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RESUMO 

 

Brinholli, Fábio. Entre dois Reinos: o terceiro sujeito da Psicanálise. 2021. Tese 

(Doutorado em Psicologia) – Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 2021. 

 

Esta tese investiga o campo da realidade intermediária em Psicanálise e 

fundamenta-se na compreensão da noção de “terceiro sujeito analítico”. Apresenta 

como propostas tanto a superação do dualismo realidade externa e realidade 

psíquica, estabelecendo uma terceira área de experiência, uma área intermediária, 

quanto a revisão da dicotomia sujeito e objeto, por meio de uma mudança de 

paradigma, com o entrelaçamento entre ambos e a criação de uma terceira 

subjetividade. A hipótese de pesquisa levantada centra-se no argumento de que 

ambas as propostas surgiram por meio da construção de diferentes modelos de 

Psicanálise e que, a partir desses modelos e de diferentes figuras de terceiro, é 

possível criar uma metateoria do terceiro sujeito, por meio de elaborações 

metapsicológicas. Considerando as implicações do objeto primário na constituição 

do sujeito e os seus aspectos dialéticos em termos de tensão e trocas na origem da 

mente e no espaço analítico, a transferência-contratransferência e o par pulsão e 

objeto são vistos sob perspectivas cocorpóreas e intersubjetivas. Por fim, há o 

interesse na ilustração e na discussão do fenômeno por meio de casos e vinhetas 

clínicas. Dessa forma, os objetivos deste estudo resumem-se em: (1) construir um 

quadro de referências, ou uma matriz epistemológica, para a elaboração da noção 

de terceiro sujeito da Psicanálise; (2) apresentar uma metateoria do terceiro, a fim 

de construir, por meio de figuras de terceiridade, uma argumentação sobre o que 

seria essencial em termos teóricos para elaborar tal noção; e (3) ilustrar e discutir o 

terceiro sujeito por meio de exemplos clínicos, dando destaque para a mudança de 

ênfase na Psicanálise contemporânea. Diante de todo o estudo realizado, pode-se 

concluir que o terceiro sujeito da Psicanálise é uma criação cocorpórea e 

intersubjetiva, que surge nos encontros analíticos e conta com a participação do 

psiquismo e da corporeidade do analista na elaboração dos conflitos psicológicos do 

paciente. A escuta analítica é complementada pelas reveries do analista, tanto no 

campo da figurabilidade quanto no da corporeidade. Ademais, a experiência e a 



vivência no e do terceiro promovem compreensões e mudanças psicológicas 

significativas nos atendimentos clínicos, por meio de simbolizações primárias. 

Palavras-chave: Psicanálise. Terceira tópica. Espaço transicional. Terceiro 

analítico. 

  



1 INTRODUÇÃO 

 

A realidade intermediária e o terceiro sujeito criados na relação entre sujeito e 

objeto são dois pontos centrais em todo o presente trabalho. De antemão, podemos 

dizer que ambos procuram superar tanto uma concepção dualista de realidade 

quanto a separação moderna entre sujeito e objeto. Ou seja, a dupla realidade 

externa e a realidade psíquica encontram, nesta tese, uma proposta suplementar, 

envolvendo uma terceira forma de realidade, a realidade transicional, assim como a 

separação entre sujeito e objeto é suplementada pela ideia de entrelaçamento e 

criação de uma nova subjetividade entre ambos.  

 

1.1 Apresentação do tema: breves considerações sobre o terceiro 

 

A primeira ideia a ser enfatizada neste estudo é sobre Zwischenreich. Pontalis 

(2005), em seu livro Entre o sonho e a dor, por meio de uma inspiração 

winnicottiana, recorta essa palavra na correspondência entre Freud e Fliess. Trata-

se de um termo que alude a uma realidade intermediária: um “entre-reinos” ou “reino 

entre-dois”. Um campo de experiências em que a dualidade do realismo acima 

exposto encontra o seu limite. Esta é a passagem: 

Só tenho a registrar umas poucas ideias nascidas de meu trabalho 
cotidiano sobre o reino do intermediário [Zwischenreich], como um 
reforço genérico da impressão de que tudo é como suponho que seja 
e, portanto, de que tudo será esclarecido (MASSON, 1986, p. 182, 
grifos do autor).  

Pontalis (2005, p. 23) então afirma: “Nosso reino é o do entre-dois, como 

disse Freud no tempo em que inventava a análise”.  

Cumpre considerar que, mesmo o pensamento freudiano sendo dualista por 

excelência, entendido como pensamento do conflito (desejo e repressão) e do par 

de opostos (pulsão de vida e de morte), ele nunca se deixou restringir a um ou/ou, 

como, por exemplo, em suas proposições acerca das formações de compromissos e 

dos amálgamas, assim como nas sobreposições de elementos no pensamento 

onírico e na ideia de que dois corpos poderiam ocupar o mesmo espaço. E que, 

diante dessa lógica paraconsistente, onde a é a só e somente se for b, devêssemos 

superar a clássica oposição “isto ou aquilo” por “isso e aquilo”. Do mesmo modo, o 

infantil e o adulto, ao mesmo tempo, durante o sonho e os sintomas, na 



ressignificação da sexualidade a posteriori, sobre o bebê ser o seio, e em tantos 

outros exemplos em que não faria sentido uma oposição radical entre realidades 

nem entre sujeito e objeto. Segundo Pontalis (2005, p. 23), o que “fixa oposições é 

nossa própria dificuldade para pensar fora dos limites de uma lógica discursiva”. 

Mas, a inspiração permaneceu. Há uma terceira área, nem mundo interno 

nem realidade externa, um entre eu e não eu, entre presença e ausência, entre mãe 

e bebê. Além de desorganizar algumas formulações canônicas acerca da natureza 

da realidade, Winnicott foi o autor que se tornou um expoente no meio psicanalítico, 

ao explorar essa área intermediária entre sujeito e objeto. Por meio de diversos 

conceitos envolvendo o desenvolvimento emocional do ser humano e os seus 

distúrbios, as formas de relacionamento entre bebê e mãe, entre analista e paciente, 

e entre bebê e os seus primeiros objetos, o referido autor deu forma e nome a 

processos paradoxais provenientes dessa dimensão intermediária de realidade, 

tomando-a sempre como um espaço potencial, no sentido constitutivo do sujeito. 

Portanto, a proposta de uma terceira área de experiência está presente em 

uma forma tanto incipiente quanto explicitada, desde a invenção da Psicanálise e ao 

longo do movimento psicanalítico. E o terceiro sujeito da Psicanálise é herdeiro 

dessa tradição. Afinal, vale notar que tal noção não existiria não fosse o surgimento 

de alguns modelos de Psicanálise construídos nas sendas dessas heranças 

filosóficas e epistemológicas que presumem um realismo paradoxal e um 

entrelaçamento entre sujeito e objeto.  

Outro recorte importante que nos serve de apoio para suplementar essas 

concepções é a ideia de Ineinandersein. Em seu livro Sublime subjects, Civitarese 

(2018, p. 81) recorta esse termo na fenomenologia de Husserl e de Merleau-Ponty. 

O “within-one-another” (um estando no outro) é outra forma de tomar a relação entre 

sujeito e objeto. Trata-se de um novo paradigma, e, embora o autor o nomeie como 

paradigma estético, nós podemos extrair de suas elaborações a noção central de 

uma mistura sensorial e experiencial entre sujeito e objeto como base primária para 

qualquer possibilidade de construção de sentido, de separação e de constituição de 

sujeito. A saber, “a interconexão/entrelaçamento inicialmente concreta/sensória e 

somente mais tarde envolvendo ideias, que nos torna sujeitos” (CIVITARESE, 2018, 

p. 81). Entrelaçamentos e sensorialidades primárias que podem ser esboçadas por 

meio de duas figuras: o redemoinho e o ritmo.  



Entre sujeito e objeto, temos tanto o encontro de forças provenientes do 

sujeito e do objeto, que, na conjunção (“águas correndo em direções opostas”), 

formam uma espécie de redemoinho sensorial, quanto o ritmo entre ambos como 

esquema ontológico necessário, “mais a ver com o corpo do que com o intelecto”, 

para a constituição de um espaço através da sensação de contato e continuidade. 

Essa proposição suplementar sobre a realidade e essa mudança de paradigma 

servem como introdução sobre o espaço transicional, intercorpóreo e intersubjetivo 

que iremos discutir ao longo da tese. 

A atividade psicanalítica se complexifica quando levamos em conta essas 

perspectivas. Quando um psicanalista dá início aos seus trabalhos clínicos, muitos 

fenômenos conhecidos e desconhecidos o perpassam. No campo da comunicação 

entre analista e paciente, são permitidas diferentes possibilidades de linguagem, 

podendo surpreender aquele que tende a restringir os atos de uma análise ao 

campo da linguagem discursiva.  

Desde os primórdios da Psicanálise, Freud já lidava com a manifestação de 

coisas que nem sempre passavam pela consciência ou pela palavra. Em seu exame 

físico com a Srta. Elisabeth von R., por exemplo, ao meramente apalpar a sua 

perna, ele afirmou ter notado que a paciente esboçava, em vez de dor, algo mais 

próximo de uma volúpia. No entanto, nada comunicou para a sua paciente. Apenas 

tomou nota da feição e do gesto, supondo-os como mais para o lado do prazer do 

que para o da dor. A Srta. Elisabeth von R. nada sabia conscientemente dessa dor 

até o dia em que o aludido analista lhe disse que a sua perna havia passado a 

participar da conversa (FREUD, 2016).  

