot, com o propósito de discriminar esta abordagem daquela da Psicopatologia Geral, 

criada por Karl Jaspers, esta última como um método que pudesse determinar de forma 

objetiva a classificação das doenças mentais. Em oposição a este modelo, a 

Psicopatologia Fundamental consiste em uma posição específica diante do sofrimento 

psíquico, eminentemente clínica, que pretende escutar o que há de singular em cada 

manifestação de pathos.  

A posição clínica está implícita já em sua etimologia: derivada do grego Kliné, 

representa o ato de inclinação exercido sobre alguém, ato este que requer uma mudança 

de posição. Sobre os primórdios desta posição, Berlinck (2000) comenta: “Trata-se (. . .) 

de uma posição clínica que encontra suas origens no teatro grego do tempo de Péricles e 

na medicina de cidadãos praticada em Atenas, nessa mesma época” (p. 22). E continua: 

“Tanto o espectador como o médico de cidadãos se inclinam (. . .) diante de alguém que 

porta uma voz única a respeito de seu pathos, de sua tragicomédia, mas, também, de seu 

sofrimento, de suas paixões, de sua passividade” (p. 22). Também, trata-se de uma 

posição porque admite a existência de outras posições na polis posições estas que, por sua 

vez, igualmente têm algo a dizer a respeito de pathos. 
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Pathos se traduz por paixão, sofrimento, padecimento, passividade. Trata-se de 

algo que, segundo Berlinck, “vem de longe e de fora” (p. 20), e arrebata o sujeito de uma 

posição de controle e de compreensão, atravessa-o como uma força estrangeira. Assim, 

sabemos que quando pathos acontece, “algo da ordem do excesso, da desmesura se põe 

em marcha sem que o eu possa se assenhorear desse acontecimento, a não ser como 

paciente” (p. 18). Quanto a este poder provocador de pathos, Berlinck assim o situa: 

“pathos é sempre provocado pela presença ou imagem de algo que me leva a reagir, 

geralmente de improviso. Ele é então, o sinal de que eu vivo na dependência permanente 

do Outro” (pp. 19-20). Esta condição de pathos nos ajudará a chegar ao campo do 

surpreendente enigmático, de que falaremos um pouco mais adiante. 

A posição clínica procura fazer de pathos um convite, uma oportunidade para a 

realização de um trabalho: transformar a posição de passividade e padecimento que 

acometeu o sujeito, naquela de produção de um discurso (logos) sobre este sofrimento, 

discurso este de natureza mito-poiética epopeica.   

Para passar a esta posição, no entanto, a Psicopatologia Fundamental elege como 

ponto de partida de tal processo a tomada de uma situação específica como fundadora 

desta busca. Tal situação marca a vivência do clínico como um ponto de impasse, um 

ponto de disjunção entre seu saber e aquilo vivido, momento para o qual lhe faltam 

palavras que deem conta de representar o acontecido. Segundo Magtaz e Berlinck (2012), 

este ponto é chamado de surpreendente enigmático, opera como causa da pesquisa, e 

consiste num “relato do que surpreendeu o clínico em seu estado de atenção flutuante” 

(p. 74). Desta maneira, entenderemos a posição de escuta flutuante em oposição a uma 

postura de atenção proposital, que viria a tentar aproveitar o caso clínico para comprovar 

uma teoria já pré-existente. Tal ação resultaria apenas na “repetição do já escrito e do já 
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sabido” (p. 74). A posição da Psicopatologia Fundamental visa colocar em evidência, 

justamente, o não-escrito e o não-sabido.  

O resultado deste esforço de produção seria chamado de interpretação do caso e 

teria, para o pesquisador, “a função de colocar em palavras – a formulação de uma 

situação problemática – aquilo que ele viveu na transferência e apresentou-se como 

surpreendente enigmático” (p 76). Trata-se, segundo os autores, de “um trabalho de 

associação do clínico pesquisador para superar suas resistências na formulação de um 

problema de pesquisa, e poder ficar livre em sua atenção e favorecer o pensamento 

metapsicológico” (p. 76). O trabalho de pesquisa, a partir deste método, visa superar os 

preconceitos e ilusões que protegem o clínico do contato com a angústia do sem-palavra, 

do sem-pensamento, da surpresa. 

Encontraremos ao longo de nossa dissertação elementos que enriquecem estas 

noções aqui tomadas como premissas norteadoras. Afinal, nosso trabalho visa realizar um 

estudo sobre os componentes eróticos que participam do tratamento analítico. Isto porque, 

de acordo com Magtaz e Berlinck, “o caso (. . .) é um objeto investido libidinalmente pelo 

pesquisador, instigante e erótico (faz ligações). É preciso formular uma questão 

enigmática a partir do que o surpreendeu e traçar um caminho a ser seguido para 

respondê-la, um caminho de ligações” (p. 77).  

O método clínico, por sua vez, é construído por premissas que se propõem a nortear 

a produção de uma experiência particular. Esta é de uma ordem tal que reconhece a busca 

de uma voz única – do clínico – que transforme um contato enigmático com pathos em uma 

articulação discursiva (logos) capaz de transformar a vivência em experiência socialmente 

compartilhada. Esta metodologia requer que uma cena de âmbito clínico, de caráter 

enigmático, seja tomada como causa de um problema que oriente uma pesquisa e esta, por 
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sua vez, sustente um diálogo que leve o pesquisador a circular e visitar outros saberes que 

possam lhe auxiliar a produzir um discurso singular. A experiência depende de que o 

resultado deste esforço seja materializado através da palavra-texto com vistas a um 

compartilhamento com outros. Tal processo parte de uma vivência de algo ainda sem-nome, 

sem forma, para uma obra que chamamos de mito-poiética epopeica que, por isso mesmo, 

seja terapêutica em si. Cabe lembrar aqui que “terapéia, em grego, é o cuidado exercido 

sobre Eros doente” (Berlinck, 2000, p. 21).   

O objetivo final deste método, pois, é a transformação do clínico, através de um 

processo que o convida a se apropriar da posição de autor, de alguém capaz de falar de pathos, 

portanto alguém que aceite e tome partido do arrebatamento promovido por esta força. Para 

isto, o método indica que o pilar que sustenta o movimento de pesquisa é uma posição de 

não-saber, de desconstrução de pré-conceitos, que levem à construção de um saber novo. Isto 

porque, segundo Berlinck, “no início de praticamente todo tratamento psicoterapêutico, há, 

então, um não-saber no paciente transferido para o psicoterapeuta, confrontando-se com a 

condição de porta-marcas, gerando um mal-estar em relação ao sabido” (2002, p. 159) 

Tais implicações trazem a consequência de incitar o clínico a caminhar em direção 

à palavra, de levá-lo a colocar em prática o gesto criativo e de apropriar-se de um lugar: 

“O encontro da palavra laboriosamente buscada, com seu autor, é, também, um ato 

psicoterapêutico, pois quando reconhece a palavra como sua deixa de ser um ortodoxo, 

não mais sofrendo por não encontrar na lógica do mestre o vivido na sua clínica” (p. 162).  

Desta forma, faz parte da posição da Psicopatologia Fundamental que tal trabalho 

transforme o clínico, enriqueça sua posição justamente a partir da visita a outros campos 

de saber relacionados ao pathos psíquico. A pesquisa, em psicopatologia está referida 

portanto, diz Berlinck, à inserção de “mais um logos nos múltiplos logos existentes, 



20 

 

compondo uma tradução que precisa ser constantemente reconhecida, já que é assim que 

se enriquece a própria palavra” (p. 165) 

 

2.2. Sobre a experiência  

Ainda, que devemos entender por experiência? Etimologicamente, a palavra é 

derivada do latim, formada por ex = fora e peritus = encontro, prova. Fazemos a seguinte 

leitura: aquilo que foi obtido no encontro com a realidade. Para além de sua origem no 

latim, Dunker (1999) nos traz a concepção encontrada em Hegel. No alemão, experiência 

escreve-se Erfahrung: “vem de fahren, viajar, vaguear ou realizar uma jornada. 

Ambiguamente ele designa tanto o processo quanto seu resultado” (p. 51). Para nós, 

interessa que pensemos na experiência como este processo de deslocamento, de gestação 

de uma nova forma. 

O mero deslocamento no espaço e a ocupação do tempo não fazem de 

minha viagem uma verdadeira experiência. O que interessa (. . .) é saber 

como essa viagem me transformou, como depois dela não sou mais o 

mesmo que era antes; como me apreendi de forma exterior, a partir de 

fora, a partir de onde não sou, como o radical “ex”, de “experiência” 

sugere. Mas também como vagueei, como experimentei a incerteza, a 

prova, a tentativa em torno de algo, conforme o radical “peri” de 

“experiência” indica. (pp. 51-52). 

Desta forma, o autor aponta que “a experiência é sempre um percurso do sujeito” 

(p. 52). Através do trabalho de elaboração e interpretação em que consiste esta 

dissertação, realizamos um deslocamento de posição entre as crenças prévias e a nova 

situação na qual as questões são ressituadas, ao mesmo tempo em que levam em conta o 

percurso realizado. 
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No âmbito da Psicopatologia Fundamental e, pois, do método clínico, não se trata 

de realizar uma exegese de textos consagrados, mas de compartilhar com o leitor um 

processo de apropriação destes textos para o diálogo com uma vivência íntima e singular 

do clínico-autor. 

 

2.3. Sobre o ensaio 

Nossa opção pelo formato de ensaio encontrou diálogo com o trabalho de Adorno 

chamado Ensaio como forma (2003). O ensaio, segundo o autor, caracteriza-se por uma 

distância em relação a uma pretensão de um destino finalista dado ao pensamento. 

Ademais, o ensaio reforça a articulação com a noção de experiência, como o próprio autor 

assinala: “O ensaio, ao contrário do pensamento dogmático, parte da experiência própria 

de cada um” (p. 20), e logo a seguir, diz que “é da natureza do ensaio como forma não 

querer alcançar um conhecimento que esteja além da própria experiência, pois todo 

conhecimento que se outorga definitivo está determinado a se cristalizar” (p. 20).  

O estatuto que Adorno confere ao ensaio torna possível sua articulação com as 

premissas do método clínico e este trabalho visa colocar tal dimensão em destaque: “o 

ensaio busca sair dessa contradição, a partir da própria contradição, ou seja, seu objetivo 

nada mais é do que a busca de um conhecimento (geral, mas não totalizador) a partir da 

própria singularidade” (p. 21). Não desejamos, com isso, insinuar que só o conhecimento 

ensaístico pode ter serventia, atestamos tão somente a pertinência em se articular a 

produção de um discurso singular ao formato de ensaio. Isto não implicaria na recusa de 

outras posições e mesmo de estilos diante do sofrimento e do saber.  

Neste texto, os fenômenos da sedução e do erotismo pensados na transferência 

surgiram a partir de uma vivência aparentemente pobre em dados vividos. Curiosamente, 
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estudaremos o poder mágico, hipnótico, erótico da palavra a partir do encontro com 

alguém que pareceu tratar a palavra do analista como nada! Tal ocorrência foi intensa e 

mobilizadora o suficiente para sustentar esta obra. Por fim, concluímos com Berlinck 

(2000): “‘Psicopatologia’ literalmente quer dizer: um sofrimento, uma paixão, uma 

passividade que porta em si mesmos a possibilidade de um ensinamento interno que não 

ocorre a não ser pela presença de um médico (pois a razão é insuficiente para proporcionar 

experiência)” (p. 21). É nessa possibilidade de ensinamento que estamos interessados 

com este trabalho, isto é, neste gesto em busca de palavras que confiram justiça a uma 

vivência ainda impensada. 
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3. CASO CLÍNICO 

Quando Beatriz (nome fictício) chegou ao meu consultório, estava com cerca de 

19 anos. Apresentava uma postura física peculiar, ombros caídos, cabeça baixa, seu 

cabelo encobrindo o rosto, e o volume de sua voz era notavelmente baixo, o que, a mim, 

já se afigurou como ambíguo: uma voz que não consegue – ou não deseja – se fazer ouvir, 

chamou muito a minha atenção.  

Sua queixa inicial era a de que se sentia morta em suas relações com os outros. Não 

conseguia expressar-se, como se estivesse apagada nas cenas – eram suas palavras. Contou 

que era virgem e que nunca havia beijado ninguém. Durante o final do primeiro ou segundo 

mês de seu atendimento comigo, contudo, ficou com Leonardo – um rapaz de quem era 

próxima, e que trabalhava como balconista, fazendo sanduíches, na padaria que ela 

frequentava diariamente perto do seu trabalho. Começaram a namorar na mesma ocasião.  

O que se seguiu neste namoro foi uma série de repetitivas indagações sobre o valor 

daquela relação: se ela amava Leonardo ou não, se ele era confiável, se a traía, se suportaria 

esperar para ter relações sexuais com ela somente depois do casamento, o que, para ela, 

seria condição sine qua non, visto que era religiosa. Contava que era sempre ele quem 

tomava as decisões do casal. Diante de um impasse, a opinião dele era o ponto de partida 

para o diálogo. Se brigavam e ele queria terminar o namoro, por exemplo, ela apenas 

respondia coisas como: por mim, tudo bem, com uma atitude que pareceria querer denotar 

indiferença ou descaso. Nas sessões seguintes aos rompimentos, entretanto, se perguntava 

novamente se deveriam voltar a namorar, se ela de fato ainda o amava, etc. Neste 

movimento, era como se a escolha certa fosse sempre aquela que ela não havia tomado.  

Sua família era bastante religiosa. Os pais eram separados e, após a ruptura, sua 

mãe juntou-se com um novo companheiro, sendo todos eles praticantes, frequentavam 
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suas igrejas assiduamente, assim como Beatriz. Contou que sua mãe era muito exigente 

e rígida com ela, oferecendo-lhe conselhos ameaçadores, algo como cuidado com suas 

escolhas, ou irá acabar pobre, ou então não se envolva com fulano, ou irá acabar infeliz 

e sozinha. Em outras ocasiões, quando Beatriz chegava à noite em casa, sua mãe 

perguntava onde ela estava até tarde – quando Beatriz fazia hora extra em seu trabalho ou 

quando ia até a academia de ginástica – e a filha não respondia nada. Era possível notar 

um movimento duplo, aqui, por parte de Beatriz: à mãe, respondia com rebeldia, como 

uma forma de desdém para com seus conselhos, talvez desejosa em deixar a mãe fantasiar 

que a filha fosse mesmo uma vadia, que estivesse desencaminhada (nas palavras da mãe), 

etc. Por outro lado, segundo seus relatos, embora não admitisse para a mãe, posso 

especular que talvez ela comprovasse fielmente o imperativo materno: Não, mãe, não 

terei homem nenhum. Sim, mãe, quando me envolver com algum homem, ficarei 

condenada à infelicidade.  

Contou-me também – com poucas informações – de algumas cenas de abuso 

sofridos na infância, quando tinha entre sete e nove anos. Foram dois tios que lhe 

acariciaram em ocasiões diferentes – mais de uma vez. Diz que nunca havia contado isto 

a ninguém, a não ser para uma amiga que, recentemente, desconfiou de seu 

comportamento e lhe perguntou se já havia sofrido algum tipo de abuso. Segundo Beatriz, 

portanto, eu era o segundo depositário dessa notícia.  

As reações transferenciais que experimentei por um período considerável de seu 

atendimento são dignas de nota: meu estômago roncava durante algumas de nossas 

sessões. Vale notar que ele não roncava em meus atendimentos anteriores nem nos 

posteriores ao seu horário, somente com Beatriz. Ademais, por algumas sessões, 

experimentei um sono intenso enquanto ela relatava alguma passagem de seu dia-a-dia, e 

uma irritabilidade com a sua presença.  
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A minha fala durante as sessões ocorria no meio de uma dinâmica bastante 

ilustrativa deste impasse: eu não era convidado a falar. Não me dirigia perguntas, não 

havia momentos de silêncio, pois sua narrativa ocupava todo o espaço das sessões. Não 

me olhava diretamente, pelo tempo em que esteve sentada no sofá. Assim, escutei Beatriz 

por vários meses. E com alguns meses de tratamento convidei-a ao divã, algo rapidamente 

aceito por Beatriz. Fiz isso ciente de que tentava me proteger de algum constrangimento 

de minha parte, podendo assim me sentir mais à vontade para lidar com o estado de 

perplexidade suscitado nos atendimentos. 

Às pontuações que eu fazia em seu relato – precisava interromper sua fala – ela 

operava de forma sistemática: Isso me fez lembrar de uma cena em que..., e deste modo, 

emendava em uma série de descrições similares que convergiam para sua história inicial. 

Assim, sua fala rapidamente apagava os vestígios de qualquer coisa que eu houvesse dito. 

Como primeira impressão, diria que minhas pontuações não produziam novas 

associações, não produziam questão, não abriam a cadeia associativa. Especulo se Beatriz 

fazia algum esforço para não me demonstrar qualquer alteração em seu discurso, como se 

quisesse esconder ali, no consultório, os efeitos que minha fala e minha presença 

poderiam causar nela.  

Parece relevante pensar nesta transferência peculiar, sob a forma de uma evitação: 

não dirigir-me afetos nem palavras, não compartilhar ali suas expectativas sobre o 

tratamento. Uma assepsia mórbida. Eis o que posso tentar formular sobre sua transferência: 

o enorme empenho em não me demonstrar nada do que eu pudesse causar nela.  

Retorno ao relato. Por alguns meses de atendimento, seu discurso apresentava a 

seguinte dinâmica: quando estava com o Leonardo, sentia que não gostava dele e pensava, 

então, em terminar. Quando terminavam – o que, segundo seus relatos, aconteceu umas 
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oito vezes em três meses – dizia que sentia saudades e que achava que gostava muito dele. 

Depois de alguns meses de idas e vindas com Leonardo, Beatriz rompeu de vez este 

namoro e conheceu um novo rapaz na academia: Sérgio. Começaram a namorar, 

inicialmente, de acordo com a mesma dinâmica da relação anterior.  

Em supervisão, discuti por diversas vezes sobre o desafio de localizar o ponto em 

que as intervenções poderiam melhor ocorrer. Como articular seu pathos e sua narrativa, 

com o que se passava nas sessões? Se minha fala parecia ignorada, como tornar a falar? 

Que pensar desta modalidade de transferência? Por onde começar o trabalho de abertura 

de seu casulo narcísico? Ademais: por que me senti tão capturado e insisti tanto em lidar 

com este enigma?  

Levou um pouco mais de um ano para que me dirigisse uma pergunta ou que 

pronunciasse meu nome. Até ali, havia experimentado diferentes formas de intervenção. 

Durante algumas sessões fui mais incisivo e diretivo, em outras me mantive em silêncio 

por longos minutos, sempre experimentando ângulos diferentes para manejar o trabalho.  

Ao pensar em recortes de sessões que pudessem ilustrar este enfoque do meu 

relato, lembrei-me de uma intervenção feita aproximadamente depois de 18 meses de 

atendimento. No meio de um dos relatos descritivos da paciente, disse-lhe o seguinte: 

ANALISTA - Espere, espere (interrompendo alguma fala sua)... Por que você está 

me contando isso? 

BEATRIZ - Como assim? 

ANALISTA - Por que está me contando esta história? 

(silêncio) 

BEATRIZ - Para te explicar o que aconteceu. 



27 

 

ANALISTA - Para mim, isso já está muito bem explicado. 

(silêncio) 

ANALISTA – O que será que você deseja ao repetir tanto essa história? Quer me 

deixar quieto? 

BEATRIZ - Acho que quero te ajudar a me ajudar... 

(silêncio)  

BEATRIZ - Tenho muita dúvida se tenho algo a ver com isso tudo que me acontece. 

Não ter sido sequer incluído em uma relação é diferente de me impor como 

presença para, a partir daí, me fazer ausente. Somente agora, meses depois, me ocorre 

pensar que foi o que fiz neste episódio. Pergunto se foi preciso que eu insistisse em 

afirmar a minha presença e buscar reconhecimento ali naquele espaço, para que, em um 

momento posterior, minha presença pudesse ser rebaixada. Precisei reivindicar o 

reconhecimento de minha presença para só depois trabalhar com a premissa de que não 

era a mim que ela se dirigia, e poder tentar fazer uso da “outra cena”, objeto de 

investigação de uma análise. 

Também, parece sempre difícil avaliar o impacto de uma intervenção. Algumas 

semanas depois deste ponto, Beatriz começou a trazer material novo para as sessões, 

percebendo novos tons de tristeza: como às vezes era cruel com seu novo namorado, como 

se sentia infantilizada ao esperar um príncipe encantado, como se surpreendia por nunca 

ter chorado pelos abusos sofridos, passou inclusive a se questionar se os abusos de fato 

aconteceram. Em alguns momentos, ao invés de rir com desafetação diante das falas do 

namorado – como fizera diversas vezes – chegou a chorar por se dar conta de que ela era 

a causadora de alguns dos desentendimentos entre eles. Eu mesmo, por tantos meses 
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sisudo diante do estranhamento de nossa dinâmica transferencial, reconheço, a partir de 

algum momento, trechos em que meus apontamentos eram ditos em outro tom, talvez 

com mais humor. 

Tendo a crer que algo desta intervenção, ou da tática adotada com relação a 

Beatriz, tenha colaborado para novos efeitos em seu discurso. No entanto, o que parece 

mais capturar a minha atenção é um encadeamento de indagações em que uma questão 

convida outras questões: o que houve durante o processo, que possibilitou ou favoreceu 

uma mudança de discurso razoavelmente consistente, isto é, que pôde ser sustentada ao 

longo do tempo? Poderíamos dizer que Beatriz passou a se interessar por novas questões? 

Seria esta transformação em seu discurso fruto de um amadurecimento linear do 

tratamento, ou o resultado de alguma mudança no manejo da transferência? Teria sido 

uma mudança apenas pontual e passageira? Em que medida houve superação de 

resistências? Em que medida ela pôde escutar algo novo a seu respeito? Se formos mais 

ousados: até que ponto a mudança de Beatriz não se operou como reflexo de uma 

mudança do clínico? 

O interessante neste ponto de virada diz respeito ao misterioso ponto em que algo 

pôde ser ligado dentro dela – que possibilitou a minha inclusão na cena, ainda que de 

forma incipiente – e uma capacidade de perceber suas questões internas desde outro lugar, 

outra posição. Dou destaque aqui ao fato de Beatriz passar a poder compartilhar comigo 

sua contradição: reclamo de minha busca por amor, e me descubro como provocadora 

de alguns conflitos. Por que faço isso? 

O que adquire estatuto de enigmático se produziu em fases: em primeiro, cabe 

pensar no estado de ansiedade que o clínico enfrentou ao suspeitar, ou constatar, que suas 

intervenções não produziam efeito. O presente trabalho admite sua dívida para com este 
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afeto: o clínico entrou em um estado de ânsia questionadora e buscou na teoria algum 

suporte e interlocução. Em segundo, impõe-se o questionamento sobre a natureza da 

resistência: o que impediu que questões se produzissem dentro do tratamento? Em 

terceiro, e é neste ponto que se dá início ao trabalho de pesquisa: o que possibilita que 

questões se produzam? Ainda que aparentemente próximas, há um deslocamento 

marcante de uma questão a outra. A terceira questão deve vir antes da segunda. 

O atendimento foi interrompido por Beatriz ao final do segundo ano de tratamento 

e seria possível pensar em outras questões, que ultrapassariam os limites deste projeto. O 

motivo da interrupção esteve relacionado a dificuldades financeiras e a uma intenção de 

buscar um atendimento coberto por seu novo plano de saúde. Certamente existe a tentação 

de investigar os aspectos da transferência que possam ter influenciado este desfecho. Para 

este trabalho, contudo, é preciso renunciar a algumas curiosidades para poder iniciar, a 

partir daqui, o esforço de sistematização, investigação e articulação da situação enigmática.  

Deixamos ao leitor, pelo momento, a fala derradeira – e emblemática – que Beatriz 

entregou ao clínico ao despedir-se, à porta: se eu precisar, posso voltar? 
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4. CONSTITUIÇÃO PSÍQUICA E DA LINGUAGEM  

 

4.1. No princípio era o grito  

Que é a demanda? É aquilo que, a partir de uma necessidade, passa por meio do 

significante dirigido ao Outro3. 

LACAN, 1957-1958, p. 91 

 

Convocamos este capítulo para articular a primeira parte dos resultados de nossa 

pesquisa. Uma parte considerável deste trabalho poderá ser feita através de uma série de 

diálogos com textos dedicados à questão da constituição psíquica e do advento da 

linguagem. Tais itens serão abordados de forma estruturada, de modo a apresentar um 

curso suficientemente legível ao leitor. 

Antes de pensar no estatuto da fala, propomos adentrar no estudo sobre seus 

fundamentos. Abordamos a questão a partir do estado de neotenia4 em que o bebê chega 

ao mundo, passando pela experiência de satisfação, conceituada por Freud, introduzindo, 

assim, a questão da demanda.  

Faremos uso de uma cena que ajudará a ilustrar o contexto referido: o recém-

nascido, em condição de desamparo, encontra-se sob os auspícios da mãe, que lhe presta 

toda sorte de cuidados: amamentação, higiene, atenção a doenças, dores, funções 

                                                           
3 Utilizaremos aqui, e em toda a dissertação, a grafia ‘Outro’, segundo a teorização de Jacques Lacan, para 
designar uma figura que ocupa um lugar de assimetria em relação ao sujeito, oriunda originalmente da mãe 
enquanto cuidadora do recém-nascido; a grafia ‘outro’ será aplicada quando esta outra pessoa ocupar um 
lugar de equivalência, como semelhante. 
4 Segundo o livro Etimologia de termos psicanalíticos, diz-se de um bebê que “nasceu prematuramente, no 
sentido de que apresente, em relação a qualquer espécie do reino animal, uma prolongada deficiência de 
maturação neurológica e motora, que o deixa num estado de absoluta dependência e desamparo” 
(Zimerman, 2011, p.186). 
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corporais (se urina, se evacua, se respira, se mama), além do processo de ninar e falar 

com a criança. No decorrer deste processo, a cada nova ocasião em que o bebê chorar e 

se manifestar, a mãe tenderá a interpretar estes sinais como imbuídos de um significado: 

se é um choro de fome, de sono, de dor, por exemplo. Este processo constituirá um 

aprendizado, com consequências decisivas tanto para a mãe como para o bebê.  

A partir deste cenário ilustrativo, diremos que, paulatinamente, a mãe passará a 

nomear o choro deste bebê: Você está chorando porque tem fome, vou lhe dar leite”, ou 

“Este choro é de sono, vou deitá-lo e colocá-lo para dormir”. Esta discriminação passa 

pelas sutilezas que podem denotar que os diferentes sons emitidos pelo bebê venham 

significar coisas distintas. Ademais, importa menos a fala que acompanha este gesto da 

mãe – e a exatidão da tradução em questão – do que o fato de que ela atribua um sentido 

ao choro e ofereça uma determinada resposta. Afinal, ao conversarem com os bebês, os 

adultos estão introduzindo-os no mundo da linguagem, convidando-os a se tornarem 

falantes. Dirigem-se ao bebê, antecipando uma capacidade de resposta: “Junte-se a nós, 

comunique-se conosco! É assim que fazemos!” 

Para além de uma descrição supostamente objetiva destas cenas, sempre 

singulares, queremos teorizar sobre o momento em que a linguagem é apresentada ao 

bebê. Diremos que o grito que a mãe recebe do bebê, ela gradualmente o transformará em 

um apelo por algo – por fome, sono, toque –, dando nome a este apelo e fazendo-o passar 

na linguagem. Quanto acerto existe, portanto, na expressão língua materna! 

Introduzidas estas cenas ilustrativas, façamos agora uma incursão a Freud para 

localizar os pontos que ele assinala como fundamentais para a leitura deste processo e 

para levantar questões sobre seu contexto. Em Projeto Para Uma Psicologia Científica 

(1895) Freud apresenta sua primeira teorização sobre o aparelho psíquico e dedica-se, em 
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especial, a pensar na gênese do psiquismo, apontando para a importância daquilo que 

chamará de ação específica. Diante de um acúmulo de tensão motora de ordem 

endogâmica, o organismo do recém-nascido, até então em estado de repouso psíquico – 

especialmente em seu contexto intrauterino – se vê incapaz de prover os fins necessários 

para a atenuação de tal tensão: encontrar o acesso ao leite através do seio, por exemplo. 

Seu estado de descoordenação motora ainda é generalizado. Para que tal descarga possa 

acontecer, o que seria necessário diz respeito a uma ação específica vinda do exterior. 

Sigamos com o Freud para falar da qualidade de tal organismo:  

O organismo humano é, a princípio, incapaz de promover essa ação 

específica. Ela se efetua por ajuda alheia, quando a atenção de uma pessoa 

experiente é voltada para um estado infantil por descarga através da via de 

alteração interna. Essa via de descarga adquire, assim, a importantíssima 

função secundária da comunicação (p. 370, grifos do autor) 

A ajuda alheia a que Freud se refere, ele a chama de Nebenmensch no original, 

termo alemão que se traduz por algo como o humano ao lado, a mãe, podemos dizer. É 

através deste humano ao lado que é possível ao bebê, que experimenta um acúmulo de 

tensão provinda de suas fontes internas, encontrar uma via de descarga, posto que é 

incapaz de operar esta descarga sozinho. Sem a introdução do seio na boca do bebê, a 

descarga não se efetivaria. 

Freud dará a este momento o estatuto de um conceito, por ele chamado de 

experiência de satisfação: “A totalidade do evento constitui então a experiência de 

satisfação, que tem as consequências mais radicais no desenvolvimento das funções do 

indivíduo” (1895, p. 370, grifo do autor). Entende que, pelo fato da mãe realizar uma ação 

que toma o caráter de específica, é esta ação que se liga às cargas pulsionais do bebê para 

que a descarga se realize. A satisfação é tributária, portanto, desta ação específica a qual 
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leremos também como enigmática, visto não se tratar de um ato que possa ser 

generalizado para todos os casos. Algumas produzirão o efeito de descarga, outras não. 

Torres, em aguda leitura das implicações desta mesma experiência, assim sintetiza 

o conceito freudiano: “A ação específica se relaciona de modo direto à Not des Lebens5, 

à urgência experimentada pelo humano diante de algo de que não consegue se livrar nem 

resolver. Para Freud esse é o ponto zero da ação específica” (Torres, 2011, p. 69). Há uma 

energia que vibra no nascente, uma tensão que tende ao acúmulo, e cuja descarga, 

somente se dará através de uma ação favorável vinda deste Outro. 

Neste ponto introduzimos o lugar que Freud atribuía à apreensão da linguagem 

em relação ao tempo de desenvolvimento do recém-nascido. 

A inervação da fala é, a princípio, uma via de descarga (. . .) é uma parte 

da via que conduz à mudança interna, que representa a única descarga 

enquanto não se redescobre6 a ação específica. Essa via adquire uma 

função secundária ao atrair a atenção da pessoa que auxilia (geralmente 

o próprio objeto de desejo) para o estado de anseio e aflição da criança; 

e, desde então, passa a servir ao propósito da comunicação, ficando 

assim incluída na ação específica. (1895, p. 421, grifos do autor) 

Atentemos para a conclusão que se deduz do que diz Freud: a precipitação da fala 

é uma parte da via que conduz à mudança interna. Entendemos que, aqui, Freud estabelece 

a relação da fala como meio para a efetuação de uma mudança. A fala se associa, assim, 

                                                           
5 Outra expressão do original em alemão, tal como escrita por Freud. Torres, aqui, empresta a tradução de 
Lacan em seu seminário VII, para entendê-la como Urgência de Vida, Pressão em Direção à Vida. 
6 Notemos a escolha da palavra: redescobrir a ação específica. Trata-se de, através da fala, reencontrar a 
ação que possibilite a descarga e a vivência satisfação originalmente experimentada. Interessa-nos esta 
observação pois, a nosso ver, ela denota que esta ação específica virá a se constituir no primeiro objeto da 
percepção do bebê. 
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à ação que conduzirá à satisfação. Muitas implicações podem ser extraídas desta fala, a 

principal delas sendo a própria mola mestra do tratamento analítico: através da fala, 

propiciar efeitos internos em relação à pressão exercida pelas pulsões. 

O complemento de Freud para este momento consta a seguir: “A informação sobre 

o grito do próprio sujeito serve para caracterizar as lembranças que provocam desprazer 

e para convertê-las em objetos da atenção: está criada a primeira categoria de lembranças 

conscientes. Pouco falta agora para inventar a fala” (pp. 421-422, grifo do autor). É 

através destas lembranças conscientes que Freud localiza o que chama de função 

judicativa (p. 421), como parte das funções do ego incipiente. Tais traços da experiência 

de satisfação, Freud os chamará de traços mnêmicos. Estes traços – impressões sensoriais, 

sonoras, olfativas, tácteis, etc. – ficarão inscritos no psiquismo como marcas associadas 

à experiência fundante de satisfação.  

Cabe ampliar nossa lente de observação sobre esta passagem da função judicativa 

para tomarmos contato com a noção da demanda. Devido ao fato do aparelho psíquico do 

bebê ainda não ser suficientemente maduro, tal vivência será experimentada como uma 

alucinação por parte do mesmo. Houve um estado de tensão e houve uma ação que 

promoveu uma descarga dessa tensão, propiciando satisfação. Mas o bebê ainda está 

longe de conceber uma separação entre seu corpo e o mundo externo. Quer dizer que o 

bebê ainda não se vê como discriminado do objeto. Este outro que o ajudou, o bebê ainda 

não o percebe como tal, como um ser separado dele, e tal reconhecimento só se dará 

gradualmente, em fase posterior. Uma segunda implicação advém desta hipótese: nas 

próximas vezes em que tal estado de necessidade irromper, o bebê tenderá a alucinar 

novamente a experiência primeira, tal como ficou registrada nele. Experiência esta que, 

por mais que reproduza o fundamental da ocasião, isto é, que o seio da mãe novamente 

forneça o leite para o bebê, por exemplo, será parcialmente diferente desta nova cena em 
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relação ao tempo da vivência inicial. A experiência vivida no tempo primeiro, chamemos 

de A, terá diferenças da experiência vivida no tempo segundo, chamemos de B. O que 

houver de resto, de diferença, de déficit em relação à experiência A, fundará um campo 

no psiquismo que notará esta diferença e que tenderá a querer retificá-la, a ponto de 

igualá-la à experiência original. Será este empreendimento que Lacan chamará de campo 

da demanda e do desejo.  

A demanda consistirá, portanto – a partir das vivências subsequentes de acúmulo 

de tensão endógena, e das ofertas de objetos para alívio do lactente –, na diferença que 

faltou para que a satisfação segunda fosse idêntica à experiência original. O mesmo valerá 

para as falhas que surgirem neste processo: tempo de ausência da mãe, falta de leite, etc. 

Poderíamos muito bem chamar esta diferença de um estado de frustração, de decepção, 

quiçá de trauma. Trata-se de um pressuposto que tem, aqui, valor de experiência mítica. 

Freud chamou o objeto do primeiro encontro de satisfação de das Ding, a Coisa, 

em seu Projeto (1895), algo sem nome e do qual a linguagem tenta sempre se aproximar. 

Contudo, é Lacan quem irá alçar esta expressão ao estatuto de conceito. Ao estudar este 

trabalho em seu Seminário 7 (1959-1960), dirá da Coisa que ela é “o que do real padece 

do significante” (p. 152), ou seja, que carece de inscrição na linguagem. Aliás, é para 

tentar reencontrar das Ding que a linguagem virá a ser assimilada. Nas palavras do autor 

francês, a linguagem busca cingir a Coisa. 

Para aprofundar as implicações destas passagens, emprestamos também as 

contribuições de Quinet (2011), que faz uma leitura baseada nesta mesma experiência, 

sublinhando outras implicações. Será entre o grito e a demanda que surgirá a fala: 

Para abordarmos a questão da demanda precisamos introduzir a mãe 

como o Outro provedor, o Outro que traz o objeto que satisfaz a 
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necessidade. Para que isto ocorra, é necessário que esse Outro provedor 

dê uma significação ao grito daquele ser que está ali, ser vivente, que 

se agita e grita com fome, ou seja, excitado pela necessidade de comer. 

É preciso que a esse grito seja atribuído a significação de um apelo, de 

um pedido, transformando a necessidade que se expressa no grito em 

uma demanda (p. 88) 

Somado a esta significação, “temos aí a situação do neném com fome e que se 

depara com o objeto que vai satisfazer essa necessidade. (. . .) Há um “objeto” que entra 

no espaço “perceptivo” do sujeito (. . .) e essa impressão constituirá o traço da presença 

desse objeto” (p. 87). 

Em ambas as menções, deparamo-nos com duas ideias de grande ressonância: (i) 

através da nomeação do choro do bebê, a mãe introduz o mesmo em um circuito: acúmulo 

de tensão motora > choro > atribuição de significado > resposta. Dependendo do choro 

ou, mais precisamente, da significação da mãe, a resposta do ambiente poderá ser 

diferente; (ii) ao apresentar um objeto (ou ação) específico para o choro, a mãe começa a 

introduzir um universo de repertório de objetos, apresentando ao bebê uma relação 

permanente de encontro-desencontro, com o objeto primordial, a Coisa. Cada estado de 

acúmulo de tensão pede um ‘algo’ que precisa ser discriminado, nomeado. 

Torres (2011) dirá que esta experiência de satisfação funda o aparelho psíquico, 

assim como funda o processo primário: 

Essa atribuição de sentido, no conjunto da ação específica, transforma o 

choro em demanda diante do desejo inaugurado. O segundo evento é o 

próprio desencadeamento do funcionamento do aparelho, quando, a 

partir de então, funcionará em torno dessa experiência original (p. 70) 
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Ou seja, a experiência original de satisfação funda o princípio do prazer e passará 

a mobilizar a produção de tensão nervosa em busca de vivências de descarga. Ainda, há 

aqui uma consequência necessária desta leitura: a discriminação entre a necessidade, 

advinda da fome e expressa em forma de choro – de ordem instintual – e a demanda, isto 

é, tudo aquilo que o bebê recebeu junto com o leite – o mamilo, os cheiros, a presença, o 

calor, etc. – que registrou como fazendo parte da experiência da satisfação, e que não está 

ligado à necessidade fisiológica. Tomemos esta demanda, portanto, como demanda de 

retorno ao estado de satisfação primeiro, tornar o momento B idêntico ao A, e que mais 

tarde irá adquirir os contornos de uma demanda de completude, demanda de ser amado e 

restituído pelo Nebenmensch, o Outro, como abordaremos a seguir.  

Para todo este entorno que envolveu a experiência e que não se esgota com o 

objeto da necessidade – no caso, o leite –, o pequeno sujeito precisará contar com a 

linguagem para tentar apreender algo dele. Ou seja, a introdução da linguagem virá 

justamente constituir uma tentativa de contorno, de aproximação, de nomeação deste 

objeto de insatisfação. Como diz Quinet (2011), “a necessidade tem sempre um objeto 

que a satisfaz, (. . .) se situa no registro da etologia. A necessidade se encontra do lado do 

animal (. . .). Não é o caso para os seres falantes”. (p. 89). A demanda, por sua vez, “está 

nesse apelo (grito interpretado como dirigido ao Outro da assistência) que o sujeito faz 

em busca de um complemento que é o objeto que pode satisfazê-lo. E nessa demanda se 

desenrola o desejo” (p. 88).  

Para nossas explorações, importa pensar na ideia central contida nestes 

parágrafos: a de que qualquer fala é uma parte integrante desta demanda em seu sentido 

mais amplo. Haveria, portanto, em toda fala, um compromisso com um projeto inexorável 

de reencontro com uma experiência de satisfação plena que passa a ser suposta pelo 
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indivíduo. A fala procuraria, sempre em vão, se aproximar da Coisa, isto é, aquilo em B 

que jamais corresponderá a A. 

É precisamente pelo fato de assumir uma linguagem que o antecede que podemos 

pensar o humano como estando inscrito no circuito da demanda. A cada vez que articular 

palavras, aquele já participa de uma forma de demanda. Quinet dirá que “o enunciado é a 

própria dimensão da demanda, a qual não visa a um objeto, e sim ao Outro a quem dirijo 

minha fala: ela é um apelo ao Outro” (2011, p. 89). Desta forma, “toda fala é uma 

demanda” (p. 89), ou seja – e aí pensemos em exemplos cotidianos – mesmo uma fala 

não informativa, não explicativa, que não organiza algo que queira do outro, uma fala 

desqualificadora, mesmo esta haverá de ser pensada como demanda, portanto, menos pelo 

seu conteúdo do que por sua forma, sua estrutura e por seu destinatário intrínseco, seu 

interlocutor íntimo.  

E quais são as implicações desta hipótese? Antes de qualquer coisa, que toda fala 

implica em uma busca, uma reivindicação, ainda que seu emissor não reconheça esta 

origem. Esta demanda consiste em uma tentativa de retorno a “um estado anterior de 

complementação que o sujeito supõe existir ou ter existido” (Quinet, 2011, p. 88). Será 

este objeto que terá a denominação de objeto a na formalização de Lacan: é ele que causa 

o desejo, que o impulsiona, o magnetiza, que sustenta suas iniciativas eróticas em direção 

à vida, através da linguagem e através do Outro. Retenhamos estes elementos por 

enquanto: a relação entre este objeto mítico, a fala e as iniciativas eróticas. 

