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RESUMO 

 

No interior dos discursos acerca dos elementos constitutivos e estruturantes do 

tratamento psicanalítico, a presente pesquisa visa inscrever a função e o campo do corpo 

do analista. A crítica a um modelo dualista do corpo, de extração cartesiana, é um dos 

eixos presentes na emergência da psicanálise enquanto método de tratamento, fato 

observado na extensa literatura acerca dos limites e parâmetros destes corpos 

patologizados, relidos nos atravessamentos do campo da linguagem e do pulsional. O 

desafio de fundamentação categorial parte da constatação de que tal refundação 

epistemológica não acompanhou os poucos desenvolvimentos sobre a noção do corpo 

daquele que escuta na cena analítica. O primeiro passo metodológico foi analisar os 

termos nos quais a noção de corpo se inscreveu em distintos modelos de pensamento, de 

modo a localizar as tensões internas que estavam presentes quando da reconfiguração 

operada pela invenção da psicanálise. Portanto, ao posicionar as propostas de Freud e 

Lacan frente aos modelos filosóficos e antropológicos de base desta categoria, pudemos 

mapear os modos como foi articulado o corpo do clínico nos discursos sobre o dispositivo 

de cura psicanalítico. Em seguida, ao retraçar as formas de inclusão e exclusão deste 

corpo nos debates sobre a prática, identificamos três eixos de inscrição: (1) o corpo que 

remete à pessoa do analista, corpo nas fronteiras do campo transferencial, que ressoa 

tanto nos cruzamentos com a esfera sociopolítica e seus marcadores de diferença, como 

na tematização dos modos de afecção dos fenômenos contratransferenciais; (2) corpo 

tomado pelas variações de presentificação e de retirada na cena analítica, extensão que 

vai desde os modos de amparo que sua não-ausência promove, crucial em momentos de 

precário recobrimento discursivo do paciente, até sua função na convocação à fala, como 

condição ao silêncio e à estrangeiridade da cena analítica; (3) corpo transformado e 
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distorcido pela própria operação transferencial, inconsistências do devir-analista 

presentes tanto nas deformações corporais pelas quais é concebido, representado pelo 

paciente, como nas experiências de desorientação do analista frente as referências de 

estabilização do sentimento de si. A presença sensível de um corpo que suporta uma 

abertura consubstancial à face enigmática e inobjetivável da causa do desejo é justamente 

o que torna possível a produção de atravessamentos discursivos próprios à experiência 

analítica, como sustentamos. Os desenvolvimentos contemporâneos da antropologia 

perspectivista oferecem importante suporte à teorização destes modos inscrição corporal, 

em especial à dimensão desta indeterminação, centrais ao modelo transformacional do 

tratamento psicanalítico. O horizonte da pesquisa ainda toca no cerne do debate atual 

acerca das mediações digitais nos tratamentos psicológicos, dado que um eixo central 

neste é a alteração das formas de presentificação corporal do clínico frente às condições 

consagradas pelo dispositivo de cura. Ao fim, buscamos extrair potenciais 

desdobramentos da tese para futuras pesquisas, em especial à perspectiva de uma 

teorização da experiência analítica que não tira o corpo fora.  

 

 

Palavras-chave: corpo; corpo do psicanalista; transferência; processo psicanalítico; 

antropologia. 
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ABSTRACT 

 

Within the discourses about the constitutive and structuring elements of 

psychoanalytic treatment, this research aims to inscribe the function and field of the 

analyst's body. The criticism of a dualistic model of the body, of Cartesian extraction, is 

one of the axes present in the emergence of psychoanalysis as a method of treatment, a 

fact observed in the extensive literature about the limits and parameters of these 

pathologized bodies, reread in the crossings of the field of language and language. 

pulsional. The challenge of categorical reasoning starts from the observation that such an 

epistemological refoundation has not kept pace with the few developments on the notion 

of the body of the one who listens in the analytical scene. The first methodological step 

was to analyze the terms in which the notion of the body was inscribed in different models 

of thought, in order to locate the internal tensions that were present when the 

reconfiguration operated by the invention of psychoanalysis. Therefore, by positioning 

the proposals of Freud and Lacan against the underlying philosophical and 

anthropological models of this category, we were able to map the ways in which the body 

of the clinician was articulated in the discourses about the psychoanalytic healing device. 

Then, when retracing the forms of inclusion and exclusion of this body in the debates 

about the practice, we identified three axes of inscription: (1) the body that refers to the 

person of the analyst, body at the borders of the transference field, which resonates so 

much in the intersections with the socio-political sphere and its difference markers, as in 

the thematization of the ways of affecting countertransference phenomena; (2) body taken 

by the variations of presentification and withdrawal in the analytical scene, an extension 

that goes from the modes of protection that its non-absence promotes, crucial in moments 

of precarious discursive covering of the patient, up to its function in summoning to 
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speech, as condition for silence and the strangeness of the analytical scene; (3) body 

transformed and distorted by the transference operation itself, inconsistencies of the 

becoming-analyst present both in the bodily deformations by which he is conceived, 

represented by the patient, and in the analyst's disorienting experiences in the face of the 

stabilization of the feeling of self. The sensitive presence of a body that supports a 

consubstantial opening to the enigmatic and unobjectionable face of the cause of desire 

is precisely what makes possible the production of discursive crossings proper to the 

analytical experience, as we maintain. Contemporary developments in perspective 

anthropology offer important support for the theorization of these modes of body 

inscription, especially the dimension of this indeterminacy, central to the transformational 

model of psychoanalytic treatment. The horizon of the research still touches the heart of 

the current debate about digital mediations in psychological treatments, given that a 

central axis in this is the alteration of the forms of corporal presentation of the clinician 

in the face of the conditions enshrined by the healing device. In the end, we seek to extract 

potential developments from the thesis for future research, especially the perspective of 

a theorization of the analytical experience that does not take the body away. 

 

Keywords: body; analyst's body; transfer; psychoanalytical process; anthropology. 
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ABSTRAIT 

 

Au sein des discours sur les éléments constitutifs et structurants du traitement 

psychanalytique, cette recherche vise à inscrire la fonction et le champ du corps de 

l'analyste. La critique d'un modèle dualiste du corps, d'extraction cartésienne, est l'un des 

axes présents dans l'émergence de la psychanalyse comme méthode de traitement, un fait 

observé dans la littérature abondante sur les limites et les paramètres de ces corps 

pathologisés, relus dans les croisements du champ du langage et pulsionnel. Le défi du 

raisonnement catégorique part du constat qu'une telle refondation épistémologique n'a pas 

suivi les quelques développements sur la notion de corps de celui qui écoute dans la scène 

analytique. La première étape méthodologique a été d'analyser les termes dans lesquels 

la notion de corps s'est inscrite dans différents modèles de pensée, afin de repérer les 

tensions internes présentes lors de la reconfiguration opérée par l'invention de la 

psychanalyse. Ainsi, en positionnant les propositions de Freud et Lacan par rapport aux 

modèles philosophiques et anthropologiques sous-jacents de cette catégorie, nous avons 

pu cartographier les façons dont le corps du clinicien s'articulait dans les discours sur le 

dispositif de guérison psychanalytique. Puis, en retraçant les formes d'inclusion et 

d'exclusion de ce corps dans les débats sur la pratique, nous avons identifié trois axes 

d'inscription: (1) le corps qui renvoie à la personne de l'analyste, corps aux frontières du 

champ de transfert, qui résonne tant dans les intersections avec la sphère sociopolitique 

et ses marqueurs de différence, que dans la thématisation des manières d'affecter les 

phénomènes de contre-transfert; (2) corps pris par les variations de présentification et de 

retrait dans la scène analytique, une extension qui va des modes de protection que sa non-

absence favorise, cruciaux dans les moments de couverture discursive précaire du patient, 

jusqu'à son rôle de convocation la parole, comme condition du silence et de l'étrangeté de 
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la scène analytique; (3) corps transformé et déformé par l'opération de transfert elle-

même, incohérences du devenir-analyste présentes à la fois dans les déformations 

corporelles par lesquelles il est conçu, représenté par le patient, et dans les expériences 

désorientantes de l'analyste face à la stabilisation du sentiment de soi. La présence 

sensible d'un corps qui supporte une ouverture consubstantielle au visage énigmatique et 

irréprochable de la cause du désir est précisément ce qui rend possible la production de 

croisements discursifs propres à l'expérience analytique, comme nous le soutenons. Les 

développements contemporains de l'anthropologie en perspective offrent un support 

important pour théoriser ces modes d'inscription corporelle, en particulier la dimension 

de cette indétermination, au cœur du modèle transformationnel du traitement 

psychanalytique. L'horizon de la recherche touche encore le cœur du débat actuel sur les 

médiations numériques dans les traitements psychologiques, étant donné qu'un axe 

central en est l'altération des formes de présentation corporelle du clinicien face aux 

conditions consacrées par le dispositif de guérison. Au final, nous cherchons à extraire 

les développements potentiels de la thèse pour les recherches futures, notamment la 

perspective d'une théorisation de l'expérience analytique qui n'enlève pas le corps. 

 

Mots-clés : corps; le corps de l'analyste; transfert ; processus psychanalytique; 

anthropologie. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

“O corpo, ele deveria deslumbrá-los mais”  

(LACAN, 1972-1973 [2010], p.148) 

 

Um psicanalista tem um corpo. É de uma proposição como esta, que toca nos 

limites da obviedade, que partimos na presente tese. Afirmação que pode ser retorcida e 

precisada nos seguintes termos: não há psicanalista sem corpo. Ora, ainda que no campo 

das práticas psi possamos encontrar uma série de concepções díspares entre o que seria 

então um “analista” – ou mesmo um psicoterapeuta, um clínico, como quer que se designe 

aquele que está à escuta no interior de uma talking cure – além de um outro conjunto de 

concepções não uniformes acerca do que se definiria como um “corpo”, o fato é que a 

questão do lugar do corpo deste que escuta resta pouco explorada no conjunto dos 

discursos sobre nossa prática clínica. E é da abertura às linhas de tensão que constituem 

as condições de possibilidade e pressupostos epistêmicos para a produção de uma 

asserção banal como a inicial que este trabalho se propõe.  

Se nosso percurso teve suas primeiras veias traçadas no ano de 2016, faz-se 

necessário notar como o horizonte ao qual nos propúnhamos foi visceralmente 

atravessado por esta que é a maior crise humanitária em décadas, a saber, a calamitosa 

situação decorrente da pandemia do coronavírus. Tal evento, pode-se dizer, alterou a 

relevância desta pesquisa: ao investigar o corpo como um elemento estruturante do 

encontro analítico, com efeitos fundantes à configuração deste dispositivo de cura, nos 

deparamos com a premência de nos questionarmos qual a qualidade da presença deste 

corpo, assim como os modos pelos quais um tratamento seria concebível.  



 20 

Diante do curso aparentemente regular dos processos analíticos conduzidos por 

dispositivos de vídeos, a grande surpresa dos que outrora se diziam terminantemente 

contrários a tal possibilidade de análise à distância – antes da experimentação 

compulsória a que fomos todos remetidos – se deve, em nossa leitura, à falta de um corpus 

teórico que desse subsídios à formalização do que seria então a função e a extensão do 

campo no qual este corpo que escuta se institui. Se a situação nos remete às variações nos 

modos de efetivação de um processo terapêutico, mais que um mero caso à parte, elas nos 

auxiliam a pensar os limites e os termos nos quais um tratamento em sua conformação 

aparente “padrão” se estabelece. Entretanto, esta é apenas uma das cenas às quais nossa 

pesquisa se endereça.  

Questionar o lugar do corpo no tratamento analítico é dar oportunidade de 

retomar os dispositivos que ordenam esta cena a partir de um olhar menos autorreferente, 

menos ancorado no conjunto de discursos que dão estabilidade institucional – no sentido 

amplo do termo – a um habitus conformador da ritualística aí presente. Nesta via, ao se 

esquadrinhar o dispositivo analítico a partir da leitura das técnicas do corpo aí em jogo, 

temos na proposta antropológica de Mauss (1938) um ponto de partida primordial: ao 

desvelar os “sistemas de montagem simbólicos” através dos quais se consumam as 

possíveis posições e apropriações deste corpo – além da abertura crítica a reencontrar os 

fundamentos de nossa prática – nos deparamos com um outro ramo a partir do qual os 

princípios desta tese foram determinados. 

 Em nosso percurso, um campo de interlocução privilegiado foi encontrado 

certamente no domínio da antropologia social, ramo das ciências ditas humanas que, mais 

do que simplesmente tratar do Outro exótico, externo, distante, teria a especial capacidade 

e função de devolver uma imagem de nós em que não nos reconhecemos (MANIGLIER, 

2005), ou seja, de nos permitir reposicionar o sistema de pensamento em que assentamos 
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certezas mais elementares sobre nós e sobre o outro. No interior do campo de uma práxis 

crítica, podemos dizer que a antropologia se apresenta como uma importante aliada da 

psicanálise no questionamento radical de discursividades dominantes. 

 

 

1.  Corpo. Do. Analista. - pontos de partida, horizontes de pesquisa  

 

De 2011 a 2014, realizamos uma pesquisa de Mestrado pelo Programa de Pós-

graduação em Psicologia Clínica do Instituto de Psicologia da USP, intitulada “O mito e 

sua estrutura: contribuições da antropologia lévi-straussiana para a formalização da 

clínica psicanalítica”, sob orientação do docente Christian Ingo Lenz Dunker. Analisamos 

aí o modo como Jacques Lacan assimilou em torno do tema do mito o projeto 

epistemológico estrutural, tal como fundido e infundido pelo antropólogo francês Claude 

Lévi-Strauss. Partimos da constatação, realizada em pesquisa anterior (DOMICIANO; 

DUNKER, 2010), de que na conferência O mito individual do neurótico (LACAN, 

1953a), considerada “um dos momentos originários da assimilação do ideário estrutural” 

(SIMANKE, 2002, p.316), Lacan realizou a aplicação da fórmula através da qual Lévi-

Strauss (1955) tratou da estrutura mítica, a “fórmula canônica do mito”, ao caso do 

Homem dos ratos (FREUD, 1909). No retraçar a trajetória da inserção da fórmula 

canônica na episteme semiológica psicanalítica, percebemos o quanto este diálogo 

conceitual tem potencialidades ainda pouco exploradas. 

Em consonância com os esforços em torno do estabelecimento de precisão 

conceitual ao sintagma “corpo do analista”, nos deteremos aqui aos modos como este é 

atravessado pelo horizonte de interlocução com a disciplina antropológica, especialmente 

a que se decanta de seus últimos desenvolvimentos. Mas é precisamente no momento 
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inicial do contato de Lacan com a antropologia lévi-straussiana que se encontra um 

postulado central para este recorte. Ao fim dos anos 40, em uma franca tentativa de 

explorar os limites das teses apresentadas em As Estruturas Elementares do Parentesco 

(1949), Lévi-Strauss traz a dimensão da intervenção terapêutica como objeto de estudo e 

aí afirma que o psicanalista seria uma forma de equivalente, nas sociedades modernas, ao 

xamã em sociedades ditas tradicionais. Mais ainda: haveria entre as práticas de cura 

psicanalíticas e xamânicas uma espécie de homologia estrutural. 

Ambas as práticas de cura se dariam a partir da incitação a “uma experiência, e 

ambas conseguem fazê-lo reconstituindo um mito que o paciente de viver, ou reviver” 

(LÉVI-STRAUSS, 1949b, p. 215). Das diferenciações preliminares às aproximações 

subsequentes do escrito, temos o lugar central referido à dimensão do mito, cujas bases 

estruturais analisamos em outro espaço. O mito permitiria o tratamento discursivo a 

questões que estão fora dos limites do enunciável, ou como Lacan colocará em seguida, 

ele daria “expressão significante ao insolúvel, significando sua insolubilidade, 

fornecendo assim o significante do impossível” (LACAN, 1956).  

Entretanto, é nos últimos trinta, quarenta anos que encontramos no interior da 

antropologia social importantes contribuições para a delimitações das condições de 

possibilidade para a efetivação do tratamento xamânico e que remetem ao âmago da 

presente tese. A esfera de estudos do Perspectivismo ameríndio – responsável por 

reintroduzir “fatos e fenômenos que ficaram excluídos da matriz lévi-straussiana de 

análise, a saber, o xamanismo, o animismo e a participação” (VIVEIROS DE CASTRO 

1996, p.362) – traz na produção das corporeidades inerentes ao sistema animista, um 

conjunto de experiências seminal para a produção de novas modalidades de determinação 

(e indeterminação) das práticas de cura xamânicas. O ponto nevrálgico da narrativa 

mítica, a chamada dupla-torção, salto para a ruptura com o os parâmetros de estabilização 
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das narrativas de referência de si e do outro, é compreendida aí como ligada à 

corporeidade própria do xamã (VIVEIROS DE CASTRO, 2004, p.112) (Cf. Capítulo 5).  

Ora, se este processo transformativo tem em seu corpo uma ancoragem 

significativa nos resta a questão: no esteio da tradição lévi-straussiana, assimilada por 

Lacan, como pensar o papel do corpo do analista aí? Homólogo, análogo, estruturalmente 

oposto ao presente no xamã?  

Se o debate antropológico é central à fundamentação dos pressupostos de nossa 

prática – como vemos em Fédida (1977), Dunker (2015), Zafiropoulos (2006), para citar 

alguns – temos ainda um amplo feixe de delimitações necessárias à investigação do nosso 

objeto. Com vistas a traçar um breve panorama das ramificações que sustentam o presente 

tema de pesquisa, partiremos de uma exploração das nervuras internas ao sintagma “corpo 

do analista”. 

 

 

1.1.  CORPO do analista  

 

Categoria complexa, resistente a qualquer unificação conceitual (BROHM, 

2017), tratar de seus parâmetros nos insere em uma extensa tradição dos discursos 

filosóficos, antropológicos, biológicos, físicos, etc. A crítica aos pressupostos das 

determinações e fronteiras desta categoria se apresentam na aurora das elaborações 

psicanalíticas. Veremos como esta ampla revisão do estatuto nocional dos corpos 

aparecem nos momentos originários das experiências intelectuais de Freud e Lacan, 

dentre os quais podemos citar o valor da articulação de um corpo discursivo distinto do 

corpo biológico referenciado pela inscrição simbólica do corpo assinalado na obra 

freudiana desde os relatórios de Paris (FREUD, 1886), até a noção de imagem do corpo 
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formulado pelo modelo do estádio do espelho nos primeiros anos da teorização lacaniana, 

noção responsável por reinscrever as lacunas intransponíveis da psicanálise com a 

discursividade organopatológica (LACAN, 1936).  

O corpo surge como uma categoria em disputa, um significante flutuante, em 

torno do qual sistemas de pensamento se organizam e tem suas redes bem amparadas, 

ainda que, em muitos destes, o corpo não se constitua como um elemento protagonista. 

Como afirma Brohm: 

O corpo é o nexus da ordem simbólica e, ao mesmo tempo que 

ressonante ou sismógrafo simbólico sensível a todos os registros 

culturais, é também o prisma ou tela que se interpõe em todas as 

nossas relações aos outros, ao mundo e às produções superiores 

de pensamento, incluindo filosofia e religião, e mesmo segundo 

alguns psicanalistas – que seguindo as intuições de Freud – 

sustentam a tese que as produções humanas mais elaboradas não 

eram mais que projeções corporais, a realização de certos 

fantasmas ou a consequência da estrutural corporal (1991, p.400 

– grifo nosso) 

Entretanto, pode-se destacar que o lugar ocupado por tal noção, quando tratamos 

da experiência psicanalítica, dá primazia à compreensão de fenômenos psicopatológicos 

com os quais os processos de cura, no estabelecimento de sua particularidade frente a 

outros fazeres e pensares clínicos, precisou se haver para situar suas coordenadas 

diagnósticas e semiológicas. Em outras palavras, o corpo entra na conversa 

essencialmente como o corpo enfermo, corpo adoecido, sintomatizado, corpo do sujeito 

que procura a escuta psicanalítica para reconhecer as tramas e cruzamentos simbólicos 

que se inscrevem nele.  

Do corpo do paciente à extensão do sujeito em sua constituição primordial, 

temos uma ampla cena de estudos sobre o corpo (DAVID-MÉNARD, 2000; ASSOUN, 
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2015; FERNANDES, 2012; etc.), aos quais nos inserimos por um lado menos 

privilegiado, as considerações sobre a especificidade do corpo do analista e seus 

parâmetros para sustentar o curso de uma análise. Mas tal categoria nos remete ainda 

outras ramificações significativas.  

Em A direção do tratamento e os princípios do seu poder encontra-se o que 

poderíamos afirmar como um dos momentos mais claros e concisos do pensamento 

clínico de Jacques Lacan. Ao tratar das particularidades da posição do analista, este 

concebe uma fórmula rapidamente alçada ao estatuto de aforismo princeps sobre o tema: 

encontra-se aí a ideia de que não apenas o paciente investe no tratamento – com tempo, 

dinheiro, trabalho associativo, e congêneres – mas o analista também pagaria no conjunto 

da operação com suas palavras, que se transmutam no processo, sustentando um efeito 

interpretativo potencial, com sua pessoa, aí emprestada como “suporte de aos fenômenos 

singulares que a análise descobriu na transferência” (1957, p.593), e com o essencial de 

seu juízo mais íntimo, para alçar ao que estaria no cerne do que poderíamos chamar de 

seu ser.  

A palavra de ordem é a de colocar mais uma vez o analista na berlinda, não para 

destituir a legitimidade de seu fazer, como constantemente é alvo pelos seus opositores, 

mas para questionar as certezas intuitivas e assim relançar os princípios éticos e 

epistêmicos das suas ações e as condições de possibilidade da eficácia de um tratamento.  

Dentre as verdades quase que inquestionáveis que ressoam nas leituras atuais de 

sua posição, está a de que o analista, como um oficiante do jogo ritual terapêutico, opera 

pura e simplesmente uma função simbólica, sendo indiferente para tal ação elementos 

heterogêneos à articulação de linguagem na qual este está inserido em sua escuta. Por esta 

via, o analista é aquele que sustenta um saber suposto em um sujeito ainda mais suposto 

pelos deslocamentos transferenciais realizados pelo analisando. No entanto, este suporte 
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que sustenta tais suposições seria tão transcendente que prescindiria da presença de um 

corpo? Há análise sem uma escuta sustentada por um corpo, com um corpo, em um corpo? 

Se não, que corpo? 

Portanto, ao tratar da noção de corpo, temos sua articulação com os modos de 

inscrição deste nas malhas sociopolíticas que atravessam a cena analítica como uma 

fronteira entre as discursividades que organizam o laço social e o plano em que se dispõe 

o campo transferencial. As marcas que carregam este corpo, não se reduzem com o debate 

sobre o lugar de escuta do analista, nem com o de sua posição frente ao dispositivo de 

cura. Portanto, este ramo da pesquisa acaba conjugando as modulações e inflexões 

realizadas sobre o tratamento de uma dimensão do corpo associado aos demais atributos 

que a pessoa do analista carrega nos limites da efetivação de cada encontro analítico.  

Nesta trilha, abordar os marcadores sociais de diferença, que cada vez mais 

perpassam as preocupações de uma psicanálise implicada com um horizonte social 

crítico, ampliariam nosso campo de escuta e alcance de particularidades das 

transferências fora do eixo classe “média alta-branca-heteronormativa”, na qual esteve 

historicamente inserida. Qual o lugar nestes debates para pensar a cor de pele de um 

analista, sua identidade de gênero, e demais traços que o localizam em uma rede 

discursiva fora dos paradigmas nos quais circulam uma imagem estereotipada de “saber 

e poder”.  

Se, por uma lado, este feixe de questões remetem a uma leitura da cena analítica 

fora dos cânones nas quais esta mesma foi teorizada por décadas – e ao qual nos cabe 

reconhecer na genealogia dos processos de produção de seus termos, as influências das 

condições de inscrição de determinadas enunciações sobre os enunciados – por outro, o 

lugar deste corpo pode ser ressituado no conjunto de discursos sobre o campo 
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transferencial, quando o aproximamos da noção de presença, ou seja, a presença do 

analista.  

Freud é enfático ao afirmar que a transferência seria o meio pelo qual se poderia 

dar consistência, realizar os elementos da neurose no curso de uma cura, posto que é 

“impossível liquidar alguém in absentia ou in effigie” (FREUD, 1912, p.105). Entretanto, 

quando falamos de um possível entendimento do lugar da presença do corpo do clínico 

na cena analítica, pode-se conceber de partida duas grandes correntes: de um lado, a via 

inaugurada por Freud, que atenta para o corpo do praticante como eliciador de uma 

dinâmica excitatória, ligada ao campo de um regime de influência, mesmo sedução, a ser 

contido, ou ao menos operacionalizado pela transferência com vistas à direção da cura. 

Esta via, acompanhada por Lacan, remete aos momentos originários da terapia pela 

palavra – como evidenciado pela solicitação de Emmy Von N. a Freud: “Fique quieto! 

Não diga nada! E não me toque!” – mas responde também à observação de um conjunto 

de contraexemplos que atestam ao fato de que a circulação de afetos presentes na 

experiência psicanalítica teria na química transferencial um meio propício a explosões de 

diversas magnitudes, eis onde os casos “Breuer” e “Jung” entrariam como narrativas 

organizadoras de que limites deveriam ser interpostos a tais corpos (VILLA, 2013). O 

paradigma do analista frio, distante, opaco surge assim como um dos Conselhos 

[Ratschläg] técnicos mais enfáticos de Freud no princípio dos anos 1910, e que será 

posteriormente prescrito nas institucionalizações às quais a prática foi submetida a partir 

dos anos 1920 (MIJOLLA, 2002). 

Por outro lado, encontra-se a via iniciada por Ferenczi que toma o corpo do 

analista a partir de uma posição de acolhimento e de amparo essencial. Este corpo é lido 

em suas potencialidades de contenção de aspectos não simbolizados, de modo tornar 

suportável “insuficiências do narcisismo do paciente ou sua impossibilidade de vivem em 
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falta de um objeto” (CHABERT, 2013, p. 99). Nesta acepção, a ênfase na presença 

sensível e efetiva enquanto norteadora, presença do corpo visível do analista como um 

possível abrigo materno acolhedor, teria como correlato o entendimento da “retirada” 

deste – que vai desde a recusa à imagem promovida pela passagem ao divã até o silêncio 

como retirada da voz – denotada a partir da retórica do “abandono”.  

Estas vias representam tradições que organizam modalidades de apreensão da 

função e campo corpo do analista no escopo de sua prática. Poderíamos ainda dizer que 

retraduzem o lugar do corpo do clínico a partir das noções de um corpo inconveniente – 

a ser “apagado” (LACAN, 1954-1955 [2003], p.404), excluído ao máximo possível da 

cena em questão – e um corpo continente – que acolheria elementos ainda não 

simbolizados do paciente, corpo cujos parâmetros seriam condição sine qua non a uma 

reorganização psíquica.  

Entretanto, os limites desta presença, e suas delimitações nos direcionam ainda 

a um conjunto de questões ligadas às mediações virtuais. Em tempos de grandes 

transformações tecnológicas tanto nas telecomunicações quanto no desenvolvimento das 

inteligências artificiais, tal tema ganha dimensões muito distintas das suas formulações 

há 30, 40 anos. Poderíamos começar nos questionando sobre as particularidades de uma 

análise via chat, com ou sem vídeo, como Skype e plataformas afins. Com a proliferação 

de ofertas desta modalidade, temos um campo ainda relativamente recente de 

investigações. Não estamos falando de cartas, e-mails, nem de um período de tratamento 

via telefone, estamos a princípio pensando em um setting sustentado essencialmente em 

torno de tal ferramenta.  

Um pouco mais distante, mas não menos presente das preocupações do público 

que acompanha os progressos das cibernéticas, temos a ascensão das inteligências 

artificiais trazendo à tona o debate sobre a oferta de empregos nos próximos 10, 20 anos, 
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como uma forma de retomar os limites do humano em sua especificidade primordial. 

Portanto, se de um lado, a questão se impõe sobre a presença material do corpo, suas 

distâncias e aproximações, de outro, temos uma interrogação sobre a necessidade mesma 

de ter um corpo, de sua posição frente à direção do tratamento, ao ato analítico e afins. 

Podemos hoje pensar em algumas décadas em analistas formados por programas grandes 

projetos computacionais, em analistas robóticos (sem qualquer tom pejorativo), 

autômatos analistas saídos de uma Skynet, como em Terminator, por algoritmos 

heuristicamente programados, como Hal9000, analistas replicantes da Nexus ou mesmo 

um RoboCop da vida (“RoboFreud”, no caso).  

O ponto de partida desta pesquisa se encontra no questionamento dos limites do 

fazer clínico, suas possíveis pontes entre diferentes configurações no interior de um 

debate maior com a antropologia e o repertório aí presente de modalidades de práticas 

terapêuticas homólogas às psicanalíticas.  