Poderíamos evocar diversos extratos clínicos nos quais a comunicação entre 

dois sujeitos não corresponderia aos trâmites de uma análise apenas através da 

representação de palavra. A pungência do afeto e a presença do não representado, 

seja ela na forma de um mutismo ou na de um acting-out, nos colocam diante dos 

limites de nossas convenções analíticas.  

Diante disso, adiantamos que, nos motivos deste trabalho, encontra-se não só 

a afinidade intelectual e teórica identificada com autores que partilham de tais 

experiências, mas também a inquietação clínica. Winnicott (1990) considera a 

possibilidade de haver um gap no cientista, uma espécie de vão ou buraco que o 

move em direção a um dia conhecer as possíveis leis que governam determinado 

fenômeno. Sendo que muitos fenômenos somente são compreensíveis mediante a 



colaboração ativa do participante, como, por exemplo, consideração sobre como o 

analista pensa o paciente, o que ele sente quando está atendendo, por quais meios 

ele e o paciente se expressam, como um afeta o outro, como um contém, elabora e 

devolve o que foi transmitido etc.   

E uma das noções que advém desse gap é a de terceiro analítico. Uma 

espécie de sujeito intersubjetivo, que se faz na presença desses vãos dos encontros 

analíticos. Tal fenômeno pode ser percebido nesta descrição processual de Ogden 

(1996, p. 4, grifos nossos):  

O analista dá voz e participa da criação da experiência que é o 
passado vivo do analisando, e, dessa maneira, não só escuta sobre 
a experiência do analisando, mas vivencia a sua própria criação 
desta. O analista não vivencia o passado do analisando; ele vivencia 
a sua própria criação do passado do analisando gerada na sua 
vivência do terceiro analítico.  

É importante ressaltar que a presença da expressão “terceiro analítico” teve a 

sua difusão com Ogden (1996), em seu livro Os sujeitos da Psicanálise. Entretanto, 

em Green (2008), também podemos encontrar elaborações acerca de um terceiro 

envolvendo o termo: a terceiridade. Cabe retomar, com Figueiredo e Coelho Junior 

(2008), que, como já mencionado, a elaboração dessa concepção é tributária de 

outros autores, a saber, Winnicott (1990) e as suas concepções sobre o espaço 

intermediário, bem como Baranger e Baranger (1969) e as suas contribuições sobre 

o campo dinâmico. De igual sorte, também as elaborações de Ferenczi (1992) 

acerca da análise mútua e da pertinência da empatia (Einfühlung) no processo 

analítico contribuíram significativamente para a abertura desse campo. 

Sendo assim, existe a preparação dessa concepção sobre o terceiro na 

história da Psicanálise. Ademais, outro movimento que permitiu que ela fosse 

cogitada como possibilidade teórica e técnica foi o da reconsideração da 

contratransferência. Houve uma retomada no sentido positivo do termo, não a 

relegando aos fenômenos que devessem ser evitados e controlados da 

subjetividade do analista em análise.  

O marco dessa retomada se deu, sobretudo, a partir das publicações de 

Racker (1953) e Heimann (1950) sobre o assunto. Os trabalhos desses autores 

surgiram como um movimento de quebra de paradigma na teoria da clínica 

psicanalítica, pois, se antes as diretrizes da análise tomavam como paradigma a 

clínica da histeria, ou seja, orientavam-se pelo princípio da abstinência, neutralidade 

e controle da contratransferência, após essa retomada, a clínica psicanalítica passou 



a ser repensada. Sabemos ter havido uma rigidez por parte dos ouvintes de Freud, 

que tomaram as suas recomendações e os seus conselhos de forma ortodoxa, 

enquanto outros puderam permanecer abertos e sensíveis às nuances da clínica, 

desenvolvendo, assim, as suas contestações e os seus estilos.  

Todavia, foi esse movimento truncado a favor de reconsiderar o que estaria 

em jogo na contratransferência que permitiu que, hoje, nós pudéssemos contemplá-

la com menos recusa e articulá-la com as noções de terceiro. É uma questão teórica 

e técnica que não se limitou à subjetividade do analista, ou seja, não se tratou 

novamente de um analista e um paciente, mas também de algo novo, criado pela 

intersubjetividade. Tal movimento indica a importância de se ter um modelo de 

Psicanálise que contemple, de determinado modo, alguns fenômenos da 

subjetividade do analista. 

No mais, não devemos deixar de mencionar, nesta introdução sobre o 

terceiro, as contribuições mais atuais de Benjamin (2007). Trata-se de uma autora 

que pensa o terceiro como um espaço de terceiridade, ou como uma qualidade de 

espaço psíquico de intersubjetividade harmônica1. Suas articulações e seus 

contrapontos entre complementaridade e terceiridade rebatem o terceiro edipiano, 

partindo de um desdobramento da intersubjetividade diante da diferença entre 

complementaridade e terceiridade. A autora problematiza a origem do terceiro no 

tempo da unidade e das experiências pré-subjetivas, estado esse que seria anterior 

à dualidade. Para tanto, faz uso de uma noção interessante de rítmica ou 

ritmicidade, algo que está de acordo com as elaborações de Civitarese (2018), como 

mencionado acima. Ou seja, ritmicidade que representa a cadência de um ritmo 

entre dois sujeitos.  

Também por meio de outros autores, veremos, ao longo desta tese, o quanto 

é relevante essa perspectiva sobre o tempo da unidade, das experiências pré-

subjetivas, além dos ritmos e de outros processos envolvendo o terceiro. 

Como podemos notar, existem debates envolvendo a concepção sobre o 

terceiro sujeito da Psicanálise, e, por isso, uma investigação a fim de extrair a sua 
                                                 
1 Embora se trate de um termo amiúde empregado no campo do coeficiente de relacionamento e do 

grau de consanguinidade, traduzimos como “harmônica” a palavra inglesa relatedness, pois esse 
termo é frequentemente empregado como noção musical comum, algo ou elemento que pertence a 
uma série harmônica ou melódica, suscetível a uma conexão próxima. Trata-se de uma escolha 
epistemológica, pois corrobora o fato de a autora também se utilizar de outro termo do campo da 
música, que seria a noção de ritmo. É oportuno salientar, ainda, que essa interpretação do termo, 
por contemplar o campo harmônico, inclui, neste último, a dimensão do ruído e da dissonância, 
considerando, assim, também o desarmônico, inerente à relação intersubjetiva. 



pertinência teórica e clínica se faz necessária para os nossos objetivos de estudo. 

Porém, aqui procuramos apenas atravessar e ter indicado, brevemente, algumas 

dessas discussões. 

Inicialmente, em sua essência, o terceiro analítico é tomado como uma forma 

de experiência. De modo geral, uma experiência que pode ser resumida na metáfora 

de Zicht (2016, p. 227)2:  

[...] o chá do campo psicanalítico talvez seja feito dos dois saquinhos 
de chá individuais de cada participante, por assim dizer, mas a matriz 
transferência-contratransferência que eles preparam em conjunto é 
essencialmente indivisível nesse modo de pensar3.  

Para além de seu aspecto processual e descritivo, onde podemos encontrar 

um substrato metapsicológico para esse modo de pensar, para essa concepção 

sobre o terceiro sujeito?  

Um possível início de resposta pode ser encontrado a partir de 1923, no livro 

O Eu e o Id (FREUD, 2011b). A mudança de tópica ocasionou uma expansão muito 

relevante no âmbito do inconsciente (Ics). Até então, o inconsciente era aquilo que 

coincidia com o reprimido. Foi apenas a partir dessa data que passamos a ter a 

consideração sistemática de um inconsciente mais amplo, passível de manifestação, 

a despeito da repressão. De acordo com Freud (2011b), inaugura-se aí um terceiro 

Ics4.  

Nesse mesmo texto, tentando resolver o problema de como algo se tornaria 

consciente, Freud (2011b) tece uma distinção muito relevante: existem elementos no 

aparelho psíquico que, para se tornarem conscientes, não precisam se ligar a 

representações de palavra. Esses elementos, segundo o autor, são os sentimentos, 

que, na condição de prazer ou desprazer, teriam trânsito livre para aflorarem na 

consciência. Contudo, nos interessa o termo utilizado por Freud (2011b) para 

designar isso que tem uma mobilidade diferente no aparelho, que o autor denomina 

como um outro, Die Ander.  

                                                 
2 Todos os textos em língua estrangeira utilizados nesta tese foram por nós traduzidos, livremente. 
3 No original, em inglês: “the tea of the psychoanalytic field may be made up of the two participants’ 

individual tea bags, so to speak, but the transference-countertransference matrix that they brew 
together is essentially indivisible in this way of thinking”.  

4 É conveniente destacar que o pronome impessoal que Freud utiliza para designar essa nova 
instância é a terceira pessoa neutra do singular na língua alemã, neste caso, o Es. Em termos de 
tradução, não temos um pronome equivalente na língua portuguesa, mas cabe enfatizar que, em um 
sentido epistemológico e na fenomenologia da clínica, a dimensão de uma terceira pessoa enquanto 
sujeito é fundamental para esta discussão.  



Nas palavras de Freud (2011b, p. 20), um outro quantitativo-qualitativo que 

tem curso livre no aparelho, e esse “outro comporta-se como um impulso reprimido”. 

Essa formulação interessa a este trabalho, na medida em que ela fundamenta uma 

condição de elementos inconscientes aparecerem sem palavras na consciência, no 

entanto, não sendo exclusivamente sentimentos.  