É importante manter esta ideia em foco: a fala se presentifica porque surgiu como 

ponte com o Outro, originalmente o responsável por tal ação específica. Reencontraremos 

a ratificação das mesmas implicações nos capítulos seguintes. A fala se constitui em um 
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âmbito peculiar, com dois atores: o pequeno sujeito, vulnerável, dependente, imaturo; e 

o Outro, provedor, presente, onisciente, aquele que sabe do que preciso. 

Sobre esta dimensão do impacto da presença do Outro e a dimensão da linguagem, 

encontraremos considerações relevantes em um dos primeiros trabalhos de Lacan, 

publicado em 1936, chamado Para-além do princípio de realidade, no qual diz: “A 

linguagem, antes de significar alguma coisa, significa para alguém” (p. 86), e aborda sua 

pertinência clínica logo a seguir: “O que ele [o paciente] diz, com efeito, pode ‘não ter 

nenhum sentido’, mas o que ele lhe diz contém um sentido.” (p. 86, grifo do autor). Antes 

da fala trazer um sentido em seu conteúdo particular, ela já apresenta um sentido pelo 

simples fato de estar sendo dita para alguém. Que este alguém testemunhe, entenda, 

decifre, atenda, responda, silencie, reaja, tal finalidade – frequentemente alheia à 

consciência, que evita esta condição – está remetida ao campo da demanda. Com relação 

a esta indissociabilidade, Lacan atestou (1959-1960):  

A experiência de satisfação do sujeito é inteiramente suspensa ao outro, 

àquele que Freud designa com uma belíssima expressão (. . .) o 

Nebenmensch (. . .) É por intermédio desse Nebenmensch, como sujeito 

falante, que tudo o que se refere aos processos de pensamento pode 

tomar forma na subjetividade do sujeito. (p. 53) 

 Passaremos, agora, ao desenvolvimento da etapa seguinte desta construção. 
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4.2. Processos primário e secundário  

Alguma coisa tria, criva de tal maneira que a realidade só é entrevista pelo homem, 

pelo menos no estado natural, espontâneo, de uma forma profundamente escolhida.     

O homem lida com peças escolhidas da realidade  

LACAN,1959-1960, p. 62 

 

Cabe descrevermos, na medida do possível, a leitura de uma perspectiva 

adjacente, que também deve ser considerada para as consequências que tentaremos extrair 

nos capítulos seguintes. Esta perspectiva diz respeito à noção de processos primário e 

secundário, de relevância para nosso percurso. 

A experiência de satisfação primeva, ilustrada anteriormente, será tomada como 

paradigma de buscas futuras. Dito em outras palavras, para o bem ou para o mau, este 

momento produzirá consequências fundantes na organização psíquica do sujeito.  

No capítulo já referido do Projeto, dedicado à discriminação entre processos 

primários e secundários, Freud está dedicado a encontrar uma elucidação para explicar 

como o organismo passa a distinguir percepção – atrelada à ideia de realidade – e ideia – 

atrelada à noção de lembrança (entenda-se: da experiência de satisfação). Utilizaremos a 

discriminação que Freud faz ao abordar este tópico, aqui, pela primeira vez em sua obra: 

A catexia de desejo, levada ao ponto de alucinação (. . .) são por nós 

designadas como processos psíquicos primários; em contrapartida, os 

processos que só se tornam possíveis mediante uma boa catexia do ego, 

e que representam versões atenuadas dos referidos processos primários, 

são descritos como processos psíquicos secundários. Ver-se-á que a 

precondição necessária destes últimos é a utilização correta das 
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indicações da realidade, que só se torna possível quando existe inibição 

por parte do ego (p. 379, grifo do autor). 

Antes de prosseguir, fazemos notar a questão relacionada ao uso do termo 

alucinação. Devemos inserir neste momento uma conclusão que Freud extrai deste 

raciocínio e que diz respeito ao papel da lembrança. A cada vez que a necessidade, que o 

empuxo pulsional se fizer notar no sujeito, haverá uma tendência de rememoração da 

experiência de satisfação originalmente vivida. Uma vez fundado o circuito da 

experiência de satisfação, tal trilhamento será ativado sempre que tais impulsos se 

manifestarem novamente.  

Ocorre aí um movimento de reconstituição da presença do objeto a partir de uma 

alucinação. Diz Freud: “Não tenho dúvida de que na primeira instância essa ativação do 

desejo produz algo idêntico a uma percepção – a saber, uma alucinação” (p. 372, grifo 

do autor). Dirá logo a seguir que, em consequência de as alucinações subsequentes 

trazerem diferenças circunstanciais em comparação à primeira experiência, “quando uma 

ação reflexa é introduzida em seguida a esta, a consequência inevitável é o 

desapontamento” (p. 372). Segundo Freud, a alucinação ocorre como tendência produzida 

pelas primeiras experiências de satisfação. O desejo, que se encontrava em estado de 

urgência, registrou os traços do objeto que esteve presente durante a descarga pulsional 

passada. Nas ocasiões posteriores em que o desejo se acumular ao ponto de urgência, a 

tendência do organismo será a de resgatar a imagem mnêmica do objeto, isto é, a 

lembrança. Terá o ego a incumbência de procurar, através da percepção, distinguir uma 

lembrança da realidade, a fim de encontrar um objeto adequado e suficientemente 

satisfatório com o objetivo de evitar indicações que possam acarretar em dor ou desprazer. 

“Uma vez concluído o ato de pensamento, a indicação da realidade chega à percepção, 

obtém-se então um juízo de realidade, uma crença” (p. 385, grifo do autor). 
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Quanto às demais implicações do texto, o que permite a realização do processo 

secundário, segundo Freud, é a possibilidade de que o ego se encontre suficientemente 

catexizado, investido. Ainda, compete ao ego a função de inibir o processo primário, na 

medida em que ele poderá produzir desprazer ao sujeito. Por que desprazer, cabe 

perguntar? Porque se o desejo catexizado realizar uma descarga somente por via 

alucinatória, a sensação será de desprazer na medida em que o objeto fundamental externo 

– e real – nem sempre estiver lá. É esta a indicação que a realidade tem a oferecer. Se o 

bebê, tenso de fome, alucinar o seio materno num momento em que a mãe estiver ausente, 

a sensação gerada será de desprazer, já que não terá encontrado o respaldo necessário da 

realidade, isto é, o alimento. Somente a ideia alucinatória não produz a satisfação 

desejada. A alucinação só encontra sustentação na medida em que a mãe e o ambiente 

correspondem ao Not des Lebens.  

É aqui que o ego se faz útil e necessário ao sujeito, pois permite que este 

investimento encontre melhor adequação ao conceber a realidade, e tolere algum 

adiamento até uma ocasião propícia para a descarga. Ou seja, o ego precisa inibir – com 

indicadores da realidade – a tendência à descarga, o processo alucinatório, a pressão 

pulsional do processo primário. Para Freud, para que haja percepção e, portanto, contato 

com a realidade, é preciso haver inibição das pulsões. Logo, quanto mais dedicação ao 

reconhecimento da realidade, maior a incidência do processo secundário. Este processo 

secundário procurará, assim, reconhecer e/ou manipular a realidade de forma a tentar 

promover um melhor encontro com o objeto. 

Em Formulações sobre os dois princípios do funcionamento mental (1911), Freud 

faz considerações sobre a mesma experiência de satisfação e retoma a passagem de um 

modo de funcionamento psíquico a outro. Se, como apresentamos no capítulo anterior, o 

grito adquire o status de um apelo por algo, podemos pensar que o bebê apreende esta 
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dimensão na medida em que o encontro com a busca de satisfação falha. Caso contrário, 

a tendência natural do organismo seria a onipotência alucinatória do objeto toda vez que 

surgisse o menor sinal de necessidade. É neste contexto que Freud descreve o 

funcionamento mental mais arcaico, o processo primário e o desdobramento possível no 

processo secundário. 

Foi apenas a ausência da satisfação esperada, o desapontamento 

experimentado, que levou ao abandono desta tentativa de satisfação por 

meio da alucinação. Em vez disso, o aparelho psíquico teve de decidir 

tomar uma concepção das circunstâncias reais no mundo externo e 

empenhar-se por efetuar nelas uma alteração real. Um novo princípio 

de funcionamento mental foi assim introduzido (. . .). Este 

estabelecimento do princípio de realidade provou ser um passo 

momentoso (p. 238). 

Para Freud, este atraso, este desencontro, é o que possibilita o surgimento da 

atividade de pensamento. O pensamento advém onde a satisfação alucinatória falha, onde 

a mãe está ausente, ou onde sua interpretação fuja bastante ao sentido do grito do bebê. 

O pensamento surgiria, então, com a função de conter e atenuar esta experiência de 

frustração, atividade que caberia ao ego. Seria para conter esta sensível frustração que o 

bebê supostamente se dedicaria a se comunicar e interagir com seu meio, tentando fazer 

com que o mundo exterior atenda às suas solicitações.  

Para apresentar a ideia de uma suposta passagem de um Princípio do prazer a um 

Princípio de realidade, Freud especula sobre o trabalho que o psiquismo deve realizar 

para, justamente, conceber a realidade. Este trabalho é necessariamente realizado 

mediante uma frustração da experiência de satisfação. Kehl (2009) condensa estas 

consequências de forma precisa: 
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A inclusão da dimensão temporal, sob a forma subjetiva da espera de 

satisfação, marca a origem do sujeito psíquico (. . .) O psiquismo se 

instaura a partir do trabalho de representação do objeto de satisfação 

esperado, na tentativa de anular o angustiante intervalo de tempo vazio. 

Tal representação adquire, em primeiro lugar, a forma de uma 

substituição alucinatória (. . .) do seio que tarda a se apresentar para 

saciar e tranquilizar o infans. Ante o fracasso irremediável da satisfação 

alucinatória da pulsão, o trabalho psíquico sofre uma mudança de 

qualidade que consiste em substituir a identidade de percepção por uma 

identidade mental. (pp. 111-112, grifo nosso). 

Muitos autores trabalham este momento de choque entre o estado de urgência do 

bebê e as inúmeras falhas possíveis advindas do ambiente. Em tese de doutorado 

intitulada Uma Leitura Trágica do Conhecimento, Tomazelli (1999) procura apresentar 

ao leitor a dimensão de sofrimento implicada na constituição do psiquismo, tomando 

emprestado um desenvolvimento conceitual feito por Winnicott: “Quando o ambiente 

fracassa, a mente se constitui. Em outras palavras, a mente nasce de um fracasso do 

ambiente” (s/p). No mesmo texto, Tomazelli: “A mente vem ocupar (. . .) o lugar 

privilegiado da mãe. Ou seja, quando falha o ambiente, a mente torna-se a mãe do bebê, 

evitando com isso que ele possa receber qualquer ajuda, específica ou circunstancial, do 

próprio ambiente” (s/p).  

A fala acima contém uma sutileza que desejamos deixar grifada ao leitor. A leitura 

citada vem dizer que, dependendo das circunstâncias – pensemos no tamanho da falha do 

ambiente ou na qualidade do psiquismo de um sujeito – a mente pode assimilar tal 

experiência de frustração de modo ressentido, rancoroso, vindo com isso a evitar esperar 

ajuda do ambiente novamente. Dito de outra forma, a depender de como o sujeito travar 
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contato com as frustrações com seu meio, ele poderá desenvolver medidas reativas mais 

rígidas de defesa contra a realidade, na tentativa de evitar tornar-se dependente de um 

ambiente não confiável. O objeto de satisfação, neste caso, adquire contornos de um 

objeto traiçoeiro, hostil. Para o caso clínico que orienta este texto, é uma hipótese bastante 

plausível. Deixemos que esta ideia ecoe em nosso percurso. 

Notemos as novas implicações: vivência mítica de satisfação > momento de 

frustração (falha do ambiente-mãe) > realização do trabalho psíquico para elaborar a 

realidade. Ou seja, entende-se aqui que o processo do desenvolvimento psíquico do 

humano passa pela capacidade de adiamento da descarga de energia pulsional acumulada 

inaugurando, neste ínterim, a noção de pensamento em detrimento da via alucinatória 

como alternativa à satisfação. Freud (1911) atesta que “a coibição da descarga motora (da 

ação), que então se tornou necessária, foi proporcionada através do processo do pensar, 

que se desenvolveu a partir da apresentação de ideias” (p. 240), e dirá logo a seguir que 

"o pensar foi dotado de características que tornavam possível ao aparelho mental tolerar 

uma tensão aumentada de estímulo, enquanto o processo de descarga era adiado” (p. 240).  

E pode-se perguntar: o que o ego tem a ganhar com a coibição da descarga 

motora? Um encontro supostamente mais adequado com o objeto, que conjugue 

tendências e interesses diversos, por exemplo, considerando a realidade, os costumes 

culturais, as proibições impostas pelos pais, etc. Em última instância, o convite com o 

qual os pais introduzem a criança é para que abra mão do funcionamento alucinatório 

inercial e onipotente, para que adie e sacrifique esta tendência em prol de outras 

considerações da realidade ganhando, em retorno, o amor dos pais e da sociedade. É este 

o convite pedagógico: aceitar uma parcela de submissão em troca do amor parental, em 

um primeiro momento, e do ingresso e reconhecimento no grupo, na fase adulta. 
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Em O ego e o id (1923), que escreverá pouco mais de uma década depois das 

Formulações (1911), Freud dirá algo similar sobre os processos de pensamento, 

fortalecendo tal leitura: “Eles representam deslocamentos de energia mental que são 

efetuados em algum lugar no interior do aparelho, à medida que essa energia progride em 

seu caminho no sentido da ação”. (p. 33, grifo nosso). O pensamento desloca e se apropria 

de uma energia que tende à ação. Desta conclusão, Freud irá teorizar sobre as 

consequências do salto – ou melhor dizendo, do trânsito – entre processo primário e 

processo secundário. Isto porque aqui se faz necessário reconhecer um dos pontos centrais 

da natureza psíquica humana: a inércia: “Uma tendência geral do nosso aparelho mental 

(. . .) parece encontrar expressão na tenacidade com que nos apegamos às fontes de prazer 

à nossa disposição e na dificuldade com que a elas renunciamos” (Freud, 1911, p. 240). 

Todo psiquismo está, portanto, sujeito a operar parcialmente no processo primário e 

parcialmente no secundário. 

Uma vez trilhado um caminho que leve um impulso à sua satisfação, o psiquismo 

estaria inclinado a tentar sempre repetir este caminho, resistindo a mudanças que 

produziriam angústia e desprazer. Ou seja, estaria sempre diante da inclinação de tentar 

resolver sua tensão interna através de um movimento alucinatório. Freud (1911) destaca 

o poder desta tendência: “Esse é o ponto fraco de nossa organização psíquica; e ele pode 

ser empregado para restituir ao domínio do princípio do prazer processos de pensamento 

que já se haviam tornado racionais” (p. 240).  

Com a introdução do processo secundário, podemos pensar em quais seriam as 

vicissitudes por onde o sujeito viria a apreender a realidade. Freud está justamente voltado 

para esta problemática. Pois entendemos, com as visitas que realizamos até aqui, que a 

realidade ficará inexoravelmente subordinada, atrelada às implicações da experiência que 

cada sujeito viveu com relação a este momento fundamental chamado de experiência de 
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satisfação. Com efeito, entendemos que foi com este tema em vista que Freud trabalhou 

estes textos e, para assumirmos os próximos impasses, recorreremos às tentativas de 

elucidação que Lacan oferece ao tema referido. Ele dedicará parte do seu Seminário 7 

(1959-1960) a abordar esta problemática. Acompanhamos tal reconhecimento, afinal, o 

que buscamos aqui é pensar no que possibilita ao psiquismo esta abertura para as 

indicações do exterior (o que Freud chama de realidade), e de que maneira isso tudo está 

subordinado e remetido aos traços da experiência original de satisfação e ao próprio 

processo primário. O caso clínico continua no horizonte deste estudo: quais são as 

implicações envolvidas no processo de reconhecimento da realidade ou, conforme 

colocado no início de nossas considerações, o que permite a alguém escutar? 

Ao dialogar com o Projeto de Freud, Lacan introduz a noção de que a percepção 

também é um fenômeno alucinatório – diferente da leitura que Freud fez – e em relação 

com a “falsa realidade à qual o organismo humano é, em suma, predestinado” (1959-

1960, p. 55). Freud concebia uma percepção da realidade desvinculada dos processos de 

fantasia, enquanto Lacan concebe estes elementos como indissociáveis. Parece-nos que 

Lacan tenta empreender uma retificação em cima do que disse Freud. Contudo, para que 

não nos paralisemos diante deste impasse epistemológico, fazemos notar aquilo sobre o 

que ambos os autores parecem concordar: que a capacidade de percepção fica atravessada, 

possibilitada, justamente, a partir do fenômeno de alucinação da experiência de 

satisfação. O estado de atenção seria, pois, um segundo esforço no intuito de reencontrar 

o objeto primeiro. Antes dele, porém, a alucinação viria cumprir papel decisivo na 

constituição humana. Sem a alucinação, diz Lacan (1959-1960),  

nenhum mundo da percepção chega a ordenar-se de maneira válida, a 

constituir-se de maneira humana. O mundo da percepção nos é dado por 



48 

 

Freud como que dependendo dessa alucinação fundamental sem a qual 

não haveria nenhuma atenção disponível (p. 69).  

Além disso, diz, “não há nenhuma razão plausível para que a realidade se faça 

ouvir e chegue, no fim das contas, a prevalecer” (p. 53). Com isto, Lacan corrobora esta 

tentativa de situar o lugar do processo secundário e de percepção da realidade, como algo 

absolutamente não-natural, que contraria a tendência original e alucinatória.  

As implicações são ainda maiores porque, se consideramos um bebê como algo 

ainda inumano, sem comunicação, sem memória, sem aparelho psíquico, terá a 

oportunidade de ingressar no processo humanizante e civilizatório através de uma 

experiência que julgamos apropriado chamar de afetiva. Algumas expressões tentam dar 

conta do que está em jogo: ele será investido pela mãe, embalado, acalentado, cuidado. 

São experiências que estão no registro amoroso. Há algo da ordem de um brilho nesta 

experiência, que desejamos deixar grifado ao leitor, pois este brilho é o que possibilitará 

abrirmos a parte final de nossa investigação: a sedução e o erotismo. 

A realidade é, assim, um recorte que o indivíduo faz a partir da forma como foi 

marcado pela experiência de satisfação e como foi cativado por ela. Este tema será bem 

examinado mais adiante. Já a percepção, por sua vez, está desde então subordinada à 

forma como o circuito, o trilhamento foi constituído pelo nascente. A capacidade de 

conceber a realidade traz em sua bagagem a noção desta vivência.  

Tentemos avaliar o impacto de nossas construções: o pensamento, o princípio de 

realidade, a busca de objetos substitutos para a experiência de satisfação, estariam em 

vigência no humano num embate de forças contra a tendência à inércia, contra a alucinação 

deste primeiro encontro. Ambos os processos, primário e secundário, são tentativas de gerir 

esta busca, cada qual com seu respectivo conjunto de consequências pensáveis. 
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Respaldada pela teoria freudiana, Kehl (2004) afirmará o seguinte: “o pensamento 

é um longo rodeio que o ser humano é obrigado a fazer em busca de um objeto de 

satisfação que se perdeu; é um movimento que tenta reconstituir, pela representação, um 

substitutivo para este objeto” (p. 90). Longo (2011) pontuará uma ideia similar: “O 

pensamento, ao contrário da inteligência, não vive de plantão. Ele é uma faculdade que 

nos acontece tão-somente quando é provocado, quando há um estranhamento em relação 

ao mundo, quando os dados da realidade produzem equívoco e desconcerto” (pp. 11-12). 

Tais ideias serão de importância ímpar para navegar pelo tema da transferência, que será 

abordado ao longo desta dissertação.  

Poderíamos dizer ainda que o funcionamento psíquico se sofistica, a realidade 

pode ser concebida, mas a causa pulsional continua sendo a mesma: reconstituir um 

substituto para este objeto perdido. 

Muitos desdobramentos poderiam ser pensados a partir destas implicações, 

principalmente em articulação com a noção das estruturas psíquicas: psicose, neurose 

obsessiva, histeria, melancolia, etc. O que cada estrutura diz de particular sobre a tentativa 

de lidar com estas implicações? Deixaremos esta insinuação, entretanto, como nota à 

parte, posto que escapa aos nossos objetivos centrais. 

Neste ponto de passagem, julgamos por bem compartilhar um esclarecimento. 

Com o levantamento que fazemos nestes capítulos, não pretendemos reduzir ou esgotar 

os fatores que se afiguram como decisivos, nem ignorar ou diminuir a importância que os 

anos seguintes da infância e puberdade terão no desenvolvimento psíquico de cada um. 

Os encontros e desencontros com os derivados e substitutos do objeto, durante toda a 

vida, a forma que cada sujeito encontra para subjetivar estas experiências, e o justo campo 

que deixamos ao enigmático e ao contingente, também determinarão sua posição singular. 
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Acreditamos, com isto, termos colocado o leitor suficientemente a par dos elementos que 

compõem o estofo de nossa construção a partir destes conceitos. 

 

4.3. Questões sobre o narcisismo 

A passagem do autoerotismo das pulsões parciais, que não dão nenhuma unidade ao 

sujeito, ao narcisismo unificador só poderia ocorrer a partir (. . .) da intervenção do 

Ideal do Ego como organizador.  

FINGERMANN, 2005, p. 30 

 

Falaremos agora brevemente sobre as implicações dos conceitos de ego, 

narcisismo e seus derivados, para pensarmos em alguns desdobramentos clínicos, a partir 

das teorizações de Freud e Lacan. Utilizamos os capítulos anteriores, de certa forma, 

como necessários para situar aqui a função do ego e do narcisismo para o pequeno sujeito, 

como forma de lidar com as injunções de seu campo pulsional e com aquelas da realidade. 

É como se todos os ângulos dos textos que compõem este capítulo estivessem 

dedicados a iluminar os circuitos percorridos pela pulsão: do momento em que ela ganha 

expressão pelo corpo ainda prematuro do recém-nascido, passando pelo momento em que 

o grito tem expressão, até encontrar as sensações descobertas quando a mãe provê a ação 

específica, aquela que possibilita a descarga e a vivência da satisfação, passando ainda 

pelo momento em que o ambiente começa a apresentar falhas que possibilitam a 

constituição do psiquismo do bebê, os desencontros nos quais os traços de memória e 

percepção são identificados e geridos pelo ego, e todas as tentativas subsequentes de 

processar e lidar com esta perspectiva que se afigura decisiva para todo humano: como 
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encontrar o objeto perdido? Que espero eu deste objeto? Haverá esperança de um novo 

encontro satisfatório ou não? De uma forma ou de outra, toda subjetividade é uma 

tentativa de resposta a estes enigmas. 

Pois bem, a navegação pelos capítulos predecessores nos forneceu elementos para 

pensar em algumas das vicissitudes das pulsões. Em dado momento, Freud (1923) aponta 

que o ego é a instância que se tornará responsável pela administração de indicadores da 

realidade, bem como por gerenciar as demandas pulsionais: “formamos a ideia de que em 

cada indivíduo existe uma organização coerente de processos mentais e chamamos a isso 

o seu ego” (p. 30). Enquanto ainda é imaturo e fraco, terá pouca capacidade para dirigir 

estas cargas. Com o tempo, porém, será capaz de imprimir a elas alguma ordem, uma 

capacidade de adiamento temporal para a descarga, e será capaz de realizar a mediação 

entre o mundo interno e externo.  

Apesar de ser citado desde os primeiros textos de freudianos, foi somente a partir 

de O ego e o id que Freud dedicou ao termo um estatuto de conceito formalizado, com 

diversas funções explanadas. Inicialmente, concebeu o ego como um sistema que 

procurava imprimir alguma organização à forma de descarga das pulsões, além de inibir 

os processos primários, na medida em que poderiam provocar desprazer ao psiquismo: 

“se o ego existe, ele deve inibir os processos psíquicos primários” (Freud, 1895, p. 376) 

Um quarto de século depois, com a sua chamada virada teórica, Freud dará ao 

ego um escopo mais vasto. Segundo Laplanche e Pontalis (2008), o ego será pensado, ora 

como “um aparelho adaptativo, diferenciado a partir do id em contato com a realidade 

exterior”, ora como “o produto de identificações que levam à formação no seio da pessoa 

de um objeto de amor investido pelo id” (p. 125). Ainda segundo os mesmos autores: “O 

ego representa o pólo defensivo da personalidade” (p. 124), perspectiva que nos interessa 
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em contato com nosso diálogo clínico. O ego é, entre outras coisas, produto de 

identificações provenientes a partir de ligações feitas pelo id com objetos de amor, isto é, 

com objetos que dialoguem com as experiências de que vimos tratando. 

Temos ainda um complemento que diz que “o ego é aquela parte do id que foi 

modificada pela influência direta do mundo externo” (Freud, 1923, p. 39). Quais as 

implicações desta frase? Perguntamos isso porque esta modificação pode ser valorada. 

Quais as naturezas possíveis para esta modificação? Traumática? Criativa? Tentemos 

apreender o aspecto central de nossa curiosidade: perceber-se modificável pelo mundo 

externo, que tipo de consequências podemos pensar que isto traz ao ego? Descobrir-se 

influenciável, suscetível, sensível a estes tipos de influências, abre-nos a possibilidade de 

pensar nesta dupla faceta, de criação e ligação, por um lado, e de horror e desamparo, por 

outro. Beatriz tentava dizer ao outro um tanto faz, o que traduzimos, por enquanto, como: 

sou indiferente às tuas atitudes. Pouco a pouco chegamos a compreender isto como uma 

forma de defesa contra os poderes de influência do outro. Toda esta dimensão será 

fundamental para pensarmos na sedução e no erotismo na parte final deste trabalho. 

Falemos, então, sobre o caráter ameaçador do mundo externo. Sob a ótica do 

princípio de homeostase, a modificação tem um caráter de violência, de produção de 

tensão. É assim que Freud refere-se ao psiquismo no seu Rascunho K (1896): “existe uma 

tendência normal à defesa” (p. 268), e tal tendência “está ligada às condições mais 

fundamentais do funcionamento psíquico (a lei da constância)” (p. 268). 

Sobre o caráter de ameaça que a figura de um outro pode representar, Dunker 

(2006) também tem algo a dizer. Ao analisar e tratar as etapas de desenvolvimento 

psíquico como parte de um processo lógico, dirá que a figura do outro será aquela que 

pode abalar a consistência e a noção de continuidade de si mesmo: 



53 

 

Assumir uma imagem de si é um ato psíquico importante e formativo, 

pois é a partir da unidade imagética que a criança infere a unidade de si. 

Seu corpo experimenta satisfação e júbilo a cada vez que essa unidade é 

reatualizada, e, inversamente, toda sorte de agressividade será provocada 

pela ameaça sentida contra a posse de tal imagem. Nesse aspecto, o eu se 

mostra uma formação imaginária, sempre precária e instável, sujeita ao 

desequilíbrio induzido pelo outro, capaz de “desfocar” a imagem de si. O 

eu estará sempre sujeito a esse complexo de intrusão, pelo qual algo ou 

alguém interfere na realização de si (pp. 18-19). 

O Outro, inicialmente o Nebenmensch capaz de salvar o bebê de sua 

descoordenação motora, neste estágio poderá se desdobrar em sua dupla faceta de amor e 

de ódio na medida em que o bebê, agora se apropriando de sua imagem e se empenhando 

em sustentar uma unidade diante do risco de sua fragmentação, situar nele um colaborador 

ou uma ameaça à sua sustentação. Quando o ego era absolutamente precário e o exterior 

era pouquíssimo discriminado, tal ameaça era menos específica, o Outro se confundia com 

o si mesmo e provinha cuidados indispensáveis ao sujeito com um psiquismo precário. 

Agora que existe um ego razoavelmente discriminado e capaz de concentrar investimentos 

pulsionais suficientes, é como se o mesmo se tornasse potencialmente conservador e 

desconfiado quanto a qual parte do mundo externo pode lhe ser de interesse e ajuda.  

Na via destas observações, dirá Freud, em Os Instintos e suas Vicissitudes (1915): 

“Não se pode negar que também o odiar, originalmente, caracterizou a relação entre o 

ego e o mundo externo” (p. 141). Tal conclusão nos ajuda a situar o lugar do ego no 

psiquismo, e o tipo de relação possível de sustentar com os objetos do mundo. Os 

estímulos do mundo externo, suas demandas e injunções, certamente trazem consigo uma 

faceta de ameaça à estabilidade e unidade a que o ego se propõe. Estava criado aí o 
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contexto para o narcisismo: do anarquismo das pulsões autoeróticas ao conservadorismo 

do funcionamento egoico.  

Entendemos que será útil lançarmos mão, neste ponto, da conceituação que Lacan 

apresenta a respeito do ego. O momento chamado de Estádio do Espelho (1949) seria, para 

Lacan, o corolário da formação do ego. Neste artigo, tal autor sinaliza que: (i) o ego é 

formado a partir de um processo de alienação da imagem da criança no espelho, a apreensão 

de uma imagem unificada por antecipação e; (ii) o ego desempenha uma função de 

desconhecimento, a saber, desconhecimento do inconsciente. Entende-se aqui que Lacan 

localizou o ego como uma instância que se constitui, necessariamente, a partir de fora, em 

um processo de alienação, na relação entre o sujeito e os outros. Com uma identidade ainda 

fragmentada e uma vivência despedaçada e desorganizada de corpo, ao perceber sua 

imagem, o bebê a tomaria como representando sua unidade. O sujeito veste esta imagem 

que lhe dará sustentação para suas relações com os outros como algo vindo de fora.  

 Não deixa de ser irônico, no entanto, pensar que a constituição psíquica seja feita, 

justamente, a partir da introjeção e identificação com objetos do mundo externo. Ou seja, 

para se constituir com uma aparência de autonomia e autodeterminação, o ego faz uso de 

fragmentos recebidos precisamente do meio externo, o mesmo que representa para ele 

uma ameaça à sua estabilidade. O sujeito se estrutura a partir da introjeção destes pedaços 

recebidos do exterior (filiação, linguagem, códigos culturais). O ego visa apagar estes 

vestígios de sua alienação da consciência.  

Ao interpretar esta noção de ego, Cesarotto (1995) afirma que o valor desta 

instância, pensada como sintoma – ou seja, como uma das tentativas de solução para a 

impossibilidade de reencontro com o objeto primordial – consistiria na “paixão de ignorar 

aquela sobredeterminação que a constitui, do mesmo jeito que o desconhecimento da sua 
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incompletude levaria a compensá-la com a onipotência imaginária do devaneio e a 

ruminação” (p. 102). Entretanto, não se trata de um processo de superação integral, posto 

que o ego é, por estrutura, sempre avesso a qualquer coisa que abale sua imagem de si, 

mas de uma capacidade de tolerância a esta perturbação imaginária, capacidade com a 

qual advirá o pensamento, a elaboração, a sublimação. 

Ou seja, o ego serviria para dar uma sustentação suficiente ao sujeito, às custas do 

desconhecimento de sua origem constitutiva. Aquilo que vier a abalar esta sustentação 

provoca angústia, seja uma moção pulsional, seja uma modificação na realidade externa. 

Nessa gestão identitária, o ego buscaria se afirmar através de um empreendimento 

autárquico, no qual se protege de sua própria vulnerabilidade.  

 Escutemos estas implicações: a função do ego, segundo Lacan, é função de 

desconhecimento. Desconhecimento de sua heteronomia, de sua unidade impossível, da 

verdade de que está subordinado a determinações inconscientes, portanto 

sobredeterminado, enfim, de que não é senhor em sua morada, nos termos de Freud. 

Nestes termos, o ego tenderá a resistir, a fazer oposição a tudo o que vier a constituir-se 

em ameaça ao seu esforço apaziguador.   

E em que consiste o narcisismo? Freud o conceitua para caracterizar a tendência do 

ego a oferecer-se ele mesmo como objeto às demandas pulsionais do id, tentando fazer-se 

suficientemente amável como objeto para a pulsão. Damos, assim, continuidade, à tentativa 

de circunscrever tal conceito. O narcisismo é um composto a partir de restos de libido 

inicialmente destinada a objetos, a qual o ego recolhe para si. Freud (1914a) diz que “a 

libido afastada do mundo externo é dirigida para o ego e assim dá margem a uma atitude 

que pode ser denominada de narcisismo” (p. 82). Dirá depois em O ego e o id (1923): 
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No início, toda a libido está acumulada no id, enquanto que o ego ainda 

se acha em processo de formação ou ainda é fraco. O id envia parte 

dessa libido para catexias objetais eróticas; em consequência, o ego, 

agora tornado forte, tenta apoderar-se dessa libido do objeto e impor-se 

ao id como objeto amoroso. O narcisismo do ego é, assim, um 

narcisismo secundário, que foi retirado dos objetos. (pp. 58-59) 

Enquanto no narcisismo primário o objeto ainda não é inteiramente discriminado 

e o ego ainda está em constituição, no narcisismo secundário, o ego já se constituiu, e o 

investimento é retirado dos objetos e retornados ao próprio ego. O narcisismo secundário 

é tributário do objeto e depende que este – como instância interna – tenha sido concebido. 

O narcisismo protege o sujeito, busca amortecer a vivência de desamparo e possível 

dependência diante do fato de que existem objetos fora dele que podem lhe trazer 

satisfação, mas também ameaças. Nova pergunta se apresenta neste momento: Freud já 

havia se colocado a questão sobre “o que torna absolutamente necessário para a nossa 

vida mental ultrapassar os limites do narcisismo e ligar a libido a objetos” (1914a, p. 92) 

no texto Sobre o Narcisismo: Uma Introdução. Pouco depois, em Os Instintos e Suas 

Vicissitudes (1915), ele retoma esta tendência: “Na medida em que o ego é autoerótico, 

não necessita do mundo externo, em consequência das experiências sofridas pelos 

instintos de autopreservação, ele adquire objetos daquele mundo” (p. 140). O ponto de 

interesse de Freud é justo e este trabalho inteiro é uma tentativa de atribuir ou restituir seu 

valor. O que pode salvar o sujeito do autoerotismo é o encanto, a sedução, o erotismo, o 

amor, temas dos quais falaremos na última parte.  

Aqui deve constar ainda a nota de uma assunção que Freud fez para tentar lidar 

com esta questão. Será em suas Conferências Introdutórias (1917 [1916-1917]), a de 

número 27, que afirmará: “Deve-se atribuir a toda pessoa normal uma capacidade de 
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dirigir catexias libidinais às pessoas” (p. 446). Uma resposta insuficiente, mas, talvez 

justamente por isso, indicativa do enigma que reserva. 

Pois dependemos disso para dialogar com nosso caso clínico: Beatriz se diz em 

dúvida quanto ao que fazer com sua libido. Ela parece dispor plenamente desta 

capacidade de que fala Freud. Não que acreditemos se tratar de uma capacidade 

consciente, visto que seu impasse se revela submetido aos efeitos do recalque e que 

Beatriz ainda resiste a assimilar que este controle lhe escapa.  

Cumprida esta parte do percurso, e ao tentarmos reconstruir as questões que 

ilustram a condição de Beatriz, aproximamo-nos do ponto onde seu conflito a capturava: 

como posso me sentir melhor? Onde devo me posicionar perante o Outro de modo a 

assegurar uma autoimagem digna a mim mesma? Qual o caminho para me sentir uma 

mulher amável, bela, desejada, de valor? Sozinha? Acompanhada de um homem? Como 

confiar que o outro possa me devolver alguma estabilidade identitária? Há algo que se 

ganha em uma relação amorosa? Conseguirei impor condições ao outro e ainda assim 

manter seu amor? 

Beatriz revela, assim, os lugares por onde busca seu encontro com o objeto e, 

embora não tenha sintetizado estas implicações, entendemos que, em seu percurso, o outro 

representa ao mesmo tempo promessa e fracasso, esperança e decepção, glória e 

humilhação. Suas elucubrações passam pela impossibilidade de responder: estou ganhando 

ou perdendo? Um dilema que, no entanto, diz das suas suposições que sustentam suas 

perguntas. É possível presumir que seu exercício representa uma tentativa de solução de 

sua teoria (sexual): se busco algo no outro, isto faz de mim uma fraca? Consigo sustentar 

uma imagem suficientemente boa de mim a ponto de conseguir prescindir do outro?  
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Mas não nos enganemos quanto a uma certa sutileza, de natureza histérica: Beatriz 

não ignora a importância do outro, mas escolhe questionar seus predicados e implicá-lo em 

sua insuficiência. Desde sua perspectiva, não é que o objeto não exista, ou que a idealização 

de um reencontro com a satisfação seja grande demais: É antes o outro que talvez não seja 

bom o bastante. Beatriz inicialmente responsabiliza o objeto por sua inadequação. Ou 

melhor dizendo: o objeto existe, apenas o candidato ao posto do objeto é que é insuficiente. 

Não desprezamos, com isso, que Beatriz narre aí um estado de sofrimento diante 

deste cenário, mas desejamos localizar as premissas que sustentam seu discurso e sua 

posição subjetiva. Neste caso, se Beatriz parece por vezes desejar a autossuficiência, é 

apenas na medida em que há um outro, candidato ao laço com ela (namorado, amigos, 

analista), diante do qual ela pode ensaiar seus dilemas íntimos, ao mesmo tempo em que 

busca dissimular sua posição desejante. Para isso, finge-se de morta e espera que seja o 

outro que se mexa: se der errado, um por mim, tudo bem7 tentará jogar a responsabilidade 

sobre o outro, enquanto Beatriz assina sua belle indifférence8.  

 

 

  

                                                           
7 Cf. Frase utilizada por Beatriz. Vide Capítulo do Caso Clínico. 
8 Termo cunhado por Pierre Janet para nomear a falta de afetação de algumas pacientes diante de sérios 
problemas de disfunção corporal. 
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5. MODALIDADES DA FALA  

 

Por diversos momentos no decorrer dos atendimentos, o clínico colocou em 

questão o estatuto da fala, bem como da associação livre: quais leituras são possíveis para 

a natureza da fala? Uma fala ininterrupta é sempre uma associação-livre? E se for, até que 

ponto é favorável à direção do tratamento? Para nos aproximarmos de alguns 

esclarecimentos, lançaremos mão de alguns determinados autores que ajudarão a pensar 

estas implicações. Em última instância, esta incursão nos interessa porque ajuda a 

iluminar o quanto a linguagem está submetida ao paradigma proposto no capítulo 

anterior: a fala diz dos modos possíveis de relação com o Outro.  

Diversas são as possibilidades de abordagem: advento da fala, qualidades da fala, 

dinâmica entre fala e escuta, o processo de aquisição da linguagem, etc. Empreenderemos 

aqui o esforço de tematizar e investigar algumas delas.  

 

5.1. A Tagarelice 

É preciso habituar-se a fazer uma parada, a criar um intervalo entre a pergunta e a 

resposta (. . .) a fim de não arremessar na questão e assim enterrá-la 

PLUTARCO, 2008, pp. 38-39 

 

Ancoraremos nosso próximo ponto de apoio em um texto com quase dois mil anos 

de existência. Sob forma de obra moral, centrada nos problemas do que chamará de 

logorreia, Plutarco (45-120), filósofo grego do primeiro século da Era Cristã, redigiu seu 
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famoso trabalho Sobre a Tagarelice. O autor está empenhado, neste texto, em pensar em 

uma terapia que tratasse este jorro desmedido de palavras. Logorreia (no grego: 

λογορροια) é derivada de lógosrhoia, junção do prefixo logos (discurso, forma, palavra) 

e do sufixo rhoía (fluxo contínuo). Pelo momento, interessa-nos navegar por estas ideias 

de forma mais solta – livre-associação, afinal! – deixando para um momento posterior 

uma aproximação com os elementos do caso clínico. 

De forma arguta, Plutarco irá referir-se a este tipo de tagarelice como uma “surdez 

voluntária” (2008, p. 13), o que já nos permite encontrar uma articulação digna de nota: 

a relação entre fala e escuta. Aquele que se atira de forma incontinente à fala demonstra 

uma dificuldade ou impossibilidade de ocupar a posição de escuta.  

Plutarco julgava a tagarelice uma enfermidade, e pensava na filosofia e na escuta 

como forma de terapia para a cura desse mal. Dirá que “é delicado e difícil para a filosofia 

empreender a cura da tagarelice. Pois seu remédio, a palavra, é feito para aqueles que 

ouvem, e os tagarelas não ouvem ninguém, já que estão sempre falando” (p. 13). 

Diante daquele que não se dispõe a escutar, insistir resultaria inútil. “Eu não 

poderia encher o que nada recebe, vertendo palavras sábias...” (p. 13), diz o filósofo. O 

que talvez estivesse reconhecendo aí fosse justamente o desafio de algo que podemos 

pensar como uma recusa, uma resistência do falante a suspender seu fluxo verbal. 