 

 

1.2.  Corpo DO analista  

 

Sublinhar as dissonâncias e aberturas semânticas potenciais no genitivo da 

expressão, se faz valioso para complexificar seu modo de apreensão. Se lemos o “corpo 

do analista” a partir de um genitivo objetivo, ou seja, do corpo enquanto objeto que incide 

sobre o analista, recebido por este, podemos lê-lo como um suposto, projetado, 

transferido, construído, a ser reconfigurado no decurso de uma cura pelo paciente. Forma 

corpórea alteritária cuja estabilidade se transforma no curso dos progressos e viradas 

discursivas inerentes a uma análise.  
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Se partirmos para o “corpo do analista”, como genitivo subjetivo, que pode trazer 

a dimensão do que se decanta do lugar de objeto prévio à apreensão do outro, enquanto 

corpo presente na pessoa do analista – não necessariamente sujeito, mas nas fronteiras 

desta posição cujo dispositivo psicanalítico visa destroncar – que traria as marcas de seu 

percurso sóciohistórico, das suas formas de gozo e de relação aos seus sintomas. Este 

poderia ser visto como o que ex-siste à cena analítica, o fora que constitui o dentro?  

Estas incidências de articulação entre “corpo” e “analista” servem também como 

eixos estruturantes dos discursos sobre o tema: poderíamos dizer que a primeira tem a 

tônica nos modos como este corpo figura, dá consistência aos deslocamentos 

transferenciais. Nesta via, tomando o corpo como suporte das imagens, representações 

que serão sobre ele refletidos pela operação que constitui a cena analítica, como um 

“espelho opaco”, na expressão freudiana, temos que o corpo como um subcapítulo da 

transferência, e quase como uma contra-matéria sobre o qual uma cura se produziria. Ou 

ainda, como um dos capítulos do negativo sobre o qual nos restaria teorizar sobre modos 

de extirpar seus ruídos à pureza de um tratamento que incide sobre a linguagem. 

Por outra via, tomando o corpo do analista como este elemento que carrega 

traços das fronteiras entre o dentro e o fora da cena transferencial, conjugando esta 

estranha topologia no qual as posições discursivas, agenciais e subjetivas são retorcidas 

e distorcidas – como cerne do que faz do dispositivo analítico um dispositivo artificial, 

como escreve Freud a Binswanger – há a possibilidade de tematizar o campo da 

contratransferência como algo além de uma lógica do corpo e seus afetos correlatos, como 

um corpo inconveniente.  

E é nesta chave última, de como o corpo do analista é afetado pelas moções 

transferenciais que temos a maior parte dos estudos sobre seu lugar no interior de um 
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tratamento. Os efeitos somáticos sobre este aparecem como um braço das tematizações 

acerca da lógica contratransferencial.  

Em outros termos, poderíamos dizer que teríamos nestas modulações, as tensões 

das faces inerentes ao corpo em si – corpo social e discursivamente objetivado, positivado 

– ao corpo para si – corpo representado para uma subjetividade, espaço de afecções e 

produções de pensamento – e o corpo para o outro – enquanto uma dimensão atravessada 

por uma alteridade intrínseca. Se tais configurações relacionais do corpo são demandadas 

à nossa análise, no que concerne especialmente à cena analítica, faz-se necessário 

assinalar que a dicotomia presente neste eixo atravessa toda a pesquisa sobre o lugar de 

dobradiça, de fronteira, de múltiplos atravessamentos que o corpo ocupa aí, em outros 

termos: tanto o corpo projetado ao analista, quanto os efeitos sobre este serão linhas guias 

em nosso trabalho.  

 

 

1.3.  Corpo do ANALISTA 

 

A ênfase aqui proposta, como vimos inicialmente, traz ao foco a cadeia 

paradigmática – em termos saussureanos – a partir dos quais temos uma rede de possíveis 

associações in absentia, opostas, correlatas ou paralelas. Se falamos de analista, não nos 

endereçamos aqui ao corpo do paciente, nem de um psicoterapeuta, ou de um clínico, 

outras possíveis presenças na cena analítica. Portanto, temos aqui a busca pela 

especificidade da inserção deste corpo no interior de um discurso orientado pelos termos 

que particularizam a experiência psicanalítica.  

No interior de nossos esforços preliminares, nos deparamos com uma cena pouco 

promissora no que concerne à perspectiva de interlocuções: diante de volume reduzido 
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de livros, artigos e volumes de revistas especialmente dedicados ao tema – entre os quais 

podemos citar brevemente os trabalhos do grupo francês presentes na revista Champ Psy, 

de 2013, que compila trabalhos de Célérier, Clobence, Villa, Dumet, entre outros, assim 

como, os trabalhos do grupo americano que orbitam entre Sletvold, Bucci, Katz, Kelly, 

etc. – constatamos que a tônica destes trabalhos passavam por um entendimento da prática 

psicanalítica na qual o corpo era denotado, por um lado, como o corpo que produziria 

afecções somatoformes, corpo tocado pelo campo transferencial, e por outro, o corpo a 

ser “ensaiado, coreografado”, no que podemos identificar um modelo de análise 

comportamentalista (FÉDIDA, 1991) quando conjugado com o lugar do corpo deste 

analista.   

Como argumenta Dunker (2011), a operação analítica se distanciaria de um 

procedimento clínico, na acepção ampla do termo, “por tomar a transferência como um 

meio, assim como da estratégia psicoterapêutica, dado que o objetivo é o questionamento 

de seus fundamentos” (2011, p.69). Ainda que nossa prática atravesse e encontre pontos 

de intersecção com outras modalidades de processos interventivos terapêuticos, 

acompanhamos Lacan na proposta fundante de que há um discurso em torno do qual o 

campo psicanalítico se institui, um discurso – com veias éticas e políticas – que remete a 

modulações das formas de produção de semblantes, de endereçamentos ao outro/Outro, 

de efetivação no campo das redes significantes, assim como de articulação intrínseca 

entre as dimensões sinteticamente disjuntas do saber e da verdade.  

Que esta investigação nos aproxime da via de sistematização preconizada, ainda 

que não realizada amplamente, por Ferenczi, da “metapsicologia do que se passa com o 

analista no interior de um tratamento” (1928, p.60), ela não nos afasta das linhas de 

confluência com outras práticas terapêuticas, práticas que nos convocam a pensar os 

limites e a extensão potencial da própria experiência analítica.  
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Se neste sentido a antropologia social, enquanto reduto privilegiado para tal 

investigação, aparece na base da grade de referenciamento de nossos esforços, ela 

também surge no campo de nosso tema sob a pena de Lacan. Em A ciência e a verdade, 

encontramos a noção de que “o xamã de carne e osso faz parte da natureza, e o sujeito 

correlato da operação [preparação xamanizante] tem que coincidir com esse suporte 

corpóreo” (1966 [1998], p.886). O que parece um elo entre os temas que aqui 

circunscrevemos, ganha outras matizes quando partimos para um questionamento tanto 

do modo de apropriação lacaniana da teoria aristotélica das causas que sustentam tal 

enunciado, assim como da própria antropologia de base para a produção de uma 

concepção de “natureza”. Esta dupla reconsideração, ao qual nos deteremos, traz consigo 

a franca abertura a potencialidades da contribuição à leitura do corpo do analista. Seria o 

corpo daquele que escuta um elemento primordial à “causa eficiente” na prática de 

transformação na qual se constitui a cura analítica? Se sim, retomamos mais uma vez, que 

corpo, como defini-lo? 

  

*** 

 

A tese foi dividida em oito capítulos aos quais poderíamos subdividi-los, a partir 

de sua posição no arranjo global dos argumentos, em três partes essenciais.  

Os três primeiros capítulos passam por uma retomada das formas de apreensão 

metodológica e epistemológica do corpo, tanto no âmbito das leituras preconizadas por 

certos sistemas de pensamento – cujos reverberação passa pelas esferas linguísticas, 

filosóficas e antropológicas – como na obra do Freud e do Lacan. Em alguma medida, o 

esforço aí empreendido visa evitar um raciocínio do tipo “dois pesos e duas medidas” 

transposto aos modos de percepção e assimilação diferencial entre o “corpo em 
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psicanálise” e o “corpo do analista”, como se a esse segundo se remetesse uma simples 

dualidade cartesiana no seu fazer – ainda que não toda explícita nos termos de quem a 

enuncia, seja nas formas positivas de inclusão, ou mesmo na crença da possibilidade de 

simples exclusão. Nesse sentido, impôs-se a necessidade de se retraçar as balizas das 

“dimensões” do corpo para bem definir que corpo seria plausível conceber ao analista.  

As delimitações de uma “teoria do corpo” em Freud e Lacan, como presentes no 

segundo e terceiro capítulos, servem de apoio e fundamentação para inscrever as 

potencialidades de tematização, assim como os possíveis ecos aos seus continuadores, 

acerca das configurações a partir dos quais o corpo do analista foi aí tratado.  

Vemos como as particularidades de cada circunscrição da categoria de corpo 

repercutem decisivamente sobre os modos como estes serão cooptados nas descrições 

dimensão corporal daquele que escuta na cena analítica: se de um lado encontramos um 

campo de pós-freudianos que articulam uma noção de corpo aos fenômenos 

contratransferenciais, do lado das apropriações lacanianas vemos um quase 

desaparecimento da categoria. Eis que conjugando aos modelos filosóficos e mesmo 

antropológicos anteriores, tratamos do questionamento crítico de se a “não tematização” 

não traria consigo o risco de um retorno ao dualismo cartesiano, assim como as 

ressonâncias morais que esta carrega consigo, como apresentamos no capítulo primeiro.  

O quarto capítulo, assim como seu subsequente, compõe uma seção de 

disposição das articulações que decantam da tensão entre os elementos previamente vistos 

e aqueles que compõe a retórica de base dos discursos sobre a práxis clínica.  Logo, 

partimos neste capítulo de uma exploração dos modos como o corpo do analista foi 

incluído e excluído em um recorte longitudinal das suas menções, ainda que laterais em 

uma breve “história da prática em psicanálise”. O percurso deste tópico amarra, 

reconstitui alguns dos impasses e debates decisivos para a produção das linhas de força 
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nas quais este corpo seria futuramente tematizado. Ao fim apresentamos um modelo das 

possíveis articulações da categoria do corpo do analista, que serão aprofundados nos 

capítulos 6, 7 e 8.  

O quinto capítulo, por sua vez, trata do corpo do analista em homologia ao corpo 

do xamã, a partir da releitura do perspectivismo ameríndio. Ele abre uma frente de 

declinação do modelo apresentado no capítulo anterior, mas com uma proposta crítica de 

revisão da antropologia do corpo no interior da efetivação de rituais transformativos de 

cura. A ancoragem em um sistema antropológico como o ameríndio permite fundamentar 

um conjunto de modos de afecções e desestabilizações das bases identitárias dos 

personagens dispostos na cena ritual, e, consequentemente, estabelecer uma rede de 

amparo aos argumentos e construções propostos nos capítulos seguintes da presente tese. 

Os três capítulos finais se ordenam no entorno da análise e extração de potenciais 

consequências do modo de disposição da categoria de corpo tal qual proposta nos 

capítulos 4 e 5.  

O sexto capítulo trata do corpo do analista nas fronteiras do campo 

transferencial. A via aí percorrida é a de conjugar o corpo com as marcas e traços que 

estão no limite da operação analítica. Tratamos aqui, primeiramente, do corpo de uma 

pessoa, da pessoa do analista, cujas características estão à disposição aos efeitos do 

discurso analítico. Neste ponto, os traços dos quais este é portador, não marcam 

simplesmente um conjunto de elementos neutros prévios a serem modulados pela 

emergência de cada transferência em sua contingência, eles também inscrevem a 

experiência psicanalítica nos atravessamentos dos discursos sociopolíticos que registram 

este corpo em uma linha de tensões que resta à borda da clínica psicanalítica.  

Ainda neste campo das fronteiras ao tratamento analítico, veremos como 

diferentes modos de conceptualização do corpo do analista na cena resultam em distintos 
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discursos sobre como o que fazer com este corpo: da tentativa de controle totalizante de 

sua expressão às excessivas interpretações dos fenômenos contratransferenciais, veremos 

como retomar este debate em termos não binários como encontramos, por um lado, na 

negação do corpo do analista enquanto impureza a ser expurgada, e por outro, do corpo 

deste a responder meramente pelos ecos da esfera psíquica de cada analisante.  

O sétimo trata do que nomeamos como as variantes da presença-padrão do 

corpo do analista. Aproximar o tema da corporalidade do analista aos seus modos de 

presentificação e de retirada no curso de uma cura, é rearticulá-lo no interior da 

constituição dos dispositivos que historicamente tiveram papel primordial na instauração 

da cena analítica. O fato de um corpo dar consistência à transferência, nos leva ao 

questionamento da qualidade de sua presença nas modulações próprias ao dispositivo do 

divá, assim como do silêncio.  

Tratar de seu lugar nesta ritualística que organiza nosso campo de ação, nos leva 

à própria delimitação do que é entregue e do que é retirado na dialética própria à operação 

analítico: veremos como as dimensões desta presença basculam entre a função primordial 

do objeto seio, tal qual postulado por Lacan, e a posição do analista como o próximo a 

auxiliar, aquele está ao lado, ou como Freud nomeou, o Nebenmensch. Localizar estes 

pontos será primordial para o argumento de uma função da presença corporal em 

momentos de travessia, de maior desamparo sociossimbólica do sujeito nos discursos que 

lhe dão estabilidade de posicionamento no conjunto de um laço social.  

O oitavo capítulo, por fim, se centra na noção do corpo disjunto do devir-

analista, corpo indeterminado, corpo estruturalmente transformado pela transferência. 

Tratamos inicialmente de noções que nos auxiliam a nomear modalidades destas 

distorções produzidas pela operação analítica, a saber, as noções de Informe, de Quimera 

e do Unheimlich. Este último nos servirá para cotejar com a noção de Entfremd como 
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tipos de experiências de indeterminação possíveis ao longo de uma cura. Tais 

modalidades nos servem não apenas para dar inteligibilidade às narrativas de analisantes 

sobre suas análises, mas também apreender os modos como ressoam ao analista, como 

alguns relatos trabalhados neste capítulo. Por fim, tratamos do lugar da presença do corpo 

como barreira ao gozo na aproximação com esta noção no modelo dos nós, barreira que 

torna possível a colocação em marcha de um semblante de objeto a sem cair nas 

desorientações potenciais dos efeitos destas deformações transferenciais.  

Tomemos seus termos.  
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2. BREVE REMISSÃO ÀS PREMISSAS EPISTEMOLÓGICAS DA NOÇÃO 

DE CORPO 

 

 

Coisa curiosa a extensão da palavra “corpo”!  

(LACAN, 1966-1967 [2006], p.295) 

 

 

Se para contextualizar as torções e deslocamentos de perspectiva da teoria 

psicanalítica frente à categoria de corpo poderíamos remontar à história do pensamento 

filosófico ocidental – exaustiva tarefa já realizada em obras centrais no tema1 – o enfoque 

aqui escolhido será o de extrair do exercício de uma remissão arqueológica os eixos 

semânticos nos quais esta categoria se sustenta, assim como os modos de valoração – ou 

“desvaloração” (BROHM, 2017), em parte significativa destes – e mesmo rebaixamento 

referencial para a emergência de um solo metodológico e epistêmico em distintas 

discursividades em que foi objeto.  

A obra de René Descartes é um ponto de inflexão incontornável neste debate, 

dada a potência e eficácia de seu pensamento para as balizas epistemológicas do sujeito 

da ciência na modernidade, assim como a reconfiguração correlata dos termos do 

dualismo entre corpo e alma. Entretanto, não podemos deixar de apontar que no retraçar 

destas balizas, o sujeito cartesiano aparece como um elemento entre outros, ainda que 

fundamental, nos discursos sobre a corporeidade.  

 

1 Percurso ao qual poderíamos remeter o leitor a obras como a de Brohm (2017), Vigarello (2009), Le 
Breton (2016).  
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A análise de nosso objeto de pesquisa produz um importante deslocamento do 

significante corpo para o sintagma corpo do analista que, como dissemos, mais que a 

simples adição de um atributo, nos compele a rever a economia conceitual e condições 

discursivas da assimilação dessas duas noções. Se em um momento posterior deste 

capítulo nos deteremos sobre as delimitações e condições de emergência da noção 

cartesiana de corpo, partimos do discurso comum sobre este objeto em suas ressonâncias 

linguísticas e pluralidades semânticas.  

A direção de base neste capítulo está na compreensão de que reconhecer os 

sistemas de montagens simbólicos que dão consistência a tal noção nos permite bem 

localizar a incidência das rupturas psicanalíticas com algumas dessas concepções, assim 

como identificar este substrato que silenciosamente se infiltra nos relatos clínicos sem 

que sejam devidamente conjugados com a extensão da crítica à noção de corpo que 

instaura o campo psicanalítico, enquanto um campo sui generis. Recorrer à historicidade 

das suas construções nocionais, é nos remeter à chave de interpretação das técnicas do 

corpo (MAUSS, 1934) como modalidades de efetivação, de lançar a descoberto (Cf. 

HEIDEGGER, 1953) as redes categoriais convocadas pela circulação deste significante 

flutuante.  

A aposta na dimensão simbólica do inconsciente traz em si uma contribuição de 

método, que seria justamente a de mostrar como uma série de tensões, de ordens 

heterogêneas – não apenas semânticas, mas também sociais, políticas, antropológicas – 

se expressa na superfície das falas e se inscreve no âmago das línguas, como o método de 

Freud já apontava em O sentido antitético das palavras primitivas, de 1910. Uma escuta 

que inclui as bordas do dizer e do dizível, que não tira assim o corpo fora, precisa antes 

reconhecer os limites e dimensões desse corpo. Deste contexto, partimos com a questão: 

com quantas palavras se faz um corpo?  
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1. Da língua corrente aos sentidos sem pressa: fissuras do eixo lexical 

 

As palavras são pequenas casas com porão e sótão. 

(BACHELARD, 1957, p.293) 

 

Corpus, Corps, Body, Körper, Leib e Soma são alguns dos possíveis nomes do 

que aqui buscamos tratar. Cada qual, em seu campo semântico, carrega um conjunto de 

acepções que não apenas nos dão a extensão linguística do termo, como também sua 

riqueza de significação em diferentes culturas, sociedades e formas de vida. Ou seja, para 

além da empreitada filosófica, nos deparamos aqui com o cenário antropológico de 

atualização das distintas modulações desta acepção.  

Como ponto de partida poderíamos segmentar a noção de corpo em três grandes 

campos: (1) primeiramente o corpo como objeto, substancial, cujas propriedades seriam 

apreendidas nos moldes de uma relação pretensamente objetiva; (2) um campo posterior 

presente nos debates milenares acerca distinção entre corpo e alma; (3) e, por fim, (3) um 

uso que se ramificaria em direção ao lugar abstrato do termo corpo, assim como suas 

extensões predicativas.  

Ao tomarmos o corpo pelo primeiro destes conjuntos, corpo como objeto 

material, coisa, substância, teremos em seu campo de determinações propriedades físicas 

e espaciais como volume, massa, peso, superfície, além da sua representação mínima em 

três dimensões: altura, comprimento e profundidade. Por esta acepção, consideradas em 

suas propriedades quantitativas intrínsecas, um corpo é apreendido pelo paradigma das 

ciências ditas duras, como a física, biologia e a química. A expropriação das qualidades 
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das coisas materiais, presentes no projeto cartesiano desde seu Discurso do Método, no 

qual o homem é apenas um “espectador [externo] dos corpos que estão sobre a terra” 

(DESCARTES, 1637 [2011], p.28). Este ponto é bem resumido por Jean Paulhan: “quem 

acusaria um físico de isolar o peso das outras qualidades do corpo que ele estuda e de 

negligenciar o perfume, a cor e o gosto da maçã que ele observa a queda!” (1903 [1945], 

p.96). 

Ainda nesta via, os corpos em sua dimensão física se combinam, se fundem, 

cristalizam, se liquefazem, perdem sua forma, são pressionados, aquecem, se dilatam e 

caem. A retórica que podemos apreender das modalidades de movimento, transformação 

e extensão dos objetos não deveriam ficar indiferentes a um psicanalista. Se a 

materialidade em jogo no contexto clínico é de fato de ordem heterogênea a tais 

postulados, tomá-la como um contra-discurso é um recurso que não apenas já está 

presente ainda que de forma pouco explicita na discursividade psicanalítica, como é 

potencialmente produtora de refinamentos nas leituras das dinâmicas presentes em nossa 

experiência. 

No campo da sua materialidade, algumas acepções contíguas ainda chamam 

atenção: (a) A primeira seria a já conhecida noção de corpo estranho, estrangeiro, “corpo 

que não faz mais parte do organismo ou que foi aí introduzido acidentalmente.” 

(ROBERT, 2011, p.619);  

(b) a segunda poderia ser apreendida a partir de uma expressão do francês ao 

qual, diante da transformação do corpo dito material, nomeia tais efeitos como produtoras 

de um corps volant, corpo cuja ambiguidade entre o atributo voar e furtar é uma das 

marcas da análise lacaniana dos deslocamentos significantes, como presentes em seu 

Seminário sobre ‘A carta roubada’ (Cf. LACAN, 1955 [1998]);  
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(c) teríamos ainda nesta acepção a presença da noção de corpo de delito, como 

o corpo morto, objeto que constituiria e formaria a prova de um delito. Em francês, este 

corpo morto ainda pode ser nomeado como corps flottant, corpo que flutua, em referência 

ao crime que não pode ser ocultado no fundo das águas.  

Portanto, nesta primeira acepção do corpo em si, o corpo determinável, 

objetivável, é um corpo passível de transformações, de entrecruzamentos e trocas com 

outros corpos, mas também o corpo que pode ser estranho a um conjunto, assim como o 

que voa, se furta, cai e morre. Ponto em que já vemos ressonâncias lexicais aos discursos 

sobre o corpo que escuta no “conjunto” do setting analítico.  

 

Partindo para a segunda acepção, certamente a de maior tradição nos escritos 

filosóficos, e mesmo religiosos, temos a presença de uma leitura do corpo como a parte 

material de um ser animado, formando então uma unidade com uma pretensa instância 

imaterial. A oposição à noção de alma ressoa ainda em uma série de atribuições éticas e 

morais que estão na base de uma dada epistemologia ocidental.  

Por esta via, ainda que passível de inúmeros debates diante de tal dualismo, 

como veremos, o corpo é desde Platão considerado como uma forma de prisão da alma, 

um plano falível e mortal da existência, em contraste com a psiquê/alma em sua plenitude 

atemporal e perfeição. O corpo por tal tradição se apresenta como aquele que deve ser 

domado, cujas paixões estariam próximas de um registro da animalidade. Como atesta 

Rousseau, neste tópico, “a consciência seria a voz da alma, enquanto as paixões seriam a 

voz do corpo” (1762 [2004], p.185). 

Os discursos religiosos da ascese e austeridades sobre o plano corporal também 

buscam, em certos contextos, extrair deste último sua qualidade mundana para elevá-lo a 

uma possível aproximação com um plano sagrado, sobrenatural. “Deixar-se levar pelo 
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corpo” seria abrir espaço para que a instância maledicente o tome, se aposse dessa 

existência. Como denota a expressão popular, fica-se com o diabo no corpo, não na alma.  

Nesta primeira aproximação, pode-se dizer que uma interessante inversão de 

paradigma ocorre da acepção precedente para esta: se o corpo em sua materialidade 

marcava a objetividade de um dado, agora, em contraste com a noção de alma, enquanto 

princípio organizador de vivências e pensamentos, o corpo é visto como mera aparência, 

incapaz e mesmo obstáculo para a produção de proposições verdadeiras, estas relegadas 

à alma como substância consistente primeira. Poderíamos dizer que ao paradigma do 

corpo celeste se interpõe o do corpo mortificado da vivência do espírito.  

Neste entendimento, o corpo, por um lado, poderia ser concebido como um 

cadáver que se move, objetivável a partir de uma operação de leitura na qual seu princípio 

movente seria extraído. Este corpo que se faria presente quando enterrado, embalsamado, 

incinerado. Corpos para autópsia seguem como o modelo dos corpos “legados à ciência”. 

Nos termos de Descartes:  

O corpo de um homem vivo difere tanto do de um homem morto 

quanto um relógio ou outro autômato (quer dizer outra máquina 

que se move por si mesma), tanto que é montado e que ele tem 

em si o princípio corporal dos movimentos pelos quais ela é 

instituída (1649 [1979], p.215) 

 Por outro lado, o corpo alheio ao princípio da vida, ou mesmo como 

continuidade existencial aparece na experiência patológica como o estranho interno. Não 

mais o estranho ao organismo, como vimos anteriormente, mas o corpo cuja apreensão 

fica de fora da dimensão cotidiana de sua efetividade. A esta noção pode-se remeter a fala 

de Proust: 

É durante a doença que nós nos damos conta que nós não vivemos 

sós, mas encarcerados a um ser de um reino diferente, com 
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abismos de distância, que não conhecemos e do qual é impossível 

de nos fazer compreender: nosso corpo” (1920 [1994], p.358) 

Quando nos aproximamos do estudo do corpo enquanto organismo, encontramo-

lo captado por diversas disciplinas, da anatomia à fisiologia, passando pela antropometria 

e similares. Tomado por seus membros, pele, esqueleto e articulações, a maquinaria 

corporal segue sendo tomada por um princípio de ordenação contraposto ao da alma em 

sua lógica própria.  

Por este caminho, podemos ainda considerar um campo de observação das 

manifestações externas do corpo, como sua forma, atitudes, gestos, movimentos, beleza, 

debilidade, agilidade, elegância, categorias que remetem não apenas aos modos de uso e 

técnicas corporais, como aos seus cuidados. O princípio de articulação entre o regime 

ético e estético, presente em máximas latinas como a de Juvenal2, “mente sã em corpo 

são” [mens sana in corpore sano], remontam à tradição do cuidado com o corpo como 

necessário à manutenção da noção moral de boa vida.  

Ainda no regime das aproximações morais, encontramos em expressões como 

“dar a cara à tapa”, “estender a mão ao próximo” e “tirar o corpo fora”, uma denotação 

de forte conteúdo moral a partir da qual o modo de presença do corpo ressoaria a posição 

do sujeito ético no contato com outrem.   

Uma expressão francesa introduz nesse campo moral uma forma de 

intencionalidade e de apresentação corporal que pode contribuir ao entendimento da 

noção. Quando uma pessoa se entrega a uma empreitada, com impetuosidade e mesmo 

de forma apressada, atordoante, se diz que o sujeito se jogou à corps perdu, ou de corpo 

perdido, em uma tradução livre. Perder o corpo como parte da entrega a uma tarefa, corpo 

 

2 Poeta romano cerceado e perseguido pelo Imperador Tito Domiciano, ancestral ignominioso 
deste que escreve.  
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que tem sua propriedade e estabilidade colocada em xeque a depender de seu 

envolvimento.  

O corpo como parte orgânica cujo princípio vital regula uma existência ainda 

permite nessa acepção a extensão para corpos animais, vegetais. Nesta via, do que 

sustenta uma vida em sua materialidade, encontramos ainda as partes do corpo, elementos 

importantes a essa discussão. Tomar o corpo como fragmentário, reorganizável permite 

imaginar sua recomposição, como presente em figuras monstruosas como quimeras e 

congêneres. 

O corpo para si, que aqui se apresenta em seus tensionamentos e estranhamentos 

com a noção de si e de próprio, faz do “corpo humano” um campo heteróclito, de distintos 

regimes discursivos e princípios de efetivação existencial. O atributo “humano” já aponta 

para a possibilidade de extensão desse corpo para além do humano. O corpo vivo, nesta 

via, implicado e inconveniente surge aqui atravessado por resquícios morais, como uma 

instância a ser superada como ordem de determinação primeira, assim como, sua lógica 

maquinal abre espaço para conceber suas não unidade potencial – elementos de primeira 

ordem, como veremos no capítulo 4. 

 

Caminhando para o terceiro dos grandes campos aqui citado, a saber o das 

extensões das acepções a noção de corpo, podemos considerar de partida uma apropriação 

abstrata, de onde se lê a parte principal de uma dada coisa. Do corpo de um instrumento, 

um prédio, a uma carta ou mesmo um discurso, o corpo se define aqui como o cerne da 

mensagem, para além de elementos secundários como, no caso de uma carta, datas, 

fórmulas de cumprimentos ou prefácios, notas e agradecimentos. 

Em uma outra extensão do tema, temos o corpo associado à noção de 

consistência. Dar corpo, encorpar, entraria em consideração sobre a espessura das 
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substâncias e objetos. Aqui dar corpo a ideias, a um projeto, pode vir tanto como índice 

da força intensidade que este projeto pode assumir, como à capacidade de tomada de 

corpo enquanto um modo de dar um aspecto sensível, concreto ao discurso. Uma variação 

a tal vertente está na ideia de fazer corpo como produzir uma adesão, uma junção. No 

francês encontramos a noção de fazer corpo com uma ideia ou com qualquer pessoa, 

como denotando uma união por uma ação comum – ampliando os ecos do que se caminha 

em uma direção convergente, como o corpo de baile de Guimarães Rosa.  