Aqui, entraria um conteúdo muito importante do aparelho psíquico, que seria a 

representação de coisa. Esse tipo de representação, que seria essencialmente 

visual, também pode aparecer na consciência sem o elo com as representações 

verbais. Trata-se de imagens oníricas, paisagens visuais mudas ou associadas a 

elementos não verbais. Inclusive, Freud (2014) distingue duas modalidades de 

linguagem, em Conferências introdutórias à Psicanálise, chamando a mais primária 

de linguagem imagética, e a outra, secundária, de linguagem discursiva. Seriam 

duas possibilidades de discurso, a primeira tendo presença mais nítida no sonho, 

enquanto a outra seria mais atuante na narrativa em vigília.  

Dessa forma, poderíamos considerar que esses elementos inconscientes, 

sejam eles sentimentos ou língua imagética, surjam na consciência de um analista 

durante uma sessão? Se sim, de que forma? Para que serviria essa presença? 

Então, estaríamos diante de algo interessante, que envolveria a presença do “outro” 

do analista durante a sessão. Poderia esse outro freudiano ser pensado vinculado à 

matriz transferência-contratransferência?  

Pareceria, então, se tratar de um outro muitas vezes imbricado nas 

associações e manifestações do paciente, e assim teríamos que considerar a 

influência de uma outra subjetividade, da participação do outro do paciente durante 

uma sessão. Desse modo, teria a metapsicologia o desafio de expandir as suas 

concepções, levando em conta o território intersubjetivo. Nesse sentido, haveria a 

possibilidade de se articular, metapsicologiamente, a concepção das reveries que 

brotam do terceiro com a representação de coisa, por exemplo.  

Freud (2011b, p. 20) também assevera que “a diferença entre Cs [Consciente] 

e Pcs [Pré-Consciente] não tem sentido para os sentimentos, o Pcs aqui não cabe 

[...]. Mesmo ao serem ligados a representações verbais, não devem a elas o fato de 

tornarem-se conscientes, mas fazem-no diretamente”. Isso nos faria considerar, por 

exemplo, a partir da metapsicologia freudiana, em uma comunicação inconsciente 

direta, a possibilidade de um diálogo sem pré-conscientes. Uma possível conversa 

arcaica na fronteira dos sonhos. 



Se a noção de um terceiro sujeito envolve uma criação intersubjetiva 

ocasionada pelo par analítico, então podemos inferir que, na situação dialética, o 

trabalho analítico é sempre influenciado por esse terceiro (OGDEN, 2003). Aí reside 

a razão da estrutura desta tese. Algo corroborado por uma outra passagem do 

mesmo autor, quando afirma que “não há analista, analisando ou análise na 

ausência do terceiro” (OGDEN, 1996, p. 90). 

E essa situação dialética e triádica é o que persevera durante uma análise. 

Entre o fim e o seu início, há um miolo. E, nesse entretempo, de acordo com Ogden 

(1996, p. 3),  

[...] o analista precisa estar preparado para destruir e ser destruído 
pela alteridade da subjetividade do analisando, e para vir a escutar 
um som que emerge dessa colisão de subjetividades, que é familiar, 
embora seja diferente de qualquer coisa escutada antes.  

Talvez seja essa coisa que emerge da colisão a verdadeira potência do 

trabalho analítico.  

A imbricação que fomenta a sustentação do terceiro no processo analítico 

parece também estar na formulação de Benjamin (2004, p. 7), quando descreve que 

o terceiro seria como “um ponto vantajoso fora da díade”. Nesse caso, para a 

solução dos meandros embaçados no encontro entre subjetividades, a autora 

propõe o terceiro como um lugar de perspectiva. Um ponto de observação do qual 

se torna possível compreender melhor a relação intersubjetiva.  

Nesse sentido, o lugar ou a margem do terceiro torna-se uma vantagem para 

a sustentação do trabalho analítico. Um ponto vantajoso que parece estar presente 

nos meandros da self-disclosure5, por exemplo. Verificamos isso nos impasses 

compartilhados de Ehrenberg (1995, p. 223), quando questiona, em um de seus 

casos, “O que é necessário aqui para o melhor avanço do processo analítico?”6. 

Diante disso, o terceiro deveria ser considerado não uma coisa, mas um 

princípio, função ou relação, de modo que nós poderíamos nos valer dele enquanto 

rendição do analista no encontro com o outro. Esse movimento faria avançar pelo 

contraste entre a complementaridade da dualidade e o espaço potencial da 

terceiridade (BENJAMIN, 2004). 

                                                 
5 Termo enfatizado por alguns autores, especialmente Greenberg (1995), em Self-disclosure: is it 

Psychoanalytic?, no campo psicanalítico, que significa um processo de comunicação em que o 
analista revelaria informações sobre si mesmo ao paciente. 

6 No original, em inglês: “What is required here to best advance the analytic process?”. 



Provisoriamente, dessas intertextualidades e proposições, desembocamos 

em um verdadeiro espaço de análise, no qual, ao contrário da alienação, promover-

se-ia a emancipação subjetiva, intencionando mais do que uma elaboração analítica, 

uma cocriação de realidade. Esse seria um ponto limite do processo analítico, algo 

próximo de um estilo clínico que vislumbra a criatividade sempre incipiente no vão 

dos encontros. Portanto, gostaríamos de entrar nas sendas dessas tradições, a fim 

de explorar essa área intermediária. 

 

1.2 Objetivos 

 

Esta tese busca abordar a noção de terceiro sujeito na Psicanálise. Tomando 

como ponto de partida os terrenos epistemológicos que envolvem alguns modelos e 

paradigmas psicanalíticos para a sua elaboração, assim como a construção de uma 

metateoria sobre esse terceiro e ilustrações clínicas, procuramos chegar a uma 

compreensão sobre tal fenômeno e uma noção psicanalítica.  

Nessa esteira, os objetivos do presente trabalho são: (1) a retomada de um 

quadro de referências, ou matrizes epistemológicas, para a elaboração da noção de 

terceiro sujeito analítico; (2) a construção de uma metateoria do terceiro, por meio de 

figuras de terceiridade, argumentando a favor de uma realidade intermediária e de 

uma apreensão paradoxal sobre sujeito e objeto; e (3) a ilustração e a discussão 

sobre o terceiro sujeito, por meio de exemplos clínicos, dando destaque para a 

mudança de ênfase na Psicanálise contemporânea. 

 

1.3 Justificativa 

 

Uma tese que procura tratar de relação, comunicação e possibilidades de 

conhecimento entre um eu e um outro, suas consequências vitais e sua dimensão 

clínica e ética apresenta questões que, segundo Coelho Junior (2004, p. 74), são 

“fundamentais para a clínica psicanalítica, mas que, na maior parte dos autores 

centrais da história da Psicanálise, não chegaram a merecer um tratamento mais 

elaborado”.  

A intersubjetividade vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões 

psicanalíticas, visto que analistas de várias escolas a utilizam como meio de tentar 

transcender as limitações da clínica neutra, do solipsismo e da contratransferência, 



principalmente nos atendimentos de pacientes-limite. O avanço nas concepções 

sobre o terceiro analítico e a sua pertinência clínica são inegáveis. Por isso, uma 

pesquisa que pretende investigar, desenvolver e articular tais concepções, a fim de 

torná-las possíveis e transformá-las em poderosos instrumentos dinâmicos, contém 

algo de valor.  

Ao contrário do vício, que, muitas vezes, pode nos colocar em repetições 

monótonas psicanalíticas, este trabalho procura lançar luz sobre concepções que 

vêm sendo consideradas originais e que apresentam uma evolução e um ineditismo 

que merecem a nossa atenção e a propagação no círculo acadêmico e aos 

profissionais envolvidos no campo da saúde mental. Ademais, a presente pesquisa 

também pode contribuir para a discussão do debate geral sobre a técnica da 

Psicanálise.  

O trabalho com os nossos pacientes e a nossa relação com a subjetividade 

podem se modificar a partir destas propostas. É nosso dever empreender esforços 

para tentar alcançar, epistemológica e ontologicamente, conteúdos que podem se 

colocar à disposição da análise. Dessa forma, também procuramos expandir um 

terreno conceitual, galgando níveis mais profundos ao buscar atingir esses objetivos 

em uma pesquisa de Doutorado. 

 

1.4 Considerações metodológicas 

 

Um percurso metodológico refere-se à maneira e ao caminho pelo qual uma 

pesquisa será desenvolvida, sendo fundamental que esse trajeto esteja em sintonia 

com os pressupostos epistemológicos que fundamentam o campo teórico escolhido, 

sendo, na tese em questão, o campo de pesquisa em Psicanálise.  

No que tange aos fundamentos da pesquisa em Psicanálise, é importante 

considerar que o objeto de investigação é o inconsciente e as suas manifestações. 

Nesse diapasão, invoca-se a dimensão de “realidade psíquica” como aquela que 

estrutura e fundamenta a noção de subjetividade que subjaz nesta tese. “Para a 

Psicanálise, a realidade psíquica possui, na subjetividade de quem a anuncia, uma 

certa ‘realidade’” (CECCARELLI, 2001, p. 2). 

Sendo a dinâmica psíquica o fenômeno primordial de análise na Psicanálise, 

há que se considerar um percurso metodológico que viabilize a investigação de 

elementos que se apresentam como simbólicos, e, portanto, não observáveis por 



técnicas utilizadas comumente pelas Ciências Naturais. Nesse sentido, procuramos, 

neste estudo, adotar um paradigma interpretativo de construção de conhecimento, 

respaldado pelas Ciências Humanas, por meio da interlocução com a pesquisa 

bibliográfica como estratégia de investigação.  