Entendemos que esta suspensão tem o caráter de uma capacidade de espera, como temos 

tentado tratar no decorrer deste trabalho. 

Dirá o autor que, dependendo do contexto, “a linguagem, o mais agradável e o 

mais humano dos símbolos, torna-se, por aqueles que a empregam mal e negligentemente, 

inumana e insociável” (p. 17). Aqui, encontramos outra pista levantada pelo autor: a 

noção de que a linguagem, o mais humano dos símbolos, pode ter um emprego sociável 
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e um insociável. Pensa ele que parte do que regula este emprego é justamente a 

parcimônia, a razoabilidade, a prudência – termo caro aos gregos – da palavra.  

Aqui perguntamo-nos se Plutarco não estaria apontando justamente para a 

dimensão imaginária da palavra, a palavra como tendo um determinado peso, possuidora 

de uma certa concretude. Uma fala incontinente ou que não desse espaço para a 

interlocução viria sobrecarregar ou soar violenta ao ouvinte, que se desinteressaria de 

fazer laço com o tagarela. 

Apesar do foco moral do autor, podemos localizar aqui o reconhecimento de uma 

fecunda problematização: a boa dosagem da fala, a linguagem como símbolo humano, a 

natureza de laço social da palavra e a dificuldade do tagarela em escutar (o outro ou ele 

mesmo). Plutarco faz notar que o tagarela funcionaria como um tipo refratário. “É preciso 

habituar essa gente a escrever e a dialogar consigo mesma” (p. 43). O que estaria fazendo 

senão propondo, dezenas de séculos antes da formalização da psicanálise, que um dos 

destinos do falante é poder se incluir como interlocutor de si mesmo?  

Tais colocações fazem pensar no tipo de ética que o autor articula: para que um 

tenha voz, é preciso que haja um outro em posição de escutá-lo. E o que tornaria uma voz 

‘escutável’9? O que tornaria uma voz impactante? Pensamos em um critério econômico: 

falar demais banaliza a presença e o impacto da voz. O excesso da presença da palavra, 

ironicamente, reduz sua marca, já que impossibilita que se crie presença em sua ausência 

– condição para o acesso ao registro simbólico.  

                                                           
9 Optamos por escutável para diferenciá-la de audível, assinalando assim uma discriminação entre escutar 
e ouvir. Haveria distinção entre ambas: ouvir, como a capacidade orgânica, física, de captar o som em seu 
estado bruto, como ruído disforme. A escuta corresponderia à capacidade ativa de se apropriar do ruído e 
imprimir-lhe uma forma. A escuta faria parte de um gesto de observação. Talvez a mesma discriminação 
se aplique aos termos ver e observar. 
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Por outro lado, toda a questão se torna problemática porque, em certa medida, a 

fala deveria ser reendereçada também ao próprio sujeito que a emite, sujeito este muitas 

vezes convicto de que o que diz deveria interessar apenas ao outro, jamais a ele próprio. 

Como se o que dissesse fosse evidente a ele mesmo. Beatriz diz ao clínico que está 

ajudando-o a ajudá-la: por mais que possamos reconhecer a legitimidade de sua posição, 

e que há algo a ser escutado aí, convém sublinhar que esta fala denota a ideia deste 

parágrafo: Estou lhe explicando, indefinidamente, algo (que eu suponho saber) para que 

você me entenda, e daí possa me ajudar. É você quem tem que ouvir o que digo. Em um 

segundo momento, conforme registrado no capítulo do Caso Clínico, ela revê esta 

posição: descubro, ao falar com você, que também causo alguns dos conflitos de que me 

queixo com meu namorado. 

Pensando a partir do que diz Plutarco, diríamos que, para usar a fala como símbolo 

sociável, é preciso saber também se abster dela. O autor aponta justamente para o papel 

central do exercício de renúncia à palavra. Também, para poder falar, seria preciso 

aprender a falar sozinho, ou seja, a se incluir como interlocutor de si mesmo, suportando 

ouvir o outro, o estranho que há em si.  

Desta forma, escutar seria imprimir um corte, dando forma à matéria. Seria admitir 

uma perda do todo para se apropriar de um objeto parcial – reconhecidamente discrepante 

em relação à vivência original e pré-verbal. Escutar corresponderia, assim, a recortar a 

realidade. Tal ideia nos remete à proposta de escuta flutuante de Freud: uma escuta que, 

a princípio, evite recortar. De todo modo, já fica caracterizado que a escuta é um estado 

de espera, a espera de uma forma, e este aspecto será bem tematizado a seguir.  

Para nossos propósitos, cabe dizer que consideramos esta escuta como o meio do 

qual o tratamento analítico se serve para a produção de uma experiência. Trata-se de uma 
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experiência assumida através de um percurso tal em que o sujeito seja capaz de escutar o 

que diz, como se também fosse um outro para si mesmo, o que podemos chamar de 

divisão subjetiva. Escutar-se é ter a capacidade de reconhecer esta tal estranheza. De 

modo que, para reivindicar algo ao outro através da linguagem, o sujeito precisaria poder 

comportar em si um espaço de vazio, de silêncio e reserva, um campo apto à abstinência, 

que acomode deslizamentos, que sustente hiatos, que acolha presença e ausência. Que 

implique o sujeito como escutante de seus próprios enigmas e que contemple a presença 

obscura e contraditória de si mesmo.  

Em Vie Secrète, o escritor Pascal Quignard (1998) dialoga com esta mesma ideia, 

com um lirismo singular:  

O silêncio permite escutar e não ocupar o espaço que deixa desnudo na 

alma do outro. (. . .) 

Calando-se, nem um nem o outro se escondem por trás de seus 

pensamentos, nem colocam o pé no continente do outro país. No 

silêncio, tornando-se um estrangeiro dentro de um estrangeiro, eles se 

tornam íntimos. Este é o estado de uma estranheza íntima. No abraço 

verdadeiro, descobre-se que o corpo fala uma língua estrangeira 

extraordinariamente muda. Enquanto se fala, não se compreende. Mas 

se escutamos, apreendemos o outro (p. 86)  

Realizada a travessia desta primeira passagem, fazemos com isto um 

reconhecimento da fala tagarela como uma das manifestações de pathos. Tomaremos esta 

manifestação como uma questão em nossa pesquisa, que nos impulsione rumo às suas 

possíveis origens. Prossigamos, pois, em nossa navegação com uma próxima parada, em 

um tempo anterior à tagarelice.  
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5.2. A fala como negação da perda 

Encontramos em um trabalho de Abraham, contemporâneo de Freud e um de seus 

colaboradores mais próximos, uma tentativa de leitura de um fenômeno que agora se mostra 

oportuno: quando a associação de um paciente trabalha sob o regime do processo primário.  

Abraham buscou compilar em A particular form of neurotic resistance against the 

psycho-analytic method (1927) parte de seu aprendizado clínico no que diz respeito à 

ideia de resistência dentro do tratamento analítico. A leitura deste trabalho nos permite 

inferir que Abraham está dedicado a pensar na resistência que se apresenta sob a forma 

de uma postura aparentemente colaborativa do paciente: aqueles que falam muito, 

associam bastante, mas deixam pouco ou nenhum espaço para a participação do clínico. 

Diz ele que “os pacientes dos quais estamos falando (. . .) têm a tendência de falar de 

forma contínua e ininterrupta, e alguns deles se recusam a serem interrompidos por 

qualquer notação por parte do médico” (p. 304). Continua: “sua comunicação é 

superabundante em termos de quantidade”, mas “apenas dizem coisas que são 

egosintônicas” (p. 305). Em seu primeiro esforço de análise destes fenômenos, Abraham 

já oferece uma notação valiosa, ao sublinhar tal comportamento como uma “tendência a 

submeter a análise sob o controle do princípio do prazer...” (p. 305).  

Ao final do texto, conclui ele que, desta forma, “a análise é um ataque sobre o 

narcisismo do paciente” (p. 310). Retenhamos esta frase por alguns instantes: a análise é 

um ataque. Abraham diz a análise, não se refere a nenhuma em particular, mas a qualquer 

análise, visto que tal processo acessa uma força instintual que pode destruir quaisquer 

esforços terapêuticos. Esta frase contém potência suficiente para pensarmos na ideia da 

resistência – portanto, de uma defesa narcísica – como pré-condição para o tratamento, 

visto que a análise lutará contra as forças que tendem a fazer o psiquismo funcionar sob 

a dinâmica do menor esforço. Neste contexto, o psiquismo se esforça por destruir ou 
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destituir de poder de influência aquilo que é vivido como ameaça, isto é – e aqui frisamos 

uma dimensão radical – aquilo que pode transformá-lo. 

Quanto ao sintoma dos casos que Abraham descreve, a questão desta qualidade de 

fala, a tagarelice por onde introduzimos este capítulo, se apresenta em diversos outros 

autores, que apontam para tal impasse. Se por um lado a fala e a associação-livre são o 

meio através do qual o trabalho deve ser realizado, por outro, elas podem se constituir 

justamente em defesas rígidas contra qualquer tipo de transformação psíquica.  

Na compilação de depoimentos organizada por Didier-Weill e Safouan (2009), 

encontramos uma articulação interessante de Colette Soler a este respeito: 

Acreditamos ter aprendido com Freud que a associação livre, o 

blábláblá, é a via de acesso única e obrigatória, mas esquecemos, e esse 

é outro argumento de peso, que o mesmo Freud percebeu que o 

“material” associativo podia ser um recurso do “não quero saber de 

nada”, a cortina de fumaça propícia para bloquear a dinâmica da análise. 

Por isso, chegou a aconselhar a eventualmente desconsiderá-lo (. . .) 

como tagarelice de defesa, por assim dizer (Soler, 2009, p. 117).  

Chegamos até aqui para pensar na fala como podendo trabalhar em ambos os 

registros psíquicos, subordinada tanto ao Princípio de prazer quanto ao Princípio de 

realidade. Não estamos interessados em delinear qualquer tipo de fronteira, mas apenas 

em apontar para a possibilidade de leitura que tal articulação nos permite: haverá uma 

qualidade de fala mais voltada para o princípio do prazer, buscando recriar as condições 

de sua vivência de satisfação, procurando dominar a realidade ou enaltecendo os 

processos de devaneio, em contraste a uma fala que assuma o reconhecimento de 

indicativos deste objeto perdido e impossível. Trata-se de um impasse eminentemente 
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clínico: o veículo do tratamento, a linguagem, será o meio através do qual se manifestam 

as defesas narcísicas do sujeito. É na fala e nos gestos que o sujeito diz de suas dinâmicas 

psíquicas, e das partes de seu funcionamento que trabalham, inconscientemente, sob a 

tendência à inércia psíquica e sob o exercício das defesas e resistências às mudanças. 

 

5.3. A fala como experiência de perda e o tempo do entredizer10 

Toda palavra perde sua coisa. Alguma coisa falta à linguagem. Também é preciso que o que 

lhe é excluído penetre a fala e que ela sofra com isto.  

  GORI, 1998, p. 40 

 

Fomos tomando gosto por estudar o universo da linguagem. Travamos contato 

com diversos autores preocupados com várias das sutilezas deste universo. As ideias a 

seguir têm como ambição impregnar esta dissertação com questões sobre a densidade e a 

polissemia da palavra. 

Assumir uma língua, segundo o caminho que temos construído, tem o caráter de uma 

perda: uma perda de satisfação. Tem também o caráter de uma alienação. O sujeito aliena seu 

ser em um sistema linguístico que lhe precede e, para existir entre os homens, precisará aceitar 

este convite-imperativo que a civilização lhe impõe: Ou a nossa língua, ou a loucura e o sem-

sentido! Não é diferente da assunção da imagem, sobre a qual nos referimos ao introduzir o 

Estádio do Espelho: ou a unidade alienante, ou a fragmentação radical! Dito por outro 

ângulo, ao escolhermos – e estamos admitindo se tratar de uma escolha, ainda que 

inconsciente – tornarmo-nos falantes, tal gesto tem o caráter de um assentimento em 

                                                           
10 Expressão extraída de Maurice Blanchot no livro “A Conversa Infinita – Vol. I” (2010). 



67 

 

alienarmo-nos para tentar, através da linguagem, encontrar objetos substitutos para a 

satisfação primeva, pré-verbal.  

Ao pensarmos nos capítulos anteriores, diremos que, em última instância, a 

linguagem surge quando o bebê se discrimina da mãe, e se descobre apartado do objeto 

de satisfação. Para assimilar esta perda e tentar encontrar o objeto-seio-mãe, bem como 

quaisquer outros derivados, por diversos meios, é que poderá fazer uso da linguagem.  

Com Gori (1998), tomamos contato com esta dimensão de forma mais 

direcionada: “Essa alguma coisa que escapa é uma falta que poderia ser, em última 

análise, uma falta materna. A ausência da palavra presentifica a ausência da mãe” (p. 41). 

Não deixa de ser legítimo que estabeleçamos uma ponte, também, entre esta afirmação e 

as pontuações de Freud e Tomazelli, no capítulo anterior. Aqui entendemos a fala de 

Beatriz como resistindo a este destino. Ficamos inclinados a supor nela um apego a esta 

mãe de cuja separação a fala procura adiar indefinidamente.  

 Lacan (1959-1960) dirá da impossibilidade de encontro com o objeto, o que 

entendemos como indicador de como a linguagem acompanhará este impossível: “É claro 

que o que se trata de encontrar não pode ser reencontrado. É por sua natureza que o objeto 

é perdido como tal. Jamais ele será reencontrado” (p. 68). Com isto, o sujeito pode até 

tentar alcançar a Coisa através da linguagem, mas esta tarefa sempre resulta insuficiente, 

malograda. O que nos leva a crer que a linguagem, tal como assinalamos com Gori na 

abertura deste capítulo, apesar de não ser capaz de suturar esta falha em sua estrutura, é 

passível de assumir esta perda em si mesma, sendo capaz de dizer algo, um pedaço, desta 

experiência. Não deixa de ser aquilo que ambicionamos com esta dissertação: sermos 

capazes de dizer algo do encontro clínico, de iluminar possibilidades, mas também de 

situar os pontos onde não somos capazes de liquidar nosso não-saber. 
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Tiraríamos bom proveito deste tema se articulássemos tal construção sobre a perda 

à dimensão do desejo, tal como concebida por Lacan. O desejo se manifestaria justamente 

numa fala embebida, penetrada, atravessada por esta noção de perda, um espaço de 

hiância aberto por entre a demanda, que faz oposição ao empuxo de se restituir a 

satisfação mítica: “O desejo é definido por uma defasagem essencial em relação a tudo o 

que é, pura e simplesmente, da ordem da direção imaginária da necessidade – necessidade 

que a demanda introduz numa ordem outra, a ordem simbólica” (1957-1958, p. 96). 

Outro autor bem-vindo a este capítulo é Blanchot (2010), – aliás, os franceses 

parecem ter paixão pelo estudo da linguagem – dedicado a pensar na palavra plural, e que 

oferece algumas reflexões para nossa articulação. Quando diz que “Falar, é sempre falar a 

partir deste intervalo entre a palavra e a violência radical, separando, mas agora numa 

relação de vicissitude, uma da outra” (p. 113), está dizendo da violência que caracteriza a 

tomada da palavra como alternativa ao destino hostil. A palavra, pensa Blanchot, tem o 

potencial para constatar esta solidão do sujeito em relação ao encontro com o objeto:  

A palavra afirma o abismo existente entre ‘eu’ e ‘outrem’ e ela 

ultrapassa o intransponível, mas sem aboli-lo nem diminuí-lo. Além do 

mais, sem esta infinita distância, sem esta separação do abismo, não 

haveria palavra, de maneira que é correto dizer que toda verdadeira 

palavra lembra-se desta separação pela qual ela fala (p. 114). 

Afirmação similar é feita por Longo (2011): “A linguagem é o termo entre o eu e 

o outro. Entre o sujeito que fala e seu ouvinte existe um anteparo, uma proteção, uma 

espécie de muralha que se ergue, mesmo quando há silêncio. Entre dois seres humanos 

existe sempre a muralha da linguagem” (p. 7, grifo nosso). 



69 

 

Ou seja, a mesma linguagem que possibilita ao sujeito chamar sua mãe, denunciar 

sua fome e suas dores, apresentar-se aos outros, incluir-se em grupos, experimentar 

formas de satisfação, em outras palavras, demandar amor e restituição narcísica –, ela 

também contempla que, em sua origem, o objeto que fomenta a vida e impulsiona os 

movimentos do sujeito, lhe é inacessível e indizível, incapaz de ser inscrito na linguagem: 

“Há aí um paradoxo da linguagem: embora ela possa se estender infinitamente, tem o 

limite de não poder dizer tudo” (p. 47) 

Dirá Fingermann (2005) que a submissão a este sistema cumpre a chamada função 

paterna, de interdição e de aceitação desta lei sob a forma de assunção da linguagem:  

Esta identificação primordial ao pai é, portanto, a incorporação de uma 

lei, a assimilação da lei de substituição de um representante à coisa 

perdida – das Ding – isto é, a incorporação do Simbólico como pacto e 

sistema de signos, substituindo a coisa perdida (p. 30).  

Decorre desta ideia que o registro simbólico será o corolário deste paradigma: para 

aceder ao simbólico, há que se ter perdido a Coisa. Sua marca, prova desta perda, seria a 

linguagem e seus recursos poéticos, polissêmicos, mito-poiético epopeicos.  

De posse deste material, tomamos contato com uma interpretação que pode ser 

acolhida pela fala: de que ela é causada por uma procura da qual não somos agentes 

autônomos. Um plano do qual não temos notícia, a não ser por nossos tropeços de sentido. 

Habitamos um corpo que pulsa segundo uma lógica que não determinamos, mas na qual 

podemos exercer alguma influência. Há algo de universal aí – de cultural e histórico 

também – ainda que aberto à singularidade de cada sujeito. 
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5.4. Modos junto ao Outro 

Podemos tentar avançar um pouco mais no diálogo com a problemática da fala. Dias 

(2013) reconhece que a voz é aquilo que é utilizado para fazer resistência ao poder: “A fala 

faz barreira à voz do Outro” (comunicação pessoal, junho de 2013). Trata-se de uma frase 

enigmática ou, pelo menos, que sublinha algo distinto das ideias que vimos desenvolvendo 

até aqui. A fala se origina a partir da tentativa de ligação com o Outro, é o que poderíamos 

entender desde o desenvolvimento do raciocínio freudiano. Agora lemos que a fala faz 

barreira à voz do Outro. Seriam ideias de alguma maneira compatíveis, ao menos, ou 

somente antagônicas? 

E se considerássemos uma abertura? Tentemos decompor os componentes da fala: 

faceta egoica, da ordem da síntese e da unidade e; faceta inconsciente, de ordem polimorfa 

e metonímica. A partir da leitura que fazemos de todos os interlocutores presentes neste 

trabalho, pensamos que a fala conjuga estes dois aspectos. Blanchot fala de “dois tipos de 

experiências da palavra, uma que é dialética, a outra que não o é: uma, palavra do 

universo, tendendo para a unidade e ajudando a realizar o todo; a outra, palavra de escrita, 

carregando uma relação de infinidade e de estranheza” (2010, p. 135) 

Todavia, retomando nosso raciocínio, podemos ler a frase de Dias, como uma 

descrição de um embate imaginário: a voz viria a ter destaque naquilo que se presta para 

fins egoicos, vindo disputar sua determinação junto ao Outro. Falar seria uma forma de 

manter o Outro sob controle. Desta forma, podemos pensar na fala tanto como resposta a 

um convite ao aculturamento feito pelo Outro, como uma tentativa de domínio, de 

manipulação do Outro: Enquanto falo, silencio o Outro. Enquanto falo, neutralizo o 

Outro. Neutralizo o poder que o Outro teria caso fosse incitado e autorizado a falar. Com 

minha fala, minimizo que o Outro traga novos elementos diante dos quais eu teria de me 
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reposicionar. Na medida em que falo, mantenho o Outro em um lugar tal que não preciso 

sair do meu lugar. São diversas as possibilidades de posição diante do Outro e das quais 

a fala pode vir a dar testemunho. Entendemos que isto ocorreu não somente no 

atendimento a Beatriz, como é uma modalidade relativamente recorrente na clínica. 

Dias ainda dialetiza este lugar da fala tanto como demanda quanto como 

esperança: “A voz que insiste busca um ponto de ancoramento. Que alguém dê um corte 

em sua fala. É esta a espera de quem fala compulsivamente” (idem). Temos um novo 

ângulo aqui. Desta forma, e tentando articular as contribuições de Dias com as de Freud, 

podemos pensar que a fala compulsiva seja lida como um pedido (sempre inconsciente e 

mal formulado) pela ação específica à qual nos referimos anteriormente. A fala 

compulsiva estaria, então, à deriva, presa a uma espera da qual não pode se apropriar: 

uma fala que não pode se deixar saber que pede algo ao Outro. Tal fala teria um efeito 

que denominaremos de efeito borracha: esta fala procura apagar os vestígios da demanda 

que evita fazer ou que faz e deseja apagar. Especulamos com o caso de Beatriz: Eu espero 

algo do outro, mas não me atrevo a dizê-lo, pois me seria por demais humilhante. Ao 

silenciar o outro com minha fala, denuncio que este outro exerce grande influência sobre 

mim, a ponto de eu precisar calá-lo. Diante do Outro, digo que está tudo bem, ou que 

tanto faz. Quero que o Outro me peça, jamais o contrário. Não é nada raro na clínica: há 

pacientes que são capazes de falar por meses a fio apenas para não darem ao analista, 

outro-hostil, o espaço e o poder de dizer algo. 

Fédida, por sua vez, traz contribuições para pensarmos no papel que a fala pode 

desempenhar para o falante e, assim como Dias, trata de pensar no silêncio diante do 

Outro como tendo o estatuto de um impasse, um perigo, também uma espera à qual o 

falante viria tentar escamotear, com fins de defesa psíquica.  
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Em seu trabalho A adicção da ausência – A atenção de ninguém (1997), Fédida 

dedica-se a avaliar esta hipótese – em seu caso, relacionada à toxicomania – em que o 

psiquismo se caracteriza por um funcionamento autocrático, avesso a qualquer 

perspectiva que configure uma influência vinda de um outro. Não somente isto, mas o 

texto também frisa que, diante do analista, o paciente falaria para evitar que o silêncio 

venha a denunciar o caráter de espera que o acompanha. Fédida inclui “a figura do 

psicanalista terapeuta representando ‘por excelência’ a ameaça mais forte de alteração a 

partir da espera que suscita” (p. 31, grifo do autor). 

Fédida utiliza-se de um caso clínico que, apesar de sua singularidade, oferece 

material tão fértil para este trabalho que não nos furtaremos de nos servir de suas 

analogias, no intuito de realizar um diálogo com suas ideias.  

Da perspectiva do analista, ao sustentar o espaço onde o paciente poderá elaborar 

suas associações, ao oferecer sua escuta, tal oferta adquire um caráter de sedução do qual 

fala Fédida: “a fala junto a alguém comporta um tipo de esperança desmedida da qual deve 

se proteger” (p. 33). Aqui fica patente este aspecto de hostilidade da fala, que procura 

proteger o psiquismo da ameaça da presença e do poder de influência que o outro pode ter. 

Nas palavras do autor, “falar a alguém que lhe escuta faz deste o sedutor involuntário de 

uma espera” (p. 33). Propomos que se guarde estas ideias para que possamos articulá-las 

mais adiante. A sedução será analisada posteriormente nesta dissertação. 

 Ao analisar uma de suas pacientes, Fédida faz uma pontuação que julgamos 

interessante, menos pelo efeito comparativo de dois casos clínicos, e mais pelo recorte 

oferecido. Diz de uma paciente que “falou, com efeito, com todos os meios de que dispõe 

a fala para recusar” (p. 33, grifo do autor). Quais as implicações ao considerarmos esta 

perspectiva? Entendemos que, desta forma, encontramos amparo para pensar na fala 
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como podendo comportar o movimento de recusa de que falam Abraham e Dias, por 

exemplo. A fala aqui é um objeto tosco, diríamos: um escudo ou uma palma que mantém 

cerrada a boca do outro. A palavra, que Plutarco elegeu como o mais humano dos 

símbolos, aqui se reduz a um uso que só podemos chamar de rudimentar, na medida em 

que revela um estado de vulnerabilidade narcísica que reclama tal defesa. 

O autor mostra-se interessado em investigar tanto a noção de toxicomania na 

transferência, como as implicações da concepção do autocratismo psíquico, ou seja, 

estamos falando de um psiquismo avesso a influências externas – daí a adicção da 

ausência. Sigamos com o autor: “é exatamente disto que se trata no autocratismo 

toxicômano que se opõe a qualquer ameaça de influência da presença de um outro, e 

mesmo de sua existência única ‘enquanto outro’” (p. 31). 

Em franco diálogo com as ideias iniciais de Freud – principalmente aquelas 

retiradas da sua leitura de Tratamento psíquico (ou anímico), do qual falaremos em breve 

– Fédida parece tentar empreender uma leitura mais sofisticada quando fala de um 

movimento de apego às fontes primeiras de satisfação. Vejamos o que o próprio autor 

diz, ao comentar o fenômeno: “Não há dúvida de que a alucinação negativa11, 

aparentando-se ao fenômeno histérico (. . .) entre no primeiro modelo da experiência de 

satisfação e pertença, por isso, ao endopsíquico de uma percepção do objeto” (p. 32). 

Fédida afirma, com isto, que esta situação seria reflexo de um “estado primitivo do 

aparelho psíquico’” (p. 32, grifo nosso).  

Se o indivíduo permanece apegado a um funcionamento primitivo do aparelho 

psíquico, é porque as satisfações que a realidade teria a lhe oferecer não entram em seu 

                                                           
11 Diz-se do fenômeno que designa a ausência de percepção de um objeto presente no campo do sujeito. 

Freud tratou deste tema primordialmente no texto Gradiva de Jensen (1907). 
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campo perceptivo. Das duas, uma: ou a realidade pode ser-lhe profundamente 

perturbadora, forçando-o a negá-la; ou as ‘ofertas’ de objetos disponíveis não cativam o 

sujeito o suficiente. Neste último caso, a oferta não é contabilizada, diríamos.  

Por ora, retornamos ao texto de Fédida. O artigo caminha no sentido de valorizar 

dois pontos: a tendência autocrática do Eu, acentuada no funcionamento toxicômano, e a 

ideia de que a presença do outro pode ser entendida como de uma profunda e angustiante 

hostilidade, precisando, assim, ser esvaziada de qualquer poder de influência, como 

vimos com Dunker anteriormente. Nas palavras de Fédida, “falar com alguém, conceder 

a alguém a virtude de incitar a falar – a contar e a se expressar – é absolutamente 

vertiginoso” (p. 35). Na citação a seguir, de outro trabalho de sua autoria, O Estrangeiro, 

vemos esta hipótese sobre o autocratismo apresentada em toda sua abrangência: 

A cura que o doente tenta obter de si e por si próprio é considerada por 

Freud como uma das características do ‘autocratismo’ 

(Selbstherrlichkeit ou Eigenmächtigkeit) do eu, incapaz de ceder a 

quem quer que seja – e, portanto à pessoa do médico – qualquer poder 

de ação para curar sua vida, poder que apenas a própria pessoa deteria 

(2006, p. 132, grifos do autor). 

E, pouco depois, temos a continuação do mesmo raciocínio: 

No trabalho analítico com tais casos é especialmente surpreendente (. . 

.) o considerável esforço dispendido para esvaziar a pessoa do analista 

de qualquer presença (sinônimo de contato e de influência) e a tentativa, 

através do lamento e do sintoma, de negar-lhe qualquer poder de ação 

benéfica (2006, p. 133, grifo nosso). 
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Seria o oposto do momento com o Nebenmensch, a que se referiu Freud. Seria não 

o pedir ao outro pela ação específica, mas justamente negar o outro como candidato a esta 

ação! Você não tem nada que me interessa. Não preciso de nada seu!   

Entretanto, não percamos algo de vista: se o psiquismo se constitui junto à figura 

do Outro, a instância que se propõe autocrática fica adstrita ao Eu, que se pretende senhor 

de sua morada, o que nos impõe que pensemos em duas hipóteses. Ou a experiência de 

satisfação foi vivida de forma bastante precária, legando ao sujeito traços muito pálidos 

do objeto primário, ou então, ao contrário, a vivência de satisfação ocorreu de forma 

decisivamente intensa, de modo a magnetizar o sujeito, de tal maneira, na busca de 

reencontrar tal objeto, que ele operaria de forma reativa, defendendo-se de um lugar de 

vulnerabilidade, na tentativa de dissimular seus interesses. Convém observar neste ponto 

que, se por um lado Beatriz apresentou um funcionamento que se assimila às descrições 

dos autores que vimos utilizando, por outro lado reconhecemos que parte desta resistência 

cedeu em um dado momento, revelando, ao menos, a possibilidade de mobilidade 

psíquica e de uma nova posição viável junto ao outro.  

Há ainda um outro autor do qual fizemos uso para pensar no estatuto da fala como 

modo de espera, sobretudo no encontro analítico. Conrad Stein, psicanalista francês, dirá 

que “a transferência é erótica à medida que a noção de erotismo implica a sedução pela fala. 

O roteiro transferencial é duplamente de sedução: a título da representação de um ato sexual 

e da expectativa de uma fala” (2011, p. 97). Isto nos faz pensar em Beatriz: enquanto fala, 

nega o que há de sexual na expectativa de outra fala, que não a sua. Ou caberia dizer: 

enquanto fala, neutraliza o que há de sexual no outro. O silêncio é sexy, diz a música12. 

 

                                                           
12 Silence is Sexy, nome de álbum e de música da banda alemã Einstürzende Neubaten. 
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5.5. Particularidades da fala histérica 

Podemos ainda extrair mais insights para este diálogo com o caso clínico, ao 

pensar nas qualidades da fala em questão. Se até aqui falamos principalmente das 

propriedades referidas à forma, agora podemos pensar no que ela poderia querer dizer no 

que traz de conteúdo.  

A maior parte do discurso de Beatriz era direcionada para as voltas que percorria 

para dizer do impasse vivido com os rapazes que namorou. Para além de uma camada 

extremamente repetitiva, podemos supor que Beatriz tentasse circunscrever melhor sua 

questão. Com o subtítulo, introduzimos nossa primeira questão: que podemos dizer de 

seu discurso? Diríamos que se trata de um discurso do feminino, rodeado por traços 

histéricos, mas em que nos amparamos para afirmar isso e, mais importante, que uso 

podemos fazer disto? 

Apresentamos alguns apontamentos: sobre sua relação com os namorados, Beatriz 

mostrava-se sempre muito interessada e preocupada com seu valor (retenhamos esta 

palavra, falaremos mais dela adiante). Não queria se comportar de forma a ter seu valor 

diminuído perante eles. Certa vez disse: não quero perder a virgindade porque do 

contrário, ele ganha! Noutra vez: Será que ele aguenta sustentar o casamento? Será que 

basto como mulher para ele? Em outro momento: será que ele me ama pelo que eu sou 

ou porque quer transar comigo?  

Em um primeiro ponto, escutamos um rodeio pela questão do ser. Beatriz se 

pergunta pelo que ela é a partir do olhar de seu namorado. Ao mesmo tempo, desconfia 

que o que atrai o amor de um homem seja a oferta da penetração sexual. São perguntas 

permeadas por uma teoria de lugares e de poder, podemos dizer de uma teoria impregnada 

de significação fálica: para que um ganhe, o outro haverá de perder. Vencerá aquele que 
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souber reter seu valor. Beatriz dialoga com o adágio hegeliano: a luta de reconhecimento 

entre o senhor e o escravo. O reconhecimento de um custa a submissão do outro.  

Podemos incrementar o raciocínio sobre o caso clínico com novos elementos que 

são resgatados: quando Beatriz comparava-se com sua prima, observando como esta tinha 

um corpo mais vistoso, como assumia sua sensualidade, como tratava seu próprio 

namorado, e mais, quando Beatriz se comparava com outras mulheres e tecia suas 

elucubrações: será que ele não preferiria outras mulheres a mim? Não conseguimos, com 

isto, escapar de pensar em Dora, a célebre paciente de Freud, preocupada com o valor da 

Sra. K. para os homens: seu pai e o Sr. K. Ao pensar nas possíveis causas para a 

interrupção do tratamento por Dora, Freud avalia a condução que deu ao processo e chega 

a conclusões sobre a transferência e sobre a sexualidade que são de importância para 

nosso caso. Avaliaremos alguns destes pontos mais adiante, quando falarmos detidamente 

da noção de transferência. 

Pois recapitulemos: Beatriz pergunta-se pelo seu ser. Tem mais pistas nas mãos, 

como se se perguntasse: o que me faz ter meu valor? O que causa o desejo de um homem, 

meu namorado? O que sou eu em comparação às outras mulheres? 

Esta narrativa pode ainda ser complementada: sua mãe lhe diz que precisa ser 

esperta, precisa tomar a decisão certa. E qual seria esta? Aquela que lhe garantirá seu ser, 

caberia supor. Se fizer a escolha certa, será feliz, terá seu valor reconhecido, será amada. 

Se não fizer esta escolha, poderá colocar tudo a perder. Ao mesmo tempo, procura 

apresentar algum desafio à mãe, o que entendemos como uma espécie de sondagem, de 

consulta, um pedido para que a mãe fantasie o que entende por uma vagabunda: Mostre-

me mãe, como é uma vagabunda para você, para que eu saiba. Se você despreza uma 

vagabunda, talvez haja algo a descobrir a este respeito para entender o que um homem 
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quer. É parte de seu movimento conservador: como se quisesse ver o que todos pensam 

sobre o feminino, para que ela veja, como espectadora resguardada, sem que seja 

necessário se mostrar, por enquanto. Beatriz entende que o feminino é um lugar 

específico, e se trata de identificar o que os outros entendem por uma mulher. Como se 

quisesse saber o que é uma mulher para depois vir a ser uma, ótima, de preferência. 

Se considerarmos esta suposição cabível, constatamos que Beatriz levava sua 

missão bastante a sério. E é por esta dedicação apaixonada que chegamos ao desejo 

histérico. “Desejar um desejo é querer deter o valor desejado pelo desejo do outro” 

(Quinet, 2011, p. 92). Este autor dirá das implicações adiante:   

Se, em Hegel, o desejo é desejo do outro, meu semelhante, a única 

mediação que poderia haver é a própria violência presente na luta de 

prestígio, violência do ímpeto de destruir o outro que é próprio da 

dimensão do imaginário onde o outro é igual e rival (p. 93).  

Parece ser isto o que Beatriz fazia com a mãe (com quem rivalizava através do 

silêncio), com os namorados (com quem disputava o poder), com as mulheres (a quem 

admirava, invejava e diante das quais se sentia diminuída) e com o próprio analista (diante 

do qual disfarçava qualquer afeto). Quinet oferece outro comentário para pensarmos nos 

desdobramentos desta hipótese: 

A histérica, em sua estratégia, acentua a demanda de amor para 

escamotear o desejo, fazendo então aparecer a demanda do ser (. . .) 

Provocando a falta no Outro – recusando-se a falar, fazendo-se de 

desentendida –, ela provoca elaboração do saber para mostrar a 

impotência do analista; armando peças para o analista cair. No caso do 

analista homem, ela quer saber se ele é macho e, no da analista mulher, 

o quanto ela o é (p. 109). 
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Franco, ao se debruçar sobre a análise da transferência na histeria, pensa 

justamente nas especificidades desta estrutura dentro de um setting analítico: “A histérica 

expõe sua questão na análise: como posso ser uma mulher? (. . .) o que há em mim que 

pode agradar aos homens? A histérica demanda e oferece amor ao analista perguntando 

por sua feminilidade” (Franco, S. G, Berlinck, M.T. & Wondracek, K.H.K., 2013, p. 105). 

Afinal de contas, dirá o autor, “a histérica está em busca do amor” (p. 105).  

 

5.6. A inveja histérica 

A histérica não se toma pela mulher. Ela crê que a mulher (. . .) é suposta saber, que 

ela ‘sabe o que é preciso para o gozo do homem’. 

PORGE, 1999, p. 154 

 

Se Beatriz parecia sempre dividida entre escolhas, percebemos tal impasse pela 

desqualificação que fazia dos outros. Antes de vir a reconhecer que era cruel com seus 

namorados, que fazia armadilhas para eles caírem, posicionava-se de modo a 

responsabilizá-los pela sua insatisfação. Levou tempo para que algo deste discurso 

queixoso pudesse ser dialetizado e para que Beatriz ousasse se implicar na queixa que 

fazia. Enquanto rodeavam este tema, as falas do clínico foram por muito tempo defletidas, 

como se não causassem impacto algum.  

Em A Histeria e o Ressentimento (2003), Kehl se debruça sobre a relação entre o 

lugar que o ressentimento e a inveja ocupam na vida do neurótico, e analisa seus efeitos 

na posição subjetiva deste sujeito, incapaz de formular uma questão que lhe implique em 

seu sofrimento. Foi por este viés que chegamos a pensar nas queixas do caso clínico como 
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uma faceta de ressentimento: “Os sintomas não funcionam como enigma para o 

ressentido; não servem de ponto de partida para uma atitude investigativa, mas como 

ponto de ancoragem de sua pretensa inocência” (p. 78). Tal problemática conduziria a 

uma estagnação do processo analítico.  

Embora as queixas repetitivas do ressentimento não escapem à 

determinação inconsciente, servem acima de tudo aos mecanismos de 

defesa do eu. Isso significa que, em um processo de análise, as queixas 

ressentidas trabalham contra a associação livre e, acima de tudo, 

impedem a implicação subjetiva do analisando (p. 77). 

Como o analista escuta tal condição? Como intervir diante deste muro queixoso? 

A autora salienta a natureza de impedimento que o ressentimento provoca no sujeito, 

deixando-o preso a um lugar de desimplicação, quando o tratamento visaria justamente o 

seu oposto, mas assinalando justamente o desafio que tal posição oferece ao analista: 

Bem depressa o analista percebe a impossibilidade de conduzir uma 

análise com alguém que se instala nessa posição: ainda que a ofensa tenha 

de fato ocorrido, ainda que um outro tenha de fato responsabilidade 

quanto ao dano que o ressentido denuncia, a atitude queixosa conduz o 

processo analítico a um beco sem saída. Se o sujeito está convicto de que 

sofre porque não pode esquecer o mal que lhe fizeram, o que pode fazer 

o analista a não ser admitir que ele tem razão? (p. 77)  

Mas ao fazer a discriminação entre o ressentimento e a inveja, Kehl assinala um 

ponto de divergência que se articula com o enigma da virada no atendimento.  

A inveja parece o ressentimento (. . .) mas não é a mesma coisa. Ela se 

origina da constatação de uma falta no sujeito, por comparação com um 
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outro, supostamente possuidor do objeto. Ela inaugura um movimento 

para diante, tanto no sentido de tentar obter o que falta quanto no de 

destruir o que pertence ao outro, de forma a eliminar, pelo menos, a dor 

da comparação (p. 80). 

Quando Beatriz diz ao clínico: tenho muita dúvida se não tenho algo a ver com 

isto, podemos reconsiderar nossa leitura e passar a supor que seu ressentimento possa ser 

lido como inveja e ser, desta forma, indicador de um desejo, ainda que desejo de destruir 

o valor do outro. Quando Beatriz admite que é cruel com seu namorado, surge a abertura 

para pensar que, por vezes, o que a mobiliza é a tentativa de diminuir o valor do outro 

para que ela não se sinta tão inferiorizada. 

A inveja, a exemplo do que ocorre com a menina, inaugura toda uma 

série de atividades de afirmação e de conquista, e associa-se às 

constelações afetivas do rancor, mas também da esperança (. . .) o 

invejoso não se confunde com o ressentido; talvez lute mal, dada a 

ambivalência de sua relação com a falta de objeto – mas ainda assim, é 

um lutador. A inveja não deixa de ser uma manifestação mais agressiva 

– e certamente mais sofrida – da ambição (p. 81). 

Em uma tentativa de ilustração de intervenção para as questões de ordem fálica 

que atormentam o neurótico, Kehl oferece uma pista.  

Só quando ele me perder é que vai me dar valor”: qual psicanalista 

nunca escutou uma frase assim? A intervenção mais produtiva nesse 

caso seria pedir à analisante que explique, então, de que valor se trata, 

desfazendo a fantasia de que existe entre ela e o analista um pressuposto 

sobre a evidência deste valor. Com isto, o analista consegue manejar 

seu lugar na transferência, frustrando a demanda de que seja ele o 
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próximo a reconhecer nela o valor – ou seja, o falo – pelo qual ela não 

teve que trabalhar. O que o analista desfaz com sua pergunta sobre o 

valor é a coincidência que a histérica constitui, na fantasia, entre o falo 

e o ser (p. 82). 

O prognóstico em jogo, segundo Kehl, seria notar que “a saída do ressentimento 

para a mulher histérica depende de ela se fazer irmã do homem em sua orfandade comum 

– o que é quase impossível em uma análise se o analista não souber intimamente que esta 

também é sua condição” (p. 84).  