 A última acepção dos usos correntes da noção de corpo que encontramos remete 

ao campo abstrato de grupos que formam um conjunto, organizados aos moldes de 

instituições, como assembleias, associações, células, comunidades, grupos, sociedades. 

Do corpo político e seus avatares ao corpo da igreja, ainda que unidos em torno de cristo, 

até o corpo docente ou modalidades de agregação. Nesta trilha, en corps – famoso pela 

homonímia escolhida por Lacan como título do Seminário XX, Encore – remete-se 

diretamente às multidões, como uma unidade de conjunto, uma coletividade indivisível. 

Mas essencialmente um corpo que recebe e tem sua consistência em relação, como um 

corpo ao outro, cuja alteridade interna dá suas coordenadas.  

  

De forma sucinta, podemos dizer que a nesta primeira aproximação encontramos 

alguns movimentos e implicações lógico-discursivas relevantes para o entendimento da 

categoria:  

1. Quando apreendido pelo espectro objetivista, material, o corpo tomado por 

suas três dimensões é compreendido prioritariamente como um conjunto de atributos 

quantitativos dos quais qualquer proposição sobre sua qualidade sensível é secundarizada. 

Entretanto, esta mesma acepção, apresenta uma gama de considerações acerca de uma 

teoria da transformação, tal como bem expresso pelo paradigma do campo da química – 
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e suas combinações, fusões, deformações. Se a psicanálise questiona por princípio o 

primado de um certo positivismo oitocentista, fundado em um materialismo cartesiano, 

ela necessita, pela própria natureza de sua atividade como um método de tratamento, se 

haver e mesmo formular uma teoria da transformação. A tensão aqui presente deixa a 

questão da extensão deste corps volant, como corpo metamorfoseável, em sua leitura da 

terapêutica aí empregada. Ao reduzir o corpo do analista ao em si objetivista, deixamos 

de lado questões como se este entraria na esfera das transformações em jogo? 

2. Tomado pela distinção entre corpo e alma reverberada em discursos 

monásticos e filosóficos, que nos deteremos à frente, o corpo é regido especialmente por 

um conjunto de apropriações morais que rebaixam seu valor. Dos excessos das paixões 

às asceses recomendadas para a purificação epistêmico e divina da experiência, a 

neutralidade e os cuidados com a moderação podem ser lidos como figuras da 

mortificação e silenciamento necessários pelos quais devem passar estes elementos que 

dão voz ao corpo. Mas, por sua vez, é no interior desse conjunto que temos a abertura a 

uma representação da fragmentação e recomposição corporal como limites da 

humanidade. O estatuto quimérico do corpo, aparece como contraface deste corps perdu 

possível diante dos afetos e intensidades possíveis.  

3. A estes dois grandes eixos poderíamos ainda reconhecer nas extensões do 

conceito uma ênfase sobre as modalidades de inclusão nas dinâmicas de transformação. 

O corpo como o que de principal se apresenta em um discurso, como o que dá 

consistência, realização a uma dada ideia, ou mesmo como o que unem os sujeitos uns 

aos outros, são temas caros à psicanálise, seja pelas suas considerações da operatividade 

da escuta analítica, seja pelas efetivações próprias à transferência. O lugar do laço ao 

outro, portanto, em sua extensão simbólica e imaginária nos convoca a não perder de vista 

o papel do corpo aí presente. 
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A abrangência dos limites semânticos e usos da noção de corpo na língua 

comum, se por um lado, nos permite reabrir suas potencialidades de significação frente 

ao fechamento constitutivo da operação filosófica de formar sistemas conceituais lógicos 

e consistentes, cujos eixos que trataremos à frente; por outro, reinsere seus termos na 

história e nas tensões inerentes às formações das línguas. Antes de seguirmos para a 

apropriação filosófica do conceito, a etimologia permite ainda introduzir importantes 

elementos para este trabalho.  

 

 

1.1.  Raízes, traduções e derivas 

 

Ao remontar às raízes lexicais da noção de corpo, especialmente às gregas e 

latinas, para além da distinção com a noção de alma, como veremos, nos deparamos com 

uma primeira oposição importante entre o termo correlato a corpo e o que se entende por 

carne. O latim corpus e o grego soma, de partida, mais que simplesmente responderem a 

uma oposição frente a anima, pneuma ou psiquê, têm em caro e sarx um vasto campo de 

articulações.  

A noção de carne advém do latim caro, carnis (sarx), que por sua vez deriva 

diretamente do termo indo-europeu (s)ker, palavra que denota o ato de cortar, partilhar. 

Tal dimensão leva a carne a significar em sua origem um pedaço de carne animal a ser 

partilhado. Logo, a carne em um sentido etimológico primeiro remeteria a um aspecto 

não humano do corpo, que poderia ser fragmentado e compartilhado.  

Por esta via, ao nos remeter ao contexto bíblico, encontramos na Primeira 

Epístola aos Coríntios, uma separação específica de Paulo entre carne (sarx) e corpo 

(soma). Soma aparece então como “ambivalente, ligado ou ao pecado, rejeitado, ou 



 49 

elevado à gloria da ressureição: o soma pauliniano não tem qualidade própria” (DEPRAZ, 

2004, p.708). Em contraposição, sarx aparece como a fonte da decadência, do pecado que 

precisa ser contido pela lei moral, resíduo mundano e finito, que ligaria os humanos aos 

animais. Por esta via, em João (3:6) encontramos uma oposição entre sarx e pneuma 

(espírito), como dois modos radicalmente distintos de origem e lógicas: “o que nasce da 

carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito”. O corpo (soma), seria a única via 

gloriosa de transformação de si, dado seu estatuto individual e heterogêneo ao de sarx 

que, enquanto infra-individual, apenas seria animada pelo espírito.  

Para Husserl, tal concepção se aproximaria somente a uma noção astênica da 

carne, passiva e dependente de outra dimensão para sua inteligibilidade reacional. Além 

disso, a axiologia do espírito e da carne se sustentaria sobre o regime de valores religioso-

moral da gloria e do pecado. A carne assim entendida estaria à mercê da força do espírito, 

que também poderia transformá-la em carne de vida, carne de glória, e sua a depender da 

relação o Verbo. 

 

Como veremos, a noção de carne não se torna uma categoria no contexto 

platônico-aristotélico e ficará por muitos séculos fora do debate semiológico e filosófico. 

Entretanto, a distinção entre carne e corpo apresenta no alemão um aspecto muito 

peculiar, dada que suas fronteiras reposicionadas no interior do campo semântico da 

distinção entre Leib, Körper e Fleisch.  

O alemão, enquanto “única língua em que se é possível filosofar”, nas palavras 

de Caetano Veloso, é também o solo lexical freudiano, matéria prima de onde a 

psicanálise se nutre para a edificação de seus conceitos primeiros. Aí encontramos a 

noção privilegiada de Leib possuindo duas acepções mais gerais a depender dos termos 

aos quais ele se contrapõe. Ligado a Seele (alma), Leib corresponderia à noção corrente 
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de corpo como lugar organizador da sensorialidade e se inscreveria no campo da relação 

corpo/alma.  

Entretanto, quando o tomamos ligado ao seu par Körper, sua significação se 

inflexiona a reforçar sua filiação à raiz etimológica Leben (vida) e aí denotaria a “face 

vital, fluida, vivida e dinâmica da corporeidade, enquanto Körper indicaria o aspecto 

estrutural o corpo, quer dizer, sua dimensão estática” (DEPRAZ, 2004, p.706). Neste 

cenário e à diferença da primeira acepção, muito frequentemente toma-se Leib como 

carne, ao se enfatizar o aspecto de fluidez vital, enquanto Körper seria o corpo. Mas tal 

transposição encontra dificuldades seja pelo fato de que o alemão tem em Fleisch um 

termo particular para a noção de carne, enquanto carne animal, pedaço inumano a ser 

partilhado, seja pelas incidências conotativas teológicas da noção de carne que tratamos 

acima.  

No interior desses intercruzamentos semânticos, a noção de Leib possui uma 

potência polissêmica para tratarmos da noção de corpo. Em termos correntes, Leib 

designa o ventre, seja de forma literal em expressões como em gesegneten Leibes sein 

(estar grávida), seja em lato senso como o que toca à intimidade corporal no que ela tem 

de vital – harten Leibe haben (estar constipado) – ou de sensorial: am ganzen Leibe zittern 

(tremer com todo o corpo). Ainda neste conjunto, Leib se aproxima de coração (Herz) em 

expressões com Seele, como em mit Leib und Seele (de corpo/coração e alma), e assim 

também denota uma dimensão de Leib ligada ao domínio do sentir, do que aí se organiza 

de afetivo ou do sensorial.  

Quando nos remetemos à etimologia do meio alto alemão (lîp, lîbes), 

encontramos de um lado, o ramo que toca às noções de Leib e de leben, e de outra parte 

de Leib e bleiben. Se a primeira veicula a ideia de um “fluxo vital próprio a todos os seres 

viventes, animando o corpo inerte” (Ibidem, p.707), de outro, temos uma ligação com a 
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moradia, a permanência como acolhimento e intimidade do lugar. A noção de lîp adquire 

ainda um acréscimo em um contexto germânico específico: lîp são os que permanecem 

(die Gebliebenen), que não caem, não morrem no campo de batalha, estes heróis 

escolhidos para subir aos céus. Encontra-se aí a marca da polarização entre vida e morte, 

mas com tal atributo de valor distintivo, no qual o vivo, se por um lado garante a vitória 

de uma contenda, é também o que resta por não ter sido escolhido aos céus. 

De forma reduzida, portanto, a face Leib do corpo é vital, viva. A face inerte é o 

devir-inerte do Leiche (corpse, cadáver) ou a inércia do Körper, corpo sólido, físico e 

material. A extensão deste pode ser colocada nos seguintes termos: 

Falamos assim de corpo (Körper) na ciência física, corpo celeste 

(Himmelskörper) da cosmologia aristotélica ou corpúsculo 

(Körpchen) da física quântica. Enquanto Körper intervém em um 

contexto humano, ele significa estrutura organiza ou complexão 

(Körper-Anlage-Beschaffenheit), estatura ou conformação (-

bau), porte, vestimenta (-hautung) em todo caso sua configuração 

estática, funcional ou quantificável (Ibidem, p.707) 

 Dos dois corpos, portanto, o corpo Leib é o que é refratário ao olhar médico, ao 

esquadrinhamento espacial, à mensuração por scanners e outros instrumentos. Este que 

determina Körper, o organiza, e marca com ele os dois corpos possíveis do alemão, 

corpos que, como veremos nos termos de Heidegger, colocam em suspenso a simples 

divisão entre soma e psiquê. 

A remissão a essas categorias nos insere diretamente a um campo de tensões 

semânticas presentes nos usos das línguas. A noção de corpo, se não se reduz à de soma, 

que analisaremos no contexto das remissões filosóficas, encontra no próprio alemão 

ressonâncias um sistema de desestabilização das concepções mais ordinárias do dualismo 

que reduz o corpo a um substrato mortificado, com uma materialidade e lógica mecânica 

a ser dele objetivada fora de qualquer concepção que considere uma dimensão subjetiva. 
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Vemos, portanto, na disjunção específica entre Leib e Körper um campo de possível 

articulação entre uma corporeidade indeterminada, vital e fluida e um registro extenso, 

delimitável e maquinal. Mais que a redução de um dos lados à noção de corpo, a tensão 

interna entre estas duas acepções será central, como veremos, à conceptualização do 

corpo pulsional em psicanálise, assim como sua retirada às restrições da representação 

anatômico-positivista.  

Deste breve recorrido lexical, podemos caminhar para investigar em que termos 

a temática do corpo se insere no debate filosófico moderno, eixo cujas balizas seguem 

como norteadores para a apreensão cotidiana do conceito. Tomemos seus principais 

momentos. 

 

 

1.2. Balizas de uma apropriação epistemológica: um dualismo instável  

 

Quando partimos para uma apreensão da noção de corpo no interior dos distintos 

debates epistêmicos e semiológicos presentes nos discursos filosóficos, nos deparamos 

certamente com as tensões entre uma perspectiva dualista, no qual René Descartes “deu 

os princípios e que apenas permite conceber uma relação de causalidade entre a psique e 

soma – e uma concepção mais unitária de seu objeto, onde Aristóteles dá as coordenadas” 

(DAVID-MÉNARD, 1995, p.516).  

Entre os pré-socráticos a questão não se coloca nestes termos. A concepção de 

homem subsumida a uma cosmologia estava “estreitamente ligada aí à física dos 

elementos, sua união e separação” (FÉDIDA, 1995, p.529). O debate nasce decerto com 

Platão, em seu entendimento dualista, cujos termos serão revisitados por Descartes com 

a perspectiva de uma franca fundamentação das bases para a produção de uma 
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modalidade de conhecimento próprio ao sujeito da modernidade ocidental. Por este 

caminho, uma definição ampla da noção de corpo em filosofia se encontra próxima dos 

dois primeiros eixos semânticos que vimos acima e pode ser tomada nos termos de “toda 

substância, matéria que se apresenta à percepção como um grupo permanente e estável 

de qualidades, independentemente do sujeito que o percebe. As propriedades essenciais 

são a extensão a três dimensões e a impenetrabilidade, aos quais se une a massa” 

(FONTAINE, 1989, p.490) 

Substância, matéria, percepção, para além de um sujeito, são qualidades que 

serão valoradas e reposicionadas de forma diferencial ao longo da história da filosofia. 

Como veremos aqui, ainda que não haja uma “filosofia do corpo elaborada como sistema” 

(BROHM, 1991, p.397), encontramos entre os esforços de Platão, Aristóteles e Descartes, 

momentos seminais nos movimentos de inscrição das articulações entre corpo e alma.  

No entanto, faz-se digno de nota que uma noção comumente admitida na 

empreitada filosófica seria sua insistente recusa do corpo, no sentido dos princípios aos 

quais um filósofo deveria responder, para se despir de sua própria individualidade, e 

assim ter condições de elevar seu pensamento ao nível do conceito. Não se pensa com o 

corpo, mas para além dele e à despeito de seus termos. Como argumenta Fontaine, cabe 

ao “historiador da filosofia mostrar que o conjunto da problemática não pode ser jamais 

completamente desconectado da questão do corpo e que, no mínimo, parece legítimo 

afirmar que toda filosofia do corpo é inevitavelmente ligada a uma metafisica precisa” 

(1989, p.492). Deste panorama, tomemos os princípios do dualismo em Platão e o estatuto 

que o corpo adquire em sua obra.  

 

 

1.3.  Platão e o corpo como prisão da alma 
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Um termo central para a leitura do regime conceitual da categoria de corpo é 

introduzido pela obra do filósofo grego no interior da sua dicotomia entre corpo e alma: 

antes de se remeter a sarx e pneuma, esta primeira grande apreensão sistemática nos 

escritos ocidentais toma a distinção enquanto soma e psiquê (DEPRAZ, p. 708). Mais que 

simplesmente fazer uma oposição de regimes de existência – ainda que tome o corpo 

como representante do que é transformável e perecível, ao ponto em que a alma responde 

pela permanência e imortalidade – Platão em distintos momentos busca estabelecer um 

sistema para os modos de mútua imbricação e intervenção entre os termos (BRISSON, 

2007, p.37). Entre outros efeitos, tais dinâmicas alterariam decisivamente os caminhos da 

investigação filosófica, ou seja, elas infletem sobre os discursos acerca das condições de 

possibilidade para o alcance de verdades invariáveis, apreensíveis para além das 

aparências sensíveis.  

Em Fédon, diálogo que nos apresenta Sócrates momentos antes de ter sua 

sentença de morte executada, encontramos o filósofo fazendo uma extensa exploração 

das relações entre corpo e alma, em busca do que poderíamos chamar de uma ética da 

alma, ou seja, das condições pelas quais um filósofo poderia assumir este lugar 

enunciativo. Com isto em vista, o diálogo apresenta, já em um primeiro momento, que 

“viver o corpo como tal constitui o contrário absoluto do filosofo, o corpo é o negativo 

do pensamento.” (FONTAINE, 1989, p.490), como detalhado na seguinte passagem:  

És de opinião que seja próprio do filósofo esforçar-se para a 

aquisição dos pretensos prazeres, tal como comer e beber? [...] E 

como relação aos prazeres do amor? E os demais prazeres, que 

entendem com os cuidados do corpo? És de parecer que lhes 

atribua algum valor? A posse de roupas vistosas, ou de calçados 

e toda a sorte de ornamentos do corpo, que tal achas? Ele os 

aprecia ou os despreza no que não for de estrita necessidade? Eu, 
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pelo menos, respondeu, sou de parecer que o verdadeiro filósofo 

os despreza (PLATÃO, Fédon, 9a). 

A recusa de um excesso de cuidado com o corpo por parte do filósofo se justifica 

por esse ser aqui representado como fonte de corrupção, prazeres, apetites, cupidez, 

receios. O corpo é postulado como uma prisão – um túmulo (soma/sema) – que 

atrapalharia a alma e a impediria de chegar à verdade e ao campo das ideias. Um filósofo, 

para ser digno deste nome, precisará então se aproximar ao máximo da condição de morto, 

cujo correlato seria “não dar a menor importância aos prazeres alcançados por intermédio 

do corpo” (Ibidem, 67 a).  

Esta condição marca, podemos dizer, o lugar de legitimação enunciativa para 

grande parte das epistemologias ocidentais, o que justificaria, por sua vez, o comentário 

de Whitehead de que a filosofia ocidental seria constituída por uma série de notas de 

rodapé em torno da obra de Platão. O corpo, como reduto do insano, precisa ser apartado, 

domado, retirado de cena. Em outros termos:  

Ao que parece, enquanto vivermos, a única maneira de ficarmos 

mais perto do pensamento, é abstermo-nos o mais possível da 

companhia do corpo e de qualquer comunicação com ele, salvo e 

estritamente necessário, sem nos deixarmos saturar de sua 

natureza sem permitir que nos macule, até que a divindade nos 

venha libertar. Puros, assim, e livres da insanidade do corpo, com 

toda a probabilidade nos uniremos a seres iguais a nós e 

reconheceremos por nós mesmos o que for estreme de impurezas. 

É nisso, provavelmente, que consiste a verdade. Não é permitido 

ao impuro entrar em contato com o puro (PLATÃO, Fédon, 11 a) 

Nietzsche (1872 [2005]), em um curso dedicado especialmente à obra de Platão, 

demonstra como a filosofia ocidental encontra aí uma verdadeira torção frente ao valor 

da morte em relação à vida: de um lado, haveria uma mudança de entendimento sobre do 

devir das almas após morte, que deixariam de ser conduzidas ao mundo subterrâneo, 
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como o plano do Hades e outros figuras do pensamento grego similares, para serem vistas 

como ascendendo ao céu, e suas remissões apolíneas (Ibidem, p.67); enquanto, por outro 

lado, e correlato desta primeira transmutação, encontra-se uma virada pelo entendimento 

da morte como verdadeira gens inspirador da filosofia.  

Entretanto, o valor negativo do corpo residiria especialmente em sua propensão 

aos excessos do desejo e à intensidade dos prazeres dos quais ele seria sede. Como afirma 

Fontaine, “seria falso afirmar o corpo aí como mal. Ele diria respeito menos a uma coisa 

que a uma direção de existência” (1989, p.491). Neste sentido, o cuidado com o corpo é 

estimulado em A República, a partir de uma modalidade de formação estética e moral que 

levaria a uma relação harmônica de moderação e temperança (sofrosine) entre corpo e 

alma (NIETZSCHE, 1872 [2005], p.124). O incentivo à associação entre as artes da 

ginástica e da música, enquanto formas do sensível que poderiam ser aplicadas à alma, 

elevaria seu domínio da “prática da harmonia”, elemento significativo para o combate 

“contra a intensidade da realidade imediata, dever moral de um filósofo para o grego” 

(Ibidem, p.78).  

Por esta via, os cuidados com o corpo dão a possibilidade de atividade intelectual 

da alma que a ela habita (PLATÃO, Timeu, 87b), enquanto seu instrumento primordial, 

no mesmo sentido que Aristóteles criticará denominando como “um escravo de um 

instrumento animado” (GOLDSCHMIDT, 1970, p.68). Em uma extensão metodológica, 

a observação do corpo do mundo daria a cada um reconhecimento de sua conexão com a 

matéria do corpo do mundo, cuja concepção da regularidade matemática de sua 

constituição aproximam a leitura platônica transcendental dos pitagóricos 

(ARISTÓTELES, Metafísica, 987a).  

O corpo e o campo do sensível, no que concerne à sua apreciação em um campo 

epistemológico, são tomados como uma barreira à apreensão de um registro universal. As 
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Ideias que responderiam a tal noção não são simples conceitos que refletiriam no campo 

do sensível, pois, para além desse plano um saber se organiza justamente pelo o que não 

reside na matéria: a dialética como método de busca para uma proposição universal torna 

a Ideia o “lócus no qual uma definição é possível” (NIETZSCHE, 1872 [2005], p.74). Ao 

corpo resta a aparência e o que não se define no campo de um universal. Nos termos de 

Goldschmidt: 

“O corpo é uma imagem que acompanha cada um de nós, e 

dizemos com razão que os cadáveres são simulacros dos mortos”. 

Toda imagem é deficiente em relação ao modelo. Mas é do 

modelo por sua vez que tem seu valor derivado; as Formas-

modelos enformam e moldam os objetos visíveis que os reflete. 

[...] a imagem almeja uma certa perfeição, mas isso é raro. A 

matéria resta rebelde às injunções do espírito” (1970, p.67) 

O corpo platônico, portanto, no interior de uma metafísica aí fundada, é visto 

como participando ativamente de um campo efetivo da experiência marcado pelas 

imperfeições e toda a retórica de uma ontologia da inconsistência. Como meros 

simulacros de um campo anterior e estruturante como o mundo suprassensível das ideias, 

os objetos do mundo são objetivados pela percepção de forma obscura pelo corpo. 

Sustentar uma proposição que seja verdadeira, que possa ser lida como universal, em 

Platão, implica em uma modalidade de cuidado com o corpo para que, no conter de seus 

excessos, se possa apreender um regime da experiência depurado desse corpo.  

O dualismo platônico, ao erigir um edifício teórico sobre tal dualismo, torna o 

corpo uma instância a ser questionada pela sua apresentação no mundo, assim como, e 

principalmente, como uma dimensão a ser domesticada no exercício da produção de um 

conhecimento verdadeiro e válido. A associação de uma discursividade epistêmica e 

moral não se faz distante da concepção presente ainda hoje sobre práticas de tratamento 

e seus condicionantes.  



 58 

Como veremos, ainda que a psicanálise rompa com os axiomas básicos de uma 

concepção de corpo tributária da fundação de tal dualismo, há uma série de enunciados 

que condicionam os parâmetros de apreensão e leitura da experiência psicanalítica, assim 

como as transformações aí conduzidas no interior de uma direção de tratamento, a 

proposições morais moduladas em termos muito próximos dos que vemos aqui. Ou seja, 

há algo da proposta platônica que persiste em uma forma de articulação da recusa do 

corpo como “matéria rebelde” que macularia a escuta analítica.  

 

 

1.4.  Aristóteles e a forma do corpo vivente como devir  

 

A posição de Aristóteles, não apenas marca um franco contraponto à perspectiva 

platônica, como representa um paradigma fundador de uma compreensão não dualista da 

problemática mente e corpo que, nos termos de Fédida, consistiria na primeira leitura 

sistemática da face “unitária, psicossomática e integrada do organismo” (1995, p.530). 

Pode-se dizer que sua noção de corpo se estende no conjunto de sua obra como um termo 

central e espalhado – de maneira “geometral”, diria Paul Veyne – no interior de múltiplas 

frentes, sendo encontrada nos cruzamentos entre seus escritos dedicados à biologia, 

psicologia, física, metafísica, etc. 

A crítica aos filósofos ditos pré-socráticos introduz um eixo nodal de sua leitura: 

em Partes dos Animais, Aristóteles denuncia que tais filósofos, ao buscar dar conta dos 

princípios da gênese do universo, concebiam uma única matéria primeira, seja a água, 

seja o ar, como “os condicionantes para a produção de todos os corpos da natureza e de 

toda a realidade” (GAUTHIER, 2007, 74). Ora, para ele seriam insuficientes tanto este 
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princípio causal simplista, quanto a limitação das considerações à materialidade dos 

componentes, ao qual contrapõe a razão de que:  

Diante das modalidades físicas de combinação das matérias, é 

necessário aí encontrar um princípio suplementar de composição 

que possa dotar a matéria subjacente de uma organização 

correspondente à função inerente à identidade da coisa produzida. 

[...] a forma não se reduz à configuração da matéria, mas procede 

à mutação profunda de uma matéria disponível e adaptada, de 

maneira a produzir a identidade, a physis própria da realidade 

efetuável (Ibidem, p.75) 

É no conjunto desse debate que sua articulação entre corpo e alma se determina. 

Se a psique, como em Platão, denota um sopro vital, constantemente se referindo à vida 

como princípio, seu alcance e estatuto epistemológico se altera do modo significativo: a 

psique é definida como “a forma do corpo vivente” (ARISTÓTELES, De Anima), forma 

organizadora de sua estrutura efetiva, e que estaria para o corpo assim como a visão está 

para um olho. Nesta via, pode-se dizer que: 

Alma e corpo formam então uma substância única, se bem que a 

alma não saberia existir fora do corpo, mas não é indiferente qual 

corpo que serve de matéria a não importa que alma. É preciso que 

o corpo possua qualidades intrínsecas, que o tornam apto a dotar 

de vida sua alma correspondente. [...] A alma é então o que faz de 

um ser vivente o que ele é, quer dizer, sua essência, sua natureza 

ou sua definição (PELLEGRIN, 2007, p.25)  

A relação interna, intrínseca entre corpo e alma permite ao pensamento 

aristotélico escapar ao dualismo transcendental da filosofia de Platão. Matéria e forma, 

portanto, não existem por si mesmos, como campos abstratos e plenamente independentes 

entre si. Ainda que um intelectualismo possa estar na base de sua filosofia (DAVID-

MÉNARD, 1995), com efeitos para a leitura do corpo aí, as particularidades dessa 
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modulação são incontornáveis para sua apreensão. Em De Anima, o filósofo afirma que 

“cada corpo natural que tem vida é uma substância, e uma substância no sentido de ser 

um composto” (412a 15-16).  

A noção de substância – ousia – articuladora das concepções de corpo e alma, é 

um dos intraduzíveis do grego. Enquanto primeira das categorias do ser em Aristóteles, 

anterior a qualquer determinação predicativa subsequente, a ousia recebe diversos nomes 

– como isto, logos, forma e definição – sendo “ao menos duas traduções consagradas do 

latim ao ocidente cristão: essência e substância” (AUBENQUE, 2009, p.198). Entretanto, 

a extensão desse conceito pode ser delimitada pela consideração de que aí haveria, nas 

palavras do filósofo: 

“Três tipos de substância (ousia): matéria, que em si não é algo 

determinável, um isso (ti esti); em segundo lugar, molde ou 

forma, que é precisamente em virtude do qual algo é chamado um 

isso; e em terceiro, o que é composto pelos dois” 

(ARISTÓTELES, De Anima, 412a 6-9).  

Os corpos naturais, entretanto, incluindo os corpos vivos, fariam parte 

especialmente deste último tipo, posto que seriam dotados tanto de forma como de 

matéria. Logo, para a análise de qualquer objeto ou ser existente faria sentido o 

questionamento acerca destas duas faces, sua forma e sua matéria.  

Entretanto, quando falamos de substâncias vivas, o procedimento de 

especificação de sua forma se daria pela determinação da psique aí presente, psique aqui 

entendida como “as formas pelos quais os corpos naturais que estão (potencialmente) 

vivos.” (EVERSON, 1995, p.171). Por esta trilha, assim como Platão, longe de remeter a 

noção de alma/psique a uma categoria psicológica, como a acepção mais corrente após o 

meio do século XIX, Aristóteles a entende enquanto uma forma de determinação de 

individuação e delimitação de substâncias. Aqui se distanciando da vertente de seu 
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predecessor, o filósofo aproxima a delimitação da psique tanto dos ofícios do naturalista, 

quanto do físico e do biólogo, como podemos ver na seguinte passagem: 

Enquanto princípio causal e formal, é da psique, prioritariamente, 

que deve falar o naturalista; sem alma, a configuração exterior do 

corpo permanece inalterada, mas não estamos mais diante de um 

corpo natural, não restaria mais que um simulacro deste. [...] a 

natureza se diz assim duplamente: segundo a matéria e segundo a 

forma, que não é nada além que o princípio motor e final A 

matéria não se oferece como matéria de um corpo enquanto esse 

último possui a potência da forma que a define como o corpo que 

ele é, munido das funções que devem ser as suas (GAUTHIER, 

2007, p.74)  

Um corpo, por essa via, quando dotado de uma alma enquanto forma, poderia 

ser delimitado como uma unidade ou uma substância individuada. Um corpo seria um 

particular que além de ser contável, denotado por um pronome demonstrativo – como 

‘isso’, ‘este’ – cujo correlato seria ter entre suas características uma diferenciação das 

substâncias informes, teria como condição de seu conhecimento “remeter ao universal 

que estariam atualizados neste particular” (EVERSON, 1995, p.172). Um corpo 

individual, portanto, só seria apreendido pela especificação de sua forma. Aqui uma 

importante crítica à leitura de Platão: 

A visão de Platão, como a maioria das teorias da psique, envolve 

o seguinte absurdo: eles incluem a psique para um corpo, ou 

posicionam isso em um corpo, sem dar nenhuma especificação de 

causa [aitia] – ou seja, das suas condições corporais. [...] eles 

tentam não determinar nada sobre o corpo que a recebe [a psique]. 