Como suporte para o desenvolvimento metodológico, pretendemos analisar 

textos de autores pós-freudianos, priorizando a problematização de passagens nas 

quais literalmente se encontram as concepções sobre o terceiro sujeito analítico. 

Embora a análise do terceiro sujeito da Psicanálise ocupe primazia analítica nesta 

proposta, consideramos fundamental a utilização de outras referências 

bibliográficas, tais como os textos de Winnicott sobre a realidade intermediária e os 

fenômenos e objetos transicionais, assim como os de Freud sobre metapsicologia, 

além de autores que trataram da intersubjetividade, da constituição psíquica e do 

trabalho analítico. 

Consideramos, por fim, as implicações que envolvem a leitura de um texto no 

qual há a tradição do escritor e a tradição do leitor. Desse modo, é inevitável que 

levemos em conta a impossibilidade de uma dicotomia idealizada entre sujeito e 

objeto, entre leitor e escritor, como no pensamento moderno. Assim como também 

reconhecemos o risco de uma indistinção na pesquisa, que desembocaria em uma 

condição onde tudo seria possível.  

Aqui, entramos na questão posta por Ogden (2003) como título de um de 

seus artigos: “O que é verdadeiro e de quem era essa ideia?”7. Talvez a imbricação 

de sujeitos no modo de se ler os nossos objetos de investigação não precise ser 

vista como algo que careça de consistência metodológica, mas sim como um 

pressuposto que envolve uma perspectiva metodológica mais de acordo com esses 

autores contemporâneos. Espera-se, assim, que, deste trabalho, surja um sujeito do 

texto, sujeito esse que não é nem o escritor nem o leitor, mas um terceiro sujeito 

desse encontro. Essa é a solução de compromisso que Ogden pode nos oferecer 

enquanto auxílio diante desse caminho. 

Já em termos de escrita e linguagem da tese, optamos por uma escolha 

política, que viabilize a pluralidade de ideias e a latitude semântica. Nesse sentido, 

pretendemos fazer dialogar diferentes autores, procurando conservar as suas 

singularidades, ao passo que mantemos, na linguagem da tese, diferentes termos 

                                                 
7 No original, em inglês: “What’s true and whose idea was it?”. 



para o mesmo objeto. Por exemplo, termos como “objeto do vínculo”, “objeto 

analítico”, “interobjetividade”, “intercorpóreo”, “cocorporeidade”, “marcas mnêmicas”, 

“traços” e “pegadas”, assim como “fantasia diurna”, “devaneio” e “reverie”, são 

mantidos, no intuito de conservar as suas latitudes semânticas. Ou seja, cada 

experiência autoral é uma, e cada palavra carrega a sua gama de sentidos e o seu 

potencial de ação no leitor e na subjetividade. Por isso, optamos por não amarrar 

muito as ideias e não restringir o leque de palavras. Temos consciência de alguns 

dos efeitos que essas duas escolhas geram no texto: um deles é a sensação de 

caleidoscópio; o outro é a falta de rigor terminológico.  

De todo modo, estamos de acordo com Pontalis (2005, p. 24): 

A produção escrita de um psicanalista também se situa no “entre-
dois”: entre aqueles que nutrem seu pensamento – em primeiro lugar 
seus pacientes – e o que pode emanar de seu próprio fundo, entre a 
“associação livre” – obrigatória – e estruturas mentais de que, 
queiramos ou não, todos somos herdeiros, entre a teoria e a fantasia, 
entre o saber e a ignorância. 

Metodológica e eticamente, não temos a pretensão de sermos neutros na 

escrita nem de encontrarmos uma verdade absoluta nos textos. Muito menos de 

sermos mais claros do que foram os próprios autores aqui citados. A nossa 

realidade psíquica, ou seja, a realidade psíquica deste pesquisador, em termos de 

sintoma e estilo, participa da pesquisa, da interpretação e da construção da tese, 

assim como a realidade externa, como, por exemplo, a pandemia da COVID-19 no 

último ano de sua elaboração.  

 

1.5 Apresentação dos capítulos 

 

Ao final deste primeiro capítulo introdutório, temos o Preâmbulo, que visa a 

introduzir as raízes do pensamento de Thomas H. Ogden, a fim de se ter uma ideia 

acerca de seu entendimento teórico e clínico, bem como do terreno epistemológico 

de onde se origina a sua noção de terceiro analítico.  

Na sequência, o Capítulo 2 aborda a noção de terceiro sujeito e faz uma 

retomada dos modelos de Psicanálise. A partir da noção plural envolvendo o sujeito 

intersubjetivo e de um objeto vivo da teoria, notamos o elemento 

transferencial/contratransferencial e o tratamento dado a ele ao longo da história do 

movimento psicanalítico. Partindo do pressuposto de que o terceiro sujeito é uma 

construção epistemológica do campo e de que o analista precisa de um modelo 



teórico para conceituar a natureza e a matriz das figuras transferenciais, este 

capítulo faz uma retomada histórica e teórica acerca dos paradigmas da Psicanálise, 

discutindo três modelos: o primeiro modelo, freudiano e pulsional; o segundo 

modelo, relacional; e o terceiro modelo, da Psicanálise contemporânea.  

Por seu turno, o Capítulo 3 apresenta uma metateoria do terceiro. 

Considerando haver diferentes figuras de terceiridade na Psicanálise, neste capítulo, 

por meio de recortes e apropriações acerca dessas figuras, desenvolve-se uma 

teoria sobre o terceiro sujeito. Por meio de dois guarda-chuvas conceituais, a matriz 

da mente e o terceiro inconsciente, há a organização de uma metateoria do terceiro, 

levando em consideração estrutura e comunicação. Os primórdios da constituição 

psíquica e a natureza paradoxal entre sujeito e objeto são discutidos, a fim de se 

obter uma consideração especial sobre a realidade e a área intermediária da 

experiência. Algumas ideias metapsicológicas envolvendo os processos de 

simbolização presentes na constituição psíquica também são discutidas, tendo em 

mente a comunicação inconsciente entre sujeito e objeto e a criação de uma terceira 

subjetividade. 

No Capítulo 4, são apresentadas ilustrações clínicas envolvendo a noção de 

terceiro sujeito. Retomando a ideia do terceiro modelo de Psicanálise, dando ênfase 

à dimensão ontológica e procurando colocar à prova a metateoria do terceiro, 

exploramos o campo intersubjetivo do processo analítico. Por meio dos casos 

clínicos, há a discussão das implicações da área intermediária e da sua função 

analítica, assim como da vivência do terceiro sujeito entre analista e paciente. Das 

vivências e dos elementos mais ontológicos do terceiro, articulam-se as mais 

epistemológicas e corpóreas. Discutimos a escuta integrada e os processos de 

imaginarizações e reveries do analista, levando em conta o seu trabalho psíquico, 

assim como, ao final, tratamos do papel do terceiro na cocorporeidade, por meio das 

reveries somáticas. 

Por derradeiro, no Capítulo 5, retomamos os principais pontos do estudo, no 

intuito de articular melhor as ideias e tecer algumas conclusões acerca do que foi 

apresentado. Procuramos demonstrar o campo em que o terceiro está inserido, as 

suas especificidades metapsicológicas e técnicas, além de algumas características 

fenomenológicas e clínicas, bem como estimular a continuação das investigações 

acerca da realidade intermediária e dos fenômenos relativos ao terceiro sujeito.  

  



1.6 Preâmbulo: as raízes do pensamento de Thomas Ogden 

 

A maneira que encontramos de conhecer as raízes do pensamento analítico 

de Ogden foi por meio do livro Contemporary Psychoanalysis in America: leading 

analysts present their work, editado por Arnold M. Cooper (2006). Embora possamos 

encontrar, em seus artigos e livros, os desenvolvimentos desse pensamento, na 

compilação de Cooper é o próprio Ogden quem, na condição de apresentador de 

seu trabalho, nos oferece um retrato autobiográfico de suas referências.  

Portanto, para conhecermos melhor o referido autor, gostaríamos de 

descrever, em um breve relato, o tecido de seu pensamento, pautado no que ele 

mesmo declarou na apresentação desse livro.  

Assim Ogden (2006, p. 420, grifo nosso) começou a apresentação de seu 

pensamento: 

Os trabalhos que escrevi nos meus primeiros 10 anos de escrita 
analítica (1974-1984) foram trabalhos que tanto introduziram os 
psicanalistas americanos ao pensamento psicanalítico britânico – 
principalmente o trabalho de Klein, Winnicott, Fairbairn, e Bion – 
como também serviram como um veículo para o desenvolvimento de 
minhas próprias ideias.  

Para além de sua iniciativa sobre a introdução dos psicanalistas americanos a 

um campo de ideias, podemos encontrar, nesse quadro geral de referências, tanto a 

influência da Psicanálise britânica no pensamento de Ogden quanto a sua posição 

singular na apropriação das teorias desses autores. Ou seja, na condição de 

veículos, eles contribuíram para que Ogden, um exímio leitor, dali começasse a criar 

as suas próprias ideias.  

Mas uma ressalva é importante de ser feita aqui. Trata-se de também incluir, 

nessas referências, autores que certamente o influenciaram nesse início, a saber, 

Harry Stack Sullivan, Harold Searles, Joan A. Langs e James S. Grotstein. 