Onde há ressentimento, não há transferência, poderíamos dizer isso? Seria o caso 

de pensar que a transferência a que Freud se refere é uma conquista progressiva, na mesma 

medida em que o discurso do ressentimento pode se arrefecer? Lidaremos com esta 

hipótese no próximo capítulo. Antes de concluir esta parte, contudo, compartilhamos com 

o leitor uma nova pista para ser guardada, que serve ao nosso diálogo:  

A conduta da histérica, por exemplo, tem como objetivo recriar 

um estado centrado pelo objeto, na medida em que esse objeto, 

das Ding, é (. . .) o suporte de uma aversão. É na medida em que 

o objeto primeiro é objeto de insatisfação que o Erlebnis 

específico da histérica se ordena (Lacan, 1959-1960, p. 69)  

O objeto primeiro pode ser vivido como objeto de uma insatisfação! Seria esta 

uma chave de compreensão possível para a histeria? Falemos do caso: Beatriz desejava 

ser tida em altíssima conta pelo homem, por quem parecia nutrir anseios ambivalentes: 

quero que me ame por quem eu sou, quero que não me queira somente pelo sexo; No 

entanto, caso ele me obedeça por amor a mim, deixo de desejá-lo. Aqui lembramos do 

sonho da mulher do açougueiro e do jantar com salmão defumado, que Freud descreve 
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em A Interpretação dos Sonhos. Como se dissesse, tal qual a paciente de Freud: Eu quero 

isto, desde que meu desejo permaneça insatisfeito! 

Com a introdução de tais ideias, propomos fazer uma pausa neste ponto de nosso 

percurso. Tornaremos a falar mais destes autores adiante. A partir daqui, contudo, para 

podermos lançar mão deste desenvolvimento, precisaremos falar, cada vez de forma mais 

central, do conceito de transferência. Para fazer isto, portanto, preferimos consagrar um 

capítulo exclusivo ao tema. 

Por ora, lancemos algumas questões de ordem clínica que nos ocorrem: Que há de 

demanda na fala compulsiva de Beatriz? E o Outro, que lugar ocupa? Ao permanecer 

calado, deixa de ameaçar o empreendimento autoerótico da fala de Beatriz. Ao ficar sem 

voz, o Outro não a contradiz. Ao ficar silenciado, o Outro não tem a oportunidade de 

fazer-lhe uma exigência imprevisível e denunciar a sua insuficiência, ou incompletude, 

poderíamos dizer. 
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6. O CAMPO DA TRANSFERÊNCIA E SEUS IMPASSES 

 

Embatemos aqui num fenômeno notável e característico na investigação filosófica: a 

dificuldade – podia eu dizer – não está em encontrar a solução, mas em reconhecer 

como solução algo que parece ser apenas um preliminar. ‘Já dissemos tudo. – Não algo 

que resulta daqui, não, esta é a própria solução!’ 

Isto relaciona-se, penso eu, com a nossa expectativa errada de uma explicação, 

enquanto a solução da dificuldade é uma descrição, se lhe dermos a devida ordem nas 

nossas considerações. Se nos detivermos nela e não a tentarmos ultrapassar. 

A dificuldade aqui é: parar. 

WITTGENSTEIN, 1981, p. 80 

 

Buscamos fazer uma introdução digna da complexidade que o entorno da 

transferência pode suscitar. Empreendemos vasto rodeio em torno das questões sobre a 

constituição do psiquismo e da linguagem para podermos agora circular pela 

problemática que incide no encontro clínico. 

A instância do Outro – seja a mãe como referência inicial ou todos aqueles que 

oferecerão ao sujeito pistas sobre o seu desejo – é a via pela qual o sujeito ingressa na 

linguagem e através de onde pode aspirar a gerir sua vida pulsional dentro da cultura. Se 

a presença deste Outro, com sua posição assimétrica, pode ser percebida como uma 

ameaça sob diversas formas, com poderes de influência, sedução, com o poder de dar ou 

privar o sujeito de objetos – em última instância de conceder ou recusar amor – então 

optamos por trazer à baila alguns elementos que nos possibilitem pensar em como estas 
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implicações se manifestam no campo transferencial e que consequências cabem ser 

pensadas quanto aos rumos de um tratamento clínico. 

 

6.1. O poder de ‘meras palavras’  

O médico, já não podendo hoje inspirar admiração como sacerdote ou como possuidor de um 

saber secreto, há de usar sua personalidade de modo a poder ganhar a confiança e uma 

parcela da simpatia de seu paciente. 

FREUD, 1905 [1890], p. 280 

 

Poucos anos antes de formalizar a invenção da psicanálise e sua técnica, Freud já 

se mostrava intrigado com algumas questões sobre o psiquismo, enquanto praticava o 

método hipnótico, aprendido a partir de sua estadia na clínica dirigida por Charcot. Estas 

questões, podemos encontrá-las em Tratamento Psíquico (ou Anímico), escrito em 1890, 

mas oficialmente publicado apenas em 1905. Para o argumento que pretendemos 

apresentar a seguir, estas reflexões já se mostram de imenso valor. Mesmo tratando-se de 

um texto pré-psicanalítico, as notas fornecem insights pertinentes, ao falar da 

possibilidade de produzir efeitos psíquicos através do método hipnótico – método que 

Freud abandonará antes de desenvolver a psicanálise. 

Trata-se de um texto dedicado a comentar o tratamento da hipnose, portanto, antes 

ainda de qualquer formalização sobre o método analítico. Interessa-nos este raciocínio 

porque é o que parece vir antes de toda sua elaboração do aparelho psíquico, seus sistemas 

perceptivos, suas metáforas mecânicas, etc. Antes de toda a metapsicologia, estava lá o 
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reconhecimento de dois fatores centrais: o poder da palavra e a expectativa e ânsia de cura 

como fatores influentes na própria cura. 

Para apresentar seu entendimento de tratamento psíquico, Freud diz que este 

consiste no “esforço de provocar no doente os estados e condições anímicos mais 

propícios para a cura” (p. 279). Dirá Freud que tal tratamento visa a mobilizar “os meios 

que atuam sobre o que é anímico no ser humano” (p. 271), para logo em seguida já situar 

o lugar da palavra neste tratamento: “Um desses meios é sobretudo a palavra, e as palavras 

são também a ferramenta essencial do tratamento anímico. O leigo por certo achará difícil 

compreender que as perturbações patológicas do corpo e da alma possam ser eliminadas 

através de “meras” palavras” (p. 271).  

Se sobrevoarmos a obra de Freud que se seguiu a este texto – são cinco décadas 

de produção! – podemos dizer que, em suas conclusões futuras, estas meras palavras 

viriam a ser consideradas como o suporte dos investimentos libidinais do sujeito, o meio 

através do qual o sujeito se relaciona com os objetos e organiza sua sexualidade. Desta 

forma, ao trabalhar a palavra com fins associativos, o tratamento poderia produzir 

deslocamentos de energia pulsional que acarretariam em transformações na economia 

psíquica. Freud faz afirmações que trazem afinidade com as conclusões de Plutarco sobre 

a qualidade de humanidade e sociabilidade da palavra: “É que as palavras são o mediador 

mais importante da influência que um homem pretende exercer sobre outro” (p. 279). 

Freud ainda faz comentários sobre a importância de uma certa qualidade nos 

pacientes, para que o tratamento psíquico tenha alguma possibilidade de efeito. Comenta o 

estado “da expectativa, por meio do qual pode ser mobilizada uma série de forças anímicas 

de suma eficácia para a instauração e a cura das doenças físicas” (p.276). Esta tal 

“expectativa confiante e esperançosa – é uma força atuante com que temos de contar, a 
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rigor, em todas as nossas tentativas de tratamento e cura” (p.276, grifo nosso). Estes 

adjetivos chamam nossa atenção, pois configuram um tipo de crença, de uma predisposição 

útil aos fins do tratamento. Algumas páginas adiante, Freud aprofunda suas justificativas: 

A expectativa confiante com que ele [o paciente] vai ao encontro da 

influência direta de uma providência médica depende, de um lado, da 

extensão de sua própria ânsia de cura, e, de outro, de sua confiança em 

ter dado o passo certo para isso, ou seja, de seu respeito pela arte médica 

em geral; depende ainda do poder que ele atribui à pessoa do médico, 

e até mesmo da simpatia puramente humana que este desperta nele 

(p.279, grifo nosso). 

A respeito desta mesma capacidade, poucos anos depois, Freud produzirá, com 

Josef Breuer, seus Estudos sobre a Histeria (1893-1895), no qual ambos farão a primeira 

tentativa de formalização de um novo método de pesquisa e tratamento que reconhece e 

leva em conta os fenômenos inconscientes como participantes ativos nas neuroses. Os 

autores estavam empenhados em entender o mecanismo da sugestão. Na Comunicação 

Preliminar destes Estudos, consta: “O paciente espera ser aliviado de seus sofrimentos 

por esse procedimento, e é essa expectativa, e não a expressão verbal, o fator operativo” 

(p. 43, grifo nosso). Para que uma sugestão tenha efeito, é esta expectativa que trabalha 

em cooperação com o movimento da cura.  

Neste trabalho, o interesse de Freud por este aspecto particular, qual seja, a 

capacidade do médico de reconhecer o terreno onde a neurose está instalada, observar as 

dificuldades, é o que merece nossa atenção aqui. À medida que seu método falhava – e a 

obra de Freud é um monumento construído a partir de fracassos e dificuldades clínicas –

, e novas questões tornavam o cenário mais complexo, Freud incluía tais impasses para 
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produzir um novo pensamento, não temendo rever suas formulações anteriores. A 

psicanálise advém, assim, onde a técnica da sugestão falha. 

Esta trilha nos conduz a um ponto instigante nos comentários de Freud: “Existe 

um caminho singular e imprevisto que oferece ao médico a possibilidade de exercer uma 

influência profunda, se bem que transitória, sobre a vida anímica de seus pacientes, e de 

utilizá-la para fins terapêuticos” (1905 [1890], p. 281, grifos nossos). Não parece fruto do 

acaso que Freud tenha escolhido palavras tão intrigantes para apresentar suas ideias: um 

caminho singular e imprevisto. Que quer dizer ele com isto? Antes de apresentarmos 

nossa tentativa de elucidação, cabe contextualizar sobre o tipo de dificuldade com que 

Freud lidava ao praticar seu tratamento pela hipnose: alguns pacientes respondiam ao 

tratamento, outros não. Alguns eram mais facilmente sugestionáveis que outros. Em 

alguns casos, a voz do médico era suficiente para produzir tal estado hipnoide enquanto, 

em outros, Freud precisava aplicar pressão na testa do paciente, de modo a tentar fatigar-

lhe a atenção. É no contexto destas particularidades surgidas na prática da hipnose que 

Freud procura entender qual o melhor caminho para exercer influências terapêuticas 

duradouras sobre alguém.  

Ainda, tenhamos conosco uma nota: é interessante pensar na frequência com a qual 

a palavra influência é utilizada nos trabalhos de Freud para falar no modo através do qual 

um paciente pode realizar transformações psíquicas. Aqui damos testemunho de algumas 

referências. Além do texto supracitado, o autor utiliza este termo nos seguintes textos: 

Fragmento da Análise de um Caso de Histeria (1905a, p. 106), A Dinâmica da 

Transferência (1912, p. 118), Sobre o Narcisismo, Uma Introdução (1914a, pp. 81-82), e 

em Análise Terminável e Interminável (1937, p. 266), embora nesta última refira-se aos 

médicos, e não aos pacientes. Freud assim esclarece sua leitura desta influência: 

“Admitimos prontamente que os resultados da psicanálise baseiam-se na sugestão; por esta, 
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contudo, devemos entender, como o faz Ferenczi (1909), a influenciação de uma pessoa 

por meio dos fenômenos transferenciais possíveis em seu caso” (1912, p. 117). Freud 

salienta que o analista deve procurar entender que tipo de lugar o paciente lhe oferece na 

transferência, para, a partir dele, oferecer uma resposta terapêutica. Cabe ao analista 

entender a partir de que lugar poderá exercer influência na economia libidinal do paciente. 

Aprofundaremos esta questão adiante. 

Passemos novamente ao esforço de leitura do texto, mais precisamente do trecho 

que diz de um caminho imprevisto. Este caminho, impossível de ser formalizado, 

objetivado, é o que anos depois ele chamará de transferência, o lugar a partir do qual o 

analista poderá prover uma resposta com fins terapêuticos.  

Ademais, notamos que Freud usa a palavra resistência em um determinado 

momento neste texto. Por se tratar de um momento pré-psicanalítico, não se trata da 

mesma conotação que ele dará alguns anos depois (pelo menos a partir do caso Elisabeth 

Von R.). Mesmo assim, insistimos em ter este trecho em mente: “É possível observar no 

hipnotizado uma resistência que pode ir a ponto de ele se recusar a obedecer à sugestão” 

(1905 [1890], p. 286, grifo nosso). Qual o sentido desta resistência? O que Freud tem em 

mente aqui? Pouco antes, ele falara da relação de forças presentes na atividade anímica 

(p. 286), ao pensar em quais motivos haveria para uma pessoa se opor à tentativa de 

influência do médico. Em outro trecho, dirá: 

Na clínica, justamente os pacientes neuróticos, em sua maioria, é que 

são difíceis de hipnotizar, de modo que a luta contra as forças poderosas 

com que a doença se consolidou na vida anímica tem de ser travada, 

não com a totalidade da influência hipnótica, mas apenas com um 

fragmento dela (p. 287, grifo nosso).  
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Será com o arcabouço da psicanálise que Freud lidará com este desafio. Desta 

forma, conclui que o poder da sugestão é limitado, e que depende do carisma do médico. 

A este fenômeno, no qual o médico ganha um lugar de influência na percepção do 

paciente, a hipnose dá o nome de rapport, termo que Freud usará em alguns de seus 

trabalhos futuros. Este texto contém a semente do que Freud virá a formular como o 

campo da transferência, condição obrigatória com a qual o analista realizará seu trabalho 

de escuta e de ação sobre a neurose. 

 

6.2. A transferência freudiana 

Quando se penetra na teoria da técnica analítica, chega-se à concepção de que a transferência 

é uma exigência indispensável. Na prática, pelo menos, fica-se convencido de que não há 

nenhum meio de evitá-la. 

FREUD, 1912, p. 111 

 

 Temos muito o que dizer sobre a transferência. Nosso trabalho de leitura nos 

proveu farto material para pensarmos no contexto em que a transferência vem se instaurar 

e na tentativa de refletir sobre o uso deste fenômeno, que se apresenta ao analista ao longo 

do tratamento clínico. Ademais, visitamos diversos autores dos quais faremos uso aqui: 

Freud, Lacan, Stein, Quinet, Berlinck, Maurano. Para que as camadas deste conceito 

adquiram articulação lógica, começaremos pela obra de Freud.  
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6.3. Fragmento da Análise de um Caso de Histeria (1905a [1901]) 

O primeiro texto no qual nos detivemos foi aquele em que Freud relata o Caso Dora. 

Publicado em 1905, quase cinco anos depois de transcorrido o evento, o autor analisa os 

fatores que culminaram na interrupção do tratamento por Dora, depois de três meses de 

atendimento. Para os fins deste capítulo, interessa-nos a reflexão de Freud sobre a 

transferência. Apesar do caso render elucidações decisivas para a compreensão da histeria, 

neste momento faremos uso apenas da autocrítica de Freud sobre o tema da transferência. 

Nas notas preliminares e no posfácio deste texto, Freud situará um novo valor à 

transferência, ao reconhecer quais faltas clínicas foram cometidas sob o ponto de vista 

técnico. Vejamos seus apontamentos: “A parte mais difícil do trabalho técnico nunca 

entrou em jogo com essa paciente, pois o fator da “transferência”, considerado no final 

do caso clínico, não foi abordado durante o curto tratamento” (1905a, p. 24, grifo nosso). 

Trata-se, portanto, de abordar a transferência durante o tratamento, e de lidar com ela, 

fazer algo a seu respeito.  

Quanto a como o analista identifica o que é da ordem da transferência, Freud diz 

que “somente a transferência é que se tem de apurar quase que independentemente, a partir 

de indícios ínfimos e sem incorrer em arbitrariedades” (pp. 111-112, grifo nosso). A 

transferência é apurada, portanto, a partir de pistas mínimas, o analista colhe estes indícios 

e deverá abordá-los. Pouco depois, conclui: “Não consegui dominar a tempo a 

transferência” (p. 113). Mais uma pista: trata-se de dominá-la dentro de um limite de tempo, 

o da duração do tratamento, antes que ele se precipite em um acting-out, em que o paciente 

poderá interromper o processo antes que tais fenômenos sejam sequer abordados. 

Afinal, Freud nos oferece a seguinte definição do fenômeno: 
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O que são transferências? São reedições, reproduções das moções e 

fantasias que, durante o avanço da análise, soem despertar-se e tornar-

se conscientes, mas com a características (própria do gênero) de 

substituir uma pessoa anterior pela pessoa do médico. Dito de outra 

maneira: toda uma série de experiências psíquicas prévia é revivida, não 

como algo do passado, mas como um vínculo atual com a pessoa do 

médico (p. 111). 

Há duas grandes implicações nesta ideia que nos chama atenção. Decupemos o 

texto: é um fenômeno que se desperta à medida que a análise avança. Além do mais, diz 

que uma série de experiências psíquicas prévias é revivida. Neste caso, podemos tirar 

duas conclusões sobre a posição de Freud. Uma das coisas que ele faz é constatar – e 

formalizar – a existência de um fenômeno que irrompe consoante ao avanço da análise. 

A segunda notação é sobre o que ele pensa que pode ser feito com este fenômeno: 

reconhecido, apurado, abordado, dominado, manejado. Quanto a esta segunda nota, suas 

impressões irão diferir ao longo de sua clínica e de sua escrita. 

Poucos anos depois, a partir de 1912, Freud elaborará uma série de artigos nos 

quais apresentará material condensado sob a forma de Artigos Sobre a Técnica. Três 

destes textos serão abordados a seguir: A dinâmica da transferência (1912), Recordar, 

Repetir, Elaborar (1914b) e Observações sobre o amor transferencial (1915 [1914c]). 

 

6.4. A Dinâmica da Transferência (1912)  

O foco principal de Freud nestes trabalhos parece ser a resistência, e é com ela em 

vista que o tema da transferência parece ganhar contorno. No primeiro destes textos, A 
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Dinâmica da Transferência, temos um Freud preocupado em esclarecer de que forma a 

transferência é ocasionada no tratamento psicanalítico e como ela se manifesta dentro dele.  

Desde as primeiras páginas deste trabalho, tomamos contato com a ideia de que a 

transferência consiste em um movimento de ligar à figura do médico investimentos 

relacionados aos circuitos já consagrados da economia libidinal do paciente, 

primordialmente no que diz respeito às suas formas particulares de enamoramento. 

Lembremo-nos do capítulo desta dissertação sobre a constituição psíquica: a experiência 

primeira de satisfação introduz o sujeito neste campo de enamoramento. Freud dirá que 

o processo analítico acontece invariavelmente atrelado ao campo transferencial: “A 

transferência é necessariamente ocasionada durante o tratamento psicanalítico” (1912, p. 

111, grifo nosso). Dirá pouco adiante que “a catexia incluirá o médico numa das ‘séries’ 

psíquicas que o paciente já formou” (p.112). Trata-se, portanto, dos primeiros objetos 

sexuais da vida do sujeito. Aqui, Freud diz que, “originalmente, conhecemos apenas 

objetos sexuais” (p.117).  

 Entretanto, o contexto que Freud ilustra para localizar a transferência é quando ela 

surge como obstáculo, portanto como resistência ao trabalho de análise. Se o clínico 

seguir na direção de investigar os caminhos associativos dos complexos patogênicos, em 

direção às suas raízes no inconsciente, Freud adverte que logo se chegará a um ponto tal 

em que a resistência se fará sentir claramente e que cabe ao analista levá-la em conta. A 

resistência poderia ser, portanto, um índice possível da presença da transferência. 

Funcionaria como bússola para o clínico. Há transferência e, portanto, resistência, quando 

o paciente passa a tratar uma situação desconhecida – geradora de tensão psíquica – a 

partir de seus clichês já pré-configurados. 
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 Ao médico, não haveria outra saída que não reconhecer estas resistências e lutar 

contra elas. No final do texto, encontramos uma tentativa de resposta ao problema posto: 

“Os impulsos inconscientes não desejam ser recordados da maneira pela qual o tratamento 

quer que o sejam, mas esforçam-se por reproduzir-se de acordo com a atemporalidade do 

inconsciente” (p. 119). Freud complementa em outro ponto: “Podemos concluir que a 

intensidade e persistência da transferência constituem efeito e expressão da resistência” 

(pp. 115-116). O paciente transfere para não lembrar, poderíamos assim dizer.  

Freud apresenta aqui um curso mais ou menos linear de abordagem das neuroses: 

paciente e clínico deverão ir avançando na associação livre, investigando onde as 

lembranças levam a novo material. Cada vez que o trabalho associativo for interrompido, 

tal fato se deve a algo da ordem da resistência, um conteúdo que o paciente retém de 

alguma forma, não podendo comunicar ao clínico quais pensamentos lhe ocorrem. 

Quanto mais próximo de conteúdos inconscientes, maior será o surgimento dessas 

resistências. Desta forma, pouco a pouco, dá-se início ao processo da transferência. 

Processo este que, se bem percebido pelo analista, irá progredir, trazendo os conflitos 

patogênicos do paciente para este campo transferencial, até que “finalmente, todo conflito 

tem de ser combatido na esfera da transferência” (p. 115). Já no último parágrafo deste 

trabalho, diz que 

esta luta entre o médico e o paciente, entre o intelecto e a vida instintual, 

entre a compreensão e a procura da ação, é travada quase 

exclusivamente, nos fenômenos da transferência. É nesse campo que a 

vitória tem de ser conquistada (p. 119). 

 Freud ainda discriminará alguns tipos de resistência. Haverá uma faceta de 

caminho pelo qual a análise pode avançar e uma faceta de impedimento a este avanço. 
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Freud exorta o analista a tomar conhecimento destas nuances. A partir daí, proporá alguns 

tipos de transferência para esclarecer o que há de facilitador e de obstáculo nela:  

Não podemos compreender o emprego da transferência como resistência 

enquanto pensarmos simplesmente em ‘transferência’. Temos de nos 

resolver a distinguir uma transferência ‘positiva’ de uma ‘negativa’, a 

transferência de sentimentos afetuosos da dos hostis e tratar 

separadamente os dois tipos de transferência para o médico (p. 116). 

Haveria uma transferência que consiste na possibilidade de utilizar a oferta – 

inconsciente, certamente – que o paciente apresenta ao clínico ao supor nele qualidades que 

lhe confiram um certo poder e um certo saber, em contraste a uma suposição de repúdio, 

de hostilidade, que dificultem alguma chance do clínico vir a exercer influências sobre o 

paciente. Lembremo-nos do rapport e da simpatia necessários à figura do terapeuta. 

E haveria transferência em todos os atendimentos? Para Freud, não. Entretanto, 

somente naqueles em quem houver é que o método seria aplicável. Com relação aos 

limites da transferência, assinala que “onde a capacidade de transferência tornou-se 

essencialmente limitada a uma transferência negativa, como é o caso dos paranoicos, 

deixa de haver qualquer possibilidade de influência ou cura” (p. 118)13.  

Freud deposita suas fichas na aposta de que o clínico use seu poder de influência 

para que o paciente abandone sua neurose (um objeto inadequado) em beneficio de algum 

outro objeto, fazendo este investimento passar pela figura do analista. Corroborará esta 

ideia com o seguinte comentário: “Cuidamos da independência final do paciente pelo 

                                                           
13 Em Sobre o Narcisismo, uma introdução, Freud chega à mesma confirmação, através do estudo do 
narcisismo: “Dificuldades do trabalho psicanalítico em neuróticos conduziram à mesma suposição, pois 
parecia que, neles, essa espécie de atitude narcisista constituía um dos limites à sua susceptibilidade à 
influência” (1914a, p. 81). 
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emprego da sugestão, a fim de fazê-lo realizar um trabalho psíquico que resulta 

necessariamente numa melhora constante de sua situação psíquica” (p. 117). 

 

6.5. Recordar, Repetir, Elaborar (1914b) 

 Neste texto, Freud diz que o paciente repete aquilo que não foi elaborado, sob a 

forma de transferência:  

Este estado de enfermidade é colocado, fragmento por fragmento, 

dentro do campo e alcance do tratamento e, enquanto o paciente o 

experimenta como algo real e contemporâneo, temos de fazer sobre ele 

nosso trabalho terapêutico, que consiste, em grande parte, em remontá-

lo ao passado (p. 167).  

Entretanto, se um primeiro enfoque do tratamento analítico tinha o objetivo de 

fazer o paciente rememorar seus eventos traumáticos, agora “podemos dizer que o 

paciente não recorda coisa alguma do que esqueceu e reprimiu, mas expressa-o pela 

atuação ou atua-o (acts it out). Ele o reproduz não como lembrança, mas como ação; 

repete-o, sem, naturalmente, saber que o está repetindo” (p. 165, grifo do autor). 

 Freud vai apresentando uma ideia poderosa: não se trata mais apenas de remover 

o recalque e chegar à lembrança reprimida, que poderá restituir um estado de saúde ao 

paciente, mas que há uma compulsão à repetição que deverá ser considerada pelo clínico. 

Dirá que “enquanto o paciente se acha em tratamento, não pode fugir a esta compulsão à 

repetição; e, no final, compreendemos que esta é a sua maneira de recordar” (p. 166). 

Poucas páginas depois, dirá que  
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o instrumento principal para reprimir a compulsão do paciente à 

repetição e transformá-la num motivo para recordar reside no manejo 

da transferência. Tornamos a compulsão inócua, e na verdade útil, 

concedendo-lhe o direito de afirmar-se num campo definido (p. 169).  

Há aí o reconhecimento de um limite do método analítico: não se trata de esperar 

que o paciente simplesmente deixe de repetir seus sintomas, por exemplo, mas de que o 

tratamento o ajude a repeti-los em um campo abordável e analisável: o setting analítico.  

Dois autores realizam leitura minuciosa deste texto de Freud. Stein dirá:  

Freud é levado a representar a transferência como uma localidade, como 

um campo fechado, como uma área de jogos que oferecemos à 

compulsão de repetição do paciente, a fim de que esta represente ali os 

movimentos de todas as pulsões patogênicas que chegaram a se 

dissimular na vida psíquica deste último (1988, p. 225). 

Seria através da instalação desta neurose artificial, que Freud chamará de neurose 

de transferência, que tal compulsão seria diretamente acessível à intervenção do clínico. 

Mas como? Pela expectativa confiante que um paciente pode lhe conferir através de sua 

forma de enamoramento, reproduzida dentro do âmbito do tratamento. 

Franco, por sua vez, realiza dois grifos a partir do texto freudiano. O primeiro 

refere-se à atuação como presentificação do passado: “o analista deve saber que desde o 

início do tratamento o paciente expressa o que esqueceu e reprimiu por meio de sua ação. 

Ele não pode se lembrar, mas reproduz o material inconsciente por meio de uma atuação” 

(Franco, S. G, Berlinck, M.T. & Wondracek, K.H.K., 2013, p. 114). Já o segundo diz 

respeito à faceta de compulsão à repetição, dizendo que ela “só pode ser substituída pela 

recordação no manejo bem-sucedido da transferência” (p. 116), completando a seguir: “O 
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analista deve estar em condições de ver a repetição como um elemento da cura, porque 

esta é, antes de mais nada, a manifestação do inconsciente” (p. 116, grifo nosso).  

Falemos de Beatriz: sua reserva diante do Outro poderia muito bem ser lida como 

um sintoma desta natureza, como recorte de algo que ela atua sem ter consciência desta 

repetição. Não podemos negar que, se for disso que se trata, então é mais que legítimo 

ratificar que estamos diante de uma forma de transferência intensa diante do clínico, ao 

contrário de uma hipótese de comprometimento de ordem narcísica, como se chegou a 

supor inicialmente. 

 

6.6. Observações sobre o Amor Transferencial (1915 [1914c]) 

Acreditamos que o que este texto traz de mais importante esteja presente já em 

seu título: Amor de transferência. Goldenberg (2013), em análise deste trabalho, dirá que, 

no tratamento analítico, “trata-se então de um verdadeiro amor, produzido em uma 

situação artificial, que tem como finalidade analisar-lhe a lógica” (p. 67). Um tratamento 

analítico seria, portanto, uma forma atenta de relação amorosa.  

Em última instância, o que está em jogo, é analisar a dinâmica erótica de um 

paciente, e onde seus conflitos se fazem presentes através da relação transferencial com 

o clínico. Freud falará da linha de ação do analista, dizendo que ele evoca “este amor, ao 

instituir o tratamento analítico a fim de curar a neurose. Para ele, trata-se de consequência 

inevitável de uma situação médica” (1915 [1914c], p. 186). A análise evoca os poderes 

do amor. Caberá ao tratamento mobilizar e restituir ao sujeito suas forças capazes de 

amar. Contudo, ao reunir estas forças eróticas no curso do tratamento, o clínico estaria 

justamente abrindo ao paciente a via para que este transfira àquele seus afetos eróticos. E 
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ao reproduzir este processo de enamoramento junto ao clínico, o paciente imporia parte 

das resistências centrais ao progresso do tratamento, mas que precisariam ser abordadas 

a fim de conduzir a um novo desfecho – que não o do sintoma neurótico. Nas palavras do 

próprio Freud: “O trabalho visa então a desvendar a escolha objetal infantil da paciente 

e as fantasias tecidas ao redor dela” (p. 185, grifo nosso).  

 

6.7. Conferências Introdutórias – A Transferência (1917 [1916-1917]) 

Aqui, Freud tecerá alguns comentários importantes sobre a transferência de 

qualidade hostil para com o clínico, reforçando a ideia de que: 

os sentimentos hostis indicam, tal qual os afetuosos, haver um vínculo 

afetivo, da mesma forma como o desafio, tanto como a obediência, 

significa dependência (. . .) Não podemos ter dúvidas de que os 

sentimentos hostis para com o médico merecem ser chamados de 

‘transferência’ (1916-1917, p. 444). 

Por último, encontramos uma passagem instigante: “Na ausência de tal 

transferência, ou se a transferência fosse negativa, o paciente jamais daria sequer ouvidos 

ao médico e a seus argumentos” (p. 446, grifo nosso). Dar ouvidos, que bela expressão! 

Envolve um estatuto ativo. Dar ouvidos seria o mesmo que falar, ou que demandar? Dar 

ouvidos seria uma procura? Conceder a escuta pode, aqui, significar que o sujeito outorga 

ao outro um status decisivo: este outro entra, então, na tela perceptiva do sujeito. 

 

6.8. Além do Princípio do Prazer (1920)  

Primeiro dos textos de sua chamada virada teórica, aqui Freud reafirma as 

conclusões que oferecera em Recordar, Repetir, Elaborar (1914b):  
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O paciente não pode recordar a totalidade do que nele se acha reprimido 

(. . .) É obrigado a repetir o material reprimido como se fosse uma 

experiência contemporânea, em vez de, como o médico preferiria ver, 

recordá-lo como algo pertencente ao passado. Essas reproduções (. . .) 

são invariavelmente atuadas (acted out) na esfera da transferência, da 

relação do paciente com o médico (1920, p. 29, grifo do autor). 

Propõe, em seguida, que o analista acolha este fenômeno e que possa tirar proveito 

dele para a análise: “o médico não pode, via de regra, poupar ao paciente essa face do 

tratamento” (p. 30), querendo com isso dizer que a repetição, a transferência e a 

resistência são conceitos centrais e necessários para que o clínico possa, com sua técnica, 

pensar onde melhor intervir. Não há como esperar que o paciente não repita, não transfira, 

não resista. Apesar de terem uma faceta de obstáculo, são fundamentais para orientar o 

clínico e será dentro deste campo que o manejo deve acontecer.  

Freud assinala que “existe realmente na mente uma compulsão à repetição que 

sobrepuja o princípio de prazer” (p. 33). Assim, este texto vem reafirmar sua concepção 

claramente dualista, em oposição a um funcionamento monista, como o que Jung supunha. 

O dualismo não estaria mais no embate entre Processo primário e secundário ou entre 

Princípio do prazer e Princípio de realidade, mas antes entre pulsão de vida e pulsão de 

morte (Eros e Tânatos): ligação e ruptura. Tal insight indica, conforme já anunciara em 

Recordar, Repetir, Elaborar, que já não se trata de substituir um modo de funcionamento 

por outro mas, antes, de reconhecer que há no organismo uma tendência à repetição, mesmo 

que cause sofrimentos ao sujeito. Neste caso, caberá ao clínico reconhecer tal tendência 

como inerente ao funcionamento humano e, qualquer que seja a possibilidade de 

transformação, ela necessariamente passará pelo fenômeno transferencial. 
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A seguir, vemos novo insight de Freud sobre a defesa que o ego pode querer impor 

aos estímulos vindos do meio externo: “A proteção contra os estímulos é, para os 

organismos vivos, uma função quase mais importante do que a recepção deles” (p. 38, 

grifo do autor). Esta frase se afigura importante, pois refina nossa abordagem para pensar 

na perspectiva dos fins do tratamento: parte do psiquismo luta contra o restabelecimento 

da saúde. Freud fala diversas vezes desta “natureza conservadora da substância viva” 

(p.47), conclusão que será ratificada em trabalhos posteriores como veremos a seguir. 

 

6.9. Análise terminável e interminável (1937) 

Escrito às vésperas da Segunda Guerra Mundial, neste texto, Freud oferece um 

ponto de vista notoriamente mais modesto acerca do que um tratamento analítico pode 

ambicionar em termos de mudanças consistentes no psiquismo. Ao final de sua trajetória, 

avalia o que julga serem as possibilidades de transformação através da terapia 

psicanalítica, suas limitações e possibilidades de recaídas. Atesta que as transformações 

que a análise oferece são sempre parciais, contingenciais, sujeitas a reviravoltas, 

dependente de acontecimentos externos ou de transformação das cargas instintuais. 

 “Os pacientes não podem, eles próprios, trazer todos os seus conflitos para a 

transferência, nem tampouco está o analista capacitado a invocar todos os possíveis 

conflitos instintuais deles, a partir da situação transferencial” (1937, p. 249, grifo nosso). 

Há um impossível que Freud reconhece. Talvez por limites relacionados ao tempo do 

tratamento, talvez por uma questão de estrutura psíquica, admite restrições que o método 

não consegue superar. Se antes Freud havia dito que todo conflito seria combatido na 

esfera da transferência, aqui ele dirá que... bem, talvez não haja possibilidade para tal.  
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Ademais, uma das motivações de Freud para falar deste texto é sobre como um 

paciente pode sempre readquirir um funcionamento neurótico, regredido, em relação a 

novos conflitos que só viriam a surgir depois de encerrado o tratamento analítico. Por 

último, irá retomar algo que, de uma forma ou de outra, vinha salientando ao longo de 

toda sua obra, isto é, da tendência natural do psiquismo à defesa. Freud assim afirma: “A 

dificuldade da questão é que os mecanismos defensivos dirigidos contra um perigo 

anterior reaparecem no tratamento como resistências contra o restabelecimento. Disso 

decorre que o ego trata o próprio restabelecimento como um novo perigo” (p. 254, grifo 

nosso). Tal afirmação tem, para nosso percurso, o valor de um grifo, de uma ênfase, tal 

qual Abraham alertou em seu trabalho: a análise é um ataque ao narcisismo do paciente. 

 

6.10. Esboço de psicanálise (1940 [1938])  

Texto derradeiro de Freud, no Esboço ele afinal recupera uma leitura sobre a 

sugestão, que nos interessa: “Se o paciente coloca o analista no lugar do pai (ou mãe), 

está também lhe concedendo o poder que o superego exerce sobre o ego, visto que os pais 

foram, como sabemos, a origem do superego” (1940 [1938], p. 190). 

Logo depois, nos deparamos com este parágrafo enigmático:  

A essa atura, cabe uma advertência contra o mau uso dessa nova 

influência. Por mais que o analista possa ficar tentado a transformar-se 

num professor, modelo e ideal para outras pessoas, e criar homens à sua 

própria imagem, não deve esquecer que essa não é sua tarefa no 

relacionamento analítico (p. 190).  

E a seguir, apresenta um parágrafo absolutamente ambíguo:  



103 

 

Se o fizer, estará apenas repetindo um equívoco dos pais, que 

esmagaram a independência do filho através de sua influência, e estará 

simplesmente substituindo a primitiva dependência do paciente por 

uma nova. Em todas as suas tentativas de melhorar e educar o paciente, 

o analista deve respeitar a individualidade deste. A influência que possa 

legitimamente permitir-se será determinada pelo grau de inibição no 

desenvolvimento apresentado pelo paciente. Alguns neuróticos 

permaneceram tão infantis que, também na análise, só podem ser 

tratados como crianças (p. 190) 

Freud incorre nestes trechos em uma clara denegação: faz uma advertência e, ao 

mesmo tempo, conclui o parágrafo desdizendo o que diz em seu início. Exorta o clínico 

a não submeter o paciente a uma influência superegoica para, em seguida, dizer que 

existem influências, em suas palavras, legítimas. De tanto enfatizar que o clínico não deve 

esquecer, somos obrigados – munidos do próprio método que Freud forjou – a entender 

que Freud está produzindo uma sugestão em seu próprio texto. Como se dissesse: “às 

vezes é preciso fazer este trabalho sujo, mas não desejo formalizar este precedente”. 

Apresentamos um resumo das principais linhas de pensamento de Freud a respeito 

do tema da transferência, situadas ao longo de 30 anos de produção. Passaremos, agora, 

a pesquisar como alguns outros autores leram este conceito. 

 

6.11. Circunscrevendo a transferência: Lacan e outros autores 

Após termos percorrido alguns textos de Freud sobre a transferência, 

adentraremos agora na leitura de outros autores sobre este fenômeno. Com um foco 

sintético, é Maurano quem oferece a descrição mais abrangente. Diz a autora: 
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O fenômeno da transferência é a chave da invenção desse novo método 

de tratamento. A Überträgung, termo alemão que além de transferência 

significa também transmissão, contágio, tradução, versão, e até 

audição, ganhará, enquanto conceito psicanalítico, o sentido de 

estabelecimento de um laço afetivo intenso, que se instaura de forma 

quase automática e independente da realidade, na relação com o 

médico, revelando o pivô em torno do qual gira a organização subjetiva 

do paciente (2006, pp. 15-16).  

Pouco depois, anunciará sua relevância decisiva no tratamento analítico: 

A transferência ganha tal importância que será condição preliminar para 

o estabelecimento do tratamento psicanalítico. Se, por alguma razão, 

ela não se estabelece, se o paciente não é capaz de fazer um 

investimento no analista, sustentado sobretudo em supor-lhe um saber, 

e viver os efeitos disso, também em sua dimensão afetiva, a utilização 

desse método fica inviabilizada (pp. 16-17)  

Diríamos que este é o cenário ideal, talvez um guia norteador do campo que 

qualquer tratamento analítico visaria. Não significa que haja um caminho natural, 

tampouco linear, que se apresente para qualquer atendimento, pois se trata sempre de um 

desafio a cada novo caso.  

À medida que a transferência, a dinâmica pela qual um sujeito investe um objeto 

de amor, pode ser elaborada, reconhecida, o tratamento avançaria. Para que a lógica 

particular de enamoramento de um paciente possa ser vislumbrada, portanto, o fenômeno 

precisa ser fabricado em laboratório, e este laboratório é o próprio tratamento. 
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Passemos, pois, à leitura que Lacan faz deste fenômeno. O autor sublinhará uma 

das afirmações centrais de Freud a este respeito, a de que é a partir da transferência que 

o analista pode intervir na repetição e nas resistências. O analista deverá, através do 

manejo deste cruzamento, possibilitar que se revele ao paciente que o interlocutor ao qual 

este se dirige, é outro, que não o analista. Voltamos, aqui, a um texto seu já abordado 

neste trabalho, Para-além do ‘princípio de realidade’.  

Prossigamos na decomposição da experiência. O ouvinte entra nela, 

portanto, na situação de interlocutor. Esse papel, o sujeito lhe solicita 

que o sustente (. . .). Silencioso, porém, e furtando-se até mesmo às 

reações de seu rosto, além de pouco discernido em sua pessoa, o 

psicanalista recusa-se pacientemente a isso. Não haverá um limite em 

que essa atitude deva fazer cessar o monólogo? Se o sujeito prossegue 

nele, é em virtude da lei da experiência; mas, acaso continua ele a se 

dirigir ao ouvinte realmente presente, ou antes, agora, a algum outro, 

imaginário porém mais real: ao fantasma da lembrança, à testemunha 

da solidão, à estátua do dever, ao mensageiro do destino? (1936, p. 87).  