Como se fosse possível, como nos mitos pitagóricos, que 

qualquer psique pudesse ser vestida em qualquer corpo – uma 

visão absurda, desde que é aparente que cada corpo tem sua forma 

e molde particulares (De Anima, 407b12 – 24). 
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Ler o corpo na visão aristotélica, portanto, seria entendê-lo como um compósito 

no qual matéria e forma são indissociáveis. Um corpo não é uma quantidade de matéria 

a ser animada por uma psique heterogênea a ele. Um corpo se distingue da matéria na 

justa medida em que pode ser delimitado, determinado pelos processos de causação que 

estão presentes na leitura da psique. Esta, como causa e princípio de todo corpo vivo, está 

na base de sua apreensão da corporalidade.  

As realidades psíquicas ou os corpos sensíveis são como a carne, 

os ossos ou o homem, no qual o conhecimento verdadeiro passa 

pelo reconhecimento da informação de uma matéria por uma 

forma que dela não se dissocia, nem causalmente, nem 

ontologicamente (GAULTHIER, 2007, p.76) 

A matéria, como uma das causas no sistema aristotélico, não seria de importância 

equivalente à forma, posto que “a matéria é uma capacidade do ser, que não se realiza 

senão pela e na forma” (PELLEGRIN, 2007, p.176). Ora, determinar a existência e o 

sentido racional de um corpo vivente, para o filósofo, seria fazer justamente o trabalho de 

reconhecimento das causalidades que estão presentes em sua atualização ontológica. Dito 

de outra maneira, o cerne da apreensão das modalidades da ousia está no estudo da causa 

formal de um lado, que também compreende em seu ato de efetivação as causas eficiente 

e final, e de outro a causalidade material, “em virtude de sua inseparabilidade mesma do 

corpo” (GAUTHIER, 2007, p.75).  

A teoria das causas apresentada por Aristóteles em Física – que foi de grande 

valia para o pensamento lacaniano, tal qual inscrita em seu clássico “A ciência e verdade” 

(1966) – marca a determinação dos corpos a partir de quatro caminhos pelas quais 

podemos entendê-la: “pode-se especificar sua matéria (causa material), especificar que 

tipo de coisa isso é (causa formal), dizer para o que é, a que se destina esta coisa (causa 

final), e finalmente dizer o que a tornou como tal (causa eficiente)” (EVERSON, 1995, 
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p.176). Como dissemos, a psique poderia ser lida como a complexa imbricação das causas 

formais, finais e eficientes, que dotariam de especificação a matéria. Portanto, este 

conjunto de determinações obrigam ao filósofo se remeter, para além da atestação e 

considerações sobre um ser estático, um recurso dinâmico e qualificador.  

A pesquisa natural porta então principalmente sobre os corpos e 

sobre o que os acompanha, seus movimentos, suas alterações e 

suas mudanças recíprocas. [...] é assim que as definições gerais 

que podem ser propostas sobre os corpos, como grandeza que 

extrairia de sua tridimensionalidade sua perfeição (Tratado do 

Céu, I), como profundidade finita (Metafísica), como aquilo que 

é envolvido [enveloppé] pelo tópos (Física) ou limite para uma 

superfície, não tem sentido profundo se não indexado à logica do 

movimento (GAUTHIER, 2007, p.80) 

A leitura da psique como forma do corpo implica justamente a necessidade 

inerente à especificação de um corpo de determinar sua finalidade, sua forma e suas 

potências transformativas, ou mesmo de efetivação de devires. Mais que um simples 

“reconhecimento de uma distinção entre eventos mentais e físicos, o que está em jogo é 

o que entre esses eventos são atualizações de capacidades das coisas vivas e quais são 

alterações no sentido estrito” (EVERSON, 1995, p.172). 

Um corpo nesse sentido, para Aristóteles, seria a particularização entre a 

matéria e um princípio de movimento. Este é justamente o que transforma a matéria em 

algo determinável, ainda que esta, em um estado pré-efetuado, possa ser tida como 

“potência de diferenças que pode se revestir em ato, aumentando sua proximidade com o 

nível da ousia proporcionalmente ao seu grau de determinação que a faz um tode ti, 

possuindo uma natureza autônoma e qualificada”.  

A trilha inaugurada por Aristóteles, portanto, introduz a noção de corpo por um 

viés outro que não a partir de valores moralmente negativos e epistemologicamente 
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dissonantes: à diferença de Platão, o corpo não deveria ser domesticado por práticas 

ascéticas ou de outras ordens, mas antes questionado em suas condições de efetivação, as 

modalidades de causas que o determinam. Constituído por uma substância única com a 

noção de psique, as formas de expressão de um corpo seriam passíveis de uma mobilidade 

quase desconsiderada pelo discurso platônico.  

Como retomaremos à frente, essa modalidade de articulação interna da estrutura 

dinâmica entre forma e matéria, será retomado na démarche freudiana, como princípio de 

uma crítica aos parâmetros epistêmicos do discurso psi presentes ao fim do século XIX. 

Ainda que não esteja referenciado extensamente, a figura de Aristóteles marca um lugar 

central em uma lógica de pensamento não dualista no interior de um debate entre corpo e 

alma.  

Por sua vez, encontramos aí também efeitos sobre uma breve menção da teoria 

psicanalítica do lugar do corpo no interior de um tratamento, posto que é justamente no 

momento de exploração das categorias aristotélicas, que Lacan se aproxima do tema do 

corpo de um agente terapêutico considerado homólogo ao psicanalista (LÉVI-STRAUSS, 

1949), a saber, o xamã. Ao ligar a eficácia simbólica da magia à causa eficiente de 

Aristóteles, o psicanalista francês marca o lugar do corpo do oficiante ritual, no caso o 

xamã, como condição de transformação no interior de um tratamento. Se Lacan toma a 

teoria das causas como uma modalidade de distinção dos regimes de verdade em distintos 

discursos (LACAN, 1966), ligando a psicanálise à causalidade material, enquanto, além 

da magia articulada à causa eficiente, teríamos a religião à causa final e a ciência à causa 

formal, não podemos deixar de assinalar que a teoria aristotélica concebe uma 

indissociabilidade entre tais causas. Desta maneira, flexionando as formas causais à 

perspectiva psicanalítica, além da causa material, que encontraria na linguagem sua 

inscrição, poderíamos questionar sobre como as demais causas se conjugam com o tema 
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da psicanálise e, no caso da presente tese, como a causa eficiente aproximaria de uma 

teoria da transformação a noção de corpo do analista.  

A abertura ontológica deste sistema, em suas possibilidades de articulação das 

noções de devir e de movimento, encontrará em Descartes uma profunda revisão com 

efeitos ao que entendemos como corpo na modernidade.  

 

 

1.5.  Descartes e as peças do maquinário corporal 

 

Quando tratamos da categoria de corpo, de sua inscrição nos saberes e práticas 

que o tomam por objeto no contexto ocidental, nos encontramos, como argumenta David-

Ménard, entre duas tradições filosóficas principais, a cartesiana e a aristotélica, que 

“assombram os que tratam do tema, mesmo quando tentar lhes sobrepor, sem jamais 

conseguir” (1995, p.516). Tal oposição se justificaria pela posição do projeto cartesiano 

diante do tema, posto que, ao retomar o dualismo concebido pela perspectiva platônica, 

o filósofo francês lhe dá os fundamentos modernos desta distinção.  

As noções de esquemas corporais e de imagem do corpo, a 

psicomotricidade, a medicina psicossomática, hesitam entre uma 

perspectiva dualista – onde Descartes claramente deu os 

princípios e o que somente permite conceber as relações de 

causalidade entre psique e soma – e uma concepção mais unitária 

de seu objeto, que é assim também necessária, mesmo que 

desminta a precedente, e na qual a concepção aristotélica de vida 

e de alma como forma organizada do corpo poderia dar os 

fundamentos (Ibidem, p.520) 

Fato é que Descartes não apenas recupera aspectos hermenêuticos de extração 

platônica, como concebe uma profunda revolução intelectual, inaugurada no século XVII, 
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capaz de fundar as balizas da experiência do sujeito da ciência moderna, que terá no 

campo das ideias claras e distintas seu horizonte de orientação e legitimação social. Por 

esta razão, é lugar-comum, desde Hegel, ver nele o pai do espírito moderno e, mais 

precisamente, do racionalismo (GRANGER, 1973).  

Ora, sua ambição universalista, o colocava frontalmente contra a posição 

Aristotélica e toda tradição escolástica daí derivada. Desde a concepção do conjunto de 

teses apresentadas em Meditações Metafísicas – sobre o qual o Discurso sobre o Método 

poderia ser lido como preâmbulo – encontramos um grave esforço para o projeto de 

refundação da filosofia e da ciência, assim como seu deslocamento dos termos 

precedentes, notadamente aristotélicos. E tal dimensão o filósofo francês não negava, 

como podemos ver em uma de suas cartas a Mersenne: 

Eu posso te dizer, entre nós, que essas seis meditações contém 

todas as fundações da minha física. Mas não é necessário dizer, 

se me entende, que para aqueles que preferem Aristóteles talvez 

seja mais difícil de aprová-las. Espero que os que as leiam se 

acostumem insensivelmente aos meus princípios e que 

reconheçam a verdade antes de notar que elas destroem os de 

Aristóteles (DESCARTES, 1641 [2000], p.96) 

O empreendimento encontrado nas Meditações, considerado como único em seu 

gênero na história da filosofia (GRANGER, 1973), é o da realização de um movimento 

caracterizado como “a cronologia necessária dos procedimentos intelectuais que, em 

conflito com os obstáculos sensível, progridem em direção à verdade” (GUÉROULT, 

1953, p.33). Nesta via, toda a metafísica cartesiana é voltada para a busca dos limites do 

nosso entendimento para a extração, no interior deste campo, de certezas imutáveis. No 

interior das considerações sobre o Cogito, este “eu penso”, modelo de pensamento claro 

e distinto, que vemos as primeiras definições sobre a noção de corpo em Descartes. Em 

sua Segunda meditação, na qual o tema é extensamente tratado, encontramos:  
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Entendo tudo o que é capaz de ser delimitado por alguma forma, 

de ser encerrado em um lugar e de preencher um espaço de 

maneira a excluir dele qualquer outro corpo; de ser percebido pelo 

toque, visão, audição, paladar ou olfato; de ser movido de várias 

maneiras, não, é claro, por si só, mas por qualquer outra coisa que 

incide sobre ela. Pois era minha opinião que o poder do 

movimento próprio, e também o de sentir ou de pensar, não 

pertencia à natureza do corpo. Na verdade, costumava me 

maravilhar com o fato de essas faculdades serem encontradas em 

certos corpos (DESCARTES, 1641 [1973], p.101) 

A noção de corpo no sistema cartesiano, portanto, se encontra em uma intrínseca 

relação com os objetos do espaço, seja por sua extensão, seja pelo o que regularia seu 

funcionamento e movimento. Descartes atualiza o dualismo platônico ao propor a “noção 

de corpo e alma como duas substâncias realmente distintas e heterogêneas, irredutíveis 

uma à outra” (FONTAINE, 1995, p.491). A res extensa e a res cogitans tratam de dois 

domínios de organização que, ainda que possam encontrar modos de influência e 

imbricação uma sobre a outra, devem ser marcadamente distintas.  

Concebo plenamente isso que é o corpo (quer dizer eu concebo o 

corpo como uma coisa completa), em que se pese somente que é 

uma coisa extensa, figurada, móvel, etc., ainda que ele lhe negue 

outras coisas que o separem da natureza do espírito; e concebo 

também que o espírito é uma coisa completa, que duvida, que 

entende, que quer, etc., ainda que não pontue que ele tenha em si 

nenhuma das coisas que são contidas na ideia de corpo; o que não 

se poderia fazer, se não houvesse uma distinção real entre o corpo 

e o espírito (DESCARTES, 1641b [2000], p.157) 

À alma, por esta via, estaria remetida toda a experiência do cogito como meio 

de acesso às certezas objetivas, ou seja, às ideias claras e distintas, que, em sua essência 

matemática, apenas poderiam ser de natureza geométrica. “O objeto da ciência”, escreve 
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Gianinni, “serão, doravante, os corpos matemáticos que se deslocam no espaço abstrato 

e homogêneo do Universo infinito e contingente” (2009, p.198).  

Em outros termos, “sua realidade não é formalmente aquela que me é dada na 

ideia que tenho dela pelos sentidos” (GRANGER, 1973, p. 15). Ao corpo estaria 

impossibilitada a faculdade de pensamento. Na “Quinta resposta a Gassendi”, ele enfatiza 

este ponto: “só o espírito é requisitado pelos atos de intelecção pura, pois eu nego 

absolutamente que eu seja um corpo” (DESCARTES, 1641 apud FONTAINE, 1995, 

p.490). A esta dimensão, de sensações confusas e inconsistentes, restaria apreendê-la pela 

lógica da mecânica geral dos corpos. Ao delimitar seu regime de funcionamento à 

extensão, o lugar que ele ocupa, Descartes “designa os critérios de espaço como os únicos 

que permitiriam pensar o corpo e lhe dar sua objetividade física, mas também anatômica 

e fisiológica” (FÉDIDA, 1995, p.530). A distinção entre corpo e alma, nestes termos, 

implica em um ponto seminal de sua radical oposição ao pensamento aristotélico: 

“Contra a Física da Escola, cuja noção de forma substancial é 

interpretada por Descartes como uma confusão entre as ideias de 

extensão e do pensamento: física da finalidade, no qual os corpos 

têm um lugar natural em cuja direção se deslocam, e uma 

perfeição, para a qual tendem. Descartes insiste muito na 

expulsão da finalidade; seu Mundo, uma vez dados a matéria e o 

movimento e determinados pelas leis eternas que Deus lhes 

impôs, poderia perfeitamente constituir-se, tal como o vemos, a 

partir do caos; nenhuma intenção é necessária para explicar sua 

construção. “Pela natureza, diz ele, não entendo absolutamente 

aqui algum deus ou qualquer outra espécie de potência 

imaginária; mas sirvo-me desta palavra para significar a própria 

matéria, enquanto a considero com todas as qualidades que lhe 

atribuí, compreendidas todas em conjunto, sob a condição de que 

Deus continue a conservá-la da mesma forma que a criou” (O 

Mundo, Cap. VIII)” (GRANGER, 1973, p.19) 
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Ora, encontramos aqui uma franca ruptura com o projeto do filósofo grego, pois 

todo um regime de causalidade, como vimos, é revisto em prol da separação entre a 

matéria e o campo que lhe daria uma direção intrínseca, uma finalidade e potência de 

transformação. O mundo cartesiano é um mundo positivo e duro, justamente aquele sobre 

o qual o homem deveria dominar as potências difusas da natureza. Granger ainda afirma 

que o cartesianismo poderia ser visto como a primeira filosofia explicita das máquinas, 

pois, “uma vez estabelecida a certeza de uma ciência positiva, ela consistiria em imaginar 

‘máquinas’ capazes de produzir todos os fenômenos do universo, inclusive os do corpo 

humano” (Ibidem, p.29). 

Toda a busca de Descartes de destituir da matéria e do corpo os traços intrínsecos 

de uma potência ligada à capacidade de produção de estados de espírito racionais, faz do 

sistema cartesiano, assim como vimos no caso platônico, um pensamento que aproxima 

o corpo de sua face mortificada, corpsificada. Sua composição interna irredutível, por seu 

funcionamento maquinal seria então representado pelas figuras do corpo anatômico.  

“Eu me consideraria primeiramente, como tendo um rosto, mãos, 

braços, e toda essa máquina composta de ossos e carne, e neste 

ponto que ela parece um cadáver aquele que eu designo pelo 

nome de “corpo” [...] Eu não sou a concatenação dos membros 

que chamamos de corpo humano [...] Mas o que sou então? Uma 

coisa que pensa.” (DESCARTES, 1641 [1973], p.103) 

O passo cartesiano de descrição do corpo como uma máquina, e sua correlata 

participação na complexa física dos sistemas materiais, tem como consequência tanto 

rebaixamento do valor desta dimensão da experiência, como sua crença na possibilidade 

de plena explicação desses fenômenos. O corpo biológico enquanto corpo máquina, se 

bem compreendido, poderia ser lido no interior da física cartesiana no interior do qual 

não haveria na natureza da matéria e do movimento – os ditos constituintes reais do 
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mundo – nenhum vazio. Se por matéria, pode-se entender “uma extensão compacta, não 

qualificada”, seus deslocamentos, apenas se dariam por movimentações das matérias que 

se fragmentariam e se substituiriam ao infinito, sendo “cada deslocamento de partícula 

inserido necessariamente na permutação em anel de um conjunto de partículas. Neste 

mundo pleno, só há turbilhões de matérias” (GRANGER, 1973, p.19). A filosofia 

cartesiana, portanto, ao refundar o plano da metafísica, produz efeitos para a edificação 

científica não apenas da Física, como de outras ciências dela derivada, como a Medicina, 

a Mecânica e a Moral, cuja indissociabilidade é de suma importância para o presente 

trabalho.  

 

Antes de tomarmos a via da explicitação dos efeitos históricos e discursivos da 

“depreciação cartesiana do somático” (DEPRAZ, 2004, p.709), vale fazer uma precisão 

dos limites da separação dualista entre corpo e alma quando o filósofo francês trata dos 

seus complexos arranjos na experiência comum do homem. Alguns comentadores 

(Fontaine, Milon, Aubenque) insistem no que seria uma leitura com mais nuances sobre 

tal dualismo, especialmente quando se considera o conjunto da obra cartesiana, ou seja, 

tudo o que produziu após o momento primeiro das Meditações metafísicas. Como 

podemos ver no seguinte comentário: 

Em realidade, é antes a união e a natureza da união da alma e do 

corpo que coloca um problema [...] seu projeto antropológico 

repousa sobre a ideia que a descoberta metafisica do ser permite 

salvar a unidade do homem. Nesta via, o tratado das paixões da 

alma é fundador posto que interroga a natureza profunda do 

homem aí recusando se fechar em uma dualidade simplista corpo-

alma (MILON, 2007, p.293) 

Mesmo que esta leitura possa ser matizada pelos argumentos e proposições que 

apresentamos previamente, fato é que no campo das armações e configurações das mútuas 
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imbricações entre corpo e alma, Descartes é enfático ao afirmar que “a alma do homem é 

realmente distinta do corpo, e por sua vez ela lhe está estreitamente unida e ligada, posto 

que comporia uma única coisa com ele.” (DESCARTES, 1641 [1973], p.138). A união 

substancial não impede, para o filósofo, de que ela possa ser claramente distinta. Da 

modulação entre essas duas esferas, temos a noção que nossa alma não estaria apenas 

alojada no corpo “como um piloto em seu navio”. 

Ela lhe é muito estreitamente – e incompreensivelmente – unida, 

de tal sorte que nossas ideias sensíveis não se ligam de modo 

algum às coisas pela relação de cópia com modelo, mas de signo 

com significado. União incompreensível, com efeito, pois mistura 

e confunde o divisível, que é a extensão, com o indivisível, que é 

o pensamento. [,,,] daí, o caráter radicalmente obscuro e confuso, 

mas perfeitamente autentico em seu gênero, da sensação, que 

apreende qualidades e não essências objetivas. Daí, a existência 

do que chama de ‘paixões’” (GRANGER, 1973, p.22). 

A articulação composta entre o mundo material, sensível, e a verdade essencial 

daí objetivável, nos termos aqui colocados, se distancia da visão platônica por não 

apresentar uma participação da efetivação desta etérea em cada substância nos moldes da 

relação entre uma cópia e seu modelo. Ou seja, a necessidade do método filosófico se 

apresenta não para conduzir uma superação da imperfeição de um simulacro, mas para 

interpretar, produzir modalidades de circunscrição do sentido lógico uma realidade já 

dada. A união entre corpo e alma para descartes, “cuja prova incontestável estaria nas 

experiências de prazer, dor e de consciência afetiva” (FONTAINE, 1995, p.492), viria 

antes como um meio de produção de signos “obscuros e confusos” a serem lidos pelo 

espírito. 

O método cartesiano, como meio de acesso seguro a ideia claras e distintas, não 

pressupõe, como no modelo platônico, uma ascese corporal, uma moral do filosofo como 



 72 

medida para purificação de seus procedimentos. Em outros termos, sendo a verdade 

inscrita em um plano lógico matemático, a experiência do Cogito, como base e 

fundamento de uma filosofia da consciência, deve prescindir do cuidado de si em termos 

de moderação e temperança frente às paixões como necessidade para o progresso 

científico.  

Tal reconhecimento decerto coloca em outros termos as investigações sobre o 

vasto campo das paixões. Mais que simplesmente seu valor moral, elas podem ser 

estudadas enquanto “modificações corporais”, cuja regulação estaria em perfeita 

consonância com o que encontraríamos nos animais, mas que teriam frente à alma, nos 

termos de Granger: 

A capacidade de “incitar e predisporá querer coisas para as quais 

preparam o corpo. Introduzem, portanto, a finalidade na 

economia corporal, uma finalidade global, é verdade, e que não é 

infalível, mas que institui, no conjunto, a melhor ordem que se 

possa esperar para nossa saúde. Nesse sentido são inteiramente 

boas, e basta saber como bem interpretá-las e utilizá-las (1973, 

p.30) 

A leitura de uma finalidade no campo do corpo, diferente da noção de alma como 

forma organizada deste corpo, poderia ser aproximada do que hoje lemos por 

necessidades ou instintos que estariam para além da influência de uma causalidade 

psíquica. Para Descartes, estando toda a matéria remetida à perfeição divina, também seus 

movimentos de reorganização no interior do corpo poderiam ser lidos como permitindo 

a uma pessoa melhor conduzir uma busca pela felicidade. Portanto, as paixões no escopo 

de um discurso sobre a moral e o bem viver, não seriam vistas como constantes inimigas 

em potencial a serem vigiadas, em seus termos, “os homens a quem as paixões podem 

mais comover são capazes de melhor apreciar o que de doce tem nessa vida” 

(DESCARTES, 1649 [1973], p.212). 
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Ainda que o estudo da articulação possa contribuir para a edificação da Moral e 

da Medicina, e mesmo que encontremos em Descartes algumas notas que se 

aproximariam de uma possibilidade de comunicação psicossomática (MILON, 2004), 

esta união não permite o caminhar no progresso da investigação Metafísica, posto que o 

regime do corporal é relegado apenas ao reconhecimento de noções obscuras e confusas, 

enquanto um fenômeno menor (BASTIDE, 1972). Ponto do qual se extrai, nos termos de 

Fontaine: 

Não é o corpo que define um sujeito, mas bem o ato puro de 

pensar e julgar; nenhum movimento do corpo, nenhuma sensação 

permite ao sujeito se alcançar, só a efetuação do cogito, atestando 

a presença do pensamento a si mesmo, marca toda distância da 

res cogitans que eu sou em relação à res extensa que é o corpo 

objeto, distante e quase estrangeiro (1995, p.491) 

Portanto, por mais que se pretenda sustentar uma leitura com nuances 

particulares no posicionamento cartesiano, a experiência do cogito, como categoria 

epistêmica e fenomenológica, em sua profunda distinção substancial da referência 

corporal, faz com que seja limitada uma verdadeira articulação entre estas duas esferas. 

O corpo segue sendo uma dimensão subalterna da experiência, uma subclasse das 

possibilidades de conhecimento e de avanço por entre as verdades da filosofia e da 

ciência.  

 

*** 

 

O Cogito como pedra de toque do pensamento moderno no ocidente representou 

a introdução de uma verdadeira revolução visão de mundo, uma Weltanschauung a partir 

da qual referenciamos inúmeras inscrições discursivas da articulação entre corpo e alma. 
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No interior desta cosmovisão, temos ainda associados o desenvolvimento correlato dos 

fundamentos de uma física, de uma fisiologia e de práticas médicas que “tomam o corpo 

como objeto da natureza ou fazer do soma a expressão de uma exclusividade objetiva, 

dando um espaço físico aos fenômenos (como as doenças) nos quais o corpo é o objeto” 

(FÉDIDA, 1995, p.529). Ainda que se possa dizer que o tema da intrincada união entre 

corpo e alma tenha produzido no sistema cartesiano um campo de reflexões médicas, 

espirituais e morais, a redução do corpo à dimensão de um soma inerte, objetivável, o 

coloca diretamente remetido a um regime de causalidades, como dissemos, próprio das 

leis naturais de funcionamento da matéria, sem espaço para a remissão legítima de uma 

causalidade psíquica. O sentido e valor extraíveis de sua ligação com a instância imaterial 

são vistos como negativos, menores frente à positividade de seu funcionamento orgânico, 

autônomo. Nos termos de Fédida: 

A desconexão do corpo [da esfera de sentido] encontra seu 

corolário na implicação do corpo como objeto de saber. A 

representação do corpo é o fato de uma projeção no espaço físico-

geométrico dos sólidos euclidianos. É essa projeção que 

neutraliza o somático (ejeção do corpo fora da vida) e convoca 

secundariamente a cláusula complementar da existência do que a 

gente chama de psíquico (Ibidem, p.530) 

Certamente a consideração pelos modelos topológicos de captação e expressão 

da lógica corporal nos interessa aqui, mas no momento devemos salientar que o modelo 

mecanicista introduzido pela filosofia cartesiana, se por um lado, permitiu um modo de 

“progresso” de uma observação científica do corpo, com inúmeros incrementos na esfera 

dos saberes práticos e técnicos, por outro, conduziu a medicina ao equívoco histórico de 

“reduzir o somático à expressão abstrata e reduzida do corpo vivente” (Ibidem, p.531).  

Ora, desta separação radical realizada pelo Cogito, decorre necessariamente uma 

forma de apreensão de diversos outros fenômenos, incluindo a própria modalidade de 
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funcionamento do psiquismo. Na via do que acompanhamos aqui, argumenta Merleau-

Ponty: 

A atitude reflexiva purifica simultaneamente a noção comum de 

corpo e a de alma definindo o corpo como a soma de partes sem 

interior e a alma como um ser todo presente em si e sem distância. 

Essas definições correlativas estabelecem a clareza em nós e fora 

de nós: transparência de um objeto sem declínio, transparência de 

um sujeito que não é nada mais que ele pensa ser [...] o objeto é 

objeto de parte em parte e a consciência é consciência de parte a 

parte. Há dois sentidos e dois sentidos somente da palavra existir: 

existimos como coisa ou como consciência” (1945 [2011], p.268) 

A psicologia que se instaura a partir deste movimento é tomada em termos 

positivistas, como demonstra Politzer (1928), representando a psique por uma lógica 

mecânica e plenamente apreensível por variedades técnicas análogas às aplicadas para a 

objetivação dos corpos. A premissas do sistema cartesiano, pode-se dizer, conduziram 

historicamente para uma busca de uma psicologia cientificista que procurava “identificar 

a consciência à subjetividade e detalhar (pela mensuração extensível) as funções da 

psique”, que levaram a psicologia, por tal esforço de compartimentação e objetivação, a 

um “verdadeiro efeito de redundância” (FÉDIDA, 1995, p.531).  

Buscamos aqui, portanto, apresentar uma possível abertura conceitual a partir de 

uma retomada crítica das apropriações da noção de corpo reduzidas em suas articulações 

com a noção de psique. Se a psicanálise, como veremos, objetiva romper com esta 

redução do corpo a uma instância mecânica e heterogênea às demais expressões de uma 

subjetividade, retomar os eixos linguísticos desta noção, assim como remontar alguns 

sistemas conceituais nos quais tal noção teve lugar, nos dá categorias para articular o 

corpo para além destes cenários. Entretanto, acompanharemos como o risco do retorno a 

um dualismo preconizado por esta psicologia positiva denunciada por Politzer é flagrante 
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em determinados esferas de conceptualização psicanalíticas, sendo especialmente 

marcada nos discursos que orbitam ao tema desta pesquisa.  