Em 1979, Ogden publicou o artigo On projective identification. Com esse 

texto, e com os livros Projective identification and psychoterapeutic technique, 

publicado em 1982, e The matrix of the mind: object relations and the psychoanalytic 

dialogue, datado de 1986, o autor não estava “simplesmente ‘explicando’ as ideias 

de Klein, Fairbairn, Winnicot, e Bion para uma audiência que tinha quase nenhuma 

familiaridade com os seus trabalhos”, mas, como ele mesmo reconhece: “Eu estava 

criando minha própria versão de ideias que eles introduziram” (OGDEN, 2006, p. 

420).  



Cumpre notar que Ogden é um dos autores que defendem a possibilidade de 

ser criativo junto com o outro, sem necessariamente precisar discriminar de maneira 

purista a exclusividade de tal pensamento. Algo que ele discute como forma de uma 

nova experiência, em seu artigo What is true and whose ideia was it? (OGDEN, 

2003). Com esses veículos, Ogden constrói um pensamento criativo, que, nesse 

quesito, está em consonância com as ideias winnicottianas, tanto com relação à 

possibilidade de criar com o outro quanto sobre a impossibilidade de ser criativo sem 

a tradição. 

Nas sendas dessa tradição, sobretudo, Ogden (2006, p. 420) reconhece: 

“Minha ideia de identificação projetiva não era, e continua não sendo, o que um 

kleiniano britânico endossaria”. A sua visão sobre esse conceito é a de “um 

processo inconsciente intrapsíquico/interpessoal”, ao passo que, na diferença, os 

“kleinianos de Londres (apesar do trabalho de Bion e Rosenfeld) continuam vendo 

isso quase inteiramente como um processo intrapsíquico” (OGDEN, 2006, p. 420). 

Para Ogden, na Psicanálise, faltam conceitos que deem conta de abarcar 

tanto o domínio intrapsíquico quanto o intersubjetivo, e, em sua visão, o conceito de 

identificação projetiva talvez seja o único capaz de fazer isso. Uma diferença 

importante de ser considerada, como veremos abaixo, para tentarmos compreender 

em qual modelo de Psicanálise o pensamento de Ogden está situado. 

Ele continua: “Similarmente, eu tentei inventar novamente (to invent anew) 

muitas das ideias de Winnicott, Fairbairn e Bion” (OGDEN, 2006, p. 420). “Inventar 

novamente” é uma expressão interessante, que tanto faz lembrar Freud, afirmando, 

em 1930, em sua entrevista com G. S. Viereck, que a história é uma velha plagiária, 

quanto admite que a Psicanálise se refaz em cada análise. Para Ogden (2006, p. 

420), inventar novamente não é apenas repetir.  

Sobre esse novelo, segundo o autor, “um revisor de The matrix of the mind on 

Psychoanalytic quarterly queixou-se de que ele não podia dizer onde as ideias de 

Klein, Winnicott e Fairbairn acabavam e onde as minhas começavam” (OGDEN, 

2006, p. 420). E, diante da crítica, Ogden (2006, p. 420) declarou: “Eu tomei isso 

como o maior elogio que ele poderia ter me prestado”. Vale destacar que o elogio 

não é apenas sentido por Ogden pelo fato de ter sido incluído pelo crítico nas ideias 

desses grandes autores, mas sim por ter tido o seu pensamento analítico 

colateralmente reconhecido no efeito do texto. Ou seja, Ogden provavelmente 



interpretou a queixa como a de alguém que notou o “veículo” – o terceiro sujeito – 

entre ele e esses autores.  

Nos anos seguintes, o autor escreveu sobre um modo de geração de 

experiência, o qual denominou de posição autista-contígua. Algo tão importante, no 

entanto mais primitivo em relação às posições depressiva e esquizoparanoide. Em 

suas palavras, essas “contribuições fizeram uso do trabalho de Tustin, Bick e Meltzer 

como pontos de partida para o desenvolvimento de minhas próprias ideias” 

(OGDEN, 2006, p. 420). 

 Entre os anos de 1989 e 2001, Ogden (2006, p. 420) afirmou: “um importante 

foco do meu pensamento (thinking) e escrita (writing) estava no lugar do processo 

analítico de reverie e do terceiro analítico”. Ao longo desses anos, o autor escreveu 

muitos trabalhos sobre  

[...] como nos comunicamos na situação analítica (ou seja, a maneira 
como concebemos nossos pensamentos e sentimentos através dos 
efeitos que criamos em nosso uso da linguagem). Em outras 
palavras, estilo (voz, tom, uso de metáfora e daí em diante) de um 
lado, e conteúdo do outro, são inseparáveis (OGDEN, 2006, p. 420).  

As poesias de Robert Frost, Seamus Heaney e Wallace Stevens, assim como 

as ficções de Jorge Luis Borges, foram as fontes de inspiração para essa 

exploração. Nesse sentido, o autor indica o seu compósito: “Meus livros Subjects of 

analysis, reverie and interpretation: sensing something human e Conversations at 

the frontier of dreaming apresentam esses aspectos do meu pensamento analítico” 

(OGDEN, 2006, p. 421). 

Por fim, já nas últimas contribuições de Ogden e no atual ponto em que o 

autor se encontra, está o livro This art of Psychoanalysis: dreaming undreamt 

dreams and interrupted cries (2005). Nessa obra, ele assim se manifesta: “eu 

ofereço uma revisão da concepção do lugar do sonhar (dreaming) na teoria analítica 

e seu papel na prática analítica” (OGDEN, 2006, p. 421). A referência de Ogden 

para esse trabalho está calcada no que poderia ser pensado como metapsicologia 

do pensamento, algo que discutiremos mais adiante. Em suas palavras:  

Seguindo Bion, eu vejo o sonhar (o qual continua tanto enquanto nós 
estamos acordados e adormecidos) como sinônimo do trabalho 
psicológico inconsciente. O objetivo da Psicanálise, desta 
perspectiva, é ajudar o paciente a sonhar a sua experiência vivida 
mais plenamente (OGDEN, 2006, p. 421). 



Algo que seria central para a Psicanálise, na concepção de Ogden, é a 

participação do analista em sonhar os sonhos não sonhados e interrompidos do 

paciente. Qualidades de sonhos que ele define nos termos a seguir transcritos.  

Os primeiros, sonhos não sonhados, 

[...] são experiências emocionais com as quais o paciente é capaz de 
fazer pouco ou nenhum trabalho psicológico consciente ou 
inconsciente. Experiência insonhável (undreamable) é realizada em 
estados separados (split-off states), tais como bolsas da psicose ou 
em desordens psicossomáticas e perversões severas (OGDEN, 
2006, p. 421). 

Os segundos, sonhos interrompidos ou pesadelos metafóricos, 

[...] são experiências emocionais com as quais o paciente é capaz de 
sonhar (fazer um trabalho psicológico inconsciente genuíno) até um 
ponto. Entretanto, a partir dali, o sonhar do paciente é interrompido – 
a capacidade é sobrecarregada pela natureza perturbadora do que 
está sendo sonhado. Naquele ponto, o paciente “acorda”, isto é, 
deixa de ser capaz de fazer um trabalho psicológico inconsciente 
(por exemplo, como visto na interrupção do jogo da criança). O lugar 
onde o sonhar cessa é marcado pela criação de formas neuróticas e 
outras formas de sintomatologia não psicótica (OGDEN, 2006, p. 
421). 

É importante lembrar que a matriz clínica que orienta o pensamento de Ogden 

é a da psicose, mais especificamente, a esquizofrenia. Esses estados psicológicos, 

nos quais o paciente apresenta dificuldades elaborativas no sentido de transformar 

as “experiências emocionais” em algo “sonhável”, são o ponto de partida para o 

pensamento clínico do autor. Nesse quesito, ele se inclui entre alguns psicanalistas 

contemporâneos, tais como Cristopher Bollas, Piera Aulagnier, Anne Alvarez e 

André Green, que têm se debruçado sobre a teoria da Psicanálise, principalmente 

sobre as suas questões de enquadre, a partir dessas experiências com pacientes 

não neuróticos, se quisermos utilizar uma expressão de Green.  

Em seu último livro, publicado em 2016, Reclaiming unlived life: experiencies 

in Psychoanalysis, Ogden procura levar adiante as elaborações acima, partindo dos 

pensamentos de Winnicott e Bion, buscando ilustrar como diferentes tipos de 

pensamento podem promover ou impedir o trabalho analítico de experiências “não 

vividas”. O processo de sonhar acaba sempre desempenhando um papel 

fundamental enquanto paradigma do trabalho analítico. Ou seja, para Ogden (2016, 

p. 3, grifo nosso), há sempre a intenção de “sonhar com o paciente aspectos de sua 

experiência que foram dolorosos demais para ele sonhar por si mesmo”. Desse 

modo, trata-se, em uma análise, de promover esse tipo de transformação. 



Por fim, podemos reconhecer, no pensamento de Ogden, a presença de 

diversos autores dos períodos freudiano, pós-freudiano e contemporâneo, os quais, 

na condição de veículos, promovem uma originalidade de seu pensamento. Um 

pensamento analítico, que deve ser compreendido como plural, ou seja, orientado 

por uma opção transmatricial “não escolar”, e norteado pela liberdade saudável de 

alguém que se preocupa mais em pensar o que está acontecendo em uma sessão 

de análise do que em qualquer outra coisa. Esta é a sua posição:  

Para mim, o fio que corre através de tudo o que eu falei é que a 
minha posição no mundo analítico não tem sido a de um advogado 
de uma escola de Psicanálise (ou como um adversário de escolas de 
Psicanálise “opostas”). Também não me vejo como uma “voz 
solitária”, porque isso sugere que eu me pense como um renegado. 
Eu preferiria muito mais me descrever como um pensador 
independente (OGDEN, 2006, p. 421).  