Podemos compartilhar o que entendemos desta leitura: o paciente se dirige ao 

analista transferindo a ele suas fantasias e suposições. O analista evita mostrar suas 

reações pessoais para que o sujeito siga revelando parte de sua dinâmica inconsciente e 

supondo um outro destinatário em seu lugar. Em algum momento do tratamento, e 

dependendo do tato do analista, o paciente deverá ir se apropriando do fato de que está se 

dirigindo não exatamente à pessoa do analista, mas a uma outra figura de sua fantasia, a 

tal “testemunha da solidão, mensageiro do destino”. Cabe ao analista não atrapalhar esta 

tendência. O que Lacan aponta com sua construção é um posicionamento tático com 

relação à ideia de transferência: 
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Essa imagem que o sujeito presentifica por sua conduta e que nela se 

reproduz sem cessar, ele a ignora, nos dois sentidos da palavra, ou seja: 

ignora aquilo que ele repete em sua conduta, quer o tome ou não por seu, 

ele não sabe que essa imagem o explica; e ignora que desconhece essa 

importância da imagem quando evoca a lembrança que ela representa. 

Pois bem, enquanto o analista acaba de reconhecer essa imagem, 

o sujeito, pelo debate que conduz, acaba de lhe impor o papel dela. É 

dessa posição que o analista extrai o poder que irá dispor para sua 

ação sobre o sujeito (p. 88, grifo nosso) 

Com isto, Lacan acompanha a mesma conclusão a que chegara Freud anos antes: 

o analista precisa intervir a partir da transferência, estando sua conduta subordinada à 

transferência. Dirá textualmente no seu Seminário 11 (1963-1964): “O analista deve 

esperar a transferência para começar a dar interpretação” (p. 130). Quanto ao manejo 

técnico desta situação, Lacan deixa pistas ao falar sobre a operação do analista: 

Ele [o analista] opera em dois registros, o da elucidação intelectual, pela 

interpretação, e o da manobra afetiva, pela transferência; mas fixar os 

tempos dela é uma questão de técnica, que as define em função das 

reações do sujeito; ajustar sua velocidade é uma questão de tato, pelo 

qual o analista é alertado sobre o ritmo dessas reações (1936, p.88). 

Elucidação intelectual, por um lado, manobra afetiva, por outro! O analista é 

alertado, tal como disse Freud anos antes, ao afirmar que terá indícios mínimos para 

trabalhar a transferência. Campo do obscuro e do enigmático, já que o paciente transfere 

algo que está para além de suas palavras, para além de sua consciência e para além de sua 

disposição em saber disso. O analista deve poder escutar este papel para o qual é 

convidado a ocupar, e tal escuta se realiza de forma invisível. Curiosa prática! 
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Dirá Lacan: “o que é, então, interpretar a transferência? Nada além de preencher 

com um engodo o vazio desse ponto morto. Mas esse engodo é útil, pois, mesmo 

enganador, reativa o processo” (1951, p. 225). E de que engodo se trata? Do fato de que 

o analista sabe que o papel que o paciente lhe oferece a ocupar é um dos objetos sexuais 

de sua história íntima, mas que só poderá se fazer revelar aos poucos, com a disposição 

de escuta do próprio paciente. 

“A transferência tem sempre o mesmo sentido, de indicar os momentos de errância 

e também de orientação do analista, o mesmo valor de nos convocar à ordem de nosso 

papel: um não-agir positivo, com vistas à ortodramatização da subjetividade do paciente” 

(p. 225). Ou seja, a resposta do analista está remetida à finalidade central de abrir o 

inconsciente. Não importa tanto o que necessariamente o analista diga, desde que esta fala 

esteja alinhada com algo que permita ao paciente seguir em continuidade à sua lógica 

transferencial. Não escutar a transferência traz o ônus de acirrar as resistências e de afastar-

se das possibilidades do que o saber inconsciente tem a dizer. Uma leitura equivocada da 

transferência ou fixada a um ponto-cego transferencial do próprio analista (que pode 

também ser chamado de contratransferência), pode vir a fechar tal possibilidade de avanço.  

Em A direção do tratamento e os princípios de seu poder (1958), Lacan afirmará: 

“é como proveniente do Outro da transferência que a fala do analista continua a ser 

ouvida” (p. 597). Este Outro, referência para a qual faltam palavras ao sujeito, ele 

transferirá as pistas sobre sua localização: “É, pois, pelo que o sujeito imputa ao analista 

ser (ser que está alhures) que é possível uma interpretação voltar ao lugar de onde pode 

ter peso na distribuição de respostas” (p. 597). Estas afirmações estão intimamente ligadas 

à noção de influência e carisma, abordados através de Freud.  
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Lacan dirá ainda que “para confirmar a pertinência de uma interpretação, o que 

importa não é a convicção que ela acarreta, já que melhor se reconhecerá seu critério no 

material que vier a surgir depois dela” (p. 601). A intervenção que recortamos em nosso 

caso clínico dialoga com este trecho. A pertinência ou acerto de uma interpretação não se 

justifica à priori, mas a partir dos efeitos que é capaz de produzir na cadeia associativa do 

paciente, pelo que o paciente dirá que fez a partir dela, ou do lugar de onde ele escutou a 

fala do analista. Não sabemos dizer o que Beatriz pensou da fala do clínico ou o que 

precisamente a levou a se implicar em algumas questões, mas recortamos a fala que nos 

veio à mente como emblemática de um momento de impasse anterior a esta mudança.  

Este saber sobre a transferência, Lacan o denominará Sujeito Suposto Saber, que 

está atrelado à instância do Outro da transferência. Até o final de sua obra, tal leitura da 

transferência permaneceu balizada por tais orientações, ratificando as impressões que 

Freud apontou desde o caso Dora: 

O sujeito suposto saber, com o qual defini a transferência é suposto saber 

o que? Como operar? Seria demasiado excessivo dizer que o analista sabe 

como operar. O que se esperaria é que ele saiba operar convenientemente, 

isto é, que se dê conta do alcance das palavras para seu analisante, o que 

incontestavelmente ele ignora (1977-1978, p.1).  

Sob tal perspectiva, o analista não sabe como operar, isto é, não tem como saber, 

à priori, o lugar que lhe será imputado na transferência. Suas falas em sessão teriam valor 

de sondagem, de investigação das pistas sobre os efeitos que produzem no paciente. O 

analista trabalha a partir de um estado de ignorância sobre o caminho que ativa ou cativa 

as associações do paciente. Sua bússola é a capacidade de ler a abertura do inconsciente.  
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O analista deve, então, dar-se conta do alcance de suas palavras para seu paciente 

e, a partir da assimilação deste poder de influência, calcular, avaliar o melhor momento 

para oferecer suas colocações. Do contrário, se um analista ousar falar a partir de um lugar 

o qual o paciente não lhe outorgou, o rumo associativo se afastaria deste núcleo, do bojo 

desde onde o paciente traz pistas de forma truncada.  

“A transferência (. . .) torna-se a segurança do analista (. . .). A interpretação, 

adiada até a consolidação da transferência, fica desde então subordinada à redução desta”, 

diz Lacan (1958, p. 602), situando que a interpretação depende de algo do qual o analista 

deve estar prevenido. E qual a posição que o analista ocupa até que a transferência se 

consolide? Ou seja, que pode um analista fazer para contribuir para que a transferência se 

instale dentro da análise? É justamente este o campo que investigaremos a seguir.  

 Parece legítimo afirmar que Beatriz, de alguma forma, tivesse acesso a um saber 

desta ordem, sobre este jogo transferencial. Sustentamos duas hipóteses a este respeito: 

(i) ao não revelar ao clínico as reações que vivia no espaço analítico, evitava que ele 

pudesse ter maior domínio ou poder de influência; (ii) ao sonegar ao clínico tais pistas, 

não seria abusivo supor que ela possa ter percebido que tal comportamento causasse 

efeitos nele, podendo esta descoberta ter lhe servido como gozo suplementar.  

 

6.12. O valor do impasse 

Julgamos legítimo levar um dos pontos de impasse às últimas consequências: 

diante de uma dificuldade de instalação da transferência, que alternativas cabem ser 

pensadas pelo analista?  
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Em depoimento sobre seu contato com Lacan durante sua formação, Safouan 

(2009) apresenta uma perspectiva instigante: 

Lacan se deteve mais de uma vez no modo como os mestres zen 

procediam com seus discípulos e na liberdade com que recorriam a 

qualquer ato que se revelasse útil, por mais estranho que fosse, para 

romper alguma cegueira do discípulo: administrar-lhe uma cacetada, 

por exemplo. O analista pode e deve outorgar essa liberdade desde que 

seu desejo – aqui cito Lacan – “não seja tão besta como o desejo do 

mestre hegeliano” O que, em nosso jargão, significa, sem dúvida, um 

desejo que não se amuralha por trás dos mecanismos de defesa. Nota-

se, portanto, que o centramento da análise em torno do desejo do 

analista já estava presente desde o começo de seu ensino (p. 9) 

Em nosso recorte clínico, destacamos um diálogo que se afigura como um 

momento decisivo. Algo com valor de um Basta! Um susto, um corte, uma bronca. A tal 

bofetada, resgatada por Safouan, algo que rompa com a inércia e tenha efeito de abertura. 

O clínico interrompe Beatriz para dizer que já ouviu aquelas explicações diversas 

vezes. Pedindo enfaticamente: Beatriz, não ignore o fato de que sua repetição serve para 

você evitar alguma coisa! Talvez possamos incluir: Beatriz, estes rodeios são um saco, 

se quer minha atenção, conte outras coisas. 

Neste caso, o analista viveu justamente o impasse sobre a legitimidade de tal fala: 

afinal, teria ele o direito de dizê-la? Que quer ele que ela queira? Tal impasse parece se 

apresentar com frequência para a clínica.  

Pois Stein (1988) reflete justamente sobre o valor de um incidente ocorrido com 

o atendimento a uma de suas pacientes. Em uma suposta brincadeira que envolvia atirar 



111 

 

uma almofada no rosto de Stein, ela faz um gesto brusco sem, no entanto, soltá-la da mão, 

para ver a reação de seu analista. Contudo, em vez de soltá-la, ela passa a almofada ao 

lado de Stein e acaba derrubando um objeto querido a este, que cai no cesto de lixo e por 

pouco não se quebra. O analista, visivelmente irritado, expulsa a paciente da sessão, 

dando-lhe um ultimato: ou segue as regras, ou não precisa voltar ao tratamento. A 

paciente termina por regressar na sessão seguinte com muitas associações sobre sua 

própria história pessoal, e Stein elabora esta reflexão na sequência: “Foi preciso um 

incidente de sessão, que resultou numa chamada à ordem, para que se produzisse o efeito 

que habilmente resulta da simples formulação das regras que definem o quadro material 

das sessões” (p. 260)  

Em O ato de liberação do analista como agente de mudança terapêutica (1983), 

o inglês Neville Symington elabora suas vivências clínicas para assinalar um pensamento 

associável ao de Stein, e que nos ajuda a abrir passagem. Este ato, Symington propõe 

chamá-lo de “fenômeno X”, e o próprio título do texto já o introduz: em dado momento 

de impasse, o analista sentindo-se acuado, defendido, inapto, um evento de sessão pode 

vir a transformar os rumos do encontro, no qual o próprio analista o vivencia como 

libertador. Dirá textualmente: “Minha asserção é de que o ato interno de liberação no 

analista produz no paciente uma mudança terapêutica e, no analista, novos insights, 

aprendizagem e desenvolvimento” (p. 6). E dirá logo adiante: “O importante, contudo, é 

que o agente essencial da mudança é o ato interior do analista, e que este ato interno é 

percebido pelo paciente e provoca mudança” (p. 6). Segundo a leitura que fazemos do 

texto de Symington, trata-se menos de encontrar uma justificativa objetiva do que de 

constatar a possibilidade desta comunicação entre inconscientes.  

Em outro momento, Symington trará uma definição instigante:  
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A partir do momento em que paciente e analista se engajam no que 

chamamos de análise, ambos, conjuntamente, fazem parte de um 

sistema ilusório, ambos se acham apanhados nele. (. . .) O analista é 

laçado para dentro do mundo ilusório do paciente. Acha-se mais 

envolvido nele, é mais vítima dele, do que acontece no contato social 

médio. À medida que o trabalho analítico progride, o analista 

lentamente se desvencilha desse mundo, e, assim, a transferência e a 

contratransferência constituem duas partes de um sistema único; juntas, 

elas formam uma unidade. Elas são as ilusões partilhadas que o trabalho 

da análise lentamente desfaz (p. 7)  

Como não aproximar as contribuições de Stein e Symington de nosso caso clínico? 

Foi preciso que algum sinal do desespero contido do analista se manifestasse para que a 

fala de Beatriz sofresse alguma elaboração. De que forma isto permitiu à análise avançar?  

Sejamos honestos, a resposta, mais uma vez, parece implicar o clínico: desfez-se 

de um peso incômodo, e tal descarga talvez tenha lhe permitido escutar nuances. Por outro 

lado, talvez tenha mostrado a Beatriz que fosse macho (cf. Quinet) o suficiente para 

impor-lhe um limite. São duas considerações plausíveis. O que nos interessa é 

aproximarmo-nos destes pontos de impasse, que podem ser transformados em pontos de 

abertura, em vez de passarem em branco. Se propusermos ao paciente que associe 

livremente, não estaremos isentos do compromisso implicado a cada um de nós: que a 

escuta equidistante do analista reconheça, inclusive, sua própria irritação. 

Se é certo falarmos em um movimento de evitação por parte de Beatriz, estaria 

então a paciente chamando o clínico a ir atrás dela, convidando-o a um jogo de sedução 

através de sua fala incessante, procrastinando, até onde possível, o silêncio que os jogaria 

diante do confronto com a verdade. Sob esta perspectiva, Beatriz estaria convidando o 
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clínico a um jogo de esconde-esconde, ou de pega-pega (há um quê de conotação erótica 

aqui – um jogo de esconder e ver, de ausência e presença), em que ela desempenharia um 

dado papel – talvez o de criança, fugindo – mas chamando, desafiando o clínico a ir atrás 

dela, ou então prometendo a ele algo como: assim que eu terminar de dizer o que tenho 

a dizer (nunca), você poderá fazer seu trabalho, ou seja, agir sobre mim e me influenciar. 

Não nos esqueçamos de uma de suas frases obscuras: Estou te ajudando a me ajudar! 

 

6.13. O caráter de sedução da análise 

Stein (1988) coloca em questão a posição de neutralidade do clínico. Em 

determinada passagem, dirá de uma procura que anima o analista: “o ouvido do 

psicanalista é, mais frequentemente do que ele gostaria, um órgão simultaneamente ativo, 

um ouvido que procura” (p. 249, grifo nosso). Separemos duas ideias em fragmentos 

“mais frequentemente do que ele gostaria”, e o aspecto da “procura”. O que está em jogo 

nestes recortes?  

Antes de tudo, a implicação aludida é de que esta busca talvez contradiga a 

pretensão de escuta flutuante, à qual supostamente se aspira em uma sessão de análise, 

desde as recomendações de Freud. Se estamos falando de um ouvido à procura de algo, 

caberia perguntar de quê. Seria destes indícios de transferência? Seria um asseguramento 

de ordem narcísica para que o analista se sinta habilitado a trabalhar? De que complacência 

o analista necessita para trabalhar? Seguimos perguntando para abrir caminhos. 

 Uma outra hipótese merece espaço: a de que, com sua reserva, Beatriz estaria 

chamando o clínico a ocupar um lugar de submissão ao seu relato, impotente para analisar 

– já que sua fala é neutralizada ou destituída de poder de influência.  
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E o que podemos pensar ainda que aconteceu no momento formalizado como de 

virada? Afinal, houve algo que Beatriz escutou quando o clínico lhe interrompeu e se 

demonstrou impaciente. Que poderia ser? Só nos cabe especular com as ferramentas que 

vamos construindo.  

Novos recortes nos vêm à mente para pensar o caso. Durante um dos episódios de 

término entre ela e seu primeiro namorado, o clínico, testemunha dos testes que Beatriz 

dirigia ao rapaz, assim se dirigiu a ela: não é à toa que teu namorado quer distância de 

você. Levou alguns meses para que Beatriz resgatasse esta passagem, já depois do que 

convencionamos chamar de momento de “virada”: quando você me disse aquilo, fiquei 

muito brava com você. Pensei naquilo por dias...  

É enigmático pensar na fala do clínico. O mais provável, é que tenha respondido 

como um dos namorados de Beatriz: teus testes e tuas delongas são um saco! Qualquer 

um fica impaciente com você. O interessante, porém, foi ter recebido de Beatriz o lugar 

que esta fala veio ocupar dentro dela... tempos depois! Da forma como o fez, tem um 

sentido: Fiquei brava com você por dias, mas não demonstrei o impacto que tua fala teve 

em mim, só posso dizer-lhe isso agora, que a vivência se atenuou, ou que confio mais em 

você. Beatriz diz com isto que a fala do clínico lhe afetou, mas que tal afeto precisava ser 

disfarçado e somente dito posteriormente. Tal lembrança tem, para este trabalho, o sentido 

de uma abertura. Um novo campo de elementos pode agora ser pensado a partir da posição 

do analista e das consequências de sua fala.  

Vários autores sublinham esta ideia, da qual dependemos para prosseguir nosso 

trabalho. O analista deve seduzir o paciente, de modo a provocá-lo, a instigá-lo, a fazer 

com que aflore nele uma disposição para uma busca. Trata-se de uma mobilização das 

forças eróticas do paciente. Sobre esta tática, Maurano (2006) a aponta da seguinte forma: 



115 

 

“O analista intervém de forma a intrigar esse sujeito” (p. 62). Já Quinet (2011) dirá que 

“é função do analista abrir essa dimensão do desejo – o que não é nada evidente, pois o 

sujeito, pelo efeito do recalque, não quer saber de seu desejo”. E complementa logo em 

seguida: “O desejo do Outro surge na análise, pela via da transferência, como interrogação 

sobre o desejo do analista14” (p. 101).  

Berlinck (1988) diz que a neurose de transferência, ou seja, aquela que se instaura 

no tratamento, é fundada a partir de um movimento de sedução duplo: “Por um lado, a 

sedução do psicanalista que se oferece e, por outro, a resposta do cliente que repete o que 

se articula à sedução. Assim, cada psicanálise tem início quando o erótico dessas seduções 

se manifesta”. (p. 111) O autor pontuará uma advertência logo a seguir: “É esse também 

o âmbito em que toda análise fica ameaçada, pois os sentimentos de ternura que 

pertencem às seduções contêm uma virulência que é própria do erótico” (idem). 

A fala de Berlinck nos convida a uma cuidadosa reflexão. Cada análise se inicia 

quando o erótico das seduções se manifesta e, ainda, este sentimento também ameaça a 

própria análise, já que traz consigo uma virulência própria do erótico. Grifamos aqui tanto 

o universo da sedução quanto o universo do erótico, para que possamos colocar em 

perspectiva as implicações pensáveis para a transferência. Em diálogo com estas ideias, 

Stein dedica um capítulo de seu livro O psicanalista e seu oficio (1988) a este tópico: 

Em psicanálise, como em outros assuntos, a oferta precede a demanda, 

e que existe mesmo um certo consenso em considerar que é a sedução 

do psicanalista que induz à transferência. Trata-se, contudo, de um 

                                                           
14 Não aprofundaremos a conceituação da expressão desejo do analista, mas fazemos constar que se trata 
justamente de um desejo de não complementaridade narcísica entre clínico e paciente, de modo a fazer 
surgir, como diz Lacan “a diferença absoluta” (1963-1964, p. 267). 
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saber de ordem geral, e (. . .) teria de ser redescoberto em cada ocasião 

singular (p. 256, grifo nosso)  

E complementa: “Tudo bem considerado, a entrada na neurose de transferência 

resulta de uma sedução mútua” (p. 263). Mas de que sedução se trata? O analista deve 

intrigar, provocar aberturas, seduzir, por um lado, por outro, para fazê-lo, deverá 

identificar as pistas que o paciente deixa entrever em seu discurso, a fim de sustentar esta 

roupagem de objeto transferencial.   

Que passagens intrigantes! Maurano, Quinet, Berlinck e Stein pontuam elementos 

que aludem ao fato de que o analista desempenha um papel crucial para que a análise possa 

se estabelecer, como uma força atratora, sedutora. Ao mesmo tempo, fazem justiça a um 

mistério: nenhum deles aprofunda esta dimensão enigmática da sedução e da abertura do 

campo do desejo. É este véu que nos convida a continuar a pesquisa. Pois não se trata de 

qualquer sedução e não é à toa que Lacan (1963-1964) faz uso de uma bem-humorada 

metáfora para abordar a problemática desta sedução como parte do campo transferencial: 

Apelar para uma parte sã do sujeito (. . .) apta a julgar com o analista o 

que se passa na transferência, é desconhecer que é justamente essa tal 

parte que está interessada na transferência, que é ela que fecha a porta, 

ou a janela, ou o postigo, como quiserem – e que a bela com quem 

queremos falar está lá atrás, que só pede para reabri-los, os postigos. É 

por isso mesmo que é neste momento que a interpretação se torna 

decisiva, pois é à bela que temos que nos dirigir (p. 130). 

Ah, a bela! Trata-se de um cortejo de inconscientes, por que não dizê-lo? Mas que 

este galanteio vise o trabalho analítico e que este trabalho seja feito incluindo a dinâmica 

particular de cada paciente. Uma sedução que conduza à associação. Goldenberg (2013) 

nota bem a implicação aqui: “Alguém duvida de que associar livremente comporta uma 
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entrega cega ao analista? Associar ‘livremente’ supõe uma demissão de si próprio e uma 

oferta que o psicanalista deve, insisto, merecer. Trata-se, não vejo como dizê-lo de outro 

modo, de um ato de amor” (p. 73). A psicanálise estaria, desta forma, interessada neste 

fenômeno obscuro: a capacidade que um objeto possui de chamar a atenção de seu sujeito 

e de fazer o sujeito se abrir com questões por ele. Poderíamos chamar esta capacidade de 

magnetismo ou, como diz Cocteau, uma “faculdade de maravilhamento” (2015, p. 70). 

Trata-se, portanto, de recriar, em laboratório, o fenômeno de sedução que remete o sujeito 

à aurora de sua constituição sexual e, portanto, desejante.  

Não interromperemos as questões neste ponto. Ao contrário, aqui se abriram as 

descobertas mais instigantes e originais para a reflexão que propomos. Compartilharemos 

com o leitor as articulações com os conceitos de sedução e erotismo, para pensar melhor 

as vicissitudes da transferência na clínica, os impasses da situação analítica, as 

possibilidades e limites existentes para que o analista possa operar com sua escuta. Se 

estamos falando de carisma, como quis dizer Freud em 1890, ou de semblante de objeto 

causa do desejo, como propõe Lacan, agora dialogaremos com um campo novo de autores 

para tal navegação. Com a sedução, impõe-se que nos apropriemos de suas implicações 

para tomarmos partido de sua incidência na direção do tratamento. Com o erotismo, 

travamos conhecimento com uma força motriz, bruta e indomável, que atravessa os laços 

humanos e – como seria diferente? – convida à reflexão sobre seus efeitos dentro do 

setting analítico. Dito isto, oferecemo-nos para conduzir o leitor a uma incursão à parte 

final desta dissertação. 
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7. A SEDUÇÃO 

Alguma coisa que decididamente não quer ser dita e que, como enigma, possui 

enigmaticamente sua própria resolução; portanto aspira apenas a permanecer em segredo e na 

alegria do segredo. 

BAUDRILLARD, 1979, p. 90 

 

O que pareceu nos exigir, de início, um breve pedido de esclarecimento para o 

qual teríamos suposto bastar alguns poucos parágrafos, revelou-se um recôndito de 

acentuada importância para este trabalho. 

Vale ainda dizer: chegamos ao presente tema a partir dos apontamentos de 

Berlinck, Fédida e Stein com relação ao contexto clínico, ao salientarem a dimensão de 

sedução que envolve as partes no encontro analítico e da qual a entrada em análise 

depende, dimensão descoberta a partir do estudo da transferência. Neste texto, 

recuperamos algumas notas sobre a sedução com Freud, Assoun, Fédida, Roussillon e 

com uma densa leitura de Laplanche sobre a teoria da sedução infantil, na qual Freud 

trabalhou até 1897. Ademais, à medida que avançamos no tema, encontramos uma obra 

robusta dedicada ao assunto: Da Sedução, do sociólogo e filósofo Jean Baudrillard. 

Pudemos ainda fazer uso de outras contribuições de Kierkegaard e Quignard. 

Realizamos uma leitura que não pretende esgotar a amplitude e a complexidade 

do tema. Por outro lado, reconhecemos a pouca importância que ele parece ter atualmente 

dentro da metapsicologia psicanalítica no que atine à sua articulação com a transferência. 

Ainda que seu papel conste textualmente em Freud, entendemos como legítimo e 

necessário restituir à sedução um lugar de maior consideração para o debate clínico. 
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Apresentamos nossas articulações a seguir, trabalhando em dois âmbitos regulares: a 

clínica e o além-da-clínica, transitando entre ambos de forma mais ou menos organizada. 

 

7.1. Etimologia 

São diversos os autores que apontam para a origem do termo. Derivado do latim, 

se-ducere significa desvio (se = longe; ducere = liderar), que pode ser lido de algumas 

formas: desvio da verdade, desvio do caminho, desvio de princípios íntimos. Assoun 

(1999) assinala: “Seduzir é primeiramente ‘puxar de lado’, colocar o sujeito à parte 

(seducere). A sedução é este efeito que desvia o sujeito, numa parte dele mesmo, do resto 

das imagens do mundo e dos viventes, para aprisioná-lo numa imagem” (p. 75). Quignard 

(1998), por sua vez, apresenta sua leitura reflexiva: “Se-ducere, é levar à distância. De 

um mundo a outro” (p. 233). 

Já para Baudrillard (1991), a sedução é da ordem do feminino e está relacionada a 

um jogo de deslocamentos no qual o elemento nunca está onde é esperado, mas cuja 

presença, ainda assim, é pressentida: “O feminino seduz porque nunca está onde pensa 

estar” (p. 11). Com efeito, o autor realiza nesta obra um longo elogio aos poderes da 

sedução e das aparências, como contraponto às ciências e ao que o autor entende como o 

poder defensivo suscitado no masculino. Na verdade, as hipóteses do filósofo trazem 

implicações interessantíssimas, muitas das quais escapam aos nossos propósitos, motivo 

pelo qual as apresentamos apenas de forma sintética. Para Baudrillard, a sedução opera 

como um jogo de aparências, essencialmente da ordem do feminino, uma potência, uma 

força, um recurso incapturável, não objetivável. Dirá mais: a civilização, como projeto 

masculino e obsessivo, o patriarcado, a ciência, a produção, seriam invenções do homem 
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para dominar ou atenuar os poderes e privilégios desses encantos. Como exemplo, dirá o 

autor sobre a produção (variação da mesma raiz: pro-ducere):  

produzir é materializar à força o que é de uma outra ordem, da ordem 

do segredo e da sedução. A sedução é sempre e em todo o lugar o que 

se opõe à produção. A sedução retira alguma coisa da ordem do visível; 

a produção erige tudo em evidência, trate-se de um objeto, de um 

algarismo ou de um conceito (p. 43, grifo nosso). 

O que entendemos estar sublinhado neste pensamento de Baudrillard é a reação 

que a sedução tende a despertar em quem se vê sob seus efeitos. O filósofo entende que 

o masculino reage com horror e inveja diante do poder criativo, fecundo e indomável da 

sedução e do feminino.  

Desenvolvimento adjacente encontramos na obra Diário de um sedutor. Escrito 

por Kierkegaard em 1843, o livro apresenta um aspecto que consideramos um recurso 

necessário para pensar as estratégias da sedução e dialogar com todo o percurso que vimos 

trilhando até aqui. Johannes, o jovem que se interessa por Cordélia, após descobrir-se 

fascinado pela imagem desta, começa a realizar pequenos gestos que têm por objetivo 

fazer com que seja ela que o descubra. Há aqui tal sutileza: não é ele quem se apresenta 

ou que declara seus sentimentos amorosos pela dama. Ele pretende estar por perto, de 

forma indireta, discreta, pretende-se uma presença acidental, para que seja a própria 

Cordélia que o apreenda como imagem. Johannes não deseja conquistar Cordélia por 

algum tipo de persuasão direta, mas quer posicionar-se de uma forma tal que seja ela 

quem o tome por um objeto de interesse, tornando-se, assim, ele próprio, um enigma para 

a mulher que deseja. Diante desta estratégia, Johannes acredita que não há mérito algum 

na persuasão, mas que a mulher deve querer dar-se por espontânea vontade. Seus esforços 

de conquista enveredam por este caminho e, ainda que Kierkegaard não formalize a 
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sedução como desvio, a premissa de seu enredo não foge a esta conclusão: tirar Cordélia 

de outro homem e atraí-la para seu campo de influência. O corolário da estratégia do 

dinamarquês é assim formulado: “Introduzir-se como um sonho na imaginação de uma 

jovem é uma arte” (2002, p. 77). 

Se ainda não bastassem os exemplos acima, damos testemunho do próprio caso 

clínico que norteia este trabalho: a sedução do enigma, insinuado a partir do tratamento, 

captura o clínico-argonauta, que parte em busca de uma solução, seu velocino d’oro15: 

uma compreensão. Não diremos que a encontrou ou que a encontrará por inteiro 

(aprendemos bons motivos: por um lado, a Coisa é inatingível; por outro, o segredo deseja 

permanecer em segredo), mas sustentamos que a motivação para a busca foi essa 

esperança de ordenação e esclarecimento. Como diz Baudrillard, neste esforço o clínico 

quer fazer da sedução – pelo enigmático – produção.  

Agora, caberia perguntar sobre o desvio da sedução. Se tomarmos este caminho, 

quanto ao ponto de referência, onde tal desvio se daria? Desvio a partir de que ponto de 

origem? De que meta? Um desvio da inércia, poderíamos dizer? De qualquer lugar prévio 

onde o sujeito se encontre? De um ponto a outro qualquer? E quanto à verdade, de qual se 

trata? Tratar-se-ia de uma verdade consciente da qual o sujeito pode ser desviado?   

Quignard dirá que o desvio é o que nos leva para longe de nós mesmos. Vale dizer 

que este efeito de desvio é o que abordaremos no próximo capítulo, em que nos deteremos 

na investigação do erotismo, já que este partilha da mesma natureza da sedução. Bataille 

(2013), um dos autores que se consagraram ao tema, dirá que o erotismo arranca (uma 

                                                           
15 Era assim chamada na mitologia grega a lã de ouro do carneiro alado Crisómalo, que motivou a jornada 

dos argonautas pelo Mediterrâneo em busca de tal objeto.  
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forma brutal de desvio) o ser de um estado de descontinuidade e o lança para uma 

condição de continuidade que o transcende e o aterroriza.  

 

7.2. Os meandros da sedução 

  O único meio de resistir é mesmo expondo-se – de modo que o heroísmo se 

acompanha paradoxalmente de uma transgressão bem sucedida. Ulisses, por isto mesmo, sairá 

de algum modo re-legitimado desta prova: aqueles que “fecharam seus ouvidos” não terão, de 

todo modo, mérito algum em resistir à tentação. 

ASSOUN, 1999, p. 89 

 

Os autores estudados oferecem um certo consenso quanto à natureza 

profundamente interior e enigmática do objeto sedutor. A sedução faz apelo a um ponto 

tão íntimo quanto estranho ao sujeito que a experimenta. Qualquer semelhança com o 

inconsciente não será mera coincidência.  

Assoun e Baudrillard são os comentadores mais profícuos para nossos interesses. 

Dirá o primeiro do caráter paralisante do fenômeno: “A sedução (. . .) toma efeito ao produzir 

sobre o sujeito um efeito de captação: a armadilha da sedução consiste em prender nas redes 

de uma imagem, da qual o ‘seduzido’ não pode daí por diante se abstrair” (1999, p. 75). Trata-

se de um estado de petrificação, no qual a cena presente atualiza um momento de sedução 

precoce que, segundo Assoun, remete o sujeito seduzido a encontrar fora de si a revelação de 

seu desejo. Esta sedução tem caráter de mistério, de enigma, de questão prestes a ser 

respondida: O que o Outro quer de mim? Lembra o Che Vuoi? do conto de Cazotte16. 

                                                           
16 Conto de Jacques Cazotte, escrito em 1772, e cuja frase se traduz por “O que deseja?”.  
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Assoun dirá que a sedução traz à cena o processo primário, tributário do princípio 

de prazer. Talvez desta forma possamos entender a regressão, quando o sujeito, 

desprovido de recursos psíquicos para lidar com seus excessos pulsionais, retorna a 

estados de organização anteriores, abrindo mão do processo secundário. A sedução impõe 

esta queda. O sujeito cai do processo secundário e retorna a um estado de sideração 

absoluta no qual o enigma que recebe desde o Outro lhe toma sua capacidade de atenção. 

Em consequência disso, diz que “a cenografia da sedução comporta este pavor 

(. . .) que paralisa o sujeito: a captação nos signos da sedução do outro produz um efeito 

de sideração e de inibição motora” (p. 76). Esta imagem, portanto, está diretamente 

atravessada pelos significantes que remetem o sujeito às fantasias que tentam responder 

ao enigma que vem desvelar o desejo do Outro. As imagens que aludem a esta resposta 

são as imagens que magnetizam o sujeito.  

Se é paralisante, petrificante, temos a sedução como fenômeno que arrebata o 

sujeito de suas faculdades e de sua razão consciente. Dirá Assoun: “É de algo inteiramente 

diferente de um consentimento que se trata” (p. 75), pois o sujeito é deslocado de seu eixo. 

Tenhamos em mente esta implicação, tão óbvia quanto instigante: “a sedução faz efeito sob 

a conflagração devida ao encontro com o outro” (p. 76) ainda que, tal qual Narciso, 

reencontremos neste outro, necessariamente, a imagem amável, irresistível, de nós mesmos.  

Baudrillard, por sua vez, ainda trará à baila o caráter de reversibilidade, que coloca 

em questão os lugares no jogo da sedução: a divisão entre quem seduz e quem é seduzido, 

as fronteiras entre atividade e passividade, ficam borradas.  

É o que transparece no jogo mais banal da sedução: eu me esquivo, tu 

não me farás gozar, sou eu quem te fará jogar e quem te roubará o gozo. 

Jogo móvel, do qual é falso supor que seja apenas estratégia sexual. 

Muito mais uma estratégia de deslocamento (. . .) de desvio da verdade 
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do sexo; jogar não é gozar. Existe aí uma espécie de soberania da sedução 

que é uma paixão e um jogo da ordem do signo, sendo ela quem prevalece 

a longo prazo, pois é uma ordem reversível e indeterminada (1991, p. 28) 

Não somente isto, Baudrillard coloca amor e sedução dentro de um jogo, um 

mesmo jogo: “Amar é um desafio e uma aposta: desafio ao outro de amar de volta – ser 

seduzido é desafiar o outro a sê-lo (nenhum argumento é mais sutil que acusar uma mulher 

de incapaz de ser seduzida)” (p. 29). Aqui fazemos uma brevíssima digressão: para 

Baudrillard, a perversão seria a recusa a ser seduzido, isto é, a recusa a ocupar o espaço 

de sideração e petrificação, de que nos falou Assoun. O perverso17 defende-se da sedução 

querendo apenas seduzir o outro e fingir-se seduzido.  

Mas, voltemos ao texto. O filósofo corroborará esta leitura sobre a reversibilidade 

em outra passagem:  

Ser seduzido ainda é a melhor maneira de seduzir. É uma estrofe sem fim. 

Assim como não há ativo nem passivo na sedução, não há sujeito ou objeto, 

nem interior ou exterior; ela atua nas duas vertentes, e ninguém as limita 

ou separa. Ninguém, se não for seduzido, seduzirá os outros (p. 92).  

Daí complementa, poucas páginas depois, com uma asserção que flecha nosso 

caso clínico: “Só está morto quem já não quer absolutamente seduzir ou ser seduzido” (p. 

96, grifo nosso). Ao dizer-se morta nas relações, Beatriz possivelmente estava dizendo 

que não era capaz de deixar-se seduzir, ou de que morria de medo de ser desviada de seu 

lugar. Ao mesmo tempo, não deixamos de crer com isso que, mesmo assim, Beatriz usasse 

de um repertório de sedução, ainda que este pudesse paralisar o outro, ou impedi-lo de 

                                                           
17 Remetemos o leitor interessado neste tema ao livro As Relações Perigosas, de Choderlos de Laclos 
(2012), que retrata com interessante minúcia tais artifícios utilizados pelo Visconde de Valmont e pela 
Marquesa de Merteuil na França do séc. XVIII. 
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também seduzi-la. Aqui, afigura-se uma nova forma de nomear a estratégia de Beatriz: 

sua sedução talvez fosse uma contra-sedução, um antídoto mortífero para neutralizar a 

possibilidade de descobrir encantos no exterior e, assim, perder um suposto lugar de 

autocontrole e suficiência.  

De toda forma, fica cada vez mais patente a leitura de que, no caso clínico, ambos 

os sujeitos da cena defendiam-se da sedução, esquivavam-se deste desvio. Beatriz 

procurava ocultar do clínico o poder que suas palavras exerciam dentro dela. Este, por 

sua vez, procurava ocultar de Beatriz – pelo menos por certo tempo – as reações que tal 

ocultação produzia nele. 

Desta forma, ainda que a cena estivesse impregnada de iscas sedutoras de parte à 

parte, entendemos que o recorte trazido no caso clínico valoriza justamente o aspecto 

cômico – e vertiginoso, por que não? – das táticas de evitação que se sucederam durante 

a primeira fase do tratamento. Aliás, não foi de forma fortuita que utilizamos a expressão 

vertiginoso logo acima. Afinal, a vertigem parece uma reação legítima diante da 

destituição a que a sedução convoca, como veremos a seguir.  

Johannes, alter ego de Kierkegaard, escreve em seu diário pequenas constatações 

para sua teoria: “Nada existe neste mundo tão completamente invadido de sedução e tão 

maldito como um segredo” (2002, p. 20). Em outro momento, dirá sobre sua amada: 

É indispensável que ela seja tomada de surpresa (. . .) É também sempre 

esta a lei que rege o interessante (. . .) Desde que se saiba surpreender, 

a partida está sempre ganha; suspendemos por um instante a força 

interior daquela de quem se trata, pomo-la assim na impossibilidade de 

agir, seja aliás qual for o meio empregado, o meio extraordinário ou o 

meio comum (pp. 74-75). 
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Podemos identificar neste parágrafo duas ideias principais: (i) a sedução passa por 

ser tomado de surpresa, pois tal surpresa, de alguma forma, rege aquilo que nos parece 

interessante; (ii) a surpresa suspende a força interior do outro e o coloca na 

impossibilidade de agir. Eis aqui seu caráter de desvio, bem como seu caráter vertiginoso, 

exatamente como nos fala Assoun. Tal surpresa tira o chão do outro, poderíamos dizer, 

e o leva para longe de sua estabilidade, seja ela qual for. É assim que Johannes esclarece 

sua estratégia: “conseguiria talvez fazê-la perder o equilíbrio, arrancá-la à relação de 

dependência; e, em tal agitação, poderia tentar, por meio de encontros secretos, provocar 

a sua paixão” (p. 75). A sedução implica tal caráter de perda de lugar, como já afirmamos.  

Por outros meios, Baudrillard parece alinhar-se com esta proposta de Kierkegaard, 

ao comentar sobre o que chama de efeito prismático que a sedução evoca: “Consiste não 

na simples aparência ou na pura ausência mas no eclipse de uma presença. A única 

estratégia é estar lá/não estar lá e assim garantir uma espécie de intermitência, de dispositivo 

hipnótico que cristaliza a atenção fora de qualquer efeito de sentido. A ausência seduz a 

presença” (1991, p. 97, grifo nosso). O que parece reforçar a noção de enigma e de ponto 

de interesse é este jogo de trânsito, de deslocamento, que confunde o senso de percepção 

do sujeito, podendo ser materializado sob a forma de uma questão: De que realidade é 

esta cena? A qual tempo ela pertence? Estou nesta cena ou em outra cena?  

Ainda, há na sedução uma potência que, segundo Baudrillard, faz oposição ao 

esclarecimento, situando-se sempre para além da objetivação: “A sedução corre sob a 

obscenidade da fala – é o inverso da comunicação e, todavia, reparte-se. Só mantém seu 

poder ao preço de não ser dito, assim como a sedução opera com o fato de nunca ser dita” 

(p. 90, grifo nosso). Esta afirmação certamente dá o que pensar, especialmente ao remeter-

nos ao sentido da escuta clínica e ao discurso do psicanalista, empenhado em sustentar a 

polissemia da palavra e a abertura de sentidos. Segundo Baudrillard, a sedução está presente 
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no ato da fala, em seus adornos semânticos mais do que em seu conteúdo latente. A partir 

daí sustenta, inclusive, uma crítica à psicanálise que, para o autor, supervalorizaria o 

desvendamento dos segredos do inconsciente em detrimento da experiência com os jogos 

a que a sedução convida.  