O valor epistêmico e mesmo antropológico de tal empreitada, poderíamos dizer, 

reside na concepção e contextualização histórica e cultural pelas quais conduzimos o 

corpo nestas notas precedentes. Em outros termos, podemos circunscrever este esforço a 

um princípio de método. Como aponta Fédida:  

Se a questão do corpo não é tomada em sua amplitude 

antropológica, ela bloqueia toda possibilidade de sair dos 

dualismos tradicionais e facilita o jogo de teorias paralelistas nas 

quais a indigência e a ingenuidade científicas são bem 

conhecidas. Mas dizer que a questão é, em sua natureza, 

antropológica, é reconhecer que ela concerne um ato de 

fundamento (onde soma e psique não podem apenas serem 

pensados correlativamente), que ele coloca então em causa uma 

relação do homem com o mundo (no sentido de Dasein de 

Heidegger), e que ela conduz a revisar a relação subjetividade-

intersubjetividade-objetividade (Ibidem, p.530) 

Este breve preâmbulo epistemológico nos permite fazer um balanço da 

amplitude e escala das tensões inerentes ao tema do corpo no interior dos princípios 

reguladores do seu entendimento científico e mesmo dentro de uma discursividade do 

cotidiano, como marcado por suas inscrições na língua – esta indissociável, ainda que não 

idêntica à primeira.  

Se ainda não alçamos ao campo referencial derivado de uma antropologia do 

corpo, preconizado por Fédida e ao qual perpassaremos ao longo dessa tese, tomamos 

este solo como um ponto de orientação no qual se insere a emergência da psicanálise, 

como prática clínica e discurso sobre os aspectos tópicos, dinâmicos e econômicos do 

psiquismo, no interior do qual se depreende uma potencial teoria própria do corpo.  
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Entretanto, podemos desde já enunciar que a extração das categorias aqui 

presentes, mesmo não provenientes de um ambiente epistêmico e metodológico inerente 

à disciplina etnológica, nos dá embasamento para evidenciar duas antropologias que 

subsistem ao tema do corpo ao longo das suas modalidades de apreensão: se por um lado, 

temos toda a démarche dualista, com efeitos para um entendimento substancialista e 

inerte da presentificação do deste corpo, por outro, encontramos uma antropologia afeita 

aos modos instáveis de efetivação deste mesmo corpo em uma perspectiva não totalizante, 

cuja categoria de devir inscreve as potencialidades aos quais este se conformaria e 

reduziria suas transformações possíveis. No conjunto da história ocidental das ideias, 

estas antropologias encontrariam de um lado, dadas suas particularidades, além de 

Descartes e Platão, toda a tradição que precede Kant e seus correlatos nos Empiristas, 

como Hume e Locke, e de outro, além de Aristóteles, Spinoza, Hegel, Nietzsche e o grupo 

da fenomenologia, do qual integram, Husserl, Heidegger e Merleau-Ponty. 

Pensar tais sistemas de pensamento – marcantes no interior de inflexões 

históricas e culturais no conjunto da história das ideias no ocidente – como integrantes de 

uma certa antropologia é considerá-los participantes de modos de configuração e 

efetivação de regimes de verdade e produções discursivas essenciais que são articulados 

em determinados momentos históricos. Entretanto, como veremos, a busca de modelos 

para além do da modernidade ocidental, fez com que tanto Freud como Lacan se 

remetessem diretamente a considerações da disciplina antropológica, como meio de 

ancorar seus corpora teóricos. Neste sentido, as potencialidades e limitações de cada 

antropologia requerida serão aqui observadas, com especial atenção para a referência à 

antropologia de Claude Lévi-Strauss na obra lacaniana, assim como os desenvolvimentos 

recentes do Perspectivismo Ameríndio, enquanto uma reconfiguração do modelo lévi-
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straussiano que dará contornos e lastro a elementos da teoria psicanalítica do corpo que 

premiam por tal amparo3.  

Vale ressaltar que neste percurso encontramos uma dupla via de atribuições 

acerca do corpo: (1) seja as modalidades de qualificação, atribuição de suas 

particularidades, sendo decerto mais abrangente e matizado que o modelo positivista 

herda do pensamento cartesiano, (2) seja no interior do debate da sua relação com a 

psique, o campo de disputa moral e epistemológico em que ele é lançado a partir das 

considerações sobre suas ressonâncias e ruídos à possibilidade de enunciação de ideias 

claras e distintas. Estas duas vias, que permitem múltiplos arranjos entre si, repercutem 

decisivamente sobre a noção de corpo do analista, que ora questionamos nesta tese. 

Corpo tratado objetivamente, enquanto res extensa, como um estranho externo 

às suas qualificações quantificáveis, corpo que se transforma ao contato com outro corpo, 

corpo a ser mortificado, silenciado em suas intensidades, corpo obstáculo à escuta 

analítica, corpo que faz laço, corpo enfim que traz uma potencialidade interna de 

transformação. Esta lista improvável, como outras que já apresentamos, decerto segue no 

horizonte de nosso percurso.  

Antes de vermos como o pensamento freudiano se apropria e subverte essas 

categorias, notamos que tanto o corpo como objeto do discurso, quanto o debate sobre 

seu lugar na apropriação enunciativa de uma experiência, encontra no pensamento não 

dualista de Aristóteles uma importante inflexão: ao remeter o corpo à complexa forma de 

efetivação da substância, o filósofo abre a categoria constante tensão interna a ser 

conjugada por seus modos de causação. Se na teoria psicanalítica podemos tomar a leitura 

das causas materiais a partir da hipótese do inconsciente estruturado como uma linguagem 

 

3 Como tratado com especial atenção no capítulo quinto.  
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(LACAN, 1953b), ou de seu recorte a partir da instância sociossimbólica do Outro, todo 

esse debate abre a possibilidade de tomarmos os corpos em jogo na psicanálise a partir 

de outras modulações de causalidade tais quais presentes na proposta aristotélica.  

Este passo não apenas refletiria em uma retomada da apropriação lacaniana do 

corpo do outro no lugar estrutural da causa eficiente, como mencionamos acima, como 

abre espaço a repensar as tensões internas de todos os corpos em jogo no interior de um 

tratamento. Tensões que certamente apareceram, como veremos, e cujos modos de 

negação foram revestidos de um discurso pretensamente epistemológico, ou mesmo 

técnico, cujo fundamento em uma retorica moral de extração platônica – e transmitido no 

dualismo cartesiano – merece uma explicitação de sua extensão e efeitos sobre o tratável 

e o silenciado no escopo das teorias analíticas acerca dos elementos que condicionam 

dinâmica do tratamento.  
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2. FRONTEIRAS DO DE CORPORE FREUDIANO  

 

 

O cenário esquadrinhado até aqui nos permite reconhecer as articulações e 

pontos de tensão que se inscrevem no horizonte de uma apropriação discursiva do corpo. 

Tomá-lo no conjunto das veias e nervuras dos sistemas semânticos e filosóficos 

fundadores do pensamento ocidental moderno, nos levou à constatação de que entre as 

tendências dualistas – aqui representadas por Platão e Descartes – e as não-dualistas – 

cujas coordenadas são dadas por Aristóteles – há um campo de pressupostos que 

organizam modalidades de objetificação deste, de modo a reduzi-lo a uma via 

corpseificada, de um lado, ou inscrevê-lo como potência de determinação, por outro.  Os 

ecos destas chaves epistêmicas alcançam importantes postulados morais e metodológicos, 

como vimos. Eis a conjuntura nas quais vemos o advento crítico da práxis psicanalítica.  

A extração de categorias para a articulação formal de uma experiência, no caso, 

da prática clínica psicanalítica, implica certamente uma contextualização dos seus termos 

tanto ao nível lógico conceitual – mostrando como dos limites do sistema é possível 

apreender novas dimensões, ainda não plenamente vislumbradas –, quanto ao nível 

histórico, genético, explicitando o conjunto de forças e estudos que aludem aos problemas 

reconhecidos e que fizeram parte da formação de tal campo.  

Se nos remetemos prioritariamente à experiência de pensamento de Freud e 

Lacan para a ampliação dos quadros categoriais nos quais trataremos a fundamentação da 

noção de corpo do analista, não deixa de se fazer necessário retomar por quais meios é 

possível aproximar os contornos desta noção nos primórdios da prática e da descoberta 

da psicanálise como um método de tratamento. No presente capítulo iremos retraçar, no 

interior da obra de Freud, as balizas que poderiam ser depreendidas, direta ou 
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indiretamente, os limites de uma revisão global à conceptualização da noção de corpo. 

Ou seja, é do solo epistemológico no interior do qual a categoria de corpo será modulada 

pela predicação, pela articulação com o atributo “do analista”, que trataremos neste 

capítulo. 

Ao tomarmos o percurso do conceito no conjunto da teoria psicanalítica, somos 

impelidos a reconhecer algumas dificuldades inerentes à empreitada, a começar pela 

ausência de uma conceptualização una que delimite a noção de corpo a partir de uma 

fundamentação de seus princípios formais. Como resume Paul-Laurent Assoun, o “corpo 

é o Outro da metapsicologia” (1997 [2015], p.3). A imagem caleidoscópica que se nos 

afigura ao tratar do tema, encontra certamente pontos de diferença entre tais autores, 

como veremos, mas ao qual já podemos salientar uma propensão da leitura lacaniana a 

recusar da dimensão do corpo um princípio de análise, posto que Lacan teria 

“desencarnado a psicanálise”, como critica Henri Danon-Boileau (2013).  

 

 

1. Partida da démarche freudiana: corpos cindidos por um dualismo instável 

 

De partida, pode-se dizer que a emergência da práxis psicanalítica está 

diretamente relacionada a uma profunda revisão do dualismo clássico entre corpo e alma. 

A possibilidade de uma terapêutica pela palavra diante da particularidade dos sintomas 

histéricos tem como condição uma recusa do entendimento de que haveria entre os 

fenômenos corporais e a vida anímica uma relação heterogênea, extrínseca e plenamente 

apartada, como se a cada um destes termos coubesse uma unidade de inteligibilidade 

determinada por lógicas próprias e apenas avizinhadas a outras “partes” da vida total de 

um indivíduo.  
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Se a via da tradição dualista é recusada, não podemos dizer que Freud opera uma 

simples unificação entre estes planos, ou ainda uma prevalência no qual um polo seria 

simplesmente subjugado aos parâmetros do outro. Como vemos, por exemplo, em sua 

discordância da tentativa de Groddeck de fazer um destes dois termos (LINDENMEYER, 

2010). O corpo como uma instância própria é conjugada de diversas formas dentro da 

ambição freudiana de subverter o dualismo no qual se assentava o saber médico do século 

XIX (ASSOUN, 2015). Dentre essas formas, podemos elencar brevemente a posição do 

“corpo na conversão histérica, o corpo erógeno, o corpo pulsional, o corpo narcísico ou 

o eu-corpo, que testemunham sua presença necessária na elaboração do aparelho 

psíquico” (LINDENMEYER, 2010, p.1582). O corpo, por outro lado, não se constitui 

como um conceito formalmente explanado na obra freudiana. Neste sentido, “a 

contribuição freudiana à questão do corpo se distingue precisamente por não se fiar a 

nenhuma intuição do corpo, dotado de limites, mais ou menos determinados. Ao menos 

devemos constatar que não há em Freud uma teoria do corpo próprio sui generis” 

(ASSOUN, 2015, p. 158).  

Entretanto, desde os primeiros momentos do pensamento freudiano, nos 

deparamos com uma influência da via aristotélica no interior deste debate. Schniewind 

(2013) argumenta que um primeiro elemento desta incursão poderia ser denotado pela 

escolha do termo Seele (Alma), para designar a vida psíquica, em oposição ao Geist 

(Espírito), tão presente na aurora da psicologia dita científica de Wundt e no ideário 

filosófico alemão cujo expoente maior estaria na Fenomenologia do Espírito, de Hegel. 

Pode-se dizer aqui que Franz Brentano, um dos mentores na formação de base de Freud, 

certamente teve um papel decisivo na transmissão dos ecos do pensamento aristotélico, 

do qual era um insigne estudioso (HUEMER, 2019). As primeiras linhas de Tratamento 
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psíquico, tratamento anímico4, de 1890, atestam essa posição freudiana, como pode-se 

notar aqui:   

“Psique” é uma palavra grega que em alemão se traduz Seele 

[alma]. Segundo este, “tratamento psíquico” é o mesmo que 

“tratamento da alma”. [...] A relação entre o corporal [Leiblichem] 

e o anímico [Seelischem] (tanto nos animais quanto no ser 

humano) é de ação recíproca, mas o outro lado dessa relação, a 

ação do anímico sobre o corpo [Körper], encontrou pouca 

aceitação aos olhos dos médicos em épocas anteriores. Eles 

pareciam temerosos de conceder uma certa autonomia à vida 

anímica, como se com isso fossem abandonar o terreno da 

cientificidade (FREUD, 1890, p.115-116) 

Seele permitiria a Freud retomar o tema da articulação entre corpo e alma de uma 

perspectiva próxima à presente em De Anima, na qual, a partir dos processos de mútua 

imbricação destas duas instâncias (hylêmórficas) teríamos a efetivação (no sentido de 

Wirklichkeit) da presença de um corpo. Ainda que corpo e alma não sejam idênticos, são 

duas entidades inseparáveis uma do outra, algo que a transcendência da noção de Geist 

não permitia bem articular, nos parâmetros do pensamento freudiano. Körper, como 

vimos, enquanto face mortificada, inerte do corpo, em uma leitura dualista, seria reduzida 

pelos contemporâneos de Freud a modalidades de causalidade irredutíveis ao campo do 

anímico. Em outros termos: 

Freud reintroduz a alma no discurso da psicologia. Uma mudança 

de paradigma insólita e espetacular. Ele apontava aí que seria 

possível utilizar sem cair na ambiguidade espiritualista, 

metafísica ou mesmo religiosa. É possível também restituir o 

aspecto que Aristóteles lhe atribui em primeiro lugar: ser 

 

4 As referências ao texto freudiano foram cotejados com o alemão a partir da coleção 
Gesammelte Werke (1952) – versão digitalizada em freud-online.de –, assim como, quando disponível na 
versão bilíngue das Obras Incompletas de Freud (Autêntica). 
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intimamente ligado ao corpo. [...] A alma [Seele] portanto é mais 

corporal que o espírito [Geist] (SCHNIEWIND, 2013, p.37) 

Ainda que esta aproximação diga de uma vertente de pensamento avessa ao 

simples dualismo cartesiano, ela não faz de Freud um “aristotélico”. Dunker (2011) 

contribui com tal nuance ao argumentar que Seele, no contexto alemão do século XIX, 

tem uma força coloquial significativa. Então segue: “Nos manuais médicos da virada do 

século XIX encontramos o termo Seelenartz para designar o francês aliéniste e o inglês 

alienist physician e ainda Seelenanalyse para designar... psicanalista” (DUNKER, 2011, 

p. 31). Complexidade que denota a posição freudiana frente ao tema.  

Nesta via, podemos tomar a própria noção de pulsão, e “o primado do fator 

dinâmico na realização das formas estáveis” (PORTE, 2002, p.444), como um resíduo do 

pensamento aristotélico na articulação de uma lógica não cartesiana sobre a questão do 

dualismo corpo-alma. Conceito fronteiriço entre corpo e psique, a pulsão permitirá a 

Freud conjugar um nível de determinação dos fenômenos clínicos que trará a uma 

concepção de corpo limites não mais estáveis e rígidos, mas flutuantes e mesmo incertos. 

Ora, como vimos, é na via inaugurada por Aristóteles que temos o corpo essencialmente 

compreendido como uma potência em transformação, corps volant cujas ressonâncias são 

tão caras aos princípios da prática de uma cura pelo discurso.  

Uma modulação dessa questão também nos remete à apropriação freudiana da 

distinção proveniente do alemão entre Leib e Körper, que tratamos acima. Longe de uma 

definição unívoca, o corpo em psicanálise é estruturalmente marcado pela distância e 

alteridade interna entre essas dimensões da corporalidade. Tal distinção explicita um 

corpo fragmentado, em migalhas, cujas bordas e fronteiras não são mais os mesmos de 

um discurso positivista. A tensão entre estes polos, entre um corpo extenso, anatômico, 

aberto à sensibilidade e um corpo que seria o princípio da atividade, dos atos de geração 

da ação encontram ressonâncias para a leitura das pulsões, do narcisismo e do próprio 
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inconsciente na obra freudiana. Assoun (2015), como veremos, ainda dá um passo no 

desenvolvimento deste recorte, mas cujas ressonâncias apreendemos desde já: 

Se o Eu é o corpo (no sentido de Körper, Körperlich), o Isso, lar 

do pulsional, não é o corpo, mas dá acesso ao corpo – no sentido 

de Leib: ‘Nós nos representamos que ele (o Isso) é aberto em sua 

extremidade somática’. [...] A reconstrução metapsicológica da 

corporeidade se fixa no limite que não é outro que o do corpo, na 

costura entre as instâncias psíquicas (p.181) 

A introdução do conceito de inconsciente foi um ato através do qual Freud 

implodia de maneira decisiva um dualismo simplista, uma redução desta dupla via de 

inscrições corporais. Ato, portanto, que torna a psicanálise um discurso irredutível a 

qualquer entendimento organicista e suas derivas nas crenças “psicológicas” ou 

“funcionalistas” (Ibidem, p.31). Aqui pode-se tomar de sob uma nova perspectiva o dito 

freudiano a Groddeck, no qual o inconsciente poderia ser visto como “o elo faltante entre 

o psíquico e o somático” (GRODDECK, 1977, p.44). Para adentrarmos nesta senda, 

tomemos os primeiros desenvolvimentos de Freud sobre a noção de corpo.  

 

 

1.1.  A estranha anatomia imaginária do corpo freudiano  

 

No princípio das investigações de Freud no campo da psicopatologia, desde o 

contato com Jean-Martin Charcot e Ambroise-Auguste Liébault, encontramos na base de 

sua teoria etiológica para os sintomas histéricos, aquela que então ficou conhecida como 

teoria do trauma. Pelos termos desta, o conteúdo ideogênico do sintoma corporal teria em 

sua fundação uma experiência vivida, de caráter eminentemente sexual, de tal forma 

intensa que o sujeito ficaria sem condições de dar uma resposta adequada a tal vivência. 
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O trauma, nesta via, seria sustentado por uma lacuna nas possibilidades de apreensão e 

subjetivação mínima da vivência, dada a distância temporal entre o momento do abuso 

sexual – localizado aqui especialmente na infância – e da sua lembrança posterior, então 

reinterpretada com os recursos da sexualidade plenamente instalada.  

Este modelo, como sabemos, será amplamente revisto por Freud, através de suas 

observações clínicas, e se definirá como um fator determinante para a emergência da 

teoria e prática psicanalítica. O inconsciente e o corpo erógeno estão na base desta 

inflexão. Entretanto, como já notamos, o corpo enquanto lócus de expressões patológicas, 

disfuncionais, entra como o objeto principal sobre o qual o jovem médico vienense se 

debruçará. Como podemos ver na seguinte citação: 

As “zonas histerógenas” são lugares supersensíveis do corpo, nas 

quais um leve estímulo desencadeia um ataque cuja aura muitas 

vezes começa por uma sensação proveniente desse lugar. Tais 

lugares podem situar-se na pele, nas partes profundas, nos ossos, 

nas mucosas, até mesmo nos órgãos dos sentidos. [...] contudo, o 

mais comum é a anestesia da pele. [...] as paralisias histéricas são 

mais raras do que a anestesia e quase sempre acompanhadas de 

anestesia da parte do corpo paralisada (FREUD, 1888, p.47 – 

grifo nosso)5 

O corpo anestesiado, paralisado, que não anda, mudo, oscilante, instável em sua 

mobilidade, este corpo estigmatizado no discurso social desde a idade média (como Freud 

faz questão de retomar através da fundamentação diagnóstica charcotiana), este corpo 

sensível e suscetível à influência de grupos de pensamentos dos mais heterônomos, este 

 

5 E assim segue o argumento freudiano: “demais paralisias motoras encontradas na histeria não podem ser 
relacionadas a partes do corpo, mas apenas a funções, como, por exemplo, astasia e abasia (incapacidade 
de andar e de manter-se de pé); isto ocorre enquanto as pernas mantêm sua sensibilidade, sua força total e 
a capacidade de executar qualquer tipo de movimento quando em posição horizontal – uma separação das 
funções dos mesmos músculos não encontrada nas lesões orgânicas” (Ibidem, p.48) 
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corpo é um corpo estranho, tal como a expressão para o núcleo patogênico do trauma no 

aparelho psíquico (FREUD, 1893). Ainda concebido como um elemento exterior, vemos 

aqui uma primeira inscrição do que no corpo erógeno será concebido como uma 

extrangeiridade interna, um diferente de si, refratário a qualquer autoidentidade. Ainda 

que haja, neste momento da obra, uma flutuação quanto ao estatuto deste estranho na 

determinação sintomática, se estranho interno ou externo, devemos ressaltar que tal 

estranho aparece como um significante especial na articulação do corpo desde esta época. 

Necessário apreender tal estranhamento frente a uma condição de base que seria 

o funcionamento anatômico e fisiológico do corpo enquanto um organismo. O recorte 

desta concepção de corpo, próprio ao olhar médico, entende sua vivência enquanto 

profundamente ligada a um regime de determinação meramente orgânico dos seus estados 

de saúde e patológicos. Que esse corpo estranho possa ter sido reconhecido e questionado 

das raízes de suas manifestações foi o giro preciso para o redirecionamento do olhar 

médico aos seus próprios fundamentos. Nos termos de David-Ménard: “esta maneira de 

permanecer sobre o terreno do corpo-objeto, minando-o, subverteu, pela primeira vez, a 

pertinência do corpo construído pela clínica médica” (2000, p.22). A questão que retorna 

lança luz sobre a teoria que sustentaria seus enunciados, especialmente no que diz respeito 

às leituras de sua ordem causal.   

No cerne deste tópico a teoria do trauma localizaria na cena primária de sedução 

um lócus central para a explicação da patologia. Entretanto, por ser tratada como uma 

cena vivida na infância, esta marcaria a presença de uma vivência não assimilável, de 

sensações estranhas, causadas por um agente, que, mesmo familiar, como muitos o 

relatavam, age fora dos limites a que estava presente no convívio comum. O estranho 

como excesso, intensidade não realizável, entra em cena na base da leitura do sintoma. 

Sua presença retórica nas descrições da gênese dos sintomas, por sua vez, também 



 88 

encontra grandes ressonâncias nos discursos sobre a cena clínica, e, portanto, sobre os 

parâmetros das condutas terapêuticas, como exploraremos no próximo capítulo.   

Todavia, ao nível da semiologia, encontramos na “anatomia imaginária” da 

histeria uma contestação da unicidade e prevalência da anatomia orgânica. A revisão da 

geografia corporal e das marcas da determinação ideativa – simbólica, do campo da 

linguagem, poderíamos dizer com Lacan – começam a ser escutadas na emergente clínica 

psicanalítica. Nos termos clássicos presentes em “Algumas considerações para um estudo 

comparativo das paralisias motoras e histéricas” (1893), Freud escreve:  

A histeria ignora a distribuição dos nervos, e é por isso que não 

simula paralisias periférico-medulares ou de projeção. Ela não 

conhece o quiasma dos nervos ópticos e, por conseguinte, não 

produz hemianopsia. Ela toma os órgãos pelo sentido vulgar, 

popular, dos nomes que eles têm: a perna é a perna até sua 

inserção no quadril, o braço é o membro superior tal como 

aparece visível sob a roupa. [...] paralisia histérica, naturalmente, 

deve mostrar-se ignorante e independente de qualquer noção da 

anatomia do sistema nervoso (p.206 – grifo nosso) 

Ora, a descoberta freudiana aqui, na esteira da clínica charcoteana, estava no fato 

de que se o corpo está à mercê de um efeito discursivo é por que ele próprio é atravessar 

em sua constituição pela estrutura deste discurso, e seus sintomas resguardam certa 

isonomia com a dimensão da palavra. A linguagem recorta esse corpo, “desenha e 

redesenha sobre ele um mapa” (ANDRÉ, 2013, p.5), cuja estranheza interna sustenta os 

pilares de seus conceitos fundamentais. A histeria, por esta via, escandaliza o “corpo 

médico” e é através dela que se pode ser escutada as representações recalcadas que 

ressoavam deste corpo, representações que Freud virá à frente nomear como mensagens 

codificadas, semelhantes a hieróglifos. Nas palavras de Lindenmeyer: 
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Nos estudos sobre a histeria, podemos sublinhar uma referência 

plástica ao corpo. No modelo da conversão histérica, é a arte de 

dar forma ao interior que será constantemente evocada. Interior 

que na elaboração freudiana é sempre ligada à representação dos 

processos inconscientes. Desafiando e subvertendo a anatomia, a 

histeria se apoia sobre certas partes do corpo para construir uma 

outra cena. É essa coreografia inconsciente bem orquestrada 

pelos desejos interditos aos quais a histérica se entrega. A cena 

apresenta no corpo da histérica viria ocultar uma outra (2010, 

p.1582) 

A presença pulsante desta Outra cena no corpo é a pedra de toque da clínica 

freudiana em seus primórdios. Neste sentido, a marca constitutiva da psicanálise seria 

dada no fato de que esta, desde sempre, lidaria com a “presença de uma alteridade 

estrangeira no coração do íntimo próprio de cada um, que é também o íntimo do corpo” 

(VIEIRA, 2015, p.91). A histeria trouxe à psicanálise justamente a possibilidade de 

pensar o corpo como esse teatro vivo, cujo roteiro é preciso decifrar e escutar em seus 

efeitos plásticos significações corporificadas, mas também a pulsação a cada gesto, a cada 

tropeço, de um outro corpo, este segundo corpo que Charcot apontava então desde as 

Leçons du Mardi.  

Na esteira da delimitação deste efeito plástico, a “doutrina da histeria”, como 

Freud a nomeava neste momento, traz decerto questões sobre a articulação da relação 

entre o inconsciente e os sintomas corporais que ficaram por ser escritos em um ensaio 

metapsicológico prometido, mas que nunca veio à luz. O prenúncio do De corpore 

freudiano, no entanto, encontrou um breve desenvolvimento em uma carta a Groddeck. 

Nesta lemos: “uma outra prerrogativa importante do inconsciente, está na afirmação de 

que o ato inconsciente exerce sobre os processos somáticos uma ação plástica intensa que 

nunca é obtida pelo ato consciente” (FREUD; GRODDECK apud ASSOUN, 2015, p.36).  
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No centro do debate desta carta de Freud a Groddeck, como nos lembra Assoun, 

estão justamente as teses propostas em O inconsciente (1915), dentre as quais o 

psicanalista aponta que entre as características deste sistema teríamos “a ausência de 

contradição, os processos primários (mobilidade de investimentos), caráter atemporal e 

substituição da realidade exterior pela realidade psíquica” (FREUD, 1915, p.194). A estas 

quatro características, Freud sugere incluir a “ação plástica sobre o corpo” como uma 

quinta, passo nunca oficializado em seus escritos. O psicanalista francês analisa esta 

passagem: 

O “ato inconsciente” seria decifrável como “ação plástica” dos 

processos somáticos. A plasticidade seria a aptidão do mise en 

forme. E tal é a prerrogativa estética da Leistung 

[desempenho/potência/eficácia] ou ação inconsciente. Ela “in-

forma” os processos somáticos: é nesse ponto de encontro, 

coincidência do ato (inconsciente) e da ação (plástico-corporal), 

que localizamos o efeito físico (2015, p.36) 

No comentário de Assoun encontra-se uma importante distinção entre as 

declinações do corpo entre a ordem do somático, do orgânico e do físico, delimitação que 

nos auxilia a compreender seu comentário. Por orgânico, este entende uma referência a 

um corpo maquinal e disposto à instrumentalidade. A função e disfunção estariam na base 

de um paradigma organicista; o somático, por sua vez, seria uma referência à coisa 

tangível, morta ou viva, determinável e cerrada” (Ibidem, p.30). Um princípio dado que 

estaria na base da leitura ocidental da opacificação e expressão da psique; por fim, o 

físico, também designaria o vivente, mas como o “lugar onde a matéria encontra o ato de 

geração. O corpo como princípio autogerativo”, ou ainda, como o lugar do “empurrar, 

fazer nascer e crescer” (Ibidem, p.32). Neste sentido, pode-se entender que o efeito do 

inconsciente, como um efeito de produção de uma forma plástica sobre os processos 

somáticos, teria pela inscrição do sexual, um consequente desencontro entre o que é da 
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ordem da funcionalidade orgânica e o regime do físico em sua potência de determinação. 

Em outras palavras, como veremos, um modo de articular a apropriação freudiana do 

corpo está justamente nos modos pelos quais a inclusão da sexualidade reconfigura o 

campo de trocas entre somático, orgânico e físico, com ecos para as trocas entre Leib, 

Körper e Fleisch.  

Na passagem freudiana retomada acima, portanto, podemos uma vez mais 

atentar aos ecos da acepção aristotélica do corpo e seus modos de efetivação da matéria. 

O inconsciente como princípio de determinação regularia justamente os recortes e 

desenhos que se inscreveriam na carne, estes abertos a rasuras e reescritas, efetivações 

próprias de in-formação deste corpo. Neste rumo, pode-se dizer ainda que a amplitude 

desta “efetivação” – enquanto realidade efetiva, Wirklichkeit – se estende com a 

“descoberta da sexualidade infantil, contígua e retomada na história dos adultos, que 

fazem o corpo erógeno ganhar sua autonomia.” (DAVID-MÉNARD, 1995, 531).  