Esse mundo analítico de Ogden e a sua posição nos são relevantes na 

medida em que retratam os seus pontos de origem, as referências que norteiam o 

seu pensamento e a sua relação com elas. Pois é desse solo que ele forja, dentre 

várias outras contribuições, a sua noção de terceiro, a qual será discutida a seguir. 

 

  



5 CONCLUSÕES E PROPOSTAS 

 

Após todo esse percurso, gostaríamos de retomar os principais pontos 

desenvolvidos nesta tese.  

Este trabalho procurou compreender a noção de terceiro sujeito da 

Psicanálise. Trata-se de uma noção da teoria psicanalítica que remete aos 

movimentos intersubjetivos entre analista e paciente na matriz transferencial-

contratransferencial. Tal noção se situa em uma base de tradição envolvendo 

conceitos de outros autores em um terreno epistemológico plural.  

Ao introduzir a noção de terceiro sujeito por meio das concepções de Ogden, 

nos deparamos com um primeiro objetivo deste estudo: (1) a necessidade de 

construir um quadro de referências ou uma matriz epistemológica para a sua 

elaboração. Por meio da ideia de objeto vivo da teoria, consideramos o “estado 

vivencial básico” entre analista e paciente como atravessado pela transferência-

contratransferência e marcado pela continuidade e vitalidade da clínica e da teoria, 

bem como retraçamos alguns modelos de Psicanálise para chegar a um modelo 

contemporâneo, o terceiro modelo, que parece oferecer o quadro de referências 

adequado para a elaboração de uma área intermediária e do terceiro sujeito.  

Depois de percorrer os três modelos, podemos concluir que o desafio deste 

modelo contemporâneo de Psicanálise é o de reunir, dialeticamente, os dois 

modelos anteriores, o modelo freudiano pulsional e o pós-freudiano relacional. E a 

sua característica central é a da superação do dualismo sujeito e objeto/outro, assim 

como a sua especificidade metapsicológica é a indissociabilidade do par pulsão e 

objeto. Tal superação e indissociabilidade propõem que, do ponto de vista dinâmico, 

devemos cogitar tanto sujeito e objeto quanto pulsão e objeto em constante tensão 

dialética.  

Podemos concluir que o realismo ingênuo do primeiro modelo, a saber, o 

dualismo realidade psíquica e realidade física, nos impede de conceber outras 

formas de realidade, como a realidade do campo analítico proposta pelo casal 

Baranger, por exemplo, assim como a realidade transicional da área intermediária de 

Winnicott, visto que, em ambos, não há uma demarcação clara entre as duas 

realidades. Embora no atendimento de neuróticos e no modelo pulsional, ao 

tomarem o domínio intrapsíquico como um objeto de conhecimento, as suas 



elaborações do inconsciente por meio dos conflitos entre pulsões e defesas tenham 

contribuído para a criação da Psicanálise e para a Psicologia como um todo, as suas 

elaborações acabaram levando aos riscos do solipsismo. Como resumido por 

Coelho Junior (2015a, p. 177), esse modelo “se convencionou chamar de one body 

psychology da teoria clássica, a concepção solipsista, que colocaria o mundo 

intrapsíquico como o foco central das investigações psicanalíticas”. Por ser um 

modelo orientado pela motivação pulsional e pelo intrapsíquico, o quesito 

interpessoal ou as implicações do objeto em relação ao pulsional tiveram menos 

ênfase em seu desenvolvimento. Desse modo, os elementos contratransferenciais, 

as diferentes qualidades de presença do analista e os seus movimentos subjetivos 

foram concebidos, na maioria das vezes, como obstáculos a serem evitados.  

Os atendimentos de crianças e de pacientes psicóticos, principalmente pelos 

pós-freudianos, como Melanie Klein e Winnicott, como vimos, foram levando à 

necessidade de construir uma teoria que desse ênfase e levasse em conta o papel 

das relações objetais. Pelas constantes evidências clínicas, foi possível, para esses 

autores, notar que, do ponto de vista etiológico, muitos adoecimentos psíquicos 

ocorriam em uma fase inicial da vida, em um período pré-edípico. A saber, nos 

primeiros anos de vida, ocorriam traumatizações em que a participação do objeto 

era fundamental. Concomitantemente ao terceiro edípico e à ênfase no Pai, passou 

a existir, então, um retorno à Mãe (PHILLIPS, 2016). De uma maneira suplementar, 

passamos a considerar, junto com as vicissitudes do Édipo e da castração, as do 

período pré-edípico e da separação. O ambiente, a mãe ou o objeto, seja em termos 

de presença, intrusão, violência, carência ou negligência, revelava ser um fator 

etiológico central em algumas psicopatologias.  

Dessas realidades clínicas, os pós-freudianos começaram a construir um 

modelo de Psicanálise que passou a ser conhecido como o modelo relacional. 

Resumido por Greenberg e Mitchell (1983, p. 29), a característica central desse 

modelo, como já foi dito anteriormente, é a de que “as relações com os outros 

constituem as pedras angulares (building blocks) fundamentais da vida mental”. No 

entanto, é importante mencionar que Ferenczi já apontava para essas questões das 

relações de objeto antes desses autores. De qualquer forma, o referido modelo, por 

dar ênfase à dimensão relacional e intersubjetiva, acabou ampliando o espectro da 

matriz transferência-contratransferência, ao trazer em cena, por exemplo, a 

participação do analista e as alterações no campo da técnica. A exploração dos 



movimentos subjetivos e de desenvolvimento emocional entre sujeito e objeto 

primário foi determinante para se forjar uma noção de área intermediária, 

inscrevendo, na teoria psicanalítica, uma qualidade suplementar de realidade. 

Das relevantes contribuições desses dois modelos precedentes e de suas 

implicações no campo teórico e técnico, chegamos a um terceiro modelo. Com a 

precaução de escapar de um “efeito escotoma”, ao negligenciar um aspecto ou outro 

do campo psicanalítico por questões políticas ou escolares, e considerando a teoria 

como um “fenômeno metassensual”, nós devemos considerar essa articulação e as 

suas pluralidades, a fim de construir uma evolução criativa da Psicanálise (BOLLAS, 

2013). Este terceiro modelo acaba sendo marcado pela proposta de Green (2004, p. 

266), a saber, “nós temos que juntá-los, o intrapsíquico e o intersubjetivo. Cada um 

coexiste com o outro e essa é a originalidade da Psicanálise”.  

Desse ponto de vista dialético da coexistência, passa-se a conceber, também 

metapsicologicamente, tanto o axioma envolvendo a pulsão como reveladora do 

objeto quanto o objeto como revelador da pulsão. Entre dois reinos, portanto, como 

expressão poética, procura-se fazer uma alusão geral a essas realidades dialéticas 

presentes neste terceiro modelo. É nessa evolução do movimento psicanalítico e 

neste modelo contemporâneo que as noções de área intermediária, 

transicionalidade, terceiridade e terceiro sujeito começam a ser então cogitadas e 

desenvolvidas. 

Desse percurso pelos modelos, podemos identificar que é apenas 

considerando uma realidade intermediária, cujos limites intrapsíquicos e 

intersubjetivos não são estáticos e permanentes, nem tão bem demarcados por 

conta de sua natureza dialética, que se torna possível cogitar a presença de uma 

terceira subjetividade. Tanto pelo fato do atendimento de pacientes-limite quanto 

pela consideração etiológica envolvendo os primeiros anos de vida, os pares 

analista-paciente e mãe-bebê passam, então, a ser as díades teóricas frequentes 

para a elaboração da noção de terceiro sujeito.  

Dentro desse quadro geral de epistemologias e da proposta de um terceiro 

modelo, foi construída uma metateoria do terceiro – em termos greenianos, um mito 

de referência. Na história da Psicanálise, identificamos diferentes figuras de terceiro, 

e, portanto, se fez necessário alcançar um segundo objetivo deste trabalho: (2) 

apresentar uma metateoria do terceiro, a fim de construir, por meio dessas figuras, 



uma argumentação sobre o que seria essencial em termos teóricos para elaborar tal 

noção. Consciente desse campo teórico vasto, optamos por fazer um compêndio. 

Ao investigar a noção de terceiro sujeito da Psicanálise e notar a sua 

presença enquanto fenômeno clínico, precisamos levar em conta os 

desdobramentos dos campos psicopatológico e epistemológico para a sua 

compreensão.  

Desse modo, na construção desses modelos e dessas epistemologias, 

podemos distinguir duas matrizes de adoecimentos psíquicos: as matrizes freudo-

kleinianas, cujos adoecimentos psíquicos são causados por ativação, e a matriz 

ferencziana, cujos adoecimentos são causados por passivação (FIGUEIREDO; 

COELHO JUNIOR, 2018). A origem das ideias sobre o terceiro sujeito se dá, em 

grande medida, a partir da segunda. Trata-se de pacientes cujos casos clínicos 

apresentam sintomatologias que apontam para os dilemas do início da constituição 

psíquica e a sua relação com o objeto primário. Todos os casos clínicos ilustrados 

no quarto capítulo apresentam adoecimentos causados por passivação. Ou seja, 

não são casos em que as defesas psíquicas ocorrem por mecanismos como os da 

repressão. Mas, trata-se de casos em que há traumatizações e impasses durante a 

constituição do Eu, do self, dos limites, e nos quais as defesas operam por lógicas 

mais rudimentares, como a somatização e a clivagem, por exemplo. Começando 

pela mãe violenta do paciente com paralisia cerebral, passando pela psicose 

paranóica de Nir, a esquizoidia do Sr. G. e a “mãe morta”, passando, por fim, pela 

indistinção entre sujeito e objeto dos casos da Sra. D., bebendo no espelho de 

Civitarese e o menino adotado à espera do encontro com a mãe biológica.  