Quanto ao atributo do sedutor, Baudrillard nos lega uma pista: “O sedutor é aquele 

que sabe deixar flutuar os signos, intuindo que só sua suspensão é favorável” (p. 124). A 

nós, parece querer dizer algo como abandonar-se ao jogo, à revelia de qualquer pretensão 

de controle sobre os rumos ou de poder sobre o outro. Sedutor é aquele que se deixa seduzir, 

isto é, que se deixa desviar. A técnica psicanalítica convidaria justamente a este ponto, 

embora curiosamente isto não tenha sido tão articulado quanto mereceria: a associação-

livre convida a um jogo de abandono de censura e a uma entrega desta mesma natureza 

sedutora: deixar-se ser seduzido, isto é, conduzido para longe. A escuta flutuante presta-se 

ao mesmo jogo: deixar os signos circularem sem deter-se em nenhum em particular. 

 

7.3. O ouvinte medusado18 

O que dizem estas vozes? Muito precisamente que se escute as vozes que elas são! ‘Vinde aqui, 

vinde a nós!... vinde escutar nossas vozes’. As vozes das Sereias seduzem menos pelo que dizem 

do que por esta ‘captação’ que produzem. 

ASSOUN,1999, p. 81 

 

Há algo da sedução que tem efeitos paralisantes, já o dissemos. No entanto, se antes 

frisamos o poder de fixação que a sedução opera como imagem, diremos agora que a voz 

                                                           
18 Expressão retirada de Assoun (1999). 



128 

 

também compõe tal montagem. Não nos surpreende que Assoun tenha feito uso da figura 

de Ulisses na Odisséia para ilustrar alguns de seus fundamentos sobre a sedução, mais 

precisamente para abordar o efeito do canto das sereias. Tal canto, a essência da sedução, 

teria o poder de tirar Ulisses de sua trajetória, conduzindo-o à catástrofe do naufrágio.  

Que podemos dizer sobre as sereias? De acordo com Assoun, são mulheres-

pássaros19, monstros saídos de dois reinos, humano e animal, com parentesco com a 

animalidade arcaica e com a bela forma do canto. Suas vozes são sedutoras porque 

“prometem algo de precioso, ou seja, a aquisição de um ‘saber’” (1991, p. 81), o qual Assoun 

dirá que possui caráter universal, e que está ligado ao segredo sobre a felicidade e o destino. 

Líder da navegação, Ulisses se oferece para sofrer o efeito do canto das sereias, e 

amarra-se ao mastro do navio, de modo que, ainda que se expusesse ao canto, não pudesse 

sucumbir ao seu magnetismo. Os demais membros da embarcação defenderam-se colocando 

cera nos ouvidos. A partir dessa solicitude, Assoun se faz a pergunta que inaugura nosso 

problema de pesquisa: “O que funda este direito de escutar?” (p. 78). A resposta que o próprio 

autor oferece implica Ulisses em sua responsabilidade e em seu desejo: “Ulisses efetivamente 

sente que há presente nele um cúmplice temível da palavra das Sereias, algo que quer ser 

seduzido” (p. 86, grifo nosso). Leiamos novamente: Ulisses é cúmplice na sedução da qual é 

alvo, há um desejo de saber, uma abertura para o desvio. Ulisses talvez represente um 

psicopatólogo, que se oferece ao enigmático, para posteriormente retornar para a casa – junto 

aos pares – e elaborar e transmitir esta experiência. 

A partir destas associações, somos levados a uma conclusão tão pertinente quanto 

transformadora: sob esta perspectiva, escutar é deixar-se ser desviado! Implica em uma 

                                                           
19 Há versões que colocam as sereias como seres híbridos meio-humano, meio-peixe. As leituras variam de 
acordo com o poeta que narra a história. Subscrevemos a versão de Assoun, relatada neste texto.  
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disposição erótica, uma capacidade de ser abalado e de brincar com os rearranjos, 

desobrigados da pretensão de fixar um saber final. Não que este desvio elimine toda 

referência ou perca de vista os pontos de origem e de chegada, mas que tal desvio passa a 

ser incluído na jornada, ressignificando o ponto de partida e o rumo tencionado. 

Isto posto, o próximo efeito sedutor assinalado por Assoun é absolutamente 

pertinente e relacionado ao nosso caso clínico:  

A atração das vozes: elas seduzem, muito além das palavras proferidas, 

ao acordarem e perpetuarem o “desejo de ouvir”, interminavelmente. 

De chofre, o viajante cai sob a potência deste “Alhures” evocado, que 

o desvia de sua ação. Cai sob a atração de um recitativo sem fim, que o 

reduz à inércia e que fará com que ele abandone o leme. Lembraremos 

que a morte tem ligação com esta ideia de uma história que se escutaria, 

sem fim (p. 81). 

A voz das sereias acorda o desejo de ouvir, que bela construção! Ao mesmo tempo, 

tal desejo pode conduzir à morte se não encontrar uma ação. Assoun continua esta ideia na 

página seguinte: “Ao seguir o ‘fio’ do discurso das Sereias, o ouvinte fascinado se fixaria 

neste gozo de um relato sem fim e se transformaria em cadáver, caído à margem, 

sacrificando sua vida e seu desejo à atração desta ‘imagem’ narrativa” (p. 82). O desejo da 

escuta não pode ser infinito, ele precisa de um corte, que o livre deste gozo mortífero. Pois 

o desejo infinito da escuta levaria ao esquecimento dos objetivos. Assim, entendemos que 

é a existência de um objetivo que permite esta ‘liberdade amarrada’ de Ulisses. 

Fazemos nova associação: não foi à toa, portanto, que o clínico se irritou ao longo 

do relato em diversos dos encontros com Beatriz. Poderíamos supor agora que em sua 

irritação estava um apelo à vida, um grito de socorro, uma forma de escapar ao relato sem 

fim, que conduziria à morte: da escuta, da análise, da questão, da reversibilidade, etc.  
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7.4. A sedução segundo a metapsicologia e seu enigma na fundação da psicanálise 

Dentro do raciocínio metapsicológico, haveria outro registro, mais fundamental, 

que nos permitiria ampliar nossa investigação sobre o tema da sedução, e que diz respeito 

ao seu caráter constitutivo.  

Freud dirá, em seu Esboço de Psicanálise (1940 [1938]), sobre cenas fundamentais, 

que têm na mãe a figura de sedução por excelência: “Através dos cuidados com o corpo da 

criança, ela se torna seu primeiro sedutor” (p. 202). Complementa dizendo que, nessa 

relação de cuidados, “reside a raiz da importância única, sem paralelo, de uma mãe, 

estabelecida inalteravelmente para toda a vida como o primeiro e mais forte objeto amoroso 

e como protótipo de todas as relações amorosas posteriores – para ambos os sexos” (p. 202).  

Sendo a mãe aquela que participa da ação específica e como aquela que é parte 

da experiência primeva de satisfação, ela estaria, desde então, caracterizada como a 

primeira sedutora, aquela que erogeniza o corpo da criança de forma decisiva. Esta figura 

tornar-se-á, portanto, o protótipo do objeto amoroso fundamental, a referência para o 

desejo, o ponto de partida de uma fantasia de caráter originário. 

No entanto, falar detalhadamente da sedução na obra freudiana nos levanta 

enigmas que mereceriam uma minuciosa investigação à parte, que fogem ao nosso 

escopo. Alguns pontos, contudo, precisam ser percorridos. Sabemos que Freud chegou 

a desenvolver uma teoria da sedução infantil, que supunha um episódio de abuso 

concreto de um adulto a uma criança como estando na origem das neuroses adultas. 

Sabemos também que, a partir de 189720, ele reformulou esta teoria em prol de uma 

                                                           
20 Virada marcada pela carta convencionada de nº 69, datada de 21 de setembro de 1897, em sua troca de 
correspondências com Wilhelm Fliess, na qual admite: “Confiar-lhe-ei de imediato o grande segredo que 
lentamente comecei a compreender nos últimos meses. Não acredito mais em minha neurótica” (1897, p. 
309) Freud confessa aqui que não acredita mais na sua teoria do trauma do abuso sexual factual para 
explicar a etiologia da histeria. 
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teoria da fantasia, o que lhe permitiu justamente descobrir a sexualidade infantil, já que 

lhe foi necessário considerar que as crianças já tivessem uma sexualidade ativa – ainda 

que incipiente – desde a tenra infância. Desta forma, Freud acrescentou à teoria da 

sedução a incidência decisiva da fantasia. 

Portanto, apostamos no valor de se investigar as construções que precederam a 

visão derradeira de Freud sobre o assunto. Desta forma, guiamos o leitor a uma incursão 

– feita a partir de uma leitura de Laplanche – aos bastidores do ponto que custou a Freud 

essa virada decisiva em seu arcabouço teórico. 

Jean Laplanche realiza um louvável esforço de leitura e esclarecimento referentes 

ao desenvolvimento freudiano, cujo marco divisório remonta ao ano de 1897. Neste 

momento, Freud ressignifica sua teoria da sedução infantil (chamada de teoria da sedução 

restrita pelo autor francês), substituindo a prevalência do trauma pela prevalência da 

fantasia como o agente causador das neuroses. Atribui nova ênfase à dimensão 

fantasística, ao mesmo tempo em que sustenta a dimensão do corpo e das pulsões, que 

dão sustentação às representações da fantasia e seus efeitos de sedução. Isto quer dizer 

que a sedução é tributária da premência da fantasia sobre o corpo.  

A teoria inicial de Freud pretendia, basicamente, localizar em uma realidade 

factual uma cena de sedução realizada por um adulto que imporia à criança, ainda 

sexualmente prematura, uma experiência corporal potencialmente traumática. Assim se 

explicaria uma boa parte da etiologia das neuroses, mais precisamente da histeria. 

De início, portanto, a sedução e suas implicações foram pensadas a partir de uma 

cena factual de abuso – beijos, carícias, penetração, etc. A sedução seria vista, neste 

âmbito, como pertencente à problemática de uma confusão de línguas – e aqui 

emprestamos a perspectiva de Ferenczi (que valorizava, certamente muito mais que 
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Freud, a importância dos traumas na etiologia das neuroses) – na qual o adulto, 

atravessado por uma linguagem da paixão, imputaria sua sexualidade sobre uma criança, 

imbuída de uma linguagem da ternura.  

Os primeiros aspectos recortados para pensar tal teoria diziam respeito ao papel que 

a criança ocupa, invariavelmente, no abuso. Assim dirá Laplanche (1988):  

uma criança mais ou menos pequena é confrontada passivamente com 

uma manifestação, uma irrupção da sexualidade adulta. (. . .) A criança 

da qual se trata situa-se sempre num estado de imaturidade, de 

incapacidade, de insuficiência em relação à experiência que lhe 

acontece (p. 109, grifo nosso). 

Para Laplanche, a característica mais central para a definição da sedução é, 

justamente “a passividade da criança em relação ao adulto. É este que toma a iniciativa, 

insinua-se por palavras ou gestos: a sedução é descrita como ‘agressão’, irrupção, 

intrusão, violência” (p. 110).  

Contudo, uma ressalva: esta é a leitura de Laplanche, a qual não consta 

textualmente em Freud. Tratar-se-ia de uma questão controversa, cuja abertura 

pretendemos mais uma vez sustentar: se por um lado o adulto seduz a criança, por outro 

é perfeitamente legítimo ler que a criança, por sua vez, também seduz o adulto (como 

vemos em Lolita, de Nabokov). Carotenuto, por exemplo, em estudo sobre a sedução, 

oferece este importante contrapeso dialético:   

Uma observação de crianças revela como sua qualidade sedutora, sua 

percepção de sua própria vulnerabilidade e um medo de serem 

aniquiladas, é compensada por uma série de sequências ou sinais 

comportamentais, que neutralizam a agressividade do adulto e ativa 

respostas de solicitude e cuidado. As expressões faciais, o choro e os 
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sorrisos da criança cativam a ternura da mãe; podemos até dizer que a 

seduz (2002, p. 9) 

Ideia que nos parece necessária: a sedução adquire, assim, nuances e mesmo funções. 

Adulto e criança operam efeitos de sedução, descobrem possuir algo que cativa o outro e todo 

um jogo de lugares, de forças e de antecipações se sucede a partir destas implicações.  

De todo modo, retornemos a Freud. Cabe dizer que a síntese de sua ideia estava no 

entendimento de que a sedução fosse um acontecimento especificamente efetuado por adultos 

perversos, que abusariam fisicamente de crianças. Estes episódios poderiam não despertar 

efeitos imediatos na infância, mas poderiam eclodir sob a forma de neuroses na fase adulta 

(em concordância com a leitura segundo a qual são necessários dois tempos para um trauma 

sexual). A sedução infantil seria, portanto, um evento caracterizado como abusivo e restrito 

aos casos de perversão adulta. 

Segundo a leitura de Laplanche, à qual subscrevemos, a segunda teoria de Freud 

viria a ampliar a própria noção de sedução. A partir de algumas inferências – relatadas na 

carta 69 –, Freud se vê obrigado a rever esta noção inicial e, no lugar desta, reconhece que 

os relatos de abuso devem ser escutados como elementos que falam de teorias e fantasias 

sexuais infantis. A partir desta correção em sua linha de raciocínio, Freud passaria a adotar 

a teoria que Laplanche propõe chamar de precoce, na qual há uma correção de foco: “O 

pai, grande personagem da sedução ‘infantil’, cede lugar à mãe, essencialmente na relação 

dita ‘pré-edipiana’. A sedução é aí veiculada pelos cuidados corporais prodigalizados à 

criança” (Laplanche, 1988, p. 115-116). Esta leitura já se aproxima um tanto mais da 

leitura ulterior de Freud, na qual encontramos na mãe e nos primeiros tempos da infância 

as experiências que sofreriam as marcas do fenômeno da sedução. 



134 

 

Escrita muitos anos depois de sua carta número 69, nas Novas Conferências 

Introdutórias, mais precisamente na de número 33, dedicada ao tema da feminilidade, 

Freud resgata sua teoria da sedução precoce, para dar às fantasias infantis algum respaldo 

baseado na realidade: 

Encontramos mais uma vez a fantasia de sedução na pré-história pré-

edipiana (. . .); contudo, o sedutor é regularmente a mãe. Aqui, a 

fantasia toca o chão da realidade, pois foi realmente a mãe quem, por 

suas atividades concernentes à higiene corporal da criança, 

inevitavelmente estimulou e, talvez, até mesmo despertou, pela 

primeira vez, sensações prazerosas nos genitais da menina (1933, p. 

121, grifo nosso). 

As experiências concretas de cuidados físicos se constituiriam na base sobre a 

qual as fantasias sexuais infantis poderiam se erigir. Para esmiuçar esta cena marcante, 

aproveitamos a leitura de Laplanche, em que se refere à constituição das zonas erógenas:  

Estas zonas, lugares de trânsitos e de trocas, são antes de tudo e 

primordialmente os pontos de focalização dos cuidados maternais. 

Cuidados de higiene, motivados conscientemente pela solicitude 

maternal, mas onde as fantasias de desejo inconscientes funcionam 

plenamente. Enfim, é a partir do solo da sedução originária, e da 

sedução precoce, que é possível atribuir toda a sua importância aos fatos 

da sedução infantil (Laplanche, 1988, pp. 119-120) 

Explicitemos a equação aludida: ao agenciar a sexualidade, ao erogenizar o corpo 

do bebê, tal movimento de transmissão, feito pela mãe, traz em seu bojo um episódio de 

sedução. A sedução é um evento tanto sexualizante – dimensão corporal – quanto 

fantasiante – dimensão psíquica e representacional –, cabe afirmar.  
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Fédida acompanha a leitura de Laplanche e apresenta comentários sobre esta 

mesma problemática ao fazer uma leitura de Freud a partir dos efeitos tóxicos do sexual: 

“Toda a questão da doença sexual, da neurose como doença sexual, inclui, no paradigma 

freudiano, tanto o problema da transmissão quanto o do contágio, da transferência” (1991, 

p. 95). Esta ideia é rica e várias são suas implicações: (i) o sexual corresponde à aquisição 

de uma doença, a neurose é lida como uma doença sexual; (ii) a doença é resultado de um 

contágio que vem da mãe e que lemos como o gesto fundado a partir da sedução; (iii) este 

contágio funciona como base possível para uma leitura sobre a transferência, esta doença 

sexual que será levada para relações futuras do sujeito infectado. 

Para Fédida, este momento é lido como uma invasão que a mãe realiza no corpo do 

filho. Há de se ter cuidado para que a invasão seja controlada, para que não potencialize os 

danos que um excesso de erotização poderia provocar. Vejamos a seguir como Fédida lê a 

natureza deste contágio sexual: 

No momento em que Freud pensa a sexualidade (. . .) sua pesquisa sobre 

a neurastenia (. . .) realmente coloca o problema da sedução como sendo 

uma efração, mas coloca, antes de tudo, esta ideia de toxicidade do 

sexual, já que o sexual corresponderia a uma química orgânica particular, 

inteiramente endógena, e própria para produzir todas as perturbações 

psíquicas (p. 99, grifos nossos). 

Uma efração: algo com sentido de ruptura, de arrombamento. A sedução exógena 

despertaria moções endógenas que adquirem um sentido tóxico, patogênico, perturbador ao 

bebê. Ainda, o autor enfatiza o caráter tóxico do sexual. A sedução, portanto, incute um 

contato com estímulos que – podemos frisar este enfoque – irritam o sujeito, arrancam-no 

de qualquer possibilidade de homeostase.  
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Avaliemos as implicações: a partir de sua presença maciça e afetiva nos cuidados 

com o bebê, a mãe agencia um efeito que chamamos aqui de sexualizante, com todos os 

desdobramentos e consequências que podemos pensar quanto à constituição de um corpo 

erógeno. Ao estimular as zonas corporais, ao instituir nomes, timbres, sons que embalam 

estes cuidados, a mãe imprime marcas que fundarão na criança a experiência magnetizante 

com o sexual. É a partir desta transmissão, também inconsciente para a mãe, que 

desconhece o que está transmitindo, que a sexualidade adquire relevo e corpo no bebê.  

O principal em jogo: esta leitura assume um caráter de condição universal para o 

desenvolvimento sexual. A sedução é, desde então, este evento traumático, violento, 

assujeitante, que incute no pequeno ser uma disposição à afetação, condição de prazer e dor, 

uma irritação que se tornará fonte de desejos e, principalmente, de ligação com o outro. 

Ainda haveria mais para ser pensado neste momento de contágio que a sedução 

inflige. Isto porque o cuidado ofertado é carregado de significações que incutem na 

criança a estrutura comportada pela linguagem. Mistura o verbal e o não-verbal, introduz 

os efeitos do recalque (dos pais) e convida a criança aos enigmas do universo adulto, do 

campo do Outro. Laplanche assim sintetiza esta ideia: “Qualificamos, portanto, esta 

situação fundamental na qual o adulto propõe à criança significantes não-verbais tanto 

quanto verbais, e até comportamentais, impregnados de significações sexuais 

inconscientes” (1988, p. 119). Traumático e enigmático confluem no campo da sedução, 

cujas origens remontam ao sexual. 

Daí Laplanche introduz nova conceituação que mereceria uma pesquisa à parte. 

Para o autor, a sedução se torna possível devido à natureza “autotradutiva” e 

“autoteorizante” do ser humano (p. 120), o que faz com que ele busque o sentido 

escondido por trás dos atos e das palavras, como representantes também da busca pelo 
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enigma da origem. “A sedução originária quer dizer que é a presença de um maior sentido, 

mas de um “maior sentido” escondido, ignorado, que é o próprio mecanismo de toda 

sedução, quer esta seja precoce, infantil, adulta, etc.” (p. 123, grifos do autor). Se lermos 

Laplanche com Baudrillard, encontraremos a ideia de que o ser humano tende a se 

constituir tanto para a sedução quanto para a produção/tradução.  

O efeito de sedução somente acontece porque há no adulto uma fantasia sexual 

inconsciente que acompanha os cuidados corporais, as carícias e afagos. Vale 

complementar: o adulto também é marcado por seu próprio percurso histórico no esforço 

de sustentar os seus enigmas de origem. Este adulto que toca a criança é, portanto, também 

um sujeito marcado por experiências erotizantes e habitado por fantasias inconscientes 

articuladas ao seu corpo. Ainda que o cuidado dispensado seja perfeitamente funcional, a 

leitura que Laplanche propõe do postulado freudiano dirá que o simples amamentar ou o 

trocar de fraldas, por exemplo, serão tomados como ações carregadas de potenciais enigmas 

sexuais para a criança. O convite sedutor de uma análise poderia ser pensado, assim, como 

uma tentativa de escutar estes enigmas tanto fundantes quanto desviantes. 

Consideramos um fator de profundas implicações este lugar de passividade 

destinado ao bebê diante da infecção sexual, inoculada em seu ser a partir de fora. O sujeito 

é contaminado e é a partir desta experiência que poderá experimentar a vida: fundado pelo 

enigma transmitido pelo Outro. Desta forma, chegamos às condições de reexaminar as 

consequências desta leitura em relação à transferência. 
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7.5. A (re)articulação entre sedução e transferência 

Toda sedução é uma promessa, uma porta entreaberta rumo ao mundo de esplendor, estranho e 

momentaneamente vislumbrado – uma expectativa não apenas atenuada pelo desejo e pela 

espera, mas intensificada por elas. 

CAROTENUTO, 2002, s/p 

 

Já abordamos dois aspectos importantes: a perspectiva etimológica e a perspectiva 

metapsicológica da sedução. Munidos dos elementos angariados até aqui, passemos agora 

a investigar que papel a sedução pode desempenhar a partir do encontro clínico e quais 

implicações e desdobramentos são possíveis de serem extraídos a partir destas 

considerações. Ainda que esteja ancorada nos momentos fundantes do psiquismo e da 

sexualidade, ou que todo sujeito possa ser remetido às suas cenas singulares de sedução 

histórica, o que pretendemos debater diz respeito àquilo que é transferido (Übertragung) 

ao encontro clínico segundo os mecanismos inconscientes já estudados.  

Considerando que o leitor já tomou contato com comentários sobre o texto 

Tratamento psíquico (ou anímico), de Freud, nos capítulos anteriores, fazemos livre 

diálogo com ele novamente. Freud reconhecia ali o papel decisivo do carisma do médico, 

seu prestígio, usados para fins de sugestão e hipnose. Aliás, a hipnose parece orbitar em 

torno deste mesmo tema, e depende de um détour para produzir seus efeitos. Como disse 

Freud, o mise-en-scène que envolve a hipnose teria justamente a função de desviar a 

atenção consciente do paciente para o alcance dos estados favoráveis à cura. 

Ali também se salientava esse estado de disposição do doente, que assumia para si 

uma esperança, uma confiança necessária e decisiva para o sucesso do tratamento. 

Entendemos que Freud está tentando grifar a importância de se superar um estado de 
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resistências que se opõem à transformação e à saúde. O paciente se agarra a uma 

estabilidade – seu sintoma – para não ser arrancado daí, e somente quando este seu apego 

apaixonado (pathos) for arrefecido é que algum movimento pode se produzir. Podemos 

ainda melhorar esta implicação: é que, por um lado, não se trata de arrefecer uma paixão, 

mas de desviá-la, através da transferência, para a figura do analista. Entendemos desde 

então esta disposição favorável à cura como a posição ética mencionada por Assoun para 

referir-se a Ulisses: um desejo de escuta, uma cumplicidade para com os poderes da palavra.  

Trazemos outra afirmação em nosso auxílio, de outro texto já citado, A dinâmica 

da transferência: “Admitimos prontamente que os resultados da psicanálise baseiam-se na 

sugestão; por esta, contudo, devemos entender (. . .) a influenciação de uma pessoa por 

meio dos fenômenos transferenciais possíveis em seu caso” (1912, p. 117). Parece-nos que 

Freud advoga que o analista deve tentar operar este desvio que livre o paciente da rota do 

sintoma e, se possível, da compulsão à repetição. Esta possibilidade, no entanto, dependerá 

diretamente – agora podemos afirmar – das qualidades de sedução de imagens e vozes que 

um objeto é capaz de evocar no indivíduo. Qualidades estas de natureza singular, já que 

correspondem à história pessoal de sexualização de cada um, mas que obedecem a algumas 

premissas examinadas: surpresa, reversibilidade, efração, desejo do Outro. 

 Desta forma, em consequência dos desenvolvimentos realizados até aqui 

chegamos à transferência como campo privilegiado onde a sedução opera seus efeitos. A 

sedução (e os enigmas a ela atrelados) se reatualiza na cena analítica, quer as partes 

saibam ou não deste aspecto. Isto quer dizer que, ainda que o analista não saiba quais 

predicados possibilitarão à transferência se instaurar no encontro – e nem se ela chegará 

a se instaurar –, ele sabe que será a partir de tal fenômeno que os efeitos e desafios do 

tratamento poderão ser experimentados.  
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Com Roussillon podemos dialogar e apresentar os questionamentos mais 

pertinentes quanto à pouca ou nenhuma discussão sobre esta articulação. Embora seu 

desenvolvimento seja contundente, não ocupa mais que uma única página dentro de seu 

Manuel de Pratique Clinique (2012). Dirá o autor que “os efeitos da sedução dependem (. 

. .) somente em parte do que diz ou faz o clínico pois são inerentes ao processo de 

transferência em si, isto é, inerentes à posição em que o sujeito coloca o analista durante 

o encontro, e disso o clínico não tem o pleno domínio” (p. 39, grifo nosso). E 

complementa a seguir: “Quer o clínico goste ou não, a questão da sedução está presente 

no encontro clínico, em todos os encontros clínicos, sendo ela também um efeito induzido 

pelo próprio processo de transferência que lhe é consubstancial” (pp. 39-40). 

A sedução, lida a partir destes instrumentos, passa a ser representada como um 

efeito similar ao da própria transferência, que nos interessa nesta pesquisa. Isto porque, 

“assim como não há como escapar da transferência, da mesma forma não é possível evitar 

os efeitos de sedução, de sugestão ou de influência que ela implica” (p. 40).  

Para Roussillon, não haveria somente uma perda no debate crítico ao não se 

abordar a questão da sedução presente no dispositivo, mas haveria ainda um risco clínico 

ao negar tal fenômeno nos tratamentos. Ao se evitar reconhecer e discutir a sedução, 

chamada de libidinal pelo autor, tal efeito acabaria produzindo outras seduções, mais 

recalcadas e, por isso, mais nocivas, de ordem superegoica (p. 40).  

O convite que tais conclusões oferecem é para que o analista se disponha a tentar 

trabalhar tais fenômenos dentro da transferência, procurando encontrar formas de 

simbolização e subjetivação para os efeitos da sedução ou para sua resistência a ela. 

A leitura de Laplanche está próxima da de Roussillon, quanto ao manejo desta no 

setting analítico. Na opinião daquele, “a psicanálise reinstala a situação originária de 
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sedução. Mais ainda, pode-se dizer que somente ela a instaura na sua pureza, na medida 

em que se guarda de palavras, de gestos e da atitude psíquica que poderiam produzir uma 

sedução de fato” (Laplanche, 1988, p. 124, grifos do autor). Propõe aqui uma distinção 

entre o que é sedutor no dispositivo analítico e o que poderia ser uma sedução na figura 

do analista junto ao paciente, ao se identificar com o amor transferido deste.  

A sedução do dispositivo é o que nos interessa investigar. Pois, a partir das 

considerações tecidas acima, somos levados a concluir que, devido à sua montagem 

específica, o próprio dispositivo analítico é sedutor, ele é montado para ser sedutor! Pode 

ser que seus efeitos não operem por inúmeros motivos, mas ainda assim impõe-se que 

pensemos no setting como um convite, um campo onde a sedução originária possa 

ressurgir em sua natureza, como diz Laplanche, mais pura. 

Carotenuto tece alguns comentários a respeito desta ideia: 

Nas circunstâncias particulares da relação analítica, na verdade, a 

sedução funciona predominantemente como tentativa de corrigir uma 

situação de forças desiguais que o paciente experimenta de forma 

ambivalente. Embora, por um lado, a onipotência da qual o analista é 

investido é necessária ao paciente, que precisa de confiança para se 

colocar na mão daquele que, precisamente por conta deste poder, pode 

curá-lo (. . .), por outro lado, tal investimento deixa o paciente em um 

estado extremamente vulnerável, indefeso, com medo da qualidade 

sublime com a qual ele próprio investiu seu cuidador (2002, p. 17). 

Assim, encontramos uma articulação possível entre Roussillon, Laplanche e 

Carotenuto, na medida em que é possível pensar que a sedução suscitada desta forma, 

através do analista, pode ser tanto involuntária quanto tributária de sua própria posição 

assimétrica! Ao ser colocado como detentor de um saber, de um poder, como possuidor de 
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qualidades, de carisma, de prestígio ou a qualidade que se queira, pelas fantasias prévias 

do sujeito que o procura, o analista já é convidado a ocupar um lugar de representante de 

alguma imago parental, portanto, passível de encarnar o sedutor originário, o Outro 

infectante, o emissário do enigma. 

Caberia pensar mais detidamente no setting analítico. Ao não preencher este campo 

enigmático do paciente com um saber final, com uma resposta, o analista sustentaria um 

véu, um meio-dizer que faz as vezes de convite às questões e enigmas determinantes da 

atividade psíquica do paciente. Entendemos aqui que é o enigmático que dirige a percepção 

do indivíduo. Pois o analista propõe-se a desestabilizar, de algum modo (e todo cuidado e 

sensibilidade tática é bem-vindo), uma leitura cristalizada, defensiva – quando inflada 

narcisicamente – e que visa aplacar a angústia e a ambiguidade marcada pelo não-saber, 

para possibilitar reabrir os enigmas que mobilizam o sujeito, enigmas estes propostos desde 

há muito pelo casal parental na aurora da sexualidade infantil. 

É preciso que o analista deixe sua presença se esvaziar para observar o que o paciente 

faz com o vazio oferecido. É isto o que Laplanche quer dizer com “transferência em vazio” 

(1988, p. 122), pois que depende do analista não se identificar com um saber prévio que 

responda ao enigma de que o paciente é portador. O tratamento analítico, portanto, é sedutor 

por aquilo que não diz, que guarda, que não desvela, pela ambiguidade sustentada. 

Se dissemos até aqui que a análise possui um caráter de sedução, reconhecemo-

nos diante de um interessante paradoxo. É que a mesma coisa poderia ser dita de forma 

inversa: o tratamento visaria funcionar como contracanto à sedução imposta por Narciso. 

Um contracanto, porém, não deixa de ambicionar colocar em exercício uma sedução, 

ainda que seja para desviar o sujeito de seu encantamento pelos ecos de um espelho opaco.  
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8. O EROTISMO21 

Somos seres descontínuos, indivíduos que morrem isoladamente numa aventura ininteligível, 

mas temos a nostalgia da continuidade perdida. Suportamos mal a situação que nos prende à 

individualidade fortuita, à individualidade perecível que somos (. . .) Temos a obsessão de uma 

continuidade primeira, que nos religa geralmente ao ser. 

BATAILLE, 2013, p. 39 

 

Nesta ação mediatizada pela ilusão, a influência de um sobre o outro não é menos constrangedora 

do que aquela que poderia ser causada por uma dependência de fato; por que mesmo que o outro 

permaneça então para nós de ‘fora’, exterior – ainda que tocando e fecundando o círculo inteiro de 

nosso ser – é apesar de tudo a partir de um tal ponto o das verdadeiras núpcias com a vida, essa 

exterioridade das coisas que sem isso nunca conseguiríamos integrar completamente; se torna a 

linguagem na qual a vida assume para nós toda sua eloquência e encontra os sons e as entoações 

que atingem diretamente o fundo de nossa alma 

ANDRÉAS-SALOMÉ, 1910, p. 32 

 

Sustentamos alguns escrúpulos para apresentar este tema. De um lado, interessa 

apresentar o erotismo em sua amplitude e complexidade; de outro, também interessa 

manter um olhar atento e direcionado aos aspectos que interessam à reflexão e diálogo 

com o caso clínico. Não nos esqueçamos: o que nos trouxe até este ponto foi uma 

curiosidade suscitada a partir do campo transferencial. Apesar de por vezes nos acharmos 

longe de nosso ponto de partida, esperamos atravessar este tema e oferecer, ao final desta 

                                                           
21 Para fins de esclarecimento, trataremos as expressões erótica e erotismo como equivalentes, procurando 
imprimir e desenvolver sua acepção como substantivo. Embora o termo possa surgir como adjetivo, nosso 
interesse permanece sendo tratar do estudo do erotismo em sua qualidade como substantivo. 
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jornada, considerações que confirmem a enriquecedora experiência deste trajeto de 

diálogo clínico. 

Trabalhamos com diversos autores, alguns do campo psicanalítico, tais como Freud, 

Lacan, Goldenberg, Holck, outros oriundos de outros campos da literatura: Bataille, Salomé, 

Paz, Antunes e Bensusan, Castello Branco, Quignard. Uma vez mais, percorreremos a seguir 

o trajeto dos diálogos que tocam no encontro clínico, ao mesmo tempo em que 

empreenderemos o percurso paralelo que investiga o conceito no além da clínica. 

 

8.1. As bases do erotismo: a mãe erotizante e a nostalgia da primeira surpresa 

Esto que estás oyendo ya no soy yo, 

es el eco, del eco, del eco de un sentimiento; 

su luz fugaz alumbrando desde otro tiempo, 

una hoja lejana que lleva y que trae el viento. 

DREXLER, 2004, Eco, Faixa 1 

 

Ao examinarmos a constituição do psiquismo, a experiência originária de satisfação, 

a introdução ao campo da linguagem e a experiência decisiva da sedução, delimitamos o 

campo onde o erotismo germinará em cada sujeito. A partir da tensão produzida com a marca 

das primeiras ligações entre uma descarga fisiológica e um objeto suficientemente adequado 

(a ação específica e o Nebenmensch), o sujeito gradualmente ingressará em uma gramática 

na qual estará, por toda sua vida, impelido a tecer comparações e a eleger objetos candidatos 

à satisfação de suas pulsões. Para isso, terá o auxílio parcial da linguagem e de seus recursos 

criativos, com os quais poderá contar neste percurso.  
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A sistematização de relações que o sujeito vier a estabelecer com este campo e o 

enredo que sustentará suas abordagens em busca de uma solução para a busca do objeto 

deverão se constituir em suas fantasias fundamentais. É aqui que o erotismo se instala 

como idioma singular. Como dirá Octavio Paz, fecundo pensador dedicado ao tema: “a 

sexualidade é geral; o erotismo, singular” (1999, p. 22). Tais serão os elementos – mais 

certo seria dizer o campo – com os quais ele deverá lidar com a busca e o encontro-

desencontro com o objeto. O erotismo, assim, pulsará na medida em que a distância entre 

o sujeito e a Coisa estiver sustentada, como veremos adiante.  

Desta forma, cabe retomar uma série de diálogos com alguns autores para fazermos 

a devida recepção do conceito dentro deste trabalho. Começaremos dialogando com os 

desenvolvimentos freudianos. Em Esboço de Psicanálise (1940 [1938]) Freud assinala: 

O primeiro objeto erótico de uma criança é o seio da mãe que a alimenta; 

a origem do amor está ligada à necessidade satisfeita de nutrição. Não 

há dúvida de que, incialmente, a criança não distingue entre o seio e o seu 

próprio corpo; quando o seio tem de ser separado do corpo e deslocado 

para o ‘exterior’, porque a criança tão frequentemente o encontra ausente, 

ele carrega consigo, como um ‘objeto’, uma parte das catexias libidinais 

narcísicas originais (p. 202, grifo nosso).  

Com este parágrafo, Freud transmite o que entende por erótico: a mãe e seu seio 

marcam a criança de forma indelével, introduzindo uma experiência que se tornará 

paradigmática e determinante para futuro o desenvolvimento sexual do sujeito. Caberia 

dizer que, a partir do seio e da mamada, a mãe ajuda a criança a fundar um corpo (erotiza 

sua boca, sua língua, sua pele). A partir da satisfação de uma necessidade, algo além dela 

é produzido, já o vimos. A criança descobre que há uma experiência de prazer intenso 

possível e, portanto, passível de ser repetida: esteio que fundará o desejo.  
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Considerações parecidas já haviam sido feitas em seus Três ensaios sobre a teoria 

da sexualidade, quando disse que “a atividade sexual apoia-se primeiramente numa das 

funções que servem à preservação da vida, e só depois torna-se independente delas” 

(1905b, p. 171), atribuindo às funções vitais a porta de entrada para as primeiras vivências 

sexuais. Ali encontramos, também, um raciocínio rico e conciso, sobre os elementos que 

compõem tal processo: 

Consuma-se no lado psíquico o encontro do objeto para o qual o 

caminho fora preparado desde a mais tenra infância. Na época em que 

a mais primitiva satisfação sexual estava ainda vinculada à nutrição, a 

pulsão sexual tinha um objeto fora do corpo próprio, no seio materno. 

Só mais tarde vem a perdê-lo, talvez justamente na época em que a 

criança consegue formar para si uma representação global da pessoa a 

quem pertence o órgão que lhe dispensava satisfação. Em geral, a 

pulsão sexual torna-se autoerótica, e só depois de superado o período 

de latência é que se restabelece a relação originária. Não é sem boas 

razões que, para a criança, a amamentação no seio materno torna-se 

modelar para todos os relacionamentos amorosos. O encontro do objeto 

é, na verdade, um reencontro (p. 210). 

Apropriemo-nos das implicações contidas acima: primeiro, a criança tem (é) o 

seio que a nutre e a satisfaz. Depois, ela perde tal objeto, momento a partir do qual pode 

apreender que o objeto é parte de algo exterior a ela. Com esta passagem, a criança tende 

a recolher e a redirecionar sua pulsão para seu próprio corpo, tentando readquirir controle 

sobre o objeto suposto, de cunho sexual. Freud chama isso de autoerotismo, um 

movimento posterior. Somente depois do período de latência, diz, a criança buscará 

estabelecer um novo encontro com um objeto amoroso, agora sabidamente externo. 
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No que entendemos ser um diálogo com este momento fundante, Bollas traz uma 

definição da experiência psicanalítica que faz ponte com as afirmações freudianas e que 

nos serve de auxílio para seguirmos circunscrevendo o campo do erotismo, em particular 

no que atine à esfera do tratamento: “A psicanálise é uma teoria do desejo da memória, 

de experiências que, tendo produzido determinado valor, se tornam a base de interesses 

correlatos subsequentes” (2005, p. 47). Leiamos com atenção, em três partes: (i) uma 

teoria do desejo da memória; o que entenderemos como a lembrança das experiências de 

que falou Freud logo antes; (ii) experiências estas que produziram valor, ou seja, que 

suscitam no sujeito um estado de desejo; (iii) este fato se torna a base de interesses 

correlatos subsequentes, concluindo o mesmo que Freud: uma expectativa de reencontro 

e repetição. Impõe-se aqui uma pergunta, adiantando-nos em relação ao nosso 

desenvolvimento posterior: será isto uma erótica? O erotismo seriam estas peculiaridades, 

interesses correlatos subsequentes, advindos das primeiras marcas de satisfação? 

Descobriremos adiante que não se trata exatamente das peculiaridades, mas das 

estratégias em relação a tais interesses. 

Além disso, como vimos na seção anterior, este mesmo conjunto de eventos 

constitui uma experiência de sedução, que aguça no bebê a possibilidade de ser tocado 

desde fora, de ser encantado por um objeto externo. O seio, até então tido como parte do 

corpo do infans, é deslocado para o exterior, como diz Freud, e terá o poder de levar 

consigo parte dos investimentos libidinais da criança. 

 Adam Phillips, outro inglês, faz coro com Bollas em seu livro O Flerte (1998). 

Aliás, tal obra aposta em um foco que ressoa em nosso trabalho: Phillips está interessado 

em desconstruir a ideia de valor atrelado à ideia de durabilidade para investigar as 

implicações do flerte pensado no campo dos laços amorosos. O flerte como acaso, 
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contingência, acidente. No parágrafo a seguir, Phillips faz sua leitura dos momentos 

fundamentais sobre os quais vimos falando: 

Do ponto de vista psicanalítico, os milagres de afinidade são ecos de 

nossos primeiros fascínios. Esses estados de absorção são a forma mais 

imediata de memória, a sensação de exclusividade, o sinal misterioso 

do passado. O que está sendo recrutado, ou melhor, evocado – o que 

possibilita essas experiências transformadoras – é o conhecimento e 

desejo da infância (p. 75, grifo nosso). 

 Desejo de infância. Para nós, análogo ao desejo da memória de que falou Bollas. 

Quanto aos milagres de afinidades, Phillips salienta aqui as cenas marcantes que fascinam 

o bebê. Podemo-nos lembrar das ideias de Assoun e Laplanche, tratadas no capítulo 

anterior, no que concerne ao estado de fascinação a que o humano encontra-se suscetível. 

Outras expressões merecem grifo: estados de absorção e sinal misterioso do passado. 

Perguntamo-nos se seria justo afirmar que nossos interesses futuros na vida são 

condicionados pela relação de interesse e nostalgia que cultivamos com tais lembranças, 

com nossa mitologia particular. A nostalgia de tais lembranças seria lida, assim, como 

uma força econômica capaz de sustentar investimentos (narcísicos ou de objeto). Visto 

sob este prisma, este estado é o referencial que nos possibilita tanto perceber como ignorar 

algo da realidade. Em nenhum outro lugar o aforismo Agostiniano se faz mais oportuno: 

“Nullus potest amare aliquid incognitum”22. 