Entretanto, a partir dos anos de 1910, encontramos Freud distanciando cada vez 

mais esse lugar do fenômeno corporal como restrito a uma forma de representação, 

simbolização anterior. Em Considerações gerais sobre o ataque histérico (1909) temos 

uma formulação que atesta esse afastamento:  

Os ataques [histéricos] não passam de fantasias traduzidas para a 

esfera motora, projetadas sobre a motilidade e presentificados 

[dargestellt] por meio de pantomima. É verdade que as fantasias 

são inconscientes, mas, com exceção desse detalhe, são da mesma 

natureza das fantasias que podem ser observadas diretamente nos 

devaneios ou que podemos inferir da interpretação dos sonhos 

noturnos. Muitas vezes um sonho pode substituir um ataque, e 

ainda mais frequentemente explicar o mesmo, já que a mesma 

fantasia se expressa de formas diversas no sonho e no ataque 

(FREUD, 1909, p.207) 
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A pantomima que figura, que expressa uma cena de gozo, indicaria aqui a 

extensão da plasticidade do corpo erógeno, este que pode ser lido nos moldes de uma tela 

sobre a qual as cenas seriam projetadas, realizadas, no sentido de dadas a ver, sem que 

sua significação possa ser reduzida a um recobrimento significante. David-Ménard, por 

essa via, sintetiza:  

Neste écran temos cenas presentificadas além do dizer. Figuradas 

(dargestellt), quer dizer, presentificadas, atualizadas e colocadas 

em forma [mise en forme], como fazem as artes plásticas. Os 

sintomas histéricos designam então a articulação e a disjunção do 

corpo erógeno em relação à simbolização, que dizer à 

representação do desejo. O gozo que se realiza em um corpo, 

excede sua própria programação significante (1995, p.532). 

A possibilidade de pensar este lugar do excesso e da articulação do prazer como 

excedendo toda representação já estava no pensamento freudiano desde o Projeto para 

uma psicologia científica (1895) – a partir do qual Freud começa a esboçar uma leitura 

do curso ontogênico no campo do qual suas investigações clínicas poderiam se articular 

em uma visão global dos processos de subjetivação e adoecimento. As bases para um 

conceito como o de pulsão começam a se estabelecer a partir da necessidade de 

fundamentar os caminhos pelos quais os sintomas fazem pontes de ligação entre a psique 

e o corpo, e é aí que encontramos uma segunda grande dimensão da concepção freudiana 

do corpo.  

 

 

2. As fronteiras movediças e os caminhos da pulsão 

 

O conceito de pulsão está nos fundamentos, na base da noção psicanalítica do 

corpo erógeno. É tal sua pertinência que não seria demais dizer que este conceito que 



 93 

Freud opta por aprofundar no texto inaugural de seus escritos de Metapsicologia, torna 

tangível os processos que “fundam a especificidade da clínica psicanalítica em relação a 

outras formas de cura, tratamento, terapia. Podemos dizer que a teoria das pulsões está 

para a psicanálise, como a Anatomia e Fisiologia estão para a Medicina” (DUNKER, 

2013, p.155). Pedra angular da psicanálise, a introdução da noção de pulsão opera um 

“verdadeiro colapso das ditas fronteiras corporais” (CHABERT, 2013, p.98). Ou ainda, 

como anuncia Assoun (2015): “desde Freud, não há mais o Corpo, mas os circuitos 

pulsionais, narcísicos, pro-jetados e mortificados” (p.XIII). Considerado por Lacan como 

um dos quatro conceitos fundamentais da psicanálise, a pulsão teria como efeito 

desestabilizar toda e qualquer leitura dualista de uma pretensa distinção entre corpo e 

psique.  

O corpo estaria presente além da função biológica, pela ação do 

sexual na e com as manifestações corporais que ela engendra. 

Nesse movimento em ação, há em primeiro lugar, a posição do 

conceito de pulsão para dar conta da dinâmica complexa na qual 

o psiquismo e o corpo se encontram imbricados. Com o conceito 

de pulsão no desenvolvimento freudiano, o lugar do corpo é 

sublinhado ao mesmo tempo como fonte e meio de descarga e 

satisfação libidinal. Seu engajamento na construção psíquica 

através das suas partes utilizadas nas pulsões parciais, e 

consequentemente o corpo como um todo, o lugar nas cenas 

fantasmáticas e imaginárias mais arcaicas (LINDENMEYER, 

2010, p.1583)  

A articulação do conceito começa a partir de uma exigência epistemológica para 

a explicação dos mecanismos pelos quais se equivaleriam, ou processualmente poderiam 

se correlacionar a energia orgânica sexual e a energia psíquica sexual, já aí denominada 

libido (FREUD, 1894). Este lugar de transição e dinâmica marca, portanto, os primórdios 

da sua face conceitual. 



 94 

A escolha do termo Trieb, como objeto de extenso debate de tradução na história 

da teoria psicanalítica, carrega já consigo esta denotação dinâmica, de um movimento que 

é inerente ao conceito. Termo comum no léxico alemão, Treiben significaria “colocar em 

marcha, em movimento”, e tem em seus primeiros momentos o sentido de 

“impulsionar/dirigir o gado”. A amplitude das significações possíveis do termo passa 

ainda pelo “germinar, brotar, desdobrar e ramificar no conjunto da ordem natural das 

plantas”, além do trânsito pela noção de “impulso, tendência, propensão, inclinação e 

instinto para animais e humanos” (PORTE, 2002, p.445), assim como “força motora” em 

física, entre outras declinações. De forma sucinta, a noção linguageira de Trieb pode ser 

lida como “o princípio motor inerente nos organismos vivos que subjaz, em última 

instância, a todas as suas ações. Uma pulsão é atividade” (Ibidem). Ora, vemos aí não 

apenas uma ressonância da herança do romantismo alemão, haja vista seu lugar especial 

na poesia de Schiller – reiteradas vezes evocada por Freud – como também uma posição 

muito similar ao conceito grego antigo de physis, cuja acepção e dinâmica foi tão 

enfatizada no modo aristotélico de a reler. Nesta via, encontramos: 

 Todo o que se agita em nossa vida anímica e tudo o que se 

expressa em nossos pensamentos são derivações e representações 

das pulsões multiplas que são dadas em nossa constituição 

corporal [leiblichen Konstitution]. [...] Todo impulso com caráter 

de desejo, que surge das fontes de energia pulsional, deve ser 

submetido ao exame das mais altas instâncias de nossa alma e, 

não sendo aprovado, é rejeitado e impedido de exercer influência 

sobre nossos movimentos – isto é, de ser posto em execução 

(FREUD, 1932, p.205). 

O fluxo pulsional, podemos dizer, constitui para a teoria analítica não apenas um 

modelo conceitual para descrever e tratar das modalidades de adoecimento e formação 

sintomáticas, como para dar conta da qualidade, quantidade e direção da força que 
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sustenta o viver6. Lugar limítrofe, entre o si-mesmo e outro, entre vida e morte, a pulsão 

recebe o tom de sua particularidade na seguinte definição de Três ensaios sobre a teoria 

da sexualidade:  

Por “pulsão” podemos entender, a princípio, apenas o 

representante psíquico de uma fonte endossomática de 

estimulação que flui continuamente, para diferenciá-la do 

“estímulo”, que é produzido por excitações isoladas vindas de 

fora. Pulsão, portanto, é um dos conceitos de fronteira [Begrieffe 

der Abgrenzung] entre o anímico [Seelischen] e o corporal 

[Körperlichen]. A hipótese mais simples e mais indicada sobre a 

natureza da pulsão seria que, em si mesma, ela não possui 

qualidade alguma, devendo apenas ser considerada como uma 

medida da exigência de trabalho [Arbeitsanforderung] feita à vida 

anímica [Seelenleben]. O que distingue as pulsões entre si e as 

dota de propriedades específicas é sua relação com 

as fontes somáticas e seus alvos. A fonte da pulsão é um processo 

excitatório num órgão, e seu alvo imediato consiste na supressão 

desse estímulo orgânico [Organreizes] (1905, p.153) 

O conceito de pulsão se impõe, portanto, na fronteira entre o corporal e o 

anímico. Mais ainda. Ele é em si, como assinalará Freud em 1915, um Grenzbegrieff, ou 

seja, um conceito-fronteira. O efeito de dobradiça que esse conceito opera sobre as 

dimensões do corpo e da psique tem ainda um outro valor quando o conjugamos com as 

noções de corpo que acompanhamos até o momento. A pulsão, podemos dizer, recobre a 

distância estrutural entre as esferas do Leib e do Körper. As fronteiras aí não são dadas 

de partida, mas montagens concertadas pelas experiências de um sujeito e das marcas 

oriundas destas. Leib não se resume ao Körper, e vice-versa. As fronteiras instáveis, como 

 

6 Em carta a Fliess este escreve: “Nós partilhamos as coisas, como dois Schnorrers....; você, a biológico, 
eu o psicológico [...] Não posso coletar fatos que não sejam pertencentes ao domínio psíquico, como você 
ao domínio orgânico [...] O domínio intermediário devia estar atravessado por uma hipótese” (p.321)  
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bordas vacilantes, ou ainda como os limites de um litoral, recebem suas determinações 

desse complexo instável designado pela pulsão.  

Temos aqui mais uma insígnia da ruptura freudiana com um dualismo ordinário, 

que localiza na esfera corporal a presença de um cadáver movente, destituído de valor 

para qualquer juízo que não esteja restrito ao seu campo autorreferente de determinação, 

pretensamente apartado e apartável de outras dimensões da vida de um indivíduo. A 

pulsão subverte qualquer tentativa de leitura do corpo como “morada aprisionante da 

alma” ou de “navio a ser pilotado”, como nas metáforas de Platão e Descartes.  

Entre 1905 e 1915, Freud praticamente repete termo a termo a definição da 

pulsão, entretanto, inverte a ordem dos elementos Körper e Soma: endossomático se torna 

endocorporal; e a díade psíquico-corporal se inflete em psíquico-somático. Ora, parece 

haver aqui uma aproximação entre essas duas dimensões conceituais, mas que, justamente 

pela abertura e indeterminação própria do sexual, dependem de Leib para sua efetivação. 

Em outras palavras, o estímulo orgânico impõe uma exigência de trabalho à psique, que 

seria como que impulsionada e, de alguma forma, direcionada justamente pela batuta de 

Leib.  

A “excitação de órgão” [Organreizes] aí descrita, viria como um importante 

componente para a leitura da produção de sintomas na histeria. Em Fragmento de uma 

análise de histeria, também de 1905 e no qual encontramos o paradigmático Caso Dora, 

Freud apresenta uma metáfora importante sobre a plasticidade do campo corporal: a 

formação de uma conversão histérica estaria no mesmo plano da formação de uma pérola, 

em outros termos, a excitação orgânica estaria para o sintoma histérico, como o grão de 

areia para a pérola. Esta excitação é fixa, pois ela concerne a uma região do corpo que 

“conservou a significação de uma zona erógena para a jovem moça” (FREUD, 1905b). O 

processo conversivo denotaria uma faceta do sujeito do inconsciente como aí ostrificado. 
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Retomando a metáfora em Sobre a masturbação, Freud acrescenta que frente à excitação 

do material orgânico, sua região é “então psiquicamente selecionada e recebe um 

‘revestimento psíquico’, de maneira que, falando de modo geral, o núcleo do sintoma 

psiconeurótico – o grão de areia no centro da pérola – é formado de uma manifestação 

sexual somática” (FREUD, 1912b, p.254).  

Se aqui vemos as condições nas fronteiras do somático desse processo 

transformativo de produção de sintomas, decerto ele necessita ser conjugado com o 

quadro multifatorial do modelo presente na Conferência XXIII, acerca dos caminhos das 

formações sintomáticas, no qual, um elemento central na dinâmica da operação pulsional 

é justamente o conceito de fixação (Fixierung). Tal dinâmica é apresentada como “um 

modo de satisfação da pulsão que atesta o narcisismo secundário próprio das neuroses 

[...] o ponto de fixação seria assim um estilo singular da pulsão, uma resposta ao mesmo 

tempo única e universa ao problema da castração (DUNKER, 2016, p.193). Esta noção 

apresenta um organizador do que seria uma versão freudiana de uma psicopatologia, dada 

que para este a disposição a uma dada modalidade de afecção patológica poderia ser 

inscrita em uma tensão entre as marcas das experiências passadas, transmitidas 

filogeneticamente, e as vivências que determinariam este curso no conjunto da história 

de um dado indivíduo.  

Tal plasticidade do corpo erógeno, homogêneo à articulação do desejo e próprio 

ao campo do humano, está presente nos eixos heterogêneos a partir do qual Freud inscreve 

a particularidade da pulsão, a saber: pressão, meta, objeto e fonte da pulsão. Todos termos 

que concernem ao corpo (DAVID-MÉNARD, 1995). O primeiro destes denota “o fator 

motor, a soma de força e/ou a medida de exigência de trabalho”. Derivados da 

termodinâmica esta definição implica que “toda pulsão é uma parcela de atividade”; a 

meta seria sempre idêntica, “a suspensão do estado de estimulação junto à fonte 
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pulsional” e a “satisfação parcial” a ela ligada. Ambos os termos “precisam o discurso 

freudiano sobre o gozo e a ordem do movimento” (Ibidem, p.531).  

O objeto por sua vez, seria aquele “junto ao qual ou através do qual, a pulsão 

pode alcançar sua meta”. Poderíamos dizer, mais acuradamente, que é através dele que a 

pulsão busca sua meta, enquanto satisfação plena que seria estruturalmente interditada. O 

objeto é o que há de “mais variável na pulsão, não estando originalmente a ela vinculado, 

sendo a ela apenas atribuído por sua capacidade de tornar possível [parcialmente] a 

satisfação” (FREUD, 1915, p.27 – acréscimo nosso). Este ponto, em oposição ao instinto, 

cujo padrão cíclico de comportamento seria desencadeado por objetos mais ou menos 

determinados através de uma herança genética, torna o campo do humano aberto a 

múltiplas possibilidades. A pulsão é circunscrita em seu cerne por essa disposição 

perversa polimorfa, ou seja, “qualquer lugar do corpo pode vir a ser uma zona erógena, a 

partir do momento que uma pulsão a investe” (CHEMAMA, 2004, p.68). Disposição que 

tem nas transgressões (Überschreitungen) e excessos/levantes (Ausschreitungen – com 

Auss- denotando um movimento para o exterior) o compasso de sua presença (FREUD, 

1905b).  

Por fim, a fonte da pulsão seria “o processo somático em um órgão ou parte do 

corpo [Körperteil], cujo estímulo é representado na vida anímica pela pulsão” (FREUD, 

1915, p.27). Este ponto, que como veremos será central na apropriação lacaniana, 

corresponde para Freud um limite à psicanálise, posto que “o estudo das fontes pulsionais 

já não pertence à psicologia [...] pois só a conhecemos na vida anímica por causa de suas 

metas” (Ibidem, p.29), sendo então passiveis de inferência a posteriori. David-Ménard 

resume da seguinte forma: 

A fonte nomeia a contiguidade dos lugares do corpo concernidos 

pelas funções de troca com aqueles que podem vir a ser zonas de 

prazer. As bordas externas ou internas dos órgãos podem devir 
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erógenas se elas se organizam em um circuito que se liga a um 

objeto (1995, p.532) 

Entre as consequências dessa definição freudiana, podemos dizer que está a 

multiplicidade inerente das pulsões, dado que suas origens e objetivos são muito 

numerosos, além da sua quase impossibilidade de unificação, posto que os objetivos 

parciais são heteróclitos entre si, compostos como de uma montagem de peças 

surrealistas, e, por fim, a precariedade de seus avatares, dado esse caráter móvel e incerto 

de seus destinos (CHEMAMA, 2004).  

Se em As pulsões e seus destinos estes eixos são caracterizados, vemos aí 

também toda uma gramática própria à pulsão em sua articulação com as formações do 

inconsciente são descritas. Tal gramática recebe atenção particular de Freud, posto que 

organizam modos de inclusão dos objetos – e mesmo do Outro – no seu circuito pulsional, 

modulações que recebem de seus termos lógicos a possibilidade de articulação entre 

sujeitos e seus predicados. De forma sucinta: 

A pulsão inclui qualidades plásticas e construtivas tais como a 

variabilidade (do objeto) e a combinatória (entre meio, meta, 

pressão e fonte), mas a pulsão conota também predicados 

coercitivos tais como pressão constante, incondicionalidade da 

satisfação como meta, inalterabilidade (fixação) e 

inexpugnabilidade. A combinação entre determinação e 

indeterminação da pulsão aparecera ainda no conceito de 

entrecruzamento pulsional, por meio do qual um único objeto 

determinado se presta a satisfazer diferentes pulsões 

indeterminadas (DUNKER, 2013, p.143) 

A já conhecida revisão freudiana da teoria das pulsões, assim como a inscrição 

desta no conjunto da segunda tópica que ganha corpo a partir dos anos de 1920, torna 

ainda mais flagrante a posição da indeterminação neste entrecruzamento pulsional 

(Triebverschänkung). A divisão entre pulsão de vida e pulsão de morte, cujas naturezas 
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as figuras gregas de Eros e Thanatos denotam, marcam a estranheza interna, certo 

Unheimliche próprio da pulsão. A tensão íntima do orgânico cujo caráter paradoxal é 

descrito pela emergente releitura da sua teoria da pulsão. É neste sentido que Freud aponta 

que “as naturezas das pulsões são a expressão de uma certa inércia e elasticidade do 

orgânico” (1923, p.251). Temos aqui um ponto a ser diferenciado da démarche lacaniana, 

como veremos à frente. Nesta via, nos diz Assoun: 

Entre Eros assim entendido, seria a forma elástica do orgânico, e 

Thanatos sua “potência de inércia”. Mas o lugar mesmo da 

desintrincação pulsional seria a divisão do orgânico consigo 

mesmo: não podemos encontrar fórmula mais radical da 

morbidade física inconsciente (2015, p.185) 

A forma como a introdução da pulsão de morte é fundamentada por uma série 

de imagens e razões de ordem biofisiológica, nos limites do apreensível pela chave teórica 

psicanalítica justifica a remissão ao campo do orgânico como ponto nodal da distinção. 

Todavia, a radicalidade da incursão freudiana não significa uma recusa das teses sobre o 

corpo apresentadas até então, como podemos ver pelo modo como conjuga este novo 

modelo das pulsões com a recém-criada segunda tópica. Em A questão da análise leiga, 

nos deparamos com a seguinte passagem: “uma tal perturbação corporal [korperliche 

störung] pode afetar a vida pulsional no Isso [das Triebeleben im Es] e acrescentar a 

intensidade pulsional mais além da fronteira que pode sustentar o Eu” (1926, p.225). Ora, 

a localização do Isso como ponto de fronteira entre o que é da ordem do corpo e do 

apreensível pela psique resguarda uma importante distinção quando tratamos da noção 

entre Körper e Leib. Retomando Assoun: 

Se o Eu é o corpo (no sentido de Körper, Körperlich), o Isso, lar 

do pulsional, não é o corpo, mas dá acesso ao corpo – no sentido 

de Leib: ‘Nós nos representamos que ele (o Isso) é aberto em sua 

extremidade somática’. Freud diz literalmente que ele seria 
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‘aberto, em seu fim, contra o somático (gegen das Somastiche). 

[...] Das três instâncias, o Isso é seguramente o candidato mais 

sério a incarnar o gozo corporal (2015, p.181) 

Esta citação aponta primeiramente para a abertura do aparelho psíquico a um 

registro corporal, tal qual marcado no cerne da instância do Isso. A própria escolha 

freudiana de um pronome demonstrativo indefinido já assinala um princípio de 

indeterminação inerente à segunda tópica, e prenunciada pela introdução da categoria da 

pulsão de morte. Que aí se encontre o campo de um gozo para além das fronteiras da 

organização psíquica, como no registro do místico7, também aponta para o limite das 

condições de denotação e descrição do modelo psicanalítico. O Isso, portanto, viria como 

a sustentar essa face do Leib no aparelho psíquico, mas cujas ramificações se 

encontrariam ainda, como veremos, no campo de Fleisch, como a carne no limite do 

inorgânico e do campo de Körper, aqui avizinhado do Eu. Esta última, por sua vez, é 

central para este trabalho de base sobre a noção de corpo em Freud. Tomemos seus 

pontos.  

 

 

3. A corpografia superficial do Eu 

 

A distinção operacional que aqui propomos não se efetiva nos moldes de uma 

relação de exclusão mútua entre os termos. Como veremos adiante, a articulação de cada 

um desses eixos inscreve ainda pontos de confluência e intersecção significativas para o 

quadro de uma possível teoria do corpo em Freud. De partida, as descrições do corpo tal 

 

7  Adiante, Freud descreverá a experiência mística, como “a obscura percepção de si do reino que está fora 
do Eu, no Isso” (1938, p.302) 
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como recortado na histeria já recebem uma série de adjetivos que denotam esse lugar 

privilegiado da superfície. A histérica aí, nos diz Assoun, “faz como se a anatomia não 

existisse, mas pelo fato que ela sabe jogar com a anatomia, fomentar os sintomas que 

instituem uma audaciosa geografia corporal” (2015, p.49). É neste sentido que lemos a 

afirmação de que o desejo viria “desfigurar o corpo de Anna O” (VILLA, 2013, p.42).  

Geografia, cartografia, recorte, desenho, mapas, fronteiras imaginárias, o figurar 

e o desfigurar, a plasticidade de expressão e outros termos assinalam a prevalência da 

apreensão estética como um modo subjetivação particular e, consequentemente, de uma 

semiologia inerente à clínica analítica. Desde os primeiros instantes, Freud já suspeitava 

da importância dessa modulação de leitura, como atesta essa carta a Breuer nos princípios 

da escrita de Estudos sobre histeria: “Eu tenho me atormentado com o problema de como 

podemos apresentar/figurar algo assim corporal (körperhaftes) como nossa doutrina da 

histeria sob a forma plana (flächenhaft)” (FREUD, 1892 apud ASSOUN, 2015, p.43).  

O corpo como esse ser de limite, de fronteiras entre “dentro” e “fora”, “eu” e 

“não-eu”, tem nas bordas da sua superfície um ponto de intersecção seminal, ao qual os 

modelos freudianos buscam representar. Mas é na revisão da teoria metapsicológica do 

Eu que Freud irá bem localizar topicamente esse recobrimento de superfície. Ou antes, 

poderíamos dizer que a representação dos limites entre as províncias psíquicas é um dos 

ganhos de formalização da estratégia de conceptualização freudiana do espaço próprio de 

cada instância do aparelho psíquico. Entretanto, as fronteiras porosas e os 

atravessamentos turbulentos não são excluídos deste modelo. A introdução da dialética 

entre Eu e objeto imposto pela noção de narcisismo e posteriormente pela revisão da 

teoria pulsional, levaram Freud a uma definição ainda mais restrita da amplitude e 

extensão do Eu.  
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A questão dos “limites do eu” (Ichgrenzen) e do “sentimento de si” (Ichgefühl), 

como seu par correlato, tomam uma tal prevalência que possibilitarão logo ao psicanalista 

apresentar uma conclusão que concernirá o campo do corpo: o eu, dirá Freud, é acima de 

tudo corporal.  

Se o corpo é com efeito uma instância que Freud pensa segundo 

uma logica de ‘limites’, é o Eu, como ele viria a ser caracterizado, 

é praticamente definido como projeção de uma superfície. É 

preciso ler a celebre fórmula em toda sua extensão: ‘O Eu é antes 

de tudo um Eu corporal, ele não é somente um ser de superfície, 

mas antes a projeção de uma superfície’ (FREUD, 1923). 

Definição assim formal e lacônica, que convém tomar ao pé da 

letra, como geométrica. Uma superfície é ‘a parte exterior de um 

corpo’ (Oberfläche), sua face de cima, ou de outra forma uma 

extensão, nomeadamente plana (ASSOUN, 2015, p.161) 

Portanto, a definição freudiana aí presente, extraída de O Eu e o Isso (1923), 

inscreve o Eu como algo corporal (körperlisches). Como vimos acima, se ao Isso teríamos 

uma aproximação com a dimensão da face movente de Leib, ao Eu Freud liga o Körper, 

ao ponto de logo em seguida notar a noção de Körper-Ich, que podemos traduzir como 

um Eu-corpo. A passagem apresenta ainda uma ressalva fundamental sobre este 

avizinhamento: o Eu não seria um ser de superfície, Oberflächenwesen, ou seja, nada há 

aí da ordem uma entidade, uma essência cujo nível de determinação pudesse ser 

localizado em um regime próprio de existência. O Eu é definido como uma “projeção 

sobre um plano de uma superfície”, afirmação na qual se vê a proposta de 

desontologização do Eu, cujos ecos temos desde os primórdios da descoberta do 
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inconsciente. Não é a psicologia das profundezas que se encontra aí exposta, mas antes, 

de uma face plana e exterior8.  

O Eu viria, por esta via, como uma projeção sobre um écran, uma superfície 

plana que cujas representações aí desenhadas dariam a conta de uma cartografia própria 

de uma parte da subjetividade. A partir da lógica da projeção, teríamos aí uma “versão 

estritamente metapsicológica do speculum egóico. Dizer que o Eu é um ser superficial é 

dizer que ele é a instância gerada desde a superfície” (Ibidem, p.163).  

No campo da sua representação projetiva, ou antes, poderíamos dizer, de uma 

imaginação projetiva, nos deparamos com uma importante nota freudiana transcrita em 

Conclusões, Ideias e Problemas, de 1938: 

A espacialidade poderia ser a projeção do caráter extenso do 

aparato psíquico. Nenhuma outra derivação é verossímil. No 

lugar das condições determinantes a priori de Kant, nosso aparato 

psíquico. A psique é extensa [ausgedeht], nada sabe disso 

(FREUD, 1938, p.302) 

Dentre as condições de possibilidade para a presentificação da noção de espaço, 

que na filosofia kantiana estaria do lado dos a prioris da intuição pura da sensibilidade, 

Freud marca o espaço corporal como dando o tom desta “estética transcendental”. Esta 

inflexão da denotação do corpo em Freud, se por um lado será revisitada em diversos 

artigos recentes presentes em solo francês, por exemplo, a partir da releitura da psique 

como corporal operada por Françoise Coblence (2018), com implicações para o nosso 

tema, como veremos; por outro, torce a aproximação do Eu-corpo e da superfície para um 

campo próximo da sensibilidade.  

 

8 Neste sentido, a démarche freudiana se aproxima da descrição literária de Artaud, para o qual: “O corpo 
é tudo, o espaço, o espaço é inconcebível, fora não há nada, absolutamente nada, o corpo é absolutamente 
opaco, sem profundidade, sempre superfície, ele se contenta de sua estatura, sem mais e nada de fora [...] a 
extensão do meu corpo interno não existe mais. Nada resta que externo, o inerte elétrico do corpo externo”.  
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Eis a dupla perspectiva que este Janus do Eu-corpo introduz: de um lado pensar 

o Eu nas suas relações com a sensações, e de outro, as fronteiras deste Eu-corpo. 

Observemos esta última de partida. 

 

 

3.1 Desestabilizações dos limites egóicos  

 

A questão dos limites deste corpo, sua dimensão e seus pontos de fronteira com 

o outro, num sentido amplo, toca diretamente à forma pela qual um sujeito pode contar-

se como um, reconhecer-se identificar-se como o mesmo em uma dada experiência. 

Perturbações na consistência deste sentimento de si, podem ser vistas no conjunto de 

estados de estranhamento, vertigem e despersonalização, proveniente de desestabilização 

deste mesmo Eu, cujos parâmetros de reconhecimento de sua existência e separação do 

mundo estão abalados. Tal ponto é foco de atenção de Freud nessa célebre passagem de 

Mal-estar na cultura: 

A patologia nos familiarizou com grande número de estados em 

que as linhas fronteiriças [Abgrenzung] do Eu em relação [contra 

(gegen)] ao mundo externo se tornam incertas e nos quais as 

fronteiras são traçadas de maneira verdadeiramente inexatas. [...] 

Há casos em que partes do próprio corpo [Körpers] de uma 

pessoa, inclusive partes de sua própria vida mental – suas 

percepções, pensamentos e sentimentos –, lhe parecem estranhas 

[fremd] e como não pertencentes ao Eu; há outros casos em que 

atribuímos ao mundo externo aquilo que claramente se originou 

em seu próprio Eu e que por este deveriam ser reconhecidas. 

Assim, até mesmo o sentimento de nosso próprio Eu está sujeito 

a distúrbios, e as fronteiras/limites do Eu [Ichgrenzen] não são 

permanentes/estáveis (1930, p.67) 
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O aspecto incerto desses momentos de desestabilização possível do eu, 

promovem essas experiências de indeterminação que podem ser mais ou menos 

suscetíveis à produção de patologias próprias a tais estados9. As fronteiras entre o Eu e o 

mundo, por seu estado oscilante, está não somente na base do mal-estar, como também 

de seu afeto correlato, a saber, a angústia. Nos termos de Assoun:  

O sinal eletivo da angústia é o sinal de que a última linha de 

resistência, de limite, é alcançada; de outra parte, o sujeito se 

defende contra um perigo interno experienciado como um real. 