Os adoecimentos por passivação e as implicações do objeto primário nos 

lançam em direção ao arcaico. Quando ponderamos sobre o ir da força ao sentido, 

sobre “o traço que poderia virar experiência”, entramos na seara complexa do 

trabalho clínico e teórico de simbolização primária para pensar a transformação 

enigmática que faz com que a quantidade se torne qualidade, ou que a pulsão se 

torne representação, ou que as “massas em movimento” (FREUD, 2003), a “coisa” 

freudiana, tenham o seu predicado e um aparelho psíquico. Porque parece ser 

nesse registro que encontramos os elementos e as defesas primárias, assim como a 

pertinência clínica do terceiro para a simbolização e o desenvolvimento emocional. 

Esse caminho não é um capricho teórico, mas uma necessidade que surge 

nos atendimentos desses adoecimentos por passivação, revelando que existem 



traços e memórias implícitas na causação dos sofrimentos que nunca foram 

conscientes em razão de suas características traumáticas. Na lógica da clivagem e 

da não representação nos processos de sua constituição, esses traços e memórias 

passam a ter um papel central.  

Sendo assim, o sujeito e o objeto primário passam a ser a origem privilegiada 

do mito de referência, ao constituir uma “tópica mínima”. A importância dessa ideia 

greeniana de uma tópica mínima é sobre o essencial que precede e precisa se 

manter para a sustentação de uma segunda tópica, quando pensamos em termos 

estruturais, como, por exemplo, Id, Eu e Supereu.  

Para que a vida valha a pena de ser vivida, para que traços virem experiência, 

principalmente nesses momentos iniciais, é necessário a presença de alguém que 

ajude a fazer isso acontecer. Esse processo primário de simbolização pode ser 

chamado também de metapsicologia da ligação (GREEN, 2007). Ao examinar essa 

metapsicologia, identificamos vários níveis e qualidades de ligação, desde a ligação 

pulsional entre pulsão de vida e de morte, entre traço mnésico perceptivo e imagens 

sensórias, até ligações mais elaboradas entre representação de coisa e de palavra. 

Contudo, ajudar a fazer isso acontecer remete também às qualidades de presença 

do objeto primário, como, por exemplo, a forma com que a mãe segura o bebê, 

quanto tempo dura a sua ausência em um momento de necessidade, até a melodia 

de sua voz etc. Nesse sentido, a tópica mínima depende da estrutura enquadrante. 

Como diz Pontalis (2005, p. 42), “sem tela, não há filme”. Portanto, a ideia de ligação 

passa a ocupar um lugar nas elaborações metapsicológicas por remeter a uma 

espécie de cola imaterial forjada nas trocas entre sujeito e objeto primário. A noção 

de terceiridade de Green aponta para esse trabalho constante de ligação, de tal 

sorte que, em termos metateóricos, devemos considerar uma estrutura primordial e 

uma comunicação especial entre sujeito e objeto primário para o desenvolvimento 

desse trabalho de ligação – ou “pré-ligação” (PONTALIS, 2005, p. 44) –, que pode 

transformar traços em experiência e fazer com que um sujeito se sinta e queira estar 

vivo e apto para pensar. 

Propomos uma tensão dinâmica e que essa estrutura, a matriz da mente, e a 

comunicação entre sujeito e objeto ocorrem em uma dimensão psicológica 

paradoxal. A mãe é o bebê, e vice-versa. Assim como a mãe também é um sujeito 

separado, com vida própria. Levando em conta a estrutura e a comunicação, 

assumimos haver, nessa dinâmica, uma “breve loucura”. Trata-se de uma 



problemática dos limites intrapsíquico e intersubjetivo. Nesse sentido, assim como o 

trabalho de ligação promove o traçado para os limites entre interno e externo, entre 

inconsciente e consciente, entre eu e não eu, ele mantém, enquanto resquício 

arcaico, na tópica mínima, também a potencialidade de oscilação da libido narcísica.  

Por meio da equação freudiana Eu + Tu = Um e da hipótese winnicottiana de 

um espaço potencial, afirmamos que a figura de terceiro mais potente da Psicanálise 

é a do terceiro como entre-dois. A nosso ver, Winnicott é o maior representante 

dessa figura de terceiro, já que é nesse interjogo entre interno e externo, entre criar 

e achar o objeto, que o sujeito, por meio dessa substância da ilusão, vai se 

desenvolvendo emocionalmente e tendo uma garantia do mundo e uma continuação 

de sua existência. Em diversas passagens, Ogden fundamenta a sua noção de 

terceiro analítico nessa hipótese de um espaço entre dois elementos já constituídos 

ou em constituição. 

Nesse período pré-egoico, em termos de fonte e origem do Eu, apontamos 

uma vinculação indissolúvel, uma comunhão com o mundo exterior e para o vestígio 

de uma relação. A dinâmica envolvendo a indistinção e a separação é tributária de 

um fator econômico. Em uma constante tensão dialética, o destino da pulsão e o 

papel do objeto, quando cogitados no narcisismo, indicam que a libido narcísica 

pode ocupar diferentes posições. Ora ela está mais investida no Eu, ora mais no 

objeto. Quanto mais para um polo ela se desloca, mais um dos limites se apaga, 

desde a visão mais precisa do Eu até a imagem mais precisa do outro. Nessa “zona 

de individuação flutuante”, temos a contrapartida identitária da atenção flutuante, do 

ponto de vista da libido e do narcisismo, algo que abala a noção de identidade, 

gerando um “espectro de identidades” por conta dessa oscilação (DE M’UZAN, 

2013, p. 61, grifos do autor). 

Isso nos leva a concluir que, para o terceiro sujeito ser experienciado e 

considerado teoricamente, esse “resíduo funcional” que permanece após esse 

período de origem egoica é fundamental, pois ele cria e mantém, ao longo da vida, 

uma “zona transicional incerta” (DE M’UZAN, 2019, p. 169 e 171). Ou seja, há uma 

economia de base na constituição psíquica e na situação analítica envolvendo a 

libido narcísica. Isso, associado ao sistema paradoxal, explica a natureza mestiça do 

terceiro nas absorções narcísicas do analista e no objeto analítico. Ademais, há, 

também, nesse resíduo, os vestígios de uma relação. Algo que parece formar e 

compor o terceiro inconsciente, não reprimido e com um conhecido não pensado. 



Pelo fato de haver uma comunicação primitiva nessa intimidade entre sujeito 

e objeto primário, algo caro aos autores pós-freudianos em termos de identificação 

projetiva e comunicação entre inconscientes, consideramos importante retomar e 

incluir uma figura de terceiro que seria a de um inconsciente não reprimido e a de 

um veículo portador de mensagens. Esses elementos da metateoria, o terceiro Ics e 

o Outro freudiano pressupõem a existência de elementos primários que podem ser 

comunicados sem a mediação do pré-consciente. Mais especificamente, tal como 

uma comunicação direta, esses elementos funcionam sem a mediação de 

representações de palavra. No entanto, também não estão restritos aos afetos e às 

representações de coisa, já que há, na tópica, um lugar em que as marcas 

mnêmicas se encontram mais na qualidade de indicação de percepção em um 

primeiro sistema do que de representação em um segundo sistema inconsciente. 

Por isso a consideração sobre as huellas, as marcas, fazem sentido nessa 

metateoria, visto que o sujeito as retém e as comunica ao outro primário nesse 

campo entre-dois por meio de um idioma pessoal, nos termos de Bollas, ou de uma 

linguagem somática, nas palavras de De M’uzan, ou por meios mimo-gesto-

posturais, como nos indica Roussillon. O ponto é que, “nesse nível da recepção 

inconsciente, é possível pensar em categorias e ordenações nos níveis do corpo, 

afetos, discurso, som, olhar – estruturas psíquicas diversas que seriam reconhecidas 

pelo inconsciente do analista” (BOLLAS, 2008, p. 29). Nessa zona de individuação 

flutuante e de comunicação inconsciente, concluímos que analista e paciente não 

ficam reduzidos à condição de comunicar e simbolizar apenas por meio de 

consciências separadas e representações de palavra, nem restritos a uma 

intervenção epistemológica interpretativa, mas abrem espaço para o campo do 

sensível, das trocas pré-verbais e de outros processos mais primários de 

transformação. 

Pressupomos, então, três sistemas (Wz, Ub e Vb), duas fronteiras de 

retranscrição e tradução, e dois objetivos nos processos de simbolização: os 

processos pelos quais o traço mnésico primeiro é transformado em representação 

de coisa e o processo pelo qual a representação “‘enquanto coisa’ é transformada 

em representação de palavra – ou, melhor dizendo, é traduzida para o aparelho de 

linguagem” (ROUSSILLON, 2019, p. 180). Atribuímos os termos “simbolização 

primária” e “simbolização secundária” para esses processos. Considerando a 

“heterogeneidade do significante” presente nesses elementos primários e na 



simbolização, “o trabalho analítico não parte mais da representação, ele tende para 

a representação: ele visa a tornar figurável (pensável) o irrepresentável” (GREEN, 

2019, p. 82, grifo do autor). 