Quignard, cuja obra é, em grande parte, dedicada à relação com a linguagem e o 

silêncio e com a relação entre perda e presença materna, percorre as mesmas sendas:  

                                                           
22 “Não se pode amar aquilo que não se conhece”, frase atribuída a Agostinho de Hipona. 
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Tudo o que foi estruturado durante a primeira dependência tende a fluir 

de volta para essa marca que nos atrai de forma incessante. Jamais nos 

distanciaremos completamente de nossas mães. Ficamos nas saias do 

tempo, na língua dos primeiros dias, nos alimentos que descobrimos a 

seguir, nas formas dos corpos e nas expressões faciais encontradas 

nestes primeiros momentos do mundo presente em nós. (. . .) Nossas 

vidas são fascinadas pelo ato através do qual surgiram. Por sua fonte. 

Pelo amanhecer. Pela primeira aurora que nos desvendou a luz e que 

nos deslumbra (1998, p. 11). 

O grifo dos autores citados – de Freud a Quignard – passa pela nostalgia deste 

encontro perdido. Além disso, estas cores afetivas conferem ao momento a importância 

que desejamos imprimir. Assim, concluímos esta seção resgatando o Freud dos Três 

ensaios. Isto porque seu texto arremata de forma cuidadosa as implicações 

metapsicológicas de tais momentos: 

O trato da criança com a pessoa que a assiste é, para ela, uma fonte 

incessante de excitação e satisfação sexuais vindas das zonas erógenas, 

ainda mais que essa pessoa – usualmente a mãe – contempla a criança 

com os sentimentos derivados de sua própria vida sexual: ela a acaricia, 

beija e embala, e é perfeitamente claro que a trata como o substituto de 

um objeto sexual plenamente legítimo (1905b, pp. 210-211). 

 Tenhamos em mente as implicações da cena de sedução originária, sobre a qual 

falamos no capítulo anterior. Ainda, Freud diz textualmente que, com tais cuidados, a 

mãe está “despertando a pulsão sexual de seu filho e preparando a intensidade posterior 

desta” (p. 211), para concluir, logo adiante: “Mas a pulsão sexual, como bem sabemos, 

não é despertada apenas pela excitação da zona genital; aquilo a que chamamos ternura 

um dia exercerá seus efeitos, infalivelmente, também sobre as zonas genitais” (p. 211). 
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 Presença, ternura e estímulos corporais são os elementos que fundam e decidem 

pelo desenvolvimento futuro das zonas erógenas, proporcionando ao corpo infantil os 

meios para lidar com a premência das pulsões e com o erotismo. 

 

8.2. Desafios com a nomenclatura: erotismo, sexualidade, libido 

Se por um lado Freud contextualiza os instantes tratados até aqui com suas 

consequências, e ilustra o seio como primeiro objeto erótico, por outro dedica toda sua 

obra ao campo que chamou de sexualidade. Não realizou uma discriminação particular 

para o termo erotismo. Holck (2011), por sua vez, cuidou de investigação similar e 

localizou esta brecha: “Na obra freudiana, apesar do amplo desenvolvimento de uma 

teoria da sexualidade, e de a erótica ser mencionada inúmeras vezes, esse termo só 

aparece como qualidade ou caráter de um estado. Não há uma conceituação da erótica 

enquanto tal” (p. 26-27). 

Neste caso, portanto, caberia primeiramente averiguar em que medida há distinção 

entre erotismo e sexualidade para a psicanálise, ou pelo menos para Freud. Como veremos 

à frente, haverá autores capazes de apresentar discriminações razoáveis, mas estaremos 

longe de encontrar qualquer unanimidade. Interessa-nos, pelo momento, fazer mais 

consultas aos textos freudianos.  

Entendemos que o uso do termo, para Freud, estava inicialmente atrelado à 

significação das zonas erógenas, as áreas sensíveis à estimulação: oral, anal e genital ou 

quaisquer partes que tivessem sofrido estimulação prazerosa.  

Ao cunhar sua teoria da libido, entretanto, temos registro de Freud entoando sua 

escolha pelo termo sexualidade em detrimento do erotismo. Entendemos que, para o 

autor, o erotismo corresponderia a um eufemismo ou, em suas palavras, um nome mais 
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polido para falar da sexualidade. Não compartilharíamos de tal receio, sobretudo porque 

encontramos junto ao conceito uma verdadeira tormenta de eventos. De todo modo, a 

citação original de Freud é relatada a seguir:  

A psicanálise (. . .) dá a esses instintos amorosos o nome de instintos 

sexuais, a potiori e em razão de sua origem. (. . .) Qualquer pessoa que 

considere o sexo como algo mortificante e humilhante para a natureza 

humana está livre para empregar as expressões mais polidas ‘Eros’ e 

‘erótico’. Eu poderia ter procedido assim desde o começo e me teria 

poupado muita oposição. Mas não quis fazê-lo, porque me apraz evitar 

fazer concessões à pusilanimidade. Nunca se pode dizer até onde esse 

caminho nos levará; cede-se primeiro em palavras e depois, pouco a 

pouco, em substância também. (1921, p. 102). 

Não estamos inadvertidos de que a posição de Freud leva em conta o contexto 

sociocultural de sua época: a Viena vitoriana. A opção pelo termo sexualidade 

considerava uma estratégia política para colocar em primeiro plano as motivações sexuais 

por detrás do sofrimento neurótico, e o termo erotismo lhe pareceria fazer uma concessão 

perigosa aos pudores vigentes de então. O próprio Freud assim se explica em Além do 

Princípio do Prazer (1920): “O conceito de ‘sexualidade’ (…) teve, é verdade, de ser 

ampliado de modo a abranger muitas coisas que não podiam ser classificadas sob a função 

reprodutora, e isso provocou não pouco alarido num mundo austero, respeitável, ou 

simplesmente hipócrita” (p. 62). 

Com a necessidade de ampliar o uso do termo sexualidade, ao admitir a existência 

de uma libido narcisista e a aplicação da energia sexual em outro âmbito que não o da 

relação genital, Freud propôs chamar os instintos sexuais de Eros, voltados para os 

objetos, como em oposição com um instinto concorrente chamado instinto de morte, o 

qual buscaria o retorno ao inorgânico. Seriam ambos instintos básicos, originais, frutos 
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da visão dualista de seu autor. Ao elencar Eros e Tânatos, pulsão de vida e pulsão de 

morte, Freud assinala a especificidade de sua metapsicologia. Eros busca a vida e faz 

ligação com os objetos. Tânatos deseja o retorno ao inorgânico e realiza rupturas. 

Assim, se fizermos uma leitura atenta de alguns de seus textos dedicados a pensar 

a sexualidade e a agressividade – os Três ensaios (1905b), Além do princípio do prazer 

(1920), Psicologia de grupo e análise do ego (1921) e O mal-estar na civilização (1931) 

– testemunharemos Freud questionando sua escolha de terminologia e ora utilizando a 

expressão libido – para denominar os instintos sexuais – ora usando o nome de Eros, 

querendo referir-se aos instintos de vida.  

De todo modo, podemos reter a ideia que Freud desejava comunicar: 

independentemente do nome utilizado, importa que tal força, para o autor, buscava a 

ligação com outros objetos, esta era sua ideia central. Em Além do princípio do prazer 

(1920), estabelece uma aproximação para Eros que reúne os elementos em questão, 

quando afirma que “a libido de nossos instintos sexuais coincidiria com o Eros dos poetas 

e dos filósofos, o qual mantém unidas todas as coisas vivas” (p. 61). Para Freud, Eros é 

ligação e investimento em um objeto no exterior, é comunhão, antagonizado por Tânatos, 

os instintos de morte, de natureza conservadora, que desejam o retorno ao inorgânico e, 

portanto, não buscam a ligação ou a produção de novas formas de vida. 

No geral e a princípio, portanto, a expressão erótico estava associada a uma 

relação com algo externo ao sujeito. O erótico busca uma ligação, uma união com um 

objeto para fins de realização sexual, seja esta uma consecução carnal (a transa), seja uma 

manifestação inibida em sua finalidade, nas palavras de Freud, que designe relações de 

amizade ou o amor entre pais e filhos, por exemplo.  
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Entretanto, uma última nota a este respeito. Devemos observar que Freud 

encontrou sérias dificuldades em seu esforço para tentar depurar a libido – sexual – da 

agressividade. Prova disso são suas especulações sobre o sadismo e o masoquismo, e sua 

tentativa de pensar os dois instintos – o de vida e o de morte – como mesclados, de uma 

forma ou de outra. Assim, Freud daria conta de explicar a relação de ambivalência entre 

amor e ódio nas relações humanas. Sua elaboração em Além do Princípio do Prazer 

consta a seguir: “Se não quisermos abandonar a hipótese dos instintos de morte, temos de 

supor que estão associados, desde o início, com os instintos de vida” (1920, p. 67). Ou 

seja, aqui ele tentava compreender como a agressividade – dirigida para dentro do sujeito 

ou para fora – podia estar presente dentro da sexualidade. É que, para Freud, o erótico é, 

a princípio, desvinculado da agressividade, da destrutividade e, portanto, da morte. Não 

significa que não possam coexistir, mas se trataria, para Freud, de elementos diferentes. 

Assim, sabemos que o erotismo consistia na disposição pulsional para a ligação com 

objetos externos. Ocupamo-nos destas notações pois encontraremos autores para os quais 

erotismo e agressividade não podem ser dissociados.  

Trazemos, a seguir, o suporte de uma afirmação sua do texto Psicologia de Grupo 

e Análise do Ego (1921):  

A libido se liga à satisfação das grandes necessidades vitais e escolhe 

como seus primeiros objetos as pessoas que têm uma parte nesse 

processo. E, no desenvolvimento da humanidade como um todo, do 

mesmo modo que nos indivíduos, só o amor atua como fator civilizador, 

no sentido de ocasionar a modificação do egoísmo em altruísmo (pp. 

113-114, grifo nosso). 

Existe, portanto, claro antagonismo entre erotismo e egoísmo. O erotismo estaria, 

de certa forma, em luta contra o ego, ou contra a libido narcísica, que pretende permanecer 
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adstrita ao ego. O impulso erótico tenderia a levar esta libido a ser aplicada em objetos que 

possam funcionar como substitutos para o objeto original perdido. Nas palavras de Freud, 

“o nome ‘libido’ pode mais uma vez ser utilizado para denotar as manifestações do poder 

de Eros, a fim de distingui-las da energia do instinto de morte” (1930 [1929], p. 125). 

Apesar destes elementos servirem para nos conduzir pela complexidade do tema, 

não nos levam a uma conclusão clara. Podemos apreender o desenvolvimento da teoria 

da sexualidade e da teoria da libido de Freud, mas entendemos que sua conclusão não 

apresenta distinção notável entre sexualidade e erotismo. Esta investigação, portanto, nos 

caberá nas páginas seguintes.  

O que se opõe ao erótico, para Freud, ele propôs chamar de instinto de morte. E 

tratará de explicar o que entende por este movimento através de um raciocínio instigante 

que dirá de uma tendência essencial em direção à morte: “Parece, então que um instinto 

é um impulso, inerente à vida orgânica, a restaurar um estado anterior de coisas, impulso 

que a entidade viva foi obrigada a abandonar sob a pressão de forças perturbadoras 

externas” (1920, p. 47, grifo do autor). Constrói, assim, a ideia de que a substância viva 

tende naturalmente para o retorno à morte. No entanto, cada modificação que é obrigada 

a efetuar em si própria, a afasta da morte:  

assim, por longo tempo talvez, a substância viva esteve sendo 

constantemente criada de novo e morrendo facilmente, até que 

influências externas decisivas se alteraram de maneira a obrigar a 

substância ainda sobrevivente a divergir mais amplamente de seu 

original curso de vida e a efetuar détours mais complicados antes de 

atingir seu objetivo de morte (p. 49).   

Temos um insight interessante: estes détours de que fala Freud (os mesmos 

desvios tratados no capítulo sobre a sedução), afastam o sujeito da morte, é esta a ideia 
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insinuada. Os objetos – as influências externas – desviam o sujeito do retorno ao 

inorgânico, cabe pensar. Tal sedução arranca o sujeito da morte, da cama, do 

autoerotismo, nada mais, nada menos. Ainda que tal insight seja fruto de um exercício 

especulativo e descompromissado de Freud, esta ideia parece cabível para pensarmos no 

encontro clínico e nas ambições em torno da noção de tratamento.  

Em outra afirmação marcante para nossos interesses, Freud pensa o erotismo 

como civilizatório. Tal conclusão é necessária para o diálogo com os próximos autores:  

A inclinação para a agressão constitui, no homem, uma disposição 

instintiva original e auto-subsistente, e retorno à minha opinião de que ela 

é o maior impedimento à civilização (. . .) A civilização constitui um 

processo a serviço de Eros, cujo propósito é combinar indivíduos humanos 

isolados, depois famílias e, depois ainda, raças, povos, e nações numa única 

grande unidade, a unidade da humanidade (1930 [1929], pp. 125-126). 

Trata-se de um instinto que se descobre “lado a lado de Eros” (p. 126). Com estas 

ideias, Freud assinala o caráter de um combate permanente entre as duas forças presentes 

no humano. A civilização, bem como o indivíduo, está representada na “luta entre Eros e 

a Morte, entre o instinto da vida e o instinto de destruição, tal como ela se elabora na 

espécie humana” (p. 126).  

Entendemos o erotismo como uma expressão desta luta, um derivativo, tal como 

Freud diz em Mal-Estar na Civilização. Uma tentativa de unir estas partes antagônicas e 

dar expressão à luta contínua. Bom, se a civilização é uma forma de conciliação possível, 

veremos que o erotismo é outra. Mas para termos maior clareza quanto a esta indagação, 

será necessário percorrer os próximos trechos. 
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8.3. Uma concepção de erótica a partir de Lacan 

Se para Freud o erótico consta como adjetivo para caracterizar o destino de uma 

pulsão, para Lacan a erótica foi pensada como substantivo, embora de maneira truncada. 

Para propor uma separação entre os termos erótica e sexualidade, Holck apresenta uma 

referência a Lacan que, segundo a autora, “propõe uma disjunção entre erótica e 

sexualidade e situa a feminilidade como sinal dos limites de uma investigação sobre a 

erótica” (2011, p. 25). O que se insinua aí é que o erótico é da ordem do feminino, 

certamente em concordância com a visão de Baudrillard, para quem o domínio do 

feminino corresponde ao campo dos encantos das aparências, a sedução por excelência. 

Como veremos, o erotismo – e neste sentido alguns autores concordam em localizar aí o 

feminino – está no campo do enigma, do inapreensível.  

Para Lacan, uma erótica consiste em um conjunto de estratégias. Em seu 

Seminário 7, dedicado ao tema da ética, fará uma abordagem de tal questão lançando uso 

de uma investigação que não deixa de incluir a erótica. O amor cortês, por exemplo, 

conceito histórico europeu do século XII, consistiria em uma solução possível para a 

relação entre o sujeito e o objeto de seu desejo. Tal erótica consistiria em tratar seu objeto 

como inacessível na realidade, deslocando sua ação da consumação deste amor para uma 

homenagem ao mesmo, assegurando uma distância entre o sujeito e objeto de seu desejo.  

Haveria múltiplas eróticas que podem ser concebidas em Lacan. A partir de uma 

leitura própria da obra lacaniana, Holck (2011) propõe três delas: a do amor cortês, a da 

transgressão e a do não-todo. Interessa-nos menos detalhar cada uma destas facetas, que 

as associarmos ao fato de que operam como um modelo cultural, histórico. O erotismo 

está atrelado à sua própria época. Octavio Paz concorda com esta ideia. Para o poeta, “o 

erotismo é histórico. Muda de uma sociedade para outra, de um homem para outro, de um 

instante para outro” (1999, p. 27). 
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Poderíamos, então, tentar extrapolar este raciocínio, e atribuir as próprias formas 

de sofrimento e discursos como eróticas particulares. Pois não foi somente Lacan que 

admitiu esta ideia, Goldenberg (2013) faz uma leitura da obra freudiana que localiza na 

histeria uma erótica própria: 

Freud descobriu que a histeria era uma erótica, e escreveu um tratado 

sobre ela intitulado Neurótica. E sempre insistiu que a psicanálise devia 

ser uma nova ars amatória para o paciente. Ou seja, devemos abrir-lhe 

um caminho novo para poder amar (p. 84). 

 A erótica consiste, portanto, em um modo de organização em torno do vazio no qual 

das Ding se inscreve. Lacan chamará a arte, por exemplo, de uma estratégia erótica, bem 

como a religião e a ciência. Lembramo-nos das medidas tais como os derivativos e as 

satisfações substitutivas de que falou Freud. Seria ainda possível pensar em uma erótica que 

visasse ultrapassar esta inacessibilidade, como a transgressão se pretende. Tal ideia lacaniana 

encontra coro com Bataille, para quem só existe erotismo porque há interdito e, portanto, 

brecha para a transgressão. Recuperaremos Bataille nas seções seguintes. 

Lacan nos lega algumas outras pistas. Reconhece, por exemplo, que a psicanálise 

teria deixado de aprofundar-se neste campo: “Por que a análise não foi mais longe no 

sentido da investigação daquilo que devemos chamar (. . .) de uma erótica?” (1959-1960, 

p. 20). Aqui se pergunta se a psicanálise deveria conceber uma erótica própria. Talvez se 

refira ao que Goldenberg chama de ars amatória. Na verdade, o próprio autor formula tal 

pergunta: “Seria então, muito abusivo afirmar que a psicanálise é uma erótica?” (2013, p. 

84), embora a deixe sem resposta.  

Em sua obra, Freud somente autorizou-se a dizer que um laço amoroso com um 

objeto seria um bom destino pulsional, sem ter a pretensão de determinar quais objetos 

teriam maior virtude sobre outros. 
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Para a pergunta de Lacan, sabemos que ele se endereçará a esta mesma indagação 

no Seminário 9 (1961-1962), no qual afirmará que não caberia à psicanálise propagar uma 

nova erótica, mas que os analistas devem tratar do erotismo sempre através de soluções 

artesanais (aula de 14 de março de 1962). Deixa aberto, portanto, a trilha para pensar em 

várias eróticas, a partir de um desenvolvimento próprio feito em torno da teoria freudiana, 

especialmente em torno do conceito de das Ding. 

 

8.4. Um novo esforço de definição para o erotismo 

Em Patu, uma mulher abismada (2011), Holck faz o importante reconhecimento 

de que, mesmo nos dicionários da língua portuguesa, o termo erótico é tomado como 

adjetivo, remetendo ao amor físico e à sensualidade, mas não como substantivo. Também, 

“a psicanálise, apesar de ter produzido importante mudança de perspectiva sobre o amor 

e a sexualidade, não foi mais longe na investigação de uma erótica” (p. 25).  

 Em nossa consulta aos dicionários, as definições de erotismo parecem risíveis em 

comparação ao material que apresentaremos a seguir. O erotismo é tido ora como 

sinônimo de paixão amorosa, ora como estado de excitação sexual, ou “disposição a 

experimentar a excitação mais prontamente que a média das pessoas” (Houaiss, 2001). O 

erótico, por sua vez, é descrito simplesmente como aquilo relativo ou inspirado pelo amor, 

algo sensual ou lascivo.  

Diante da falta de desenvolvimento sobre este conceito em particular, Holck fará 

uma proposta: “Uma vez que não há nada pré-escrito para as relações entre satisfação, o 

objeto e os fins da sexualidade, chamarei eróticas as diferentes estratégias de gozo na 

abordagem do objeto” (2013, p. 28). Servimo-nos deste exemplo para fazer constar que a 

erótica, a partir da leitura psicanalítica proposta por Holck, consiste em uma estratégia, 
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um conjunto de pistas: mais precisamente consiste em um saber. Um saber, tanto 

inconsciente quanto consciente, voltado para as consequências produzidas a partir do 

desejo da memória (cf. Bollas).  

A erótica implica em uma resposta ao sexual, um esforço de realização do sexual. 

Trataria, portanto, dos aspectos da fantasia que visam regular uma distância justa que 

possibilite o agenciamento entre pulsão e os objetos candidatos à sua satisfação, e que 

interprete – ou seja, que atribua uma representação – à parcela de frustração que sempre 

sobrevém neste caminho. Dunker, a este respeito, expressa seu entendimento do tema ao 

afirmar que “o erotismo não equivale ao campo geral da sexualidade, ou ainda ao domínio 

amplo das pulsões ou do cultivo dos prazeres. Há erotismo quando a sexualidade 

apresenta-se de forma atualizada pela mediação de uma fantasia” (2003, p. 119).  

Assim, caberia pensar em modalidades de relação com esta estrutura: a anorexia 

como erótica (ou como negação dela), a melancolia, a neurose obsessiva, etc. Se a 

sublimação e a arte são uma erótica, o amor cortês outra, a transgressão outra, se a histeria 

é uma erótica, todas o são na medida em que funcionam como tentativas sistemáticas, 

quiçá uma estética, de lidar com a toxicidade inelutável do sexual (cf. Fédida). A título 

de curiosidade, e de forma mais solta, em rápida consulta à internet, encontramos 

propostas variadas para pensar em eróticas: da dor, do tempo, da duração, do poder, etc. 

Entendemos ver aqui a erótica em seu caráter estético. 

Ao dialogarmos com o caso envolvendo Beatriz e o clínico, que nos caberia dizer? 

Não diríamos que Beatriz carece de erotismo, como se cogitou em algum momento, mas 

caberia perguntarmos em que medida seu erotismo é uma tentativa de abordagem do 

objeto. Como idealização? Como fracasso? Kehl, assim como Lacan, salienta a vertente 

histérica na qual o sujeito se apoia na insatisfação de um desejo. Uma erótica 

envergonhada, podemos dizer? Uma erótica enrustida, que não pode ser proclamada! 
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Alguns autores dirão que tal caráter arisco é justamente o que sustenta o desejo. Hipótese 

que certamente parece sustentável.  

Fizemos até aqui, contudo, apenas especulações antecipadas. Na verdade, postas 

algumas destas considerações iniciais, passemos agora à apreciação do tema em toda sua 

amplitude, dialogando com outros campos do saber. Como já dissemos, não pretendemos 

esgotar a análise sobre o conceito, mas tão somente explorar possibilidades de abertura 

para diálogos com a experiência clínica. Apresentaremos a seguir uma exposição do 

erotismo segundo diversos autores. Concluída esta parte, reuniremos os elementos 

pontuados para um diálogo final com o contexto clínico. Optamos por buscar alguma 

diferenciação entre as particularidades do tema, cientes de que se trata de um arranjo 

apenas temporário. Os temas se misturam e as fronteiras são insuficientes.  

 

8.5. O erotismo como indizível, enigmático 

Podemos considerar um paradoxo: o erotismo como experiência do sem-palavra, 

do indizível, do incompreensível. Ainda assim, ousamos falar desta experiência e conferir 

alguma justeza a seus impossíveis. 

A pedido do filósofo Martin Buber, Lou Andreas-Salomé produziu em 1910 dois 

ensaios destinados a refletir sobre a problemática do erotismo e do amor. Neles, realiza 

um desenvolvimento sobre o qual teceremos comentários a seguir. 

Desde a introdução de seu tema, Salomé salienta a dificuldade de abordagem do 

fenômeno erótico, o que implica que, por um lado, perde-se algo ao tentar abordá-lo 

através do método lógico, desde o exterior, com o intuito de fazer-se inteligível ao leitor. 

Por outro, o erotismo deveria ser pensado a partir da subjetividade ou, dito de outra forma, 



161 

 

de dentro para fora. O erotismo refere-se, assim, “ao que não podemos conhecer de 

experiência precisa a não ser subjetivamente” (1991, p. 13). No entanto, na medida em 

que se realiza o trabalho de tornar tal experiência compartilhável e legível, algo dela 

precisa ser objetiva e reduzida, conformada à linguagem. A autora chega, assim, à 

problemática inicial, com a qual concordamos: “A ambiguidade, a bipartição, 

caracterizam de um modo tanto mais típico o problema do erotismo, quanto ele parece 

resistir mais do que qualquer outro às definições, flutuando entre o físico e o espiritual” 

(p. 14). Além de enigmático, portanto, o erotismo é também bífido. 

Citará que o erotismo tem como fundamento a sexualidade e que esta precisa, 

necessariamente de uma base para que se torne “acessível à compreensão a sua essência 

e ação” (p. 16). O erotismo seria o veículo através do qual pensamos e expressamos a 

sexualidade. Esta leitura ajuda-nos a dialogar com o tratamento que Freud deu ao termo, 

avançando em sua compreensão. O erotismo, para Salomé, é posterior à sexualidade, 

discriminado dela. Requer um interesse pelo enigmático:  

Quando acolhemos alguma coisa através de nossa faculdade de 

compreender e de nossa consciência, em vez de o integrarmos não 

apenas nos desejos do nosso corpo e da nossa alma, não os vivemos só 

como um excitante de menor intensidade, enfraquecido pela saciedade 

do desejo, mas também segundo o interesse crescente da compreensão, 

e por isso em sua especificidade e no que contém de humanamente 

impossível de reproduzir (p. 23)  

Paz (1999), poeta e ensaísta mexicano, também chega a constatações similares: 

“O erotismo é desejo sexual e alguma coisa mais; e esse algo mais é o que constitui sua 

própria essência” (p. 22). Em outra passagem, comenta sobre “a fascinação erótica, o que 

me tira de mim mesmo e me leva até você: o que me faz ir mais além de você. Não 
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sabemos com certeza o que é, só que é algo mais” (p. 35). Aqui, diz duas coisas: erotismo 

como experiência do inominável e como algo para-além da sexualidade, alinhando-se, 

neste quesito, com Salomé. O autor reforça este raciocínio de transcendência para o 

termo: “O erotismo é, em si mesmo, desejo – um disparo em direção a um mais além” 

(1994, p. 19). São passagens que fazem pensar justamente nos mistérios relacionados ao 

que suscita esse disparo no psiquismo.  

Castello Branco (2004) articula uma leitura que nos ajuda a aproximar o erotismo 

do encontro clínico, permeado por um certo desconhecimento generalizado, aplicável 

tanto à figura do clínico como do paciente. Em se tratando da pulsão e do inconsciente, 

melhor seria reconhecer tal natureza esquiva:   

Definir erotismo (. . .) seria caminhar em direção oposta ao desejo, ao impulso 

erótico, que percorre a trajetória do silêncio, da fugacidade e do caos. O caráter 

incapturável do fenômeno erótico não cabe em definições precisas e cristalinas 

– os domínios de Eros são nebulosos e movediços (p. 7). 

Bataille, do qual falaremos mais detidamente adiante, reforça este mesmo caráter 

em seu ensaio sobre o tema. “O erotismo tem para os homens um sentido que a abordagem 

científica não pode atingir” (2013, p. 30) 

Algumas primeiras perguntas se impõem para nossa reflexão. Na psicanálise, o 

indizível pode receber outros nomes: o Real lacaniano (“aquilo que não cessa de não se 

escrever” (Lacan, 1972-1973, p.127), o próprio inconsciente, ao qual somente temos 

acesso indireto. Neste caso, não entendemos o erotismo como válido para todo o campo 

do indizível, mas para o indizível que provoca um disparo (cf. Paz). Ainda que o sujeito 

recue diante desse disparo, que se paralise diante do erotismo, trata-se de um indizível 

manifesto, por assim dizer, algo que se apresenta à percepção.  
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8.6. O erotismo como experiência do irrepetível, do irreproduzível 

Antes de mais nada, um esforço para clarear estas duas últimas seções: o 

irreproduzível é diferente do indizível. Uma coisa é o erotismo ser um fenômeno que 

surge ou desaparece de forma aleatória ou imprevista. Outra coisa é ele ser um fenômeno 

não passível de ser inteiramente capturado em palavras. Entendemos que a combinação 

destas duas características funcionaria como um correlato do que a Psicopatologia 

Fundamental chama de surpreendente enigmático, motor de nosso interesse de pesquisa. 

Diremos que a iniciativa à pesquisa é uma aceitação em favor da abertura erótica. 

Desta forma, uma das facetas mais intrigantes e convidativas do erotismo está em 

seu caráter inapreensível, como o atestam diversos autores. Fazemos constar a seguir a 

compilação que fomos capazes de arregimentar com relação exclusiva a esta faceta do 

erotismo. É de Salomé nosso primeiro comentário:  

A exigência da escolha, do objeto erótico e do momento do amor (. . .) é 

paga pelo esgotamento que em breve provoca tudo aquilo que mais 

violentamente se desejou, e por isso pelo desejo do que nunca se repete, a 

força ainda intacta da excitação: a mudança. Pode se dizer que a vida 

erótica (. . .) se funda no princípio da infidelidade (1991, p.22, grifo nosso).  

Logo a seguir, faz outra afirmação intrigante: “O fato do erotismo ser, por 

natureza, difícil de conciliar com a fidelidade não é sinônimo de fragilidade ou de 

depreciação; um tal fato representa nele, ao contrário, um sinal de ascensão para conexões 

vitais ainda mais vastas” (p. 22). Reconhecemos que o grifo que Salomé pretende oferecer 

está na questão do caráter de infidelidade do erótico, de amor à mudança. No entanto, 

valorizamos a expressão do que nunca se repete, como representando uma das facetas 

deste conceito. O erotismo escapa à permanência e à estabilidade, eis a ideia que tanto 
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Salomé quanto outros autores irão salientar, coadunando-se com as descrições freudianas 

sobre a libido e as pulsões de vida, e em oposição ao movimento conservador egoico. 

Vejamos a ideia seguinte: “O excesso espiritual em que se satisfaz esta vibração 

se harmoniza de certo modo com uma tecla tocada pela primeira vez, tomando o partido 

de todas as aspirações a um estado obscuro e inexprimível” (p. 36, grifos nossos). São 

dois grifos pulsantes: uma tecla tocada pela primeira vez, expressão que nos remete à 

afirmação de Freud, segundo a qual o seio é o primeiro objeto erótico da criança. Em 

seguida, o estado obscuro e inexprimível...  

Novamente pensamos no enigma da pesquisa. Aquilo que fisga, que seduz, que 

captura o clínico. Que o enfeitiça em busca da gênese, que o incita às origens dos 

encantos. Quer o clínico deixar-se encantar? Quer o clínico conhecer as modalidades 

possíveis de encanto? Sustentamos que sim, embora tal resposta deva ser considerada 

parcial, na medida em que o clínico deve tanto querer deixar-se encantar como deve 

querer despertar do encanto, para elaborar e transmitir esta experiência. Por isso, esta 

pesquisa demanda-nos um cuidado: sustentar uma discriminação entre o trabalho 

associativo produzido à posteriori e o trabalho clínico realizado dentro de um período 

finito de tempo. O encanto da pesquisa e do enigma é algo diferente do encontro dado 

entre analista e paciente. 

Ainda, trazemos à baila uma das frases mais contundentes de Salomé sobre o 

tema: “É por isso que o erotismo (. . .) deve ser indubitavelmente, em sua essência, 

concebido como um ato intermitente, que surge e se interrompe, e de que nem a intensidade 

nem a felicidade de que nos inunda esclarecem, em cada caso particular, sua duração 

provável” (pp. 93-94, grifo nosso). Podemos experimentar juntar duas ideias abordadas 

até aqui para iluminar uma questão: se o erotismo pode ser pensado como um conjunto 
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de estratégias de abordagens do objeto (cf. Holck) e, ao mesmo tempo, como ato 

intermitente, fica desde então subentendido que o fenômeno do erotismo escapa ao 

controle do sujeito sob seus efeitos. Eis o paradoxo decorrente: é uma estratégia, ao 

mesmo tempo em que é incontrolável. É um ato determinado por uma lógica que escapa 

à razão do sujeito. Aqui, o inconsciente se afigura como determinando parte das 

inclinações eróticas.  

 Paz (1999), por sua vez, realizou dois grandes estudos sobre o erotismo, e 

buscamos dialogar com seu material, um dos mais especializados: “O erotismo não se 

deixa reduzir a um princípio. Seu reino é o da singularidade irrepetível; escapa 

continuamente à razão e constitui um domínio oscilante, regido pela exceção e pelo 

capricho” (pp. 55-56). E continua logo a seguir: “Todos os atos eróticos são desvarios, 

desarranjos; nenhuma lei, material ou moral, os determina. São acidentes, produtos 

fortuitos de combinações naturais” (pp. 56-57).  

 Em um livro de diálogos com os escritos de Heráclito, os anarqueólogos Bensusan e 

Antunes fazem incursão ao terreno do erótico para fornecer algumas afirmações merecedoras 

de atenção: “O erótico, que age com muitas velocidades, não é subordinável, apenas é às 

vezes tão lento que não age no tempo que esperamos viver” (Bensusan, H. Antunes, L. & 

Ferreira, L. 2012, p. 90, grifo nosso). Encontra-se com o que dizem Salomé e Paz. Aliás, este 

aspecto de espera é também incluído por Bataille, que salienta tal especificidade: “a 

experiência erótica ligada ao real é uma espera do aleatório” (2013, p. 46, grifo nosso). 

O que temos aqui e qual seu diálogo com a clínica? Em primeiro lugar, cabe 

pensar que o analista está diante de um fenômeno da ordem do imponderável. Em 

segundo, que, em algum nível, está subordinado às suas manifestações, podendo apenas 

avaliar suas consequências à posteriori. Trata-se de reconhecer esta característica fugidia 
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do fenômeno erótico, certamente correlata da abertura do inconsciente. Não se trata de 

um ingresso em um campo aberto a qualquer um ou a qualquer instante, mas de uma 

abertura rara, imprevisível, intermitente, infiel. Implica, ainda, na inclusão do tempo de 

espera do acidente erótico. Isso não deveria surpreender-nos, pois faz coro tanto com o 

conceito de inconsciente e suas formações, quanto com o campo da Psicopatologia 

Fundamental, e sua dívida para com o conceito de pathos e do surpreendente enigmático.  

É tentador que façamos questões à medida que caminhamos. No entanto, há outros 

elementos importantes a serem considerados, motivo pelo qual evitaremos nos precipitar 

em conclusões apressadas. Também, convidamos o leitor a deixar-se invadir por estas 

ideias e experimentar sua própria abertura associativa para participar deste diálogo, 

contribuindo para que algo do erótico o acompanhe nesta trilha. 

 

8.7. O erotismo como criação mito-poiética epopeica  

Existe também uma associação diretamente possível entre o erotismo e as forças 

criativas. Ao promover o encontro com a surpresa e com o indizível, abre-se no ser o 

contato com possibilidades inéditas de perceber e, portanto, de tentar nomear experiências 

até então insabidas. Salomé assim introduz sua associação:  

Entendemos de um modo muito mais nítido o que são os estímulos 

fundamentais, os verdadeiros estímulos do erotismo, quando os 

comparamos com outros processos através dos quais a imaginação se 

exprime com energia, em particular com os da criação artística. 

Estamos neste caso em presença de um parentesco profundo (. . .) pois, 

no ato do artista, entram em ação e emergem, sob as forças 
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individualmente adquiridas, forças arcaicas de uma apaixonada 

emoção (1991, p. 33, grifo nosso). 

A proximidade possível com a cena de Freud do início de nosso capítulo é 

inevitável. Nas palavras de Quignard: a primeira aurora através da qual descobrimos a 

luz e que nos deslumbra. A força criadora – e erótica – é aquela que dialoga com esta 

cena, em que constam sujeito e objeto, mas onde o objeto não está definido de antemão, 

ele simplesmente está presente na cena, sem clareza ao sujeito.  

Assim, uma das formas para expor o erotismo estaria na poesia. Bataille dirá algo 

interessante: “a poesia conduz ao mesmo ponto que cada forma do erotismo, à indistinção, 

à confusão dos objetos distintos” (2013, p. 48), enquanto Paz assinala que “a relação entre 

erotismo e poesia é tal que se pode dizer, sem afetação, que o primeiro é uma poética 

corporal e a segunda uma erótica verbal” (1994, p. 12), e logo adiante, que “a poesia 

erotiza a linguagem e o mundo porque ela própria, em seu modo de operação, já é 

erotismo” (p. 12). Tanto erotismo quanto poesia, portanto, mexem nos lugares dos 

objetos, subvertem as posições. Lembremo-nos da fala de Baudrillard sobre a 

reversibilidade como fundamento da sedução. Mas, se voltarmos à fala de Paz, notamos 

que há ainda outra um grifo convidativo: a capacidade de se erotizar a linguagem. Existe 

um erotismo verbal, dirá Paz. E quanto a esta natureza, oferece a seguinte construção: 

A poesia nos faz tocar o impalpável e escutar a maré do silêncio cobrindo 

uma paisagem devastada pela insônia. O testemunho poético nos revela 

outro mundo dentro deste, o mundo outro que é este mundo. Os sentidos, 

sem perder seus poderes, convertem-se em servidores da imaginação e 

nos fazem ouvir o inaudito e ver o imperceptível. Não é isso, afinal, o que 

acontece no sonho e no encontro erótico? (1994, p. 11).  
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Aqui o autor tem a oportunidade de nos legar esta associação com o sonho, 

elemento tão caro à psicanálise. Quando a imaginação é capaz de ouvir o inaudito, quando 

os sentidos permitem que se acesse um outro mundo para além da percepção imediata, 

estamos no domínio do erotismo. 

Com efeito, Paz tem comentários bem pertinentes para esta seção. Dirá que “o 

erotismo é sexualidade transfigurada: metáfora. A imaginação é o agente que move o ato 

erótico e o poético. É a potência que transfigura o sexo em cerimônia e rito e a linguagem 

em ritmo e metáfora” (p. 12). Diz com isso que o erotismo é uma elaboração, uma 

sofisticação de um material bruto. Em outra passagem, assinalará “as afinidades entre 

erotismo e poesia: o primeiro é uma metáfora da sexualidade, a segunda uma erotização 

da linguagem” (p. 49). O erotismo como metáfora! Que ideia interessante! Tem a 

estrutura de uma metáfora que, por sua vez, procura responder à interpretação possível de 

ser feita sobre o objeto. Suas associações são abundantes: 

O erotismo é exclusivamente humano: é sexualidade socializada e 

transfigurada pela imaginação e vontade dos homens. A primeira coisa 

que diferencia o erotismo da sexualidade é a infinita variedade de formas 

em que se manifesta, em todas as épocas e em todas as terras. O erotismo 

é invenção, variação incessante; o sexo é sempre o mesmo (p. 16) 

Sobre a diferença entre erotismo e sexualidade, Paz entende que “o erotismo não 

se deixa reduzir à pura sexualidade animal (. . .) Erotismo e sexualidade são reinos 

independentes” (1999, p. 21). Tais definições sofisticam incrivelmente as primeiras 

articulações de Freud sobre o tema. Pois aqui, Paz dirá que o erotismo depende de uma 

ação humana que lhe transforma: “O erotismo, que é sexualidade transfigurada pela 

imaginação humana (. . .) muda, transforma-se continuamente e, não obstante, nunca 
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deixa de ser o que é originalmente: impulso sexual” (1994, p. 24). A seguir, procura 

clarear a discriminação entre tais conceitos: 

Não é estranha a confusão: sexo, erotismo e amor são aspectos do mesmo 

fenômeno, manifestações do que chamamos vida (. . .) O erotismo e o 

amor são formas derivadas do instinto sexual: cristalizações, 

sublimações, perversões e condensações que transformam a sexualidade 

e a tornam, muitas vezes, incognoscível (p. 15) 

Paz permite entrever aqui uma possibilidade de solução de um problema que deu 

muito trabalho a Freud: a mescla de elementos destrutivos (sádicos e masoquistas) e 

outras condensações que pareceriam roubar ao erotismo sua herança da sexualidade. Este 

caráter do erótico como elemento transformado da sexualidade nos interessa. Paz não está 

sozinho nesta leitura. Melman (2003) também intervém com notas complementares:   

Em suma, assistimos à passagem do que outrora era o erotismo – que é 

uma atividade altamente intelectual e que passa pela linguagem – à 

exibição imediata e direta do objeto, causa excitante do desejo, que 

funciona como um convite ao gozo. É assim que passamos do erotismo 

ao que devemos realmente chamar de pornografia (p. 148, grifo nosso). 

 Melman está fazendo uma crítica à pornografia, mas precisaremos ater-nos ao que 

interessa ao diálogo que estamos construindo: o fato do erotismo poder ser considerado 

uma atividade altamente intelectual que faz uso da linguagem e que, junto a isso, se opõe 

à exibição imediata e direta do objeto, o equivalente àquilo de que temos falado, a Coisa. 