[...] a angústia é esse fenômeno de superfície, eminentemente apta 

a ilustrar essa efetivação [mise en acte] crítica dos limites. [...] 

compreendemos que a angústia se anuncia por uma mobilização 

narcísica. Ela se acompanha de uma aura de despersonalização 

(2015, p.174)  

Entretanto, essa despersonalização que acompanha a angústia não apenas está 

presente em momentos dissociativos e indeterminados de algumas experiências páticas 

de dissolução de fronteiras, como é o caso da agorafobia, modelos de síndrome do pânico 

e dos chamados transtornos borderline, como ainda denotam um alerta do sistema 

psíquico para que o este se resguarde de uma desestabilização ainda maior, reduzindo, se 

bem sucedida a resposta a ela, os efeitos desta vivência de perda de si. O Eu por esta via, 

como Freud defende em O Eu e o Isso, enquanto “um ser de fronteira, seria um 

intermediário entre o mundo e o isso” (1923), expressão à qual Assoun retraduz como “o 

corpo é o nexo do mundo e da libido (2015, p.174). 

 No campo ainda das referências estabilizadoras das fronteiras deste Eu 

(Ichgrenzen), encontramos na experiência do estranho ainda um correlato. A noção de 

 

9 Aprofundaremos este campo de afecções e instabilidades da consistência dos limites corporais nos 
capítulos adiante, em especial no quinto e oitavo capítulos. 
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duplo viria denotar um avatar desta experiência de não reconhecimento de uma parte de 

si que colocaria em questão as fronteiras entre o sujeito e o outro. Nos termos de Freud: 

Depois que observamos as motivações manifestas da figura do 

‘duplo’, temos que admitir que nada disso nos ajuda a 

compreender o extraordinário grau de estranheza 

[Unheimlichkeit] que lhe é próprio [...] a qualidade de estranheza 

só pode advir do fato de o ‘duplo’ ser uma criação de processos 

anímicos superados dos tempos primevos. [...] Trata-se neles de 

um apegar-se a fases específicas da história do desenvolvimento 

do sentimento de Eu, de uma regressão aos tempos nos quais o 

Eu ainda não havia, rigorosamente, se separado do mundo 

exterior e dos outros (1919, p.173) 

A remissão à estrutura da dissolução intermitente das fronteiras do Eu nessa 

relação com o outro tem como estratégia de embasamento uma operação decerto bem 

conhecida na obra freudiana que é a da remissão à história e à pré-história como o 

ambiente no qual um conjunto de experiências teriam se fixado e se transmitido até nos 

detalhes de presentificação do desenvolvimento de um indivíduo. Em outros termos, a 

tese de que a “ontogenia recapitularia a filogenia”, cujo maior expoente é a emergência 

das teses de Totem e Tabu, encontra aqui uma reedição. E marca também a passagem da 

questão das fronteiras do Eu para o campo do sensorial que mencionamos acima. 

Tomemos este ponto.  

 

 

3.2 Sensibilidade e a dor como cartógrafas do corpo 

 

Como vimos no capítulo anterior, a obra cartesiana foi a responsável por uma 

operação de redução do corpo ao limite da matéria extensa e maquinal, contra o qual toda 
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experiência verdadeira se afirmaria através da clareza dos enunciados racionais. A 

sensibilidade e as afecções intrínsecas ao corpo ficaram relegadas a um plano inferior, se 

não completamente desprezadas, sem receber a devida atenção de um campo de saber que 

se busca científico. Entretanto, a aproximação de Freud com a clínica psicopatológica, 

enquanto um neurologista do fim do século XIX, foi desde o princípio concertado nesses 

saberes fronteiriços entre o regime epistêmico da medicina de então as novas hipóteses 

que tencionavam, em especial a presente na ordem de causalidade psíquica na produção 

de sintomas histéricos, transmitida pelo contato com Charcot.  

Nesta via, a dimensão sensorial e quantitativa da experiência de corpo, resumida 

no paradigma da “excitação de órgão” – como Freud apresentará a fonte da pulsão desde 

os Três ensaios, e que no Projeto para uma psicologia científica resguarda o campo das 

intensidades discretas a ser transformado em fenômenos qualitativos a partir do modelo 

psicofisiológico aí edificado – esta dimensão sensorial estaria para a formação de um 

sintoma, na tensão inerente de sua inscrição no aparato psíquico, assim como um grão de 

areia estaria para a formação de uma pérola, na metáfora evocada anteriormente. A 

autonomia de um regime dos processos excitatórios orgânicos, enquanto meio de 

produção de tensões e descargas economicamente bem delimitadas, leva Freud a não abrir 

mão do seu lugar na articulação de uma leitura do corpo. Neste sentido que podemos 

retomar esta passagem de O Eu e o Isso: 

Um outro fator, além da influência do sistema Pcpt., parece ter 

desempenhado papel eficaz na gênese do Eu e sua separação do 

Isso. O corpo próprio [eigene Körper] e, acima de tudo, a sua 

superfície, constitui um lugar de onde podem partir 

simultaneamente percepções/sensações [Wahrnehmungen] 

externas e internas. Ele é visto como um objeto outro, mas, ao 

tato, produz duas classes de sensações, uma das quais pode ser 

equivalente a uma percepção interna. A psicofisiologia examinou 



 109 

plenamente a maneira pela qual o corpo próprio cobra uma 

posição especial entre outros objetos no mundo da percepção. 

Também a dor [Schmerz] parece desempenhar um papel no 

processo, e a maneira pela qual obtemos novo conhecimento de 

nossos órgãos durante as doenças dolorosas é talvez arquetípico 

do modo da maneira pela qual em geral chegamos à representação 

de nosso corpo próprio (1923, p.27) 

Ora, a afirmação freudiana de que a superfície do corpo, enquanto ser de 

fronteira, estaria em uma das pontas da experiência da unidade de reconhecimento de si, 

recebem um importante adendo a partir da noção de que as sensações aí oriundas fariam 

a função de operar as bordas entre cada lado deste limite inscrito entre “dentro” e “fora” 

e entre “Eu” e mundo externo. Mais ainda. A postulação freudiana inclui do lado da 

experiência de dor um modo de afecção que teria um papel seminal na produção do 

sentimento de si, ou seja, na construção e estabilização do sentimento do Eu. A dor, este 

afeto ao mesmo tempo interno e estranho em si, ao ser assimilado pelo aparato psíquico 

teria como efeito a emergência da própria unidade e diferenciação um corpo frente ao 

mundo. A dor seria aí, como nota Assoun, “a grande cartógrafa ou anatomista do corpo” 

(p.168), desempenhando um papel primordial no modelo freudiano.  

Como veremos, ainda que em uma série de acepções o corpo para o psicanalista 

esteja articulado à lógica de uma superfície plana de projeções e à psicologia da imagem 

daí depreendida, Freud, à distinção do modelo lacaniano, tomará as sensações 

proprioceptivas, cenestésicas, térmicas, etc., como um mobilizador dos litorais que 

recortam os limites do corpo. O corpo na obra freudiana, em sua materialidade e 

expressão clínica, pensado sem essa importante distinção frente ao pensamento lacaniano, 

não passaria de uma aberração que apenas a formação de compromisso do 

freudolacanismo poderia produzir.  
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O campo em que se situa este modelo subsumido à lógica da energética 

freudiana, apresenta uma abertura decisiva do corpo aí concebido, não correlato a um 

simples organicismo, como tratamos, mas a uma experiência que estaria “além dos limites 

representacionais e discursivos” (DAVID-MÉNARD, 2000, p.21), ou seja, se não 

indiferentes ao campo da linguagem, não restritos aos seus termos. Neste sentido, as 

relações entre as sensações e o aparato psíquico, não apenas seriam responsáveis por 

fundar o sentimento de si, mas também por produzir sintomas a partir das experiências 

nas quais uma dada intensidade de afeto não pudesse ser “descarregada” encontrando no 

sintoma uma metamorfose do corpo que esteve sem condições de se transformar em ação 

(FREUD, 1925).  

A descarga, lembramos com Freud, é sempre descarga motora. Ora, o aspecto 

quantitativo aqui evocado em 1925, das intensidades próprias do corpo e seus avatares no 

conjunto da teoria psicanalítica, apresenta-se desde os primeiros momentos da teoria 

freudiana, como podemos ver nos termos centrais do Projeto, de 1895. Neste trecho, 

temos uma imagem do lugar centralidade do movimento no pensamento freudiano.  

Como em qualquer outra parte, a descarga se produz pela 

motilidade. É necessário observar a este respeito que, por ocasião 

da mudança no movimento, tudo o que caracteriza as qualidades, 

toda especificidade periódica desaparece [....] o anúncio do 

reflexo da descarga se produz graças ao fato de que cada 

movimento, pela sequência de consequências secundárias, da 

lugar a novas excitações sensoriais – da pele e dos músculos -, 

excitações que produzem (w) uma imagem motora (ou 

cenestésica) [...] Pode-se dizer que a percepção corresponde a um 

objeto nuclear mais uma imagem motora. Ao mesmo tempo que 

percebemos (w) imitamos os próprios movimentos, isto é, 

inervamos a própria imagem motora (que coincide com a 
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percepção) a ponto de reproduzir realmente o movimento” (1895, 

p.331-337)  

O lugar do movimento, assim como as sensações internas no âmbito da 

energética freudiana, tem um duplo papel aí. Além de situar a descarga fora do campo 

das representações, das “qualidades, especificidades”, ela é colocada como condição de 

percepção e mesmo de nova “descarga” quando do encontro com “um resíduo 

representativo da experiência de satisfação” (DAVID-MÉNARD, 2000, p.164), ou seja, 

de gozo, ainda que diante não de “movimentos perceptíveis do corpo, mas de suas 

representações” (Ibidem, p.162). Por esta trilha, o movimento e a dor se configurariam 

como modelos freudianos para a manutenção do sistema psíquico, sendo, por um lado, 

ambos centrais para o sentimento do Eu, de suas percepções diante do mundo, e, por 

outro, em especial o regime motor, se constituindo como meio de regulação e 

despressurização dos ecos do Organreizen [excitações de órgão] sobre a esfera da 

superfície do Körper. 

 Acerca deste ponto, como assinalamos acima, Freud faz uma remissão às visões 

da aurora da humanidade enquanto uma maneira de justificar e fundamentar teoricamente 

o lugar das sensações como uma forma pela qual se produziria uma apreensão do mundo, 

como um modus cognoscenti. Na série de produções das “fantasias filogenéticas”, como 

Freud nomeava as obras congêneres a Totem e Tabu, encontramos em Aquisição do fogo 

(1932) uma teoria sensualista acerca do modo de estar no mundo do homem 

primordial/primitivo, o Urmensch. Aí lemos: “o homem dos tempos primevos, tinha de 

compreender o mundo externo com ajuda de suas próprias sensações e circunstâncias 

corporais” (1932, p.178). Neste sentido, as adversidades e vivências do Urmensch, que 

seriam recapituladas nos primórdios da história de cada indivíduo, teriam nas sensações 

corporais um modo de conhecer e reconhecer o mundo externo, e consequentemente, 

estabelecer os limites entre o Eu e o mundo.  
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As sensações não apenas marcariam pontos de limite na continuidade da 

experiência, desenhando e recortando o corpo frente às tensões emergentes aí. O lugar 

estrangeiro dessas afecções, cuja alteridade radical poderia ser denotada enquanto um 

Outro corporal, poderiam ser subjetivadas pelo aparato psíquico, em especial 

reconhecidas pelo Eu. Entretanto, esta integração da sensibilidade no modelo freudiano 

não é idêntica à experiência do gozo místico, pelo qual Freud inscreve como a percepção 

obscura do que está fora do eu, no Isso (1938), antes seria marcada pelo recalque como 

condição. Sobre isso, acrescenta Assoun:   

Podemos dizer que o corpo não toca seus limites senão a partir do 

momento no qual algo do gozo é recalcado. Freud referencia à 

‘glaciação originária’ a causa material da entrada da espécie 

humana no recalque. Uma sequela não seria o papel das sensações 

térmicas – ‘quente’ e ‘frio’ – no sentimento de Eu-corpo? (2015, 

p.176) 

A hipótese aqui levantada pelo psicanalista francês, retomando o texto freudiano 

sobre as Neuroses de Transferência (1915), incide sobre o modo como as sensações 

inscrevem um limite ao gozo em sua faceta de dissolução de limites e barreiras entre o 

Eu e o mundo. As percepções subjetivas presentes nas sensorialidades térmicas, dolorosas 

e motoras estariam suscetíveis a um acúmulo aí central para a distinção entre o que foi 

percebido em si, e o que, no conjunto das experiências gradualmente registradas, 

percebido fora, no mundo externo. Tais eventos, entretanto, não estão dissociados na obra 

freudiana da presença estruturante do outro.  

Como assinalado desde o Projeto, e que trataremos à frente (Capítulo 8), a 

presença de um outro próximo é requerido necessariamente frente ao desamparo 

(Hilflosigkeit) próprio da condição humana. Temos aí, no modelo da fome a inclusão 

deste outro:  
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O estímulo só é passível de ser abolido por meio de uma 

intervenção que suspenda provisoriamente a descarga de Q no 

interior do corpo; e uma intervenção dessa ordem requer a 

alteração no mundo externo (fornecimento de víveres, 

aproximação do objeto sexual), que, como ação específica, só 

pode ser promovida de determinadas maneiras. 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, e o 

desamparo inicial dos seres humanos é a fonte primordial de 

todos os motivos morais (1895, p.362) 

A resposta do outro experiente frente ao grito identificador da fome no bebê, 

marca desde a partir da relação do sujeito com o outro na busca de eliminação das tensões 

internas ao organismo e suas sensações subjetivadas como dolorosas. Neste sentido, o 

próprio adulto experiente, será posteriormente incluído como um objeto rememorado, 

base da formação de uma atividade judicativa, portanto, de uma apreensão ativa na leitura 

do mundo exterior e de si mesmo. Uma passagem sobre o modo como a imagem do outro 

é apropriada pelo sujeito é central para nosso tema, merece aqui atenção.  

Suponhamos que o objeto que compõe a percepção se pareça com 

o sujeito – um próximo / um outro ser humano [Nebenmensch]. 

Nesse caso, o interesse teórico [que lhe é dedicado] também se 

explica pelo fato de que um objeto como este foi, ao mesmo 

tempo, o primeiro objeto hostil, além de sua única força auxiliar. 

A partir do próximo, então, o ser humano aprende a discernir.  Os 

complexos perceptivos emanados desse ser semelhante serão 

então, em parte novos e incomparáveis – como, por exemplo, 

seus traços, na esfera visual; mas outras percepções visuais – as 

do movimento das mãos, por exemplo – coincidirão no sujeito 

com a lembrança de impressões visuais muito semelhantes, 
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emanadas de seu próprio corpo [eigenen Körper], [lembranças] 

que estão associadas a lembranças de movimentos 

experimentados por ele mesmo. Outras percepções do objeto – se, 

por exemplo, ele der um grito – também despertarão a lembrança 

do próprio grito [do sujeito] e, ao mesmo tempo, de suas próprias 

experiências de dor [Schmerzerlebnisse]. Desse modo, o 

complexo do ser humano semelhante se divide em dois 

componentes, dos quais um produz uma impressão por sua 

estrutura constante e permanece unido como uma coisa, enquanto 

o outro pode ser compreendido por meio da atividade de memória 

– isto é, pode ser rastreado até as informações sobre o próprio 

corpo [do sujeito] (Ibidem, p. 376-377) 

Esta longa citação permite bem dimensionar a posição desta figura do próximo, 

do semelhante, no processo de construção de uma representação do corpo próprio. A 

figura do Nebenmensch aparece como um espaço de ressonância a partir do qual o bebê 

pode produzir cenas de reconhecimento de suas sensações e assim subjetivar um conjunto 

de experiências no limite do campo da linguagem. Em outros termos, o sujeito aí inscreve 

as fronteiras próprias ao Körper a partir da relação com o outro.  

Como veremos com Lacan, o fenômeno do transitivismo, observados e descritos 

por Wallon, viria a salientar a instabilidade estrutural desta fronteira própria entre o Eu e 

o outro. Para Assoun, “além do transitivismo, prova de verdade do Eu, de seus limites e 

da alteridade, a construção destes mesmos limites, longe de ser algo provado, implica o 

outro extimamente” (2015, p.177). 

 

 

4. Um modelo de síntese para o De Corpore freudiano 
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De forma sucinta, portanto, neste panorama das inflexões e torções próprias da 

dimensão do corporal na obra freudiana, podemos dizer que a abrangência das 

ramificações na delimitação desta categoria nos faz crer que o De Corpore freudiano, que 

nunca veio à luz, decerto teria sua estrutura tão multifacetada seu tema. Se de partida 

vimos como seu posicionamento inaugural trouxe uma montagem conceitual que rompe 

com a noção de corpo tal qual concebido pela medicina, em especial no que este resguarda 

de uma herança epistemológica da trilha aberta por Descartes no campo da ciência 

moderna, trilha discursiva em direção à corpsificação deste mesmo corpo.  

O corpo aqui não é o corpo material das ciências duras, plenamente objetivável 

e metrificável nos termos que o regula, nem o corpo marginalizado da possibilidade de 

extração de enunciados significantes, muito menos uma entidade abstrata, meramente 

restrita ao regime das aparências, como vimos no capítulo anterior. A matriz freudiana, 

portanto, produz uma nova forma de atravessamento e articulação entre as dimensões do 

corpo em si (objetivável), do corpo para si (representacional) e do corpo para o outro 

(marcado pelas alteridades, interacionais e simbólicas).  

Das várias influências freudianas, vimos como a própria língua, inscrita nas suas 

modulações semânticas e apropriações categoriais, pode servir à ruptura deste dualismo 

de um certo positivismo. Da escolha de Seele, às tensões entre Körper e Leib, a 

delimitação deste corpo freudiano – e suas derivas ao longo de sua experiência de 

pensamento – recebeu grande influências dos impasses clínico-teóricos aos quais este se 

esteve submetido. Da mútua imbricação entre a experiência da linguagem e os sintomas 

somáticos, como atestado pela “anatomia imaginária” reconhecida pelo jovem Freud, aos 

pontos de excesso deste fenômeno à programação significante, à indeterminação dos 

limites imposta pela Grenzbegrieff da pulsão, até o recorte das superfícies projetadas 

como base do Eu e os “estímulos” que estabelecem tais fronteiras, a complexidade de 
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uma teoria do corpo em Freud não nos permite um recorte reduzido, ou sintetizável em 

uma breve fórmula aforismática. Em linhas gerais, acompanhamos aqui a formação de 

uma imagem mosaica que trata das seguintes características da noção em Freud:  

 

(1) Recusa dos termos clássicos do dualismo entre corpo e alma, em prol de uma 

desestabilização dos níveis de mútua determinação dos elementos. O campo do erógeno 

marcaria a presença de uma estrangeiridade interna a tal dualismo. 

(2) Corpo como isonômico ao campo da linguagem, termo que regularia a “ação 

plástica” do inconsciente sobre o corpo. 

(3) Corpo como “ser de fronteira”, de bordas, de limites, portanto, corpo que, 

pelo próprio estatuto da pulsão, teria sua delimitação não toda objetivável. A tensão 

interna e estruturante entre Körper e Leib, ressoa nesta acepção.  

(4) Enquanto superfície de projeção, um corpo cujas bordas delimitam os limites 

entre “dentro” e “fora”, eu e não-eu. 

(5) Corpo como fonte de estímulos orgânicos, corpo também cartografado pelos 

processos de excitação orgânicos.  

(6) Corpo que se inscreve na segunda tópica do aparelho psíquico pela 

extremidade do Isso, sede das pulsões de vida e de morte.  

 

Partindo deste primeiro momento de recolhimento de elementos de uma 

potencial teoria freudiana do corpo, portanto, podemos propor um modelo de inscrição 

dos termos aí presentes a partir da seguinte imagem:  
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Ora, por tal modelo propomos uma forma de articulação entre as três dimensões 

definidas por Assoun – a do Orgânico, do Físico e do Somático – enquanto três modos de 

organização e efetivação de uma lógica corporal que se apresentam intimamente 

enodadas no pensamento freudiano. Poderíamos dizer que o dualismo cartesiano clássico 

se dá essencialmente entre o princípio maquinal, funcional do campo do orgânico e o 

princípio tangível, delimitável do campo do somático. Neste sentido, a dimensão de 

Körper seria salientada enquanto face estável e estática da corporalidade.  

Podemos dizer que um dos modos de desestabilização deste dualismo está na 

conjugação destes dois campos ao campo do físico, no que este resguarda de uma potência 

transformacional, “lugar onde a matéria encontra o ato de geração. O corpo como 

princípio autogerativo” (PORTE, 2002, p.446). Por tal via, teríamos um modo de 

aproximação com a leitura aristotélica, tal qual apresentamos anteriormente.  

O ponto de intersecção aqui certamente ficaria no modo como o Isso, sede das 

pulsões, teria uma extremidade às dimensões do corpo que aqui propomos, definindo-se 

como um lócus privilegiado da articulação entre corpo e psique, tanto no que se tocam 
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pelos parâmetros da linguagem, quanto no que o primeiro extrapola este segundo. O Isso 

estaria na fronteira entre Körper, Leib e Fleisch, entre a face superficial e estática do 

corpo, a face vital, fluida, e a face que toca os limites da humanidade deste corpo que se 

inflete sobre a noção de carne.  

Como veremos adiante, frente ao modelo lacaniano, a presença e a posição do 

outro é limitada na conceptualização freudiana. A rápida menção à figura do 

Nebenmensch, à qual extrairemos consequências importantes ao nosso tema, não nos 

permite compreender o lugar do outro como central no conjunto do sistema teórico aqui 

presente. Este é um dado que nos permitirá vislumbrar os modos como o outro, enquanto 

o psicanalista, o clínico, será declinado ao longo da obra freudiana. Assim como terá 

drásticas consequências, especialmente entre os pós-freudianos, na delimitação do corpo 

do analista.  

Diante de tais elementos, vejamos sob quais parâmetros o pensamento lacaniano 

inscreve as dimensões do corpo.  
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3. DA IMAGEM DO CORPO AO CORPO FALANTE: A REDUÇÃO 

LACANIANA 

 

 

Se o corpo freudiano reconfigura, retorce e desloca termos que coordenavam as 

matrizes de captura do corpo dentro dos sistemas hegemônicos de pensamento do fim do 

século XIX, ele resguarda uma imanência da ordem biológica que situa os limites e 

posições possíveis às denotações do corpo do outro na cena analítica. Neste ponto, para 

dimensionarmos criticamente e mais bem localizar os impasses relacionados ao modelo 

freudiano, tomemos as perspectivas de uma leitura do corpo que encontramos na obra de 

Jacques Lacan. Da imagem do corpo, como fenômeno de “valor reduzido, mas 

irredutível”, tal qual presente nos primeiros seminários, até o corpo falante como eixo da 

clínica psicanalítica em torno da noção de gozo, nos defrontamos com uma série de 

deslocamentos de sua posição conceitual, se assim podemos dizer, que complexificam 

seu “valor” no conjunto da cena que buscamos retraçar.  

A experiência de pensamento de Lacan decerto marcou um importante ponto de 

inflexão sobre os padrões de racionalidade através dos quais toda uma geração pode 

balizar e reabitar a experiência psicanalítica. Se ao longo de seu ensino, que atravessou 

quase três décadas, encontramos um conjunto de transformações internas a conceitos de 

grande relevância, uma orientação comum é dada através da remissão ao dito modelo das 

três ordens da experiência, registros do simbólico, imaginário e real, posto que, como o 

próprio afirma, “sem esses três sistemas de referências não é possível compreender a 

técnica e a experiência freudianas” (LACAN, 1953-1954 [2006], p.89)10.  

 

10 As referências advindas do texto lacaniano foram cotejadas com a versão francesa a partir da 
estabelecida e disponível em staferla.free.  



 120 

Das condições para a emergência desta montagem entre os ditos “registros 

essenciais da realidade humana” (LACAN, 1953c [2005], p.12), temos decerto uma 

atitude que o acompanha desde os primeiros momentos de sua atividade clínica, e que se 

define em uma “profunda crítica das reduções materialistas dos fenômenos mentais” 

(SAFATLE, 2007, p.11). Ou seja, nos deparamos desde sua tese de doutorado de 193211 

com uma tentativa de produzir um modelo de determinação da vida subjetiva que desse 

conta do que é mais próprio à particularidade da experiência humana, irredutível à vida 

orgânica. E por esta via, para inscrever e fundamentar esse campo de causalidade e 

direcionamento do psíquico que Lacan recorrerá, de modo admirável, a todo um esforço 

de interlocução com disciplinas que vão desde a etologia, física, antropologia, filosofia, 

biologia até a lógica, topologia, linguística etc.  

Um momento privilegiado é justamente o contato do pensamento de Lacan com 

as teses propostas pela linguística estrutural que, a partir da mediação com as teses 

hegelianas e, em especial com a antropologia lévi-straussiana (Cf. DOMICIANO, 2014), 

marcará o princípio do projeto de “retorno a Freud”, a partir do qual Lacan inicia uma 

ampla retomada da obra freudiana – sob a chave desta grade conceitual que dará o tom 

de toda a vaga estruturalista nas ciências ditas humanas. Acerca deste ponto encontramos 

uma importante ruptura com o que vimos até o momento, posto que Lacan trará o 

determinismo simbólico como prevalente sobre a gênese de um indivíduo e sua 

constituição psíquica.  

O nascimento prematuro do ser humano já estava presente no pensamento 

freudiano. Entretanto, diante do bebê em seu estado de potencial desamparo frente aos 

estímulos internos e externos, um adulto mais experiente, um semelhante, o Nebenmensch 

 

11 Da psicose paranoica em suas relações com a personalidade (LACAN, 1932). 
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como Freud o nomeia no Projeto – seja um cuidador ou todo o conjunto de cuidadores 

no entorno do recém-nascido – este viria a suprir ou ao menos mitigar lateralmente os 

déficits deste mesmo. A proposta lacaniana, entretanto, apresenta um outro passo:  

A concepção lacaniana vai além na especificação de uma matriz 

simbólica suposta a pré-engendrar o sujeito em seu nascimento. 

Conceber o registro simbólico como determinante primeira da 

pessoa humana constitui uma grave ruptura epistemológica em 

relação a Freud, que sempre teve em conta a vida psíquica em 

continuidade com o determinismo biológico. [...] Há com Lacan, 

uma descontinuidade radical, um salto incomensurável, entre o 

registro dos signos e o da matéria orgânica; e sobretudo 

posicionar a combinatória simbólica como tendo seu 

determinismo próprio, determinando a vida subjetiva (PENOT, 

2013, p.1547) 

Esta ruptura apontada por Penot é condição para todo um campo de 

reconfigurações conceituais a partir do qual o corpo terá seu valor na teoria revisto. A 

ruptura lacaniana coloca em xeque a articulação do estatuto do corpo com a energética 

freudiana, que será primeiramente circunscrita ao campo do imaginário, inserida em uma 

lógica topológica e cujos efeitos colaterais dessa desarticulação serão em partes supridos 

por uma teoria tardia do gozo. Nesta trilha, assinala David-Ménard: 

Todo sintoma que positiva o corpo é concebido a partir do 

fetichismo erigido como modelo, como véu da ausência, falo 

velado. O corpo conta como “menos um”. Toda aparência de 

positividade mascara o fato de que o corpo representa, antes de 

tudo, abertura. Isso justifica a crítica da energética freudiana e 

nivela os diversos sintomas: a conversão histérica pode ser 

identificada a partir dos sintomas pelos quais o afeto permanecia 

no domínio do psíquico. [...] O corpo como significado último é 

o cadáver ou o falo de pedra (2000, p.173) 
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As roupagens pelas quais este corpo será inscrito, passam por uma 

multiplicidade de avatares e versões de um resíduo corporal, como veremos, e que 

poderiam também ser recortada em uma divisão entre os domínios do RSI, a partir do 

qual se conjugariam em um corpo imaginário, um corpo simbólico e um corpo real. 

Todavia, desde seus primeiros desenvolvimentos até os momentos mais avançados de sua 

obra, encontramos um ponto de relativa estabilidade na apresentação da noção de corpo 

em Lacan, como pode ser visto neste modelo apresentado em A Terceira, escrito da última 

fase de seu ensino:  

 

 

 

Neste vemos o modelo topológico dos nós borromeanos, introduzido na obra 

lacaniana a partir do início dos anos 70 e que traz a particularidade de articular estas três 

dimensões como “estritamente equivalentes”, ou seja, Lacan marca algo presente “de 

ponta a ponta na investigação clínica e teórica que é do entrejogo do real, simbólico e 

imaginário que depende a apreensão da realidade, se ela é definida pela descoberta 

freudiana do inconsciente” (FARIA, 2019 p.37). Neste modelo, o corpo é precisamente 
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localizado no campo do imaginário, ponto de partida de sua posição na teoria lacaniana 

ainda que não se restrinja a isso, como veremos. Tomemos seus termos.  