Isso nos leva a propor que, no campo da “coisa intermediária” entre 

percepção interna e percepção externa, o papel do objeto primário passa a ser o de 

estar receptivo a essa comunicação e, muitas vezes, corroborar a transformação 

desses elementos primários por meio de seu psiquismo/corporeidade. O objeto 

primário passa a assumir uma função receptiva e tradutiva de tais elementos. Ele 

não só os contém e adjetiva, assim como lhes oferece uma sonoridade descritiva do 

mundo, além de torná-los figuráveis por meio das reveries. Essas figuras de terceiro 

implicadas na matriz e na comunicação sugerem os processos de ensonhamento 

entre mãe e bebê, entre analista e paciente. Sonhar a experiência se torna uma 

expressão que condensa os elementos primários, a comunicação e a simbolização. 

As reveries da mãe e do analista passam a ocupar um lugar privilegiado nessas 

discussões, por remeterem ao trabalho psíquico do objeto primário e a essas 

traduções em imagens, ao tornar figuráveis as angústias do bebê ou do paciente, 

assim como um modo geral de compreensão inconsciente.  

Essa metateoria e os seus processos intersubjetivos nos levam a um terceiro 

objetivo deste trabalho: (3) ilustrar e discutir o terceiro sujeito por meio de exemplos 

clínicos, dando destaque para a mudança de ênfase na Psicanálise contemporânea.  

Nesse sentido, o terceiro modelo do segundo capítulo e a metateoria do 

terceiro ganharam uma nova organização e especificidade. Ambos foram 

incrementados com uma diferença entre uma Psicanálise epistemológica 

(pertencente ao conhecimento e ao entendimento) e uma Psicanálise ontológica 

(pertencente ao ser e ao se tornar) (OGDEN, 2019). Privilegiando o aspecto 

ontológico do campo analítico, tendo Winnicott e Bion como representantes 

históricos, além das apropriações feitas por outros autores, argumentamos sobre 

uma Psicanálise não pautada exclusivamente em processos que visam ao 

conhecimento e ao entendimento sobre o mundo interno do paciente, o seu 

inconsciente e a sua relação com o mundo externo nem em interpretações do 

analista como técnica central de tentar trazer à tona os elementos latentes e os seus 

possíveis significados. Discutimos a necessidade de fazer coexistir, com essa forma 

mais epistemológica de Psicanálise, a ontológica, voltada ao engendramento de 



experiências formativas de ser e se tornar a serviço de transformar a experiência 

emocional desde a sua inscrição inicial (ESHEL, 2017).  

Portanto, antes de apresentar as ilustrações clínicas, e durante as 

discussões, preocupamo-nos em pensar o terceiro sujeito articulado com esses 

conceitos, processos e elementos ontológicos. Isso nos leva a repensar a metateoria 

por meio dessa perspectiva. Então, concepções ontológicas como a de ser (Being) e 

de amorfia, por exemplo, lançam um olhar sobre as díades mãe-bebê e analista-

paciente impregnado pelas noções de regressão e reflexividade. Elas tanto reiteram 

que o psiquismo do bebê só pode nascer do psiquismo da mãe quanto propõem a 

possibilidade de retornar a essa “zona neutra” sem forma, que, por meio da função 

terceira da reflexividade envolvendo o objeto primário, acaba por transformar as 

qualidades de como o sujeito se percebe, constrói as imagens de si mesmo e se 

torna capaz de simbolizar e se constituir psiquicamente. O modelo da epigênese 

interacional reforça, por esse meio ontológico, os processos dinâmicos e 

constitutivos presentes na matriz da mente. A interação com o objeto primário vai 

adquirindo esse caráter de modelação e plasticidade. O engendramento do ser e as 

conquistas psíquicas passam a adquirir uma volatilidade em razão dessa 

capacidade epigenética transformativa, algo que nos leva a considerar a 

possibilidade de mudar os elementos da matriz por meio de revivências do antigo e 

de novas vivências e coconstruções em análise no presente.  

A riqueza do material clínico relança os dilemas entre sujeito e objeto primário 

com matizes qualitativos, como os de uma mãe violenta, fria, biológica ou adotiva, 

um pai irascível, contente, ou um analista-espelho. Algo que coloca em evidência a 

estrutura enquadrante e os modos de presença do analista. Desse modo, fazendo 

coexistir, com “a interpretação precisa”, a necessidade de “sustentar a relação”, 

mantendo em nós a “função interpretativa” (GREEN, 2019). A vivência do e no 

terceiro passa a ser revista por meio desses matizes e dessa coexistência técnica. 

Dessa forma, em termos técnicos, tanto o analista deve levar em 

consideração as necessidades do paciente, ao propor um setting sob medida que 

sustente a relação, quanto deve manter em si a capacidade de simbolização, que 

leva, quando necessário, à interpretação precisa. Algo que foi proposto por meio da 

noção de contrato narcísico. Isso é relevante também na medida em que prescreve 

uma assimetria necessária para o trabalho analítico acontecer e aponta para os 

limites da breve loucura na vivência do terceiro. 



Concluímos, também, que, no espaço potencial do entre-dois, podemos 

acessar a metáfora do objeto. O objeto do vínculo que é tomado como um terceiro 

objeto no setting, por ser a junção de dois pedaços separados, acaba sendo um 

portador de sentidos analíticos intersubjetivamente produzidos. Esse objeto analítico 

pode emergir na consciência ou no corpo do analista. Embora não esteja restrito a 

um ou a outro, mas podendo ocorrer em ambos os domínios mental e físico, 

subescrevendo-se, assim, distinções como as de reverie e reverie somática. E, 

então, tal como o realismo transicional, implica um espaço entre realidades, e o 

entrelaçamento entre sujeito e objeto, a zona transicional e o objeto analítico 

implicam a superação da dicotomia mente e corpo. O termo “corporeidade” e a 

expressão “cocorporeidade” visam a suplantar tal dicotomia e considerar as 

vivências do terceiro e as reveries a partir dessa visão de conjunto. Portanto, ao 

vivenciar “a sua própria criação do passado do analisando, gerada na sua vivência 

do terceiro analítico”, o analista contará com a sua mente e o seu corpo para tanto 

(OGDEN, 1996).  

Por derradeiro, gostaríamos de propor que as reveries são relíquias. Quando 

pensamos o terceiro sujeito e o observamos por meio dos casos, notamos a 

necessidade de considerar o tempo e a repetição das vivências no terceiro. A 

subseção mais obscura e complexa desta tese é a que trata do hiperobjeto. Isso 

deve ao fato de tentar comunicar algo que é estritamente ontológico por outro 

médium, no caso, o uso de palavras. Todavia, nos pareceu importante situar o 

terceiro no tempo, o transicional na duração e o seu caráter animista e energético. A 

saber, a necessária consideração sobre a recorrência do uso do objeto e as suas 

implicações no início da vida, assim como a recorrência das vivências do terceiro. 

Optamos por reivindicar a importância do prefixo “hiper” e chamar de sujeira aquilo 

que seria o somatório acumulado de impressões ao longo das constantes 

experiências com o objeto/transicional, seja ele o objeto primário, sejam as vivências 

em uma área intermediária, seja ele o objeto analítico. O paninho sujo de Winnicott é 

eloquente nesse sentido. Afinal, o que é a sujeira do paninho? Embora a reverie 

possa ocorrer em um flash, o terceiro sujeito não se forja em um relance nem é algo 

estático, ele vai se constituindo em um acumulado de impressões. Essa 

característica do terceiro deve ser mencionada de alguma forma. Esse acumulado 

tem poder analítico por meio de seu caráter animista, a força da sujeira. Quando um 

paciente deposita no setting as suas partes, ele, inconscientemente, conta com o 



fato de reencontrá-las na sessão seguinte. Quando um analista sente que é a hora 

de falar algo ou interpretar algo para o paciente, ele conta com o fato de haver um 

estofo clínico suficiente para isso. Depois de vários encontros com uma analista, um 

paciente psicótico resolve contar a ela o seu delírio. Nada disso aconteceria sem a 

força da sujeira. X vezes Um.  

Dar vida ao terceiro sujeito implica os constantes investimentos no objeto para 

que ele passe a ter vida própria para o sujeito, seja uma quimera ou um monstro 

analítico. Muito há que se considerar sobre essa questão, mas, aqui, restrinjimo-nos 

às reveries. Desde as repetições do começo da vida, quando o sujeito ainda está na 

fase da mudança para o uso do objeto, até a repetição do resíduo transicional. 

A nosso ver, a sujeira do paninho é o que o torna uma relíquia. Elas são a 

“imagem arcaica de um corpo desaparecido”, ao passo que permitem conservar 

alguma coisa dele (FEDIDA, 1999, p. 59). Nesse sentido, propomos que as reveries 

são relíquias, porque elas trazem consigo uma história relacional/transicional à tona. 

Algo sobre o que foi e está sendo o sujeito com o seu objeto. Seja a história primitiva 

com o objeto, seja a história transferencial-contratransferencial com o analista. 

Desde os vestígios de uma relação até o conto preventivo. E, nessa linha, o objeto 

analítico é a emanação de um objeto preservado e a sua mediação entre entidades.  
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