Para Melman, o erotismo como capacidade humana vem sendo substituído pela 

abordagem pornográfica, que seria uma outra estratégia de aproximação deste objeto. O 

erotismo é parte da capacidade de espera, do adiamento da descarga pulsional. O erotismo 

também é princípio de realidade. Tal leitura está sustentada pela premissa que considera 
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ser o erotismo “um fenômeno que se manifesta dentro de uma sociedade e que consiste, 

essencialmente, em desviar ou mudar o impulso sexual reprodutor e transformá-lo numa 

representação” (Paz, 1994, p. 97) 

Aqui, desejamos apenas colocar em relevo um impasse que, pelo momento, 

permanecerá não solucionado: chamar-se-á erotismo o esforço que reconhece tal distância 

em relação ao objeto, que podemos chamar de vertente civilizada e sublimatória; ou 

chamar-se-á erotismo quaisquer posturas de relação com o objeto, civilizadas ou 

incivilizadas? Por exemplo: a toxicomania – tentativa apaixonada de encontro imediato 

com a Coisa – pode ser considerada uma forma de erótica? Dependerá da premissa que 

queiramos defender, e já advertimos o leitor de que não pretendemos fechar esta escolha 

pelo momento. Prossigamos, portanto, em nosso esforço de abertura. 

 

8.8. O erotismo como dissolução de formas 

Como já foi dito no desenvolvimento freudiano do tema, reafirmamos que o erotismo 

é uma experiência antiegoica, ou seja, em conflito com as funções do Ego. Onde este busca 

a síntese, a integração, a unidade, aquele oferece a dissolução, a fragmentação, a transgressão, 

a livre associação. Como diz Salomé, segue o princípio da infidelidade; como dizem 

Bensusan e Antunes, segue o princípio da desordem: “Eros junta e separa (. . .) O erótico 

provoca outra destruição (. . .) É a voz que faz com que nossos corpos se joguem. O erótico 

dissolve” (Bensusan et al., 2012, p. 89). Paz caminha para a mesma direção: “O princípio 

vital, a raiz geradora do erotismo, é a dissolução universal” (1999, p. 91). 

Não se apega a um objeto específico, pois seu objetivo é o deslocamento, mas 

procura fazer deste movimento um jogo cujo fim é ele mesmo. Assim, convidar o paciente 

para que associe livremente, que abdique de suas censuras egoicas, corresponderia a 
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convidá-lo a deixar que o erótico surja. Sobre este aspecto de jogo, Castello Branco diz 

que o erotismo “corresponde a uma modalidade não utilitária de prazer exatamente 

porque propõe o gozo como fim em si” (2004, p. 24).  

Em complemento a estas ideias, Salomé diz que o hábito opõe-se ao erotismo: “O 

hábito, que encarna o contrário do prazer e é a força que ergue obstáculos perante ele, 

exprime por seu lado (. . .) os efeitos de necessidades físicas mais vegetativas e opostas à 

mudança que em nós existe” (1991, p. 22).  

 Os já citados Bensusan e Antunes destacam esta faceta ao iluminar mais princípios 

desse fato: “Há uma maneira de pensar sobre o erótico entre as forças de dispersão, como 

o avesso da retenção” (2012, p. 83). Em outra passagem, procuram apresentar e 

discriminar Eros e Eris23, o que nos auxilia a pensar o erótico: “Eros é eris, eris é 

quebradeira. Eris não é só combate, é disponibilidade – a compulsão a tornar partes de si 

disponíveis (. . .) O mundo não é feito de ingredientes – é jogo de armar que nunca está 

armado e nunca está em pedaços” (p. 85). Para o erotismo, o corpo, que tomamos como 

unidade humana fechada, não chega a ser considerado como definição final de fronteira, 

pois o erotismo tende a alternar as noções de parte e de todo: “O erótico não reconhece 

partes prontas, ele reconhece composições. É a força das burilações, dos novos ensaios, 

dos processos que não se solidificam” (p. 89)  

Em outro ponto, temos a seguinte afirmação: “Eris é a força de 

desindividualização: colocar-se à disposição (. . .) Os corpos sempre estão à disposição, 

mas as disposições não têm dono” (p. 85). Os corpos estão à disposição de outra coisa. 

Seria o erótico colocar-se à disposição de pathos, de alguma forma? E seria a 

                                                           
23 Com os autores, apresentamos Eris segundo seu contexto na Mitologia grega: “Eris é a deusa da discórdia; 
segundo Hesíodo, ela é filha primogênita de Nix, a Noite, e mãe da Dor (Algea), da Fome (Limos), da 
Desordem (Dysmonia). Homero diz que ela é irmã de Ares (o deus da matança)” (p. 89). 
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Psicopatologia Fundamental uma terapéia da erótica, ao propor um discurso sobre pathos 

que leve em conta a subjetividade? Explicamos melhor: um discurso que reconheça o 

estado de assujeitamento a que o corpo e o psiquismo se encontram, abertos a um jogo de 

movimentos que lhes transcende. Uma abertura a deixar pathos produzir um encanto – 

também potencialmente perturbador, violento, traumático – e uma incitação a fazer deste 

evento uma experiência, uma obra compartilhada, produto civilizatório e cultural. Em 

grande medida, a afirmação a seguir se afigura como um corolário desta posição: 

A força erótica não está sob nosso controle, é força de conexão, não de 

domínio como aquela que rege o movimento das nossas falanges (. . .) é 

uma apresentação da vulnerabilidade – esta é a força do erótico, da 

destruição das coisas prontas. A força de quem pode ser afetado. Não 

uma força que se cristaliza em poder, mas uma força como a do vento, 

que passa. Uma força de espalhamento, uma ânsia de destituição, a que 

estamos sujeitos. Sujeitos a tudo. Eros nos toma, é incorporação, é 

possessão (. . .) Não há destino, mas há destinos (pp. 88-89, grifos 

nossos). 

Certamente o que faltou a Freud pode ser pensado a partir das contribuições destes 

autores, pois procuram desfazer a oposição que haveria entre Eros e Eris: Eros como 

ligação e Eris como destruição, supostamente antagônicos. Na verdade, dizem, ambas as 

forças rompem com a continuidade, ambas estão do lado da mudança das formas: 

Eros e Eris estão do mesmo lado porque ambas são forças centrífugas, 

as duas mobilizam as partes para o espalhamento e a dispersão, não que 

com isso o amor perca sua capacidade de construir e reunir, mas a 

própria noção do que seja construir e reunir se modificam 

completamente (. . .) É que o amor não se contrapõe ao conflito, e não 

haveria sentido contrapô-lo a não ser desde a influência das forças 
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centrípetas que buscam convergir em um centro sólido e protegido, um 

centro civilizado e comportado que não traz nenhum risco, que conserva 

sem nenhuma doação, que busca reter e acumular (p. 87) 

Entendemos a posição da Psicopatologia Fundamental como, em certa medida, 

aberta a esta circulação com outros campos do saber, outras posições na pólis, ao mesmo 

tempo em que se disponibiliza para ser afetada por esta circulação. Dizemos certa medida 

porque, ao mesmo tempo, ela preserva sua posição específica com relação a este saber. 

Neste movimento de apagamento das fronteiras entre vida e morte, prazer e dor, 

entre eu e outro, o erotismo vem opor-se ao esforço científico de objetivação e separação: 

“Quando sob a influência das forças centrífugas o que domina é o abandono de si, é o se 

deixar levar por algo maior e mais poderoso do que nossas certezas e incertezas, é estar 

disponível como um avatar que se abre para aquilo que o toma em possessão” (p. 87) 

Quanto a Bataille, seu livro O Erotismo (2012) apresenta algumas modalidades 

para pensar o erotismo, ao apostar em sua dinâmica entre continuidade e descontinuidade. 

Para ele, o erotismo se constitui a partir de uma relação entre interdito e transgressão. O 

interdito produz o acúmulo de energia necessária ao jogo erótico. E é aqui onde seu texto 

fala com mais vigor: “Toda a operação do erotismo tem por fim atingir o ser no mais 

íntimo, no ponto em que o coração desfalece. A passagem do estado normal ao de desejo 

erótico supõe em nós a dissolução relativa do ser constituído na ordem descontínua” (p. 

41). Pouco adiante, dirá que “toda a operação erótica tem por princípio uma destruição 

da estrutura do ser fechado que é, no estado normal, um parceiro do jogo” (p. 41). O que 

está em jogo no erotismo é uma dissolução das formas constituídas. 

 Assim como para outros autores, em Bataille o erótico está presente na 

irregularidade, na sua desconsideração para com as consequências. O que respalda este 
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movimento, vemos adiante: “A ação decisiva é o desnudamento. A nudez se opõe ao estado 

fechado, ou seja, ao estado de existência descontínua. É um estado de comunicação, que 

revela a busca de uma continuidade possível do ser para além do fechamento em si mesmo” 

(p. 41). O erótico consiste em tomar o corpo e o humano como um pedaço – descontínuo – 

de um todo contínuo. Abrir-se para esta relação é acolher o abismo de tal entrega. 

 

8.9. O erotismo como excesso e como violência 

Outra faceta do erotismo dirá respeito ao seu aspecto destrutivo, visto que aqui se 

afigura o caráter de desconsideração do erótico para com qualquer ideia prévia de Bem, 

como tematizado por Lacan em seu Seminário 7, e para com qualquer proveito utilitário, 

como tematizado por Bataille e Castello Branco, e até mesmo de amor, como pretendido 

por Freud e contrastado por Paz. De que natureza se trata, então? 

Para Bataille, há no erotismo uma manifestação indissociável da morte: O 

erotismo é “a vida levada a uma intensidade tal, sempre através do gasto inútil de energia, 

que não se distingue mais da morte” (2013, p. 16). Tal afirmação denuncia a diferença 

radical com a leitura freudiana.  

Em outro trecho, Bataille dirá do caráter transbordante: “Há um excesso horrível 

do movimento que nos anima. O excesso ilumina o sentido do movimento” (p. 42). 

Segundo Bataille, o excesso é, por si só, uma característica da própria vida, do corpo: “A 

carne é em nós esse excesso que se opõe à lei da decência” (p. 116). Sua frase mais 

poderosa, no entanto, vem a seguir:  

Há na natureza e subsiste no homem um movimento que sempre excede 

os limites, e que jamais pode ser reduzido senão parcialmente. Desse 

movimento, geralmente não conseguimos dar conta. Por definição, ele 
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é mesmo aquilo de que jamais nada dará conta, mas perceptivelmente 

vivemos em seu poder (pp. 63-64). 

Diz o autor francês que o erotismo aterroriza o homem, pois impõe sobre ele 

pressões intensas. Dirá em um momento que “o espírito humano está exposto às mais 

surpreendentes injunções. Incessantemente ele tem medo de si mesmo. Seus movimentos 

eróticos o aterrorizam” (p. 29). Em outra passagem, será mais taxativo ao falar da 

“violência elementar, que anima, quaisquer que sejam, os movimentos do erotismo. 

Essencialmente, o domínio do erotismo é o domínio da violência, o domínio da violação” 

(p. 40). Segundo Bataille, a violência reside na mudança de um estado de continuidade – 

de um ser fechado em si mesmo – para um estado de descontinuidade, em que o ser se 

abre para integrar-se com um todo maior que ele: “o arrancamento do ser à 

descontinuidade é sempre o mais violento” (p. 40).  

Em diálogo com Bataille (e com Nietzsche), Fédida oferece uma conclusão 

intrigante para pensarmos não apenas na ideia do excesso no erotismo, como na ideia do 

pathos que atravessa a experiência humana:  

A Erótica traz em si mesma um fracasso, um estranho fracasso. Este 

fracasso é uma espécie de defeito, resultante da ameaça sempre 

iminente do seu excesso. A Erótica é o excesso, o excesso que não 

poderia ser compreendido diretamente na inadequação de todo objeto. 

O defeito inerente à Erótica e ao erotismo seria próprio à condição 

humana, condição humana que, segundo Nietzsche, faz pensar que ser 

homem é ser doente (1991, p. 93) 

É uma afirmação forte. Fédida sustenta a ideia de que a sexualidade desempenha 

uma função que passa ao largo de qualquer pretensão à harmonia: “A sexualidade, em 

sua descoberta freudiana, decerto não corresponde a um ideal de felicidade, mas a uma 
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função tóxica. Isto se enquadra inteiramente na perspectiva que evoquei (. . .), a de uma 

autotoxicidade humana” (p. 99). Dialoga estreitamente com nossos estudos sobre a 

sedução, na seção anterior, quando afirmamos que o contágio da sexualidade, através de 

uma cena de sedução, traz este desdobramento infeccioso no humano. O erotismo parece 

circular neste mesmo campo. 

Sobre seu caráter tanático, Castello Branco esclarece esta mistura entre erótico e 

mortífero: “O prazer dos indivíduos não se vincularia necessariamente à vida, podendo 

algumas vezes estar intimamente aliado a Tânatos, à morte” (2004, p. 31). Dirá que “o 

erotismo é sempre este salto no escuro, o salto terrível e fascinante para além de si mesmo 

e, simultaneamente, o contato íntimo com essa presença materna, originária que nos habita. 

É origem e fim, é vida e morte” (p. 41). Faz uma associação densa, ao assinalar diversas 

implicações: (i) o salto terrível para além de si mesmo; (ii) o contato com a presença 

materna que nos habita; (iii) é vida e morte. Reencontramos aqui uma premissa que vimos 

explorando ao longo de todo nosso trabalho de pesquisa: o lugar da presença materna, que 

funda e que fica em nós ao longo de toda nossa vida. Para Castello Branco, o erotismo é 

este campo que contempla a experiência entre verso e reverso, entre o ser e o não-ser, entre 

o ser e o além do ser. Os autores aqui citados fazem um desenvolvimento distinto daquele 

pretendido por Freud. Enquanto para este o erotismo seria correspondente ao impulso 

sexual, para os autores citados há pouco, o erotismo descola-se do impulso sexual puro para 

rearranjar os elementos, para desconstruir estruturas. Segundo Castello Branco, Paz e 

Bataille, o erotismo se apresenta sob esta premissa mutante e fluída. 

Sobre a condição bífida do erotismo, Paz enuncia uma diferença fundamental em 

relação à experiência do amor. Dirá de Eros:  

Esse demônio ou espírito no qual encarna um impulso que não é puramente 

animal nem espiritual. Eros pode confundir-nos, levar-nos a cair no 
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pântano da concupiscência e no poço do libertino; também pode nos elevar 

e levar-nos à mais alta contemplação. Isto é o que chamo de erotismo (. . .) 

que tento distinguir do amor propriamente dito (1994, p. 45) 

Ainda, diante de todas estas manifestações do erotismo, precisamos conceder a 

ele seu caráter de violência sobre o narcisismo e sobre alguns dos princípios que 

governam o funcionamento mental do psiquismo, entre eles, o da inércia. Em oposição à 

tendência à homesostase, o erotismo se afigura como ruptura, subvertendo lugares e 

desconsiderando os princípios de defesas estabilizadoras.  

Salomé também denuncia este caráter de abalo: “É que nossa vida sexual (..) age, 

a partir de seu domínio físico particular, sob a forma de uma agitação interior do ser 

humano no seu conjunto e que causa uma perturbação de extrema violência” (1991, p. 

85), enquanto Bensusan e Antunes notam que “há apenas uma quantidade de erótico que 

podemos suportar” (2012, p. 90), para logo depois concluírem: “O erótico faz perder a 

cabeça” (p. 90). Para concluir, Castello Branco nos fala da transgressão:  

Mesmo sendo controlada por inúmeras leis e interdições (. . .), a 

violência costuma irromper subitamente no ser humano, seja por 

intermédio do erotismo (ir além de si mesmo, de encontro ao outro), do 

misticismo (. . .), ou ainda da própria morte, que ultrapassa o homem, 

desorganiza sua vida, lança-o no caos. Morte e erotismo são, portanto, 

resultados desse movimento em direção à transposição dos limites; são 

produtos da violência que nos domina (2004, p. 37). 

Sobre a esfera da transgressão, Bataille, dirá que é o interdito que engendra o 

erotismo, através do gesto da transgressão. Para este autor, sem interdição, não haveria 

erotismo. O erotismo é um paradoxo, uma ambiguidade ineludível entre a vida e a morte. 
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É um espaço de tensão com vigor próprio. Ao homem, cabem recursos para acolher essas 

formas de erotismo, ou mecanismos para se defender de seus efeitos e excessos. 

Julgamos ter reunido material suficiente para a abertura de olhar e escuta a que 

nos propusemos. Nas conclusões a seguir pretendemos oferecer um depoimento que dê 

um testemunho justo dos rearranjos que esta pesquisa pode trazer ao clínico e à sua 

compreensão do caso. 
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9. COMENTÁRIOS FINAIS 

O único meio de resistir é mesmo expondo-se – de modo que o heroísmo se acompanha 

paradoxalmente de uma transgressão bem-sucedida. Ulisses, por isto mesmo, sairá de algum 

modo re-legitimado desta prova: aqueles que “fecharam seus ouvidos” não terão, de todo 

modo, mérito algum em resistir à tentação. 

ASSOUN, 1999, p. 89 

 

Empreendemos um traslado transformador. Caberia compartilhar com o leitor que 

a trajetória que realizamos, apoiados no método clínico, trouxe como um dos resultados 

mais sensíveis a transformação do clínico-pesquisador-autor. Pois o próprio caminho 

metodológico proposto para investigação impõe tal oportunidade: só é possível 

transformar pathos deslocando-se. Tal trabalho de escrita coleta o clínico em um lugar – 

de ignorância – e o entrega em outro destino, diferente daquele inicialmente concebido.  

O mapa é, assim, reescrito com a jornada e a ignorância, é apenas melhor circunscrita. 

Este texto se prestou a um longo esforço de desidealização, um despertar de questões. 

Os capítulos iniciais valorizaram o caráter de encanto daquilo que fisga o sujeito em sua 

constituição psicossexual para, logo depois, transmitir a queda deste paraíso, e apresenta-lo 

às perdas das quais sua humanização depende. É em contato com este universo de beleza e 

de dor que localizamos os elementos cruciais que dialogam com nosso enigma de pesquisa. 

Erotismo e sedução são tributários destes momentos, e seus ecos serão transportados para o 

encontro clínico através do fenômeno transferencial. Pois chegamos aqui incentivados pelos 

apontamentos de autores clínicos que entendem que o estabelecimento da relação 

transferencial está atrelado a uma dinâmica de sedução de parte a parte, dinâmica de ordem 

erótica. Assumimos para com eles uma dívida de reconhecimento. 



180 

 

Confirmamos, entre outras coisas, que o trabalho de pesquisa em Psicopatologia 

Fundamental é um trabalho erótico, na medida em que dissolve formas de saber pré-

constituídas, em que oferece o encontro com o irreproduzível, com o enigmático, com 

insights que se impõem tal como um raio, assumindo o convite a fazer experiência com 

pathos. E se a psicanálise ambiciona observar, cada vez de mais perto, as molas do desejo 

e dos fundamentos pulsionais daquele que procura um tratamento, ela está constrangida a 

fazê-lo – através de um sujeito-clínico, munido de um poder cuja lógica lhe escapa e 

submetido aos efeitos do poder inconsciente – dentro de um campo erótico. A clínica fica, 

desde então, remetida a tais injunções. Tal traço é estruturalmente da ordem do enigmático, 

exposto à captação tanto pelo clínico como pelo paciente através de efeitos de sedução. 

Desta forma, trabalha-se com o método da livre-associação, o que significa insistir 

na aposta de que o surgimento do inconsciente se encontra com a possibilidade de encarar 

o erótico. Não para acomodá-lo em algum modelo pré-determinado pensado para tais 

forças, mas para trazer à vista os circuitos que mantêm o sujeito sensível aos efeitos de 

pathos. De modo que cabe indagarmo-nos sobre qual o lugar do erótico na clínica. 

Algumas perguntas já amadureceram no decorrer da escrita: em que medida a psicanálise 

propõe tratar do erótico? Em segundo lugar, em que medida a psicanálise – mais 

precisamente, o clínico – faz uso do erotismo na transferência?  

Depois de estudada toda a abrangência que se pode atribuir ao campo da sedução 

e do erotismo, entendemos que a técnica psicanalítica está atravessada por este material, 

ao mesmo tempo em que reconhecemos que existe algo insuficientemente dito a este 

respeito. Ademais, se existe uma mudança demonstrável através desta pesquisa é a 

possibilidade de renomear os acontecimentos e a produção de questões de forma 

deslocada e, esperamos, mais aprofundada. Pois após intensa jornada, emergimos para 

condensar algumas notações: a psicanálise é uma sofisticadíssima técnica de sedução, e 
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compete ao analista estar advertido das forças com as quais está trabalhando, bem como 

do poder que sua presença e suas palavras podem operar no tratamento, ao mesmo tempo 

em que ele mesmo está exposto à irrupção do inconsciente do par analítico. 

Tendo feito incursão ao campo do erotismo e da sedução, perguntamo-nos se seria 

possível transmitir alguma contribuição objetiva para uma discussão com o campo da 

técnica e da ética psicanalítica. Pois a sedução poderia ser pensada, a partir do material 

investigado, dentro do campo da técnica: como torná-la útil ao tratamento? Ao pensarmos 

nos conceitos de semblante e da própria transferência, afirmamos que o analista já está 

tomando partido deste fenômeno, isto é, buscando uma vantagem estratégica, com o 

objetivo esperado de convidar à análise ou de propiciar e facilitar a abertura do 

inconsciente do paciente. Desta perspectiva, a resistência e o narcisismo são respostas que 

pretendem neutralizar esta força.  

Todo tratamento envolve algum tipo de sedução? Não que pensemos que a sedução 

se configuraria em uma técnica universal, nem tampouco o erotismo. Mas, a nível singular, 

o analista está ciente de que, ainda que se coloque em estado de reserva, sua mensagem só 

será capturada na medida em que seduzir ou fizer apelo ao campo erótico do paciente? E 

que, para que sua figura tenha efeitos de atração, torna-se de crucial importância pensar na 

relação que o analista é capaz de sustentar com o erotismo e com a livre associação.  

Encontramos a acepção de sedução como aquela que desvia o sujeito de um 

caminho. Até aqui, este ponto nos interessa na medida em que entendemos a entrada em 

análise como dependente de uma sedução inconsciente do sujeito. Não significa dizer que 

o analista necessariamente seja a figura que realiza este desvio, embora possa corroborá-

lo. O analista seduz o sujeito a desviar um tanto do investimento em seu ego, em seu 

sintoma, em suas identificações, seu romance com Narciso, através do seu cacife 
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transferencial24. Carotenuto faz coro precisamente com esta ideia: “O escopo da iniciação 

erótica é alguma coisa para além da simples perda dos limites da consciência: é uma 

desorientação do ego em prol de uma nova orientação” (2002, pp. 25-26). 

Desta forma, o analista seduz em direção ao estranho, à alteridade, à figura que 

ele próprio vem representar. O analista faz um canto de sereia (as de Blanchot, com a qual 

inauguramos nossa dissertação) que se proporia a operar um corte, um descolamento, 

graças à existência da transferência. Mais ainda: a sedução opera como meio, e, percorrida 

uma parte do caminho, faz sentido pensar que seja uma força indicada e até necessária 

para operar um desvio psíquico sem o qual não haveria escuta – de alteridade – possível. 

Se entendermos a sedução segundo a leitura que construímos neste texto, englobando os 

aspectos da reversibilidade, da suspensão dos lugares, ela então seria o oposto da 

persuasão, da doutrina, por exemplo.  

Ademais, em uma das Minutas das reuniões da Associação das Quartas-feiras25 

Freud afirmou que o amor – de transferência – é uma técnica melhor que a sugestão, pois 

produz efeitos mais duradouros. Tenderemos a colocar a sedução – de origem materna, 

como vimos – mais do lado do amor do que da sugestão, desde que fique entendido que 

o que seduz é menos o analista como objeto, e mais o analista em sua relação com a 

sedução a qual ele também é assujeitado, da qual também padece. Se o analista ensina 

algo sobre a sedução, é na medida em que ele próprio é capaz de deixar-se desviar e 

transmitir algo deste lugar. 

                                                           
24 Expressão emprestada de Ricardo Goldenberg (2013). 
25 Em minuta datada de 30 de janeiro de 1907, Freud assinala: “Existe apenas um poder capaz de superar as 
resistências, a transferência. Nós persuadimos o paciente a renunciar às suas resistências por amor a nós. 
Nossas curas são curas de amor (. . .) A analogia com o tratamento da hipnose é gritante. Com a exceção de 
que a psicanálise faz uso do poder da transferência para produzir uma mudança duradoura junto ao paciente 
enquanto que a hipnose não passa de um truque provisório” (Numberg & Federn, 1962, pp. 101-102) 
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De onde se deduz que o tratamento se dedica a escutar estas forças e a tirar 

proveito delas. Tirar proveito, aqui, poderia ser entendido como reconhecer sua natureza, 

seu funcionamento, deter-se em sua engrenagem, reconhecer seu poder de determinação 

sobre a razão. Convidar o paciente a observar tais efeitos e a subjetivar tal experiência. 

Contudo, que queiramos conhecer os efeitos do encanto, do carisma, e mesmo da sugestão 

e da sedução, não significa que queiramos propagar uma técnica formal ou algum tipo de 

vulgarização desta potência, mas tão somente sustentar um interesse de estudo sobre um 

fenômeno que funciona mais como enigma do que como resposta objetivável. 

Não diremos que o analista seduz intencionalmente ou que sabe quais são as 

chaves da sedução. Diremos simplesmente que ele sabe que a sedução desempenha papel 

no encontro como uma força de influência. A sedução é menos a meta para onde conduz 

e mais a própria força inconsciente em exercício. A sedução é uma das propriedades da 

palavra, do objeto original, do Outro. Pois se esta é um efeito de encanto e um desejo de 

reencontro com o que, inevitavelmente, não estará lá, um jogo de encontro com a dupla 

ausência-presença, podemos dizer que se trata também de um realimento da esperança, 

um deixarmo-nos ser continuamente desviados de nós mesmos, deixarmos que o canto 

das Sereias nos chame, um convite a desviarmos continuamente da morte.  

Desta forma, a análise seria a busca da justa medida de uma capacidade de ser 

iludido, seduzido, enfeitiçado pelos brilhos de um objeto que não encontraremos jamais 

na concretude da realidade, mas que tem a potência necessária para manter em nós uma 

aptidão para a vida, para a criatividade e para o laço com o outro-estranho.  
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9.1. Rodeando o amor 

Por que o amor se vive na violência e na perda? 

Porque sua fonte é a experiência da perda. 

Nascer, é perder sua mãe. 

QUIGNARD, 1998, p. 126 

 

Procuramos circunscrever o terreno da sedução e do erotismo discriminados em 

relação ao campo do amor. Não empreendemos investigação específica sobre o tema do amor, 

mas tomamos contato suficiente para localizar o campo do erotismo e da sedução como sendo 

anteriores a tal campo. Interessou-nos investigar os antecedentes para uma reflexão sobre o 

amor. Antes da experiência do desamparo, necessariamente existiu a experiência de satisfação 

e sua explosão afetiva, alucinatória, fantasística. Do resplendor ao ocaso.  

Ser infectado pela sexualidade através da experiência de sedução descrita neste 

trabalho é o que possibilitará o ingresso posterior ao campo do amor. O erotismo e a 

sedução seriam, portanto, de natureza mais bruta, pois não consideram a dor do 

desamparo. Mas anteriores em que sentido? O amor contempla a castração, e a sedução e 

o erotismo são inoculados em momento anterior. Isto é, a sedução captura, encanta, intriga 

o sujeito, e o amor (com a dimensão da morte) o devolve para a vida? Pois o amor é a 

inclusão da dimensão da fragilidade, da insuficiência, do desamparo, da dependência. O 

amor é o reconhecimento de tais impossibilidades, aos perigos e à violência que o 

erotismo apresenta ao sujeito. O erotismo desconhece estas impossibilidades e não se 

preocuparia com o medo porque não há um si para cuidar ou para salvar, o foco está no 

movimento, no fluxo, e não no sujeito. O erotismo não se confina a um corpo, pois está 

remetido à totalidade dos corpos.  
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Se o amor só se vive na perda, como diz Quignard, se nascer é perder a mãe, a 

sedução, por sua vez, talvez possa ser descrita como ganhar uma mãe! Ganhar a 

sexualidade, receber o vírus erótico. Presença e ausência podem tornar-se, assim, com o 

evoluir da vida, um par. O amor vem depois da sedução. A sedução encanta e convida à 

vida, o amor tenta suavizar a dor da desilusão, do corte e da angústia de morrer.  

Se o amor for uma das experiências que se mostrará possível ao sujeito a partir da 

experiência de desamparo original, o erotismo é aquilo que pode acontecer em um estágio 

anterior. O erotismo será a base do amor. Ao mesmo tempo, visto sob outra luz, o erotismo 

pode ser situado tanto do lado do lúdico e do infantil, como do lado do refinamento da 

linguagem e da qualidade sublimatória. Alguns autores fizeram uma leitura mais moral 

do erotismo: haveria um erotismo elevado, sofisticado. Sua contraparte seria a 

pornografia, alternativa mais tosca de satisfação sexual. A leitura de que o erotismo requer 

uma capacidade psíquica de espera, de adiamento da descarga, nos aproxima da leitura do 

desejo. Octavio Paz chamou este efeito da ‘dupla face’ do erotismo. 

Não pretendemos defender a escolha de um lado, mas salientar a ambiguidade de 

tal conceito. Podemos encontrar inúmeras aproximações possíveis com conceitos bem 

delineados dentro do campo psicanalítico e da Psicopatologia Fundamental: desejo, Real, 

pathos, associação-livre. Julgamos que, pelo momento, teremos mais a ganhar se 

optarmos por sustentar a abertura galgada. 

Também, reconhecemos uma defasagem no lugar que a psicanálise concede ao 

erotismo. Duas conclusões se impõem a partir desta afirmação: 

1) O erotismo pode auxiliar a pensar alguns fenômenos clínicos, ajudando a 

refinar a compreensão, por exemplo, da transferência e da resistência.  
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2) O erotismo como conceito capaz de auxiliar na problematização da relação do 

sujeito com o amor e com o objeto do desejo. 

3) O erotismo como conceito útil para a formalização da noção de experiência. 

Pois sedução e erotismo são influências inconscientes e determinantes no encontro 

clínico. O ego tende a querer neutralizar, se impor contra os efeitos e poderes da 

influência. A razão vem para tentar dominar o magnetismo.  

Permitimo-nos ainda algumas perguntas aparentemente banais: por que o apego 

tão tenaz ao corpo e ao narcisismo? Por que a escolha pela defesa da unidade corporal? 

Por que esta escolha pela segurança e estabilidade? Por que o corpo-ego vence a disputa 

e recusa o convite à dissolução? Seria por ser simplesmente mais forte? Dissolver-se seria 

tão terrível assim ao corpo? A pergunta talvez possa já estar respondida se revermos sua 

formulação, como o Wittgenstein que citamos neste trabalho: o corpo demonstra ser, pois, 

extremamente frágil à dissolução. 

 

9.2. Despedida do caso clínico 

Reconhecemos uma dívida para com o caso clínico: por um lado, deixamo-nos 

levar para onde o enigma apontava e para onde os sinais se apresentavam. Agora, feita 

esta longa travessia, gostaríamos de realizar um último esforço para tentar nomear os 

acontecimentos que sucederam ao longo do tratamento, isto é, de religar o aprendizado 

ulterior com seus fundamentos iniciais.  

Beatriz sustentava uma forma peculiar de questionamento sobre o amor. Duvidava 

dos homens, duvidava da mãe, assim como duvidava do amor e, no entanto, supunha 

existir um sentimento pleno, o único digno de entrega. 
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Chegou ao consultório queixando-se de uma falta de vitalidade em suas relações 

pessoais. No decorrer de cerca de dezoito meses deste tratamento, o clínico entendeu (ou 

não entendeu!?) que suas intervenções não produziam efeito ou não eram suficientemente 

compatíveis com o material que a paciente trazia às sessões. Agora, compreendemos que a 

forma sistemática com a qual Beatriz manejava seu discurso, repetitiva e refratariamente, 

pode ser escutada como ilustração de uma dinâmica que pretende preservar seu narcisismo 

diante da disposição do clínico – talvez excessiva – em querer controlar ou assegurar a 

instauração da transferência. Sustentamos que este desejo do clínico tenha levado Beatriz a 

recusar sua satisfação, em acordo com sua posição subjetiva. 

Ao buscar um espaço onde tratar de suas investigações, dá mostras de seu 

funcionamento: elege os assuntos que lhe ocupam a mente, segue um determinado 

caminho de apresentação de si e, mais importante, mostra, com suas reações ao analista, 

um tipo de laço que diz muito de seu funcionamento particular. Uma parte de suas 

produções precisava ficar protegida da vista do analista, e as consequências desta posição 

produziram suas consequências no atendimento e, em última instância, reverberaram o 

movimento que conduziu a este trabalho. O analista, por sua vez, talvez quisesse ver tanto, 

que deixou de perceber tais sutilezas. 

Embora capaz de notar muitos aspectos da dinâmica psíquica da paciente, o 

clínico teve dificuldade de escutar o que se produzia na transferência. As formas que 

encontrou para lidar com esta dificuldade podem se mostrar reveladoras de duas facetas: 

a primeira, dos seus próprios pontos cegos, ou seja, as maneiras que seu repertório de 

formação oferece para representar o vivido no decorrer do tratamento. A segunda faceta 

remete ao que é possível pensar que Beatriz oferece para seus laços.  

Uma das perguntas latentes no decorrer do tratamento assim se formula neste 

momento: como contribuir para que um paciente se escute e se aproprie de suas questões 
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íntimas? O momento de passagem de uma dinâmica à outra talvez possa ser novamente 

discutido. Supomos encontrar ali uma mudança para outra forma de discurso, que 

incluísse e fizesse o reconhecimento de mais elementos para sustentar os questionamentos 

de Beatriz. Os indícios: passou a dirigir-se ao analista, passou a estranhar seu próprio 

comportamento diante de sua mãe e de seu namorado, perguntou-se se era a causadora de 

alguns desentendimentos nas relações. Descobriu contradições, ambiguidades em si. Se 

já sabia delas, ainda assim o fato de compartilhá-las em sessão mostrou-se evento inédito. 

Diante de uma resistência, ou de uma transferência por demais rígida ao convite 

às questões, faz-se inevitável indagar sobre os limites do tratamento ou dos instrumentos 

para tal impasse. Talvez possamos concluir: sem que a sedução atinja certos objetivos e 

possa operar, causando desvios libidinais, a análise deve ser considerada como impotente 

para determinado caso. Não nos esqueçamos, porém, que tal efeito de impotência poderia 

ser considerado justamente o resultado de uma transferência histérica.  

Considerados todos os insights iluminados ao longo dos capítulos anteriores, 

diremos que existe um amplo campo erótico a ser pensado em termos de relação 

transferencial. Pelo viés positivo (quando há) ou negativo (quando não há), cabe 

questionar sobre este campo latente: a relação que o sujeito mantém com seus enigmas – 

sejam eles quais forem, ainda que todos falem de enigmas fundamentais: o enigma das 

origens e o enigma da diferença sexual – e o tipo de erótica que o sujeito estabelece com 

a busca pelo objeto causador de seu desejo. Para nosso caso, a dissimulação de Beatriz 

diante do clínico, ao cuidar para diminuir os efeitos de sua presença, não deixam de 

revelar pistas importantes sobre sua dinâmica erótica, e de sua relação com seu desejo. 

A possibilidade de leitura do caso é novamente situada: o objeto de Beatriz passa 

a ser a sustentação da insatisfação do outro – este em relação com seu próprio objeto. Dito 
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de outro modo: Beatriz converte seu objeto fundamental na negativação do objeto do 

Outro. Aliena-se no lugar de alvo do desejo do Outro, e daí cria uma espera – 

indefinidamente – do encontro entre o Outro e seu objeto, sustentando uma distância que 

faz as vezes de saúde e de doença: uma espera para anular outra espera. Ao garantir que 

o Outro permaneça apartado de uma possibilidade de satisfação, protege-se de cuidar ela 

própria de percorrer o mesmo trajeto em busca de narrativas para os encontros possíveis. 

Beatriz não estava disposta aos encontros possíveis pelo momento. Se não podia ter o 

encontro impossível, ficaria ocupada impossibilitando que os outros tivessem encontros 

com ela, algo que nos lembra da abordagem de Kehl sobre a inveja histérica.  

Seu objeto passa a ser apropriar-se do objeto do Outro, e sustentá-lo como 

inalcançável. Convida o Outro a esperar algo dela, para então frustrar-lhe o contato. Desta 

forma, mantém-se suficientemente ocupada contra a tentação de desvios eróticos que a 

levariam a um sofrimento ainda impensado. Seu erotismo particular consiste em viver a 

aventura – do Outro – e escapar, assim, dos riscos, perigos, ansiedade de descobrir-se 

animada por um objeto que lhe fere a imagem de onipotência e a aterrorizaria em 

desamparo. Em algum nível Beatriz sabia disso, buscou ajuda e nomeou sua vivência 

mortificada. Um outro erotismo, a ponte que tentamos construir entre o caso clínico e este 

trabalho, estaria na tentativa de apropriar-se das fissuras da onipotência e poder 

compartilhar um mal-estar que se fizesse acompanhar de algum alento: aquele que permite 

aproximar os humanos em associações eróticas, amorosas, afetivas, criativas e que 

impulsione o sujeito a suportar os abalos, perturbações e decepções pela lembrança da perda 

da completude materna. Antes de ambicionar algum alento, Beatriz precisaria considerar a 

possibilidade de renunciar à aposta de alto risco de reencontrar o objeto perfeito. 
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9.3. Testemunho do método  

Reconhecemos que nosso texto deixou-se ser seduzido, isto é, desviado, para, 

somente a partir daí, articular este movimento com nossa posição original. Buscávamos 

entender melhor um estado de aparente apatia e entregamo-nos a um interesse pelo 

fenômeno que justamente provoca o interesse. Descobrimos o poder mágico, hipnótico, 

erótico da palavra a partir do encontro com alguém que pareceu tratar a palavra do clínico 

como nada, como vento! De onde surgiu esta força? 

O clínico estava envolvido com o caso. Alimentou muitas questões que tentou 

pontuar à paciente ao longo do tratamento. Depois, se entregou à pesquisa, enamorou-se 

dela, seguiu o enigma, o que o possibilitou criar novas redes associativas, cedeu ao 

erotismo. Assim, o percurso demonstra um exercício bem-sucedido de estabelecimento 

de novas ligações, de contato entre pensamentos, de contágio. Ao mesmo tempo, 

sustentamos com este testemunho o compromisso com a força original, surgida com o 

aparecimento do surpreendente enigmático.  

Não há como não associar a ideia de que a paciente, do jeito como se apresentou, 

deixou o clínico excitado, erotizado! Ou então, diríamos que o deixou em um estado tal 

de frustração, forçando-o a elaborar uma imensa capacidade de adiamento de novas 

ligações. Como se o clínico a convidasse para uma análise daqueles enigmas, mas ela se 

desinteressasse de tal convite. O clínico sentiu-se implicado aí a não abandonar o obscuro 

que tal dificuldade produziu nele. 

Julgamos ser justo reconhecer que o trabalho de pesquisa, em alguma medida, 

representa o esforço do clínico em recuperar parte da sua vitalidade, que foi abalada ou 

que foi produto de identificação junto à Beatriz que, por muito tempo, resistiu a lhe 
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oferecer sinais de um engajamento transferencial. O projeto, assim, foi um meio de 

recuperar-se de uma vivência de impotência surgida a partir da transferência. 

É chegado o momento de interromper o texto. Pontuamos este corte com um 

excerto de Salomé sobre o amor, como forma de deixar em destaque a experiência vivida: 

Permanecer eternamente estranhos um ao outro, permanecendo 

eternamente próximos: é essa a lei de todo o amor, o caráter que lhe é 

imposto, e nunca se extingue. Pois não é apenas no caso extremo que 

mencionamos, nem também no desprezo, ou no amor não partilhado, mas 

em todas as situações em que seres humanos se amam, que um se limita 

a tocar o outro de leve, abandonando-o depois a si mesmo. É sempre uma 

estrela inacessível aquela que amamos, e todo o amor é sempre, em 

essência íntima, uma tragédia – mas que só nessa qualidade pode produzir 

seus efeitos imensos e fecundos. Não é possível mergulharmos tão 

profundamente em nós, não é possível se extrair o que quer que seja das 

profundezas da vida, nessa região onde todas as forças repousam ainda 

enlaçadas, e todos os contrários estão ainda indiferenciados, sem 

sentirmos em nós próprios a felicidade e as tormentas, em sua conexão 

misteriosa. Porque aquilo que se produz no homem não se encontra 

apenas para além de todas as parcialidades e todas as divisões do egoísmo 

ou do sacrifício de si, do sensual ou do espiritual, mas também para além 

desse bem-estar minucioso, penosamente murado que toda a vida 

tentamos proteger do sofrimento como do nosso pior inimigo. Apenas um 

homem sabe que felicidade e tormento são a mesma coisa, em todas as 

experiências mais intensas e em todos os momentos fecundos da vida: é 

o criador. Mas muito antes dele um ser humano atingido pelo amor 

estendeu, suplicante, suas mãos para uma estrela, sem se perguntar se era 

prazer ou dor o que implorava dela... (1991, p. 111).  
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