 

 

1. A imagem do corpo como marca do outro: estátuas e fragmentos 

 

Nos primeiros momentos de seu pensamento encontramos uma leitura do corpo 

retórica e conceitualmente dominada pelo modelo do Estádio do Espelho. Este tem como 

função e justificativa representar a operação de formação fundamental de uma unidade 

egóica correlata da apreensão da imagem do corpo como uma totalidade. Imagem do 

corpo e sua lógica imaginária são temas prevalentes em sua compreensão aqui. 

A teoria do estádio do espelho, desenvolvida desde os anos 30 e fruto maior dos 

avanços e impasses encontrados no entorno de sua tese de doutorado, toma como ponto 

de partida um déficit orgânico específico do homem, a saber, a prematuração fisiológica 

que o impede de aceder um “domínio real do seu corpo” (LACAN, 1953-1954 [2002], 

p.92) – da motricidade que o levaria a coordenar uma ação – nos primeiros meses de vida 

e o coloca como absolutamente dependente de outro para sobreviver por um tempo bem 

mais amplo que qualquer espécie animal. Este déficit específico e estrutural da ordem 

humana alçaria a imagem do outro a um novo patamar. A leitura proposta por Lacan, 

portanto, ampara preeminência da imagem do corpo próprio neste processo de alienação 

ao outro no fato de uma falta primordial que toca a todos da espécie. A relação entre a 

imagem do outro – i(a) – que se confunde e dá bordas à imagem de si, com esta dimensão 

da falta pode ser notada do seguinte modo, como propõe Miller (2007, p.96): 

 

𝑖(𝑎)
(−)  
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Através do modelo do Estádio do Espelho é explicitada a ideia que a partir de 

um determinado momento de vida, o bebê humano seria capaz de apreender a forma total 

do seu corpo em um processo de alienação primeiro na imagem do corpo do outro. O 

impacto desta apreensão antecipada de uma unidade corporal experienciada, mas ainda 

não efetivada, vão desde a integração das suas funções motoras, até a constituição de um 

reconhecimento inaugural de si e do outro como distintos na dinâmica das trocas e 

interações. Em O estádio do espelho como formador das funções do Eu [Je], versão que 

retoma o escrito perdido em que esta hipótese é introduzida, encontramos:  

A forma total do corpo pela qual o sujeito antecipa numa miragem 

a maturação de sua potência só lhe é dada como Gestalt, isto é, 

numa exterioridade em que decerto essa forma é mais constituinte 

do que constituída, mas em que, acima de tudo, ela lhe aparece 

num relevo de estatura que a congela e numa simetria que a 

inverte, em oposição à turbulência de movimentos com que ele 

experimenta animá-la. Assim, essa Gestalt, cuja pregnância deve 

ser considerada como ligada à espécie, embora seu estilo motor 

seja ainda irreconhecível, simboliza, por esses dois aspectos de 

seu surgimento, a permanência mental do [eu], ao mesmo tempo 

que prefigura sua destinação alienante; é também prenhe das 

correspondências que unem o [eu] à estátua em que 

o homem se projeta e aos fantasmas que o dominam, ao autômato, 

enfim, no qual tende a se consumar, numa relação ambígua, o 

mundo de sua fabricação (LACAN, 1949 [1998], p.98 – grifo 

nosso) 

O corpo aqui conjugado como imagem viria como uma “miragem constituinte”, 

uma forma – Gestalt – a partir da qual o indivíduo não apenas extrairia efeitos 

maturacionais próprios, como daria a base para o sujeito se reconhecer e representar seu 

entorno. A imagem do corpo, portanto, seria produzida antes de tudo no conjunto de um 
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processo de socialização entre o bebê humano e seus cuidadores, como semelhantes, que 

formariam os primeiros núcleos identificatórios da unidade do eu – conformando neste 

processo narcísico primário, o então nomeado eu-ideal. A partir dessas premissas temos, 

portanto, que “o corpo do outro, que é uma imagem, é anterior ao corpo próprio” 

(MILLER, 2007, p.94), o outro é condição sine qua non para a produção de um regime 

de si.  

Deste primeiro marco na relação imaginária com o próprio corpo e o corpo do 

outro, viriam se juntar diversas camadas de identificações, os ideais do eu, primeiramente 

simbólicos, nas quais o sujeito disporia suas aspirações e potencialidades em jogo, a partir 

das expectativas supostas no outro que sustentaria este Outro. Entretanto, a tônica aqui é 

que o eu, em qualquer das duas modalidades narcísicas (LACAN, 1953-1954 [2002]), se 

confundiria com o outro, ou, na famosa fórmula de Rimbaud, o “eu é um outro”. O eu, 

por essa via, como o objeto especial do homem, nessa forma de captura das imagens que 

lhe chegam desde este outro, não o tomaria com o distanciamento e lógica própria aos 

objetos da pulsão. A alteridade aqui tem o valor de uma exterioridade íntima, de uma 

ambiguidade no seu espaço de apreensão. Nos termos de Guyomard: 

Sob suas diversas modalidades, a alteridade é primeira. O outro 

não é um objeto, quer se trate da mãe, do semelhante, do pai, 

como de todo outro. Ele não surge senão como um revestimento 

ao objeto de uma pulsão. Lacan encontra uma certa abjeção a 

fazer do outro um objeto. Na relação intersubjetiva, a posição não 

é entre sujeito e objeto, mas entre sujeito e outro (2018, p.913) 

No entanto, mais do que apenas nos levar a um modelo sobre um momento 

genético da formação do Eu, o Estádio do Espelho aponta para as bases lógicas do registro 

do imaginário, em especial à relação entre a unidade da “imagem corporal, como a forma 

do corpo, e a constituição da realidade” (LACAN, 1953-1954 [2002], p.147). O 
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reconhecimento e a consistência das experiências dependeriam, portanto, dos modos de 

organização desta unidade corporal. Nesse sentido, Lacan acentua  

A identificação narcísica [...] é a identificação ao outro que, no 

caso normal, permite ao homem situar com precisão a sua relação 

imaginária e libidinal ao mundo em geral. Está aí o que lhe 

permite ver no seu lugar, e estruturar, em função desse lugar e do 

seu mundo, seu ser. Mannoni disse ontológico há pouco, eu 

aceito. Direi exatamente – seu ser libidinal. O sujeito vê o seu ser 

numa reflexão em relação ao outro, isto é, em relação ao Ich-ldeal 

(Ibidem, p.148) 

A relação ao outro, portanto, desde os primeiros movimentos do pensamento 

lacaniano inscreve as bases da relação do sujeito com seu corpo e como este organiza a 

consistência das experiências de si e do mundo. O acabamento fisiológico e motor que 

sofre ecos de tal antecipação neste interjogo de imagens aponta para um verdadeiro salto 

psíquico na contíguo à formação do Eu, que imprimiria o valor da imagem do outro em 

novas bases para a ordem humana.  

A ambiguidade presente no cerne da formação do Eu está no fato de que a 

unidade egóica se funda antecipadamente em relação à coordenação corporal como um 

todo. Portanto, o paradoxo é que ali onde o sujeito mais se reconhece como um si mesmo, 

é onde mais se desconhece por estar alienado em um outro. Nesta mesma via, a unidade 

da imagem relança o sujeito a uma experiência mortífera, supostamente presente na 

hiância entre o corpo imagem (uno) e o corpo fragmentado um dia “vivido”, que 

configurará então as fantasias do despedaçamento corporal formadas retroativamente ao 

eu. Sobre estas, Lacan afirma:  

Pois não omitamos o que nosso conceito envolve da experiência 

analítica da fantasia, essas imagens ditas parciais, as únicas a 

merecer a referência de um arcaísmo primevo, que reunimos sob 
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o título de imagens do corpo despedaçado, e que se confirmam 

pela asserção, na fenomenologia da experiência kleiniana, das 

fantasias da chamada fase paranóide. [...] São as imagens de 

castração, emasculação, mutilação, desmembramento, 

desagregação, eventração, devoração, explosão do corpo, em 

suma, as imagos que agrupei pessoalmente sob a rubrica, que de 

fato parece estrutural, de imagos do corpo despedaçado (LACAN, 

1948 [1998], p.107) 

A organização do imaginário viria como uma ordem do registro da experiência 

humana que se alça nos limites da relação do homem com o meio, mas especialmente no 

que ele se distancia de uma pretensa natureza anterior, que regularia e determinaria sua 

os parâmetros desta mesma experiência. Tais fantasias de fragmentação, correlatas de um 

momento de desorganização egóica, estão na base desse paradoxo do imaginário no qual 

quanto mais consistente uma experiência maior seus efeitos de estranhamento interno 

àqueles inseridos em tal meio.  

Fissuras e ruídos nessas imagens, como veremos, mais que indicar problemas no 

processo de alienação inerente ao imaginário, permitem ao sujeito o reconhecimento das 

condições a partir das quais aquela imagem buscava se fazer toda. Este dado, central para 

balizarmos seu alcance à experiência analítica, situa seu alcance dentro do campo 

analítico. Tais momentos de fissura, inconsistência na imagem, abrem espaço para 

apreender os eixos que marcam um desejo operante, porém não captáveis a priori. Nas 

palavras de Lacan:  

 O desejo é apreendido inicialmente no outro, e da maneira mais 

confusa. [...] O sujeito localiza e reconhece originalmente o 

desejo por intermédio não só da sua própria imagem, mas também 

do corpo do seu semelhante. É exatamente aí, nesse momento, 

que se isola, no ser humano, a consciência enquanto consciência 

de si. É na medida em que é no corpo do outro que ele reconhece 
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o seu desejo que a troca se faz. É na medida em que o seu desejo 

passou para o outro lado, que ele assimila o corpo do outro e se 

reconhece como corpo (LACAN, 1953-1954 [2002], p.165) 

É justamente no interior deste debate com a dialética hegeliana e o 

reconhecimento do desejo no corpo do outro que a figura de Jean Hyppolite surge, 

apresentando uma interessante leitura possível do estatuto dos corpos aí em jogo. Mais 

que uma distinção entre uma consciência e um corpo, haveria dois corpos, o corpo 

estatutário, ou corpo-estátua, como um corpo fantasiado e fixado na lógica própria do eu-

ideal, e ao qual corresponderia o sentimento de uma estabilidade absoluta frente à 

vivência corporal, e, do outro lado, o corpo despedaçado, em decomposição, como o outro 

corpo que se fragmenta da impossibilidade de sustentação desta estátua (LACAN, 1953-

1954 [2002], p.172). Ambos os corpos se reprojetam um sobre o outro, simultaneamente, 

em uma dialética especular inacabável. 

Se esta metáfora se faz relevante, é por salientar a díade da imagem toda e da 

imagem despedaçada como intrinsecamente ligadas e presentes no movimento próprio de 

uma análise. Entre a estática da imagem e a cinética do desejo, podemos dizer, que a troca 

com o outro permite ao homem se reconhecer como corpo, como forma vazia.  

A via aberta pela inscrição da teoria do simbólico dará a Lacan as condições para 

incluir em seu modelo do Estádio do Espelho, um elemento primordial para a 

estabilização das funções do eu, e consequentemente do corpo próprio, a saber, o grande 

Outro, enquanto conjunto que representa a totalidade da cadeia significante. Este será, 

então, retratado por um espelho plano que organizaria a imagem total deste corpo 

primeiramente estilhaçado, como podemos ver abaixo:   
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No interior das condições de produção dessa imagem corporal, como 

formalizado por Lacan, encontramos justamente esse lugar do Outro. Mais ainda: na 

teoria lacaniana, como vemos, não podemos pensar uma teoria do corpo sem passar pelo 

outro nos ecos de suas dimensões imaginárias, reais e simbólicas. Sobre este último, 

resume Miller: 

A imagem do corpo vale no lugar do Outro. Isso quer dizer que o 

Outro ocupa se personifica na imagem do corpo. E o significado 

do Outro, é uma significação de menos, de déficit. Podemos dizer 

que essa significação que parte da imagem do espelho se 

experimenta de maneiras opostas, como um jubilo e como uma 

depressão. Esta significação longe de ser estável, é uma 

significação vacilante. [...] esse menos primordial não é outro que 

a castração: i(a) / (-fi) (2007, p.95) 

Não apenas a castração está na base do lugar privilegiado que a imagem do outro 

tem na construção da imagem de si, como o suporte para tal pode ser vista no conceito 

seminal à ordenação simbólica como o é o Nome-do-pai. Mas, para isso, podemos 

perscrutar a dimensão do corpo em suas ressonâncias simbólicas, esta indissociável do 

que vimos até aqui.  
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2. Do corpo máquina ao morto: efeitos da lógica significante 

 

A temática do corpo atravessado pelo campo do simbólico passa por um 

redirecionamento global a partir dos primeiros seminários, em especial pelo 

aprofundamento da especificação das bases deste registro. A convocação da cibernética 

e de Descartes – de partida declarado como um “idiota” – mostra os impasses a que a 

tensa fronteira entre o simbólico e o imaginário foram progressivamente contornando. 

Tomemos seus termos: 

Os primeiros símbolos, símbolos naturais, são oriundos de um 

certo número de imagens prevalentes – a imagem do corpo 

humano, de um certo número de objetos evidentes, como o sol, a 

lua e alguns outros. E é isto que dá o peso, a mola, e a vibração 

emocional, à linguagem humana. Será que este imaginário é 

homogêneo ao simbólico? Não. E perverte-se o sentido da 

psicanálise ao reduzi-la à valorização destes temas imaginários 

(LACAN, 1954-1955 [2004], p.381) 

Aqui a cibernética, a combinatória e a teoria dos grupos, como ciências que 

destacam a diferença radical da ordem simbólica frente a ordem imaginária, ganham 

espaço no pensamento lacaniano, comparativamente a teorias que primam pela forma 

imagética no campo estético representacional, como as que orbitam a noção da Gestalt 

(LACAN, 1954-1955 [2004], p.382). A prevalência retórica passa ao corpo próprio como 

uma dimensão extremamente reduzida da experiência analítica, posto que é ao “Outro 

simbólico que nos dirigimos, este que está para além do que se vê. E depois há alguma 

coisa que é da dimensão do imaginário, o eu e o corpo, espedaçado ou não, mas antes 

espedaçado” (LACAN, 1955-1956 [2000], p.68). Assinalemos: o Outro simbólico está 

além do que se vê, e anterior ao corpo no registro do imaginário. Entretanto, ao tratar 
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deste corpo no seminário sobre as Psicoses, Lacan nomeia o campo do Outro como um 

corpo de significante. Aí encontramos os seguintes termos: 

[Na foraclusão] trata-se de um processo primordial de exclusão 

de um dentro primitivo, que não é o dentro do corpo, mas aquele 

de um primeiro corpo de significante. É no interior desse corpo 

primodial que Freud supõe se constituir o mundo da realidade, 

como já pontuado, já estruturado em termos significantes. Freud 

descreve então todo o jogo da aproximação da representação com 

esses objetos já constituídos (LACAN, 1955-1956 [2000], p.174) 

O corpo simbólico aí descrito poderia ser aproximado ao conjunto de posições 

que delimitam a própria ordem simbólica e dão as coordenadas de efetivação de uma dada 

realidade. Como Lacan trata no Seminário sobre ‘A carta roubada’, este corpo se 

constituiria como um “imenso corpo de mulher que se esparrama no espaço do gabinete 

do ministro”12 (1955 [1998], p.40), ou seja, enquanto princípio de disposição dos lugares, 

ele estaria justamente em todo lugar e em lugar algum. Por esta via, sintetiza David-

Ménard: “O corpo e a linguagem só se articulam no inconsciente como o recobrimento 

de duas faltas: a incompletude de todo ser vivente por causa da reprodução biológica 

sexuada e a divisão de todo ser falante que se constitui no lugar do Outro” (2000, p.174). 

É neste debate que o significante do Nome-do-Pai seria alçado ao significante organizador 

da cadeia simbólica, e consequentemente, articulador dos efeitos de estabilização do 

corpo próprio e da verificação da consistência da realidade perceptiva. O corpo aqui é 

inscrito como essencialmente efeito de linguagem, nos termos de Castenet: “O único 

órgão que entra na análise é a linguagem e não há corpo senão aquele do significante” 

(2010, p.56).  

 

12 A alegoria de valor conceitual é mais bem localizada no interior dos temas tratados no comentário 
lacaniano à obra de Edgar Allan Poe. Além desta obra, que abre os Escritos, remetemos o leitor ao 
incontornável The Purloined Poe (MULLER; RICHARDSON, 2010) 
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Podemos aqui assinalar, através do que tratamos nos capítulos precedentes, que 

tal direcionamento com vistas a um corpo inextenso enquanto condição da ordem extensa, 

aproxima Lacan tanto de uma apropriação do corpo como miragem, como campo de 

ressonâncias de fenômenos de menor valor, como acompanhamos desde a via platônica 

deste corpo a ser retirado como elemento presente e potencialmente transformador, corpo 

a ser silenciado, quanto de uma via de entendimento na qual o maquínico da dimensão do 

organismo – tal qual postulado por Descartes e em alguma medida assimilado na leitura 

singular do corpo feita por Freud – é deslocado à ordem simbólica. Diante de modelo 

tripartite que propusemos no capítulo anterior, podemos dizer que Lacan operaria, por 

tais passos, entre o campo do físico e do somático, expurgando o orgânico como fonte de 

determinação fenomênica – recusa que não será sem consequências a seu pensamento. 

Por tais pontos que a própria experiência analítica, como veremos, será 

rebalizada e, mais ainda, desencarnada no que diz respeito aos seus elementos fundantes. 

Ainda que os sujeitos sejam encarnados, revelados através de seu suporte corporal 

(LACAN, 1954-55 [2003], p.404), uma análise só seria concebível na medida em que o 

outro próximo, denotando a figura do analista como semelhante, é investido de um lugar 

simbólico especial. Lacan aproxima este lugar de um apagamento, como podemos ver 

aqui: 

Quando lhes digo que a única resistência verdadeira na análise, é 

a resistência do analista, isso quer dizer que uma análise só é 

concebível na medida em que o a [imagem do outro] estiver 

apagado. Uma certa purificação subjetiva deve efetuar-se na 

análise, de maneira que se possa, durante todo o tempo da 

experiência analítica, confundir o polo a com o pólo A (Ibidem, 

p.405) 

A retirada do tema da dimensão corporal do analista estaria ligada em Lacan à 

redução do imaginário ao simbólico. Não à toa, o psicanalista se encontra aqui compelido 
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a debater com a concepção mecânica de corpo inaugurada por Descartes. Tomar o corpo 

através da metáfora da máquina, decomponível em unidades independentes, para relançar 

o mesmo modus operandi das faculdades da alma, parece uma das possibilidades por estar 

alçado a uma categoria menor. O corpo reinscrito pelos seus condicionantes lógicos 

matemáticos, quantificáveis e dispostos nos termos de um quadro plenamente simbólico.  

A temática da morte, que tocará a própria concepção da posição do psicanalista 

e consubstancial à leitura dos significantes encarnados, ou melhor, à morte imposta à 

coisa própria pelo simbólico, ganha relevo no contexto da determinação do corpo de 

significantes, este corpo primordial já estruturado por tal rede, que determinará a 

constituição dos juízos existenciais da realidade. Sobre este ponto, encontramos:  

Freud foi levado pela experiência analítica a poder apenas 

caracterizá-lo dizendo que o significante funciona sobre o fundo 

de uma certa experiência da morte. [...] assim como a morte está 

ali refletida no fundo do significado, também o significante toma 

emprestado toda uma série de elementos que estão ligados a um 

termo profundamente envolvido no significado, a saber, o corpo. 

Assim como já há na natureza alguns reservatórios, também há, 

no significado, um certo número de elementos que são dados na 

experiência como acidentes do corpo, mas que retomados no 

significante e lhe dão, se assim podemos dizer, suas primeiras 

armas (LACAN, 1956-1957 [2003], p.50) 

O corpo aqui, lido como “profundamente envolvido no significado”, denotaria a 

particularidade de dar consistência à cadeia significante, mas mais expressivo seria o seu 

valor de redução do campo de possíveis significações dos deslocamentos significantes. 

As palavras que comporiam este “corpo de significantes”, próprias ao sujeito do 

inconsciente, dizem respeito especialmente ao conjunto dos discursos concretos que 

presidem ao nascimento do sujeito, tema abordado desde o início dos anos 50 e que se 
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conectam à noção de mito individual do neurótico (LACAN, 1953 [2008]). Como aponta 

Chemama:  

Estas palavras podem ter sido ditas ou pensadas muito antes da 

concepção da criança. Esta herança anterior ao nascimento vem 

agregar-se a constelação dos significantes que veiculizam os 

desejos, conscientes e inconscientes, dos Outros parentais que 

constituem a alienação simbólica do sujeito. Alguns dos 

significantes das primeiras imersões na linguagem se inscrevem 

na memoria psíquica, outros se gravam no corpo (2004, p.70). 

Este atravessamento do corpo de significantes sobre o sujeito, marca decerto sua 

posição frente ao campo da demanda e do desejo. O corpo simbólico aqui extrapola a 

vivência de um dado indivíduo ao inscrevê-lo em uma rede significante que está além da 

própria vida, como podemos ver denotado esse aspecto próprio ao campo humano, dos 

rituais fúnebres e do lugar propriamente simbólico dado à morte aí. Em Radiofonia, Lacan 

explicita tal relação da seguinte maneira:  

Quem não conhece o ponto crítico pelo qual datamos, no homem, 

o ser falante? - a sepultura, ou seja, o lugar onde se afirma de uma 

espécie que, ao contrário de qualquer outra, o cadáver preserva o 

que dava ao vivente o caráter: corpo. Permanece como corpse, 

não se transforma em carniça, o corpo que era habitado pela fala, 

que a linguagem corpsificava [corpseification]. [...] O corpo, a 

levá-lo a sério, é, para começar, aquilo que pode portar a marca 

adequada para situá-lo numa sequência de significantes. A partir 

dessa marca, ele é suporte da relação, não eventual, mas 

necessária, pois subtrair-se dela continua a ser sustentá-la (1970 

[2003], p.407). 

O jogo de palavras ao qual Lacan se vale em corpseification dá o tom deste 

comentário: linguagem mata o corpo no mesmo movimento em que o coisifica, reifica e 

dá consistência. O “corpo do simbólico”, em outros termos, não é nada senão “aquele 
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sobre o qual o ser que nele se apoia não sabe que é a linguagem que lho confere, a tal 

ponto que ele não existiria, se não pudesse falar”. A materialidade da linguagem – em 

outro momento denotada pelo neologismo “motérialité” – presente desde os primeiros 

momentos do Seminário, é tratada como um “corpo sutil, mas corpo” (1953b [1998], 

p.302). Corpo este primeiro que se incorporaria na carne, e daria consistência à dimensão 

do eu e do corpo próprio.  

Importante a articulação que Lacan fará neste momento com o tema dos 

incorporais, tal como tratado pelos Estóicos. Como o próprio indicará, é preciso fazer 

“justiça aos estóicos, por terem sabido, com esse termo – o incorpóreo –, assinalar de que 

modo o simbólico tem a ver com o corpo”. Para estes, “tudo o que existe é corpo”. 

Segundo Bréhier, tal afirmação “quer dizer unicamente que a causa, tal como a definimos, 

é um corpo, e o que sofre a ação dessa causa também é um corpo – “corpo é tudo aquilo 

que age ou atua”. A causalidade aqui não responde aos “modelos mecanicistas da vida” 

(BRÉHIER, 1908 [2012], p.23), tal como o campo das Ideias platônicas, ou do nem ao 

modelo do Motor Imóvel, Primum Movens da Metafísica aristotélica. O ser que daí se 

apreende “não seria parte de uma unidade superior, mas como sendo a unidade e o centro 

de todas as partes que constituem sua substância e de todos acontecimentos que 

constituem sua vida” (Ibidem, p.24). Portanto, a causalidade em jogo é aí apresentada 

como ativa e imanente ao ser. E é aqui que a categoria dos incorporais, como “forma de 

não-ser, ou quase-nada-de-existência, entram para dar conta do corpo-causa e sua 

imanência” (VENOSA, 2019, p.2).  

Dos incorporais, que se classificam entre o lugar, o tempo o espaço e o 

exprimível (lekton), este último teria a importante função de assinalar os modos de 

imbricação intrínsecos à realidade imaterial e a material, ou seja, marcaria a tangibilidade 

atribuída ao ser a partir dos atos de fala. Tal elemento daria as coordenadas no pensamento 
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antigo para “saber justamente o que permite que este significante se encarne”. Neste 

sentido, como lembra Venosa, que Lacan assinala no seminário XIV “(...) esta espécie de 

lugar que os estoicos chamavam de incorporal. Teria a dizer disso, que é, a saber, 

precisamente, o corpo” (1966-1967 [2017], p. 337). 

Em outros termos, Lacan encontra em tal modulação da questão dos corpos 

presente nos Estoicos, um centro de referência dos modos de apropriação do simbólico 

sobre o que seria a materialidade de um corpo, chamando a estes incorporais o próprio 

cerne do “corpo”. 

Portanto, a crítica a uma tomada do corpo a partir das categorias de uma estética 

transcendental, como presente desde Kant, ou ainda no campo da extensão cartesiana (Cf. 

LACAN, 1962-1963 [2004]), faz Lacan elevar a potencialidade de determinação da 

linguagem à quase produção de uma verdadeira ontologia. O risco de tal proposta recair 

em um idealismo da posição deste corpo é encontrado, como veremos, nos modos 

sintomáticos a partir dos quais os pós-lacanianos compreenderam a materialidade da cena 

analítica, em especial a posição do corpo do outro além de sua redução à via imagética.  

 

O desenvolvimento desta proposta é acompanhado de um intenso embate e 

revisão da teoria kleiniana do corpo da mãe, especialmente localizados entre os 

Seminários IV e VI. A mãe aqui não seria um simples semelhante ao qual o eu se alienaria 

em sua imagem, a mãe é representada como o Outro primordial, cujo corpo seria o 

continente universal dos objetos primordiais, seio, fezes, falo, etc. Nas palavras, de Lacan:  

“O fato de que todos os objetos fantasísticos primitivos se 

encontram reunidos no imenso continente do corpo materno. [...] 

só é possível mediante uma projeção retroativa de toda a gama de 

objetos imaginários no seio do corpo materno. Eles estão mesmo 

ali, com efeito, já que a mãe constitui um campo virtual de 
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aniquilação simbólica, do qual todos os objetos vindouros irão 

tirar, cada um por sua vez, seu valor simbólico. [...] Neste ponto, 

a criança se encontra na presença da onipotência materna.” 

(LACAN, 1956-1957 [2003], p.189) 

Importante que a onipotência, ou a totalidade do corpo da mãe, não é aqui 

assimilada à reflexão especular como o que poderia suscitar à criança uma sensação de 

pleno júbilo triunfante. Lacan complexifica este aspecto da relação com o semelhante ao 

“encontro com a realidade do mestre”, êxito heterônomo, no qual ao constatar que a 

totalidade sob a forma do corpo materno não lhe responde, que a criança cairia em “clara 

posição depressiva, pelo sentimento de impotência aí suscitado” (LACAN, 1956-1957 

[2003], p.190).  

É justamente nesse contato com o Outro materno que o campo da pulsão 

receberá um primeiro desenvolvimento. Mais que um força impulsionada por este campo 

fronteiriço entre o somático e o psíquico, é na relação com o corpo do outro, 

especialmente no que esse corpo marca de sua presença que a pulsão se instalará. A 

notação primeira dada aqui é a do S<>D, ou seja, temos aí todas as relações lógicas de 

um sujeito com a demanda inscrita nas trocas com o Outro materno, demanda de amor, 

mas também demanda que só se efetiva na presença deste outro. Aqui temos a resposta 

lacaniana aos desenvolvimentos pós-freudianos da noção de pulsão, cada vez mais 

inscrita no que seria da ordem de um traço inerente ao corpo de si. Nos termos de Penot: 

Essa remissão a uma dialética implica um reexame do conceito 

de pulsão, ao qual teria sido ancorada do lado do endógeno por 

Melanie Klein (ela fala no inerente, do constitucional). Na 

França, estamos ao contrário diante da indicação dada por Freud 

da natureza de “limite” da pulsão, entre orgânico e psíquico, que 

nos permite conceber como resultante do reencontro entre os 

movimentos do organismo recém-nascido e as respostas-ato, mais 

ou menos significantes, mais ou menos sexualizadas (mais ou 
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menos enigmáticas), fornecidas pelo Outro parental primeiro 

(PENOT, 2002, p. 1606) 

De fato, se a análise lacaniana dota de prevalência esse contato do sujeito com o 

Outro na montagem própria à pulsão, esta não determina a totalidade das características 

do circuito pulsional que será justamente especificado a partir dos seminários dos anos 

60 e dos desenvolvimentos presentes na noção de objeto parcial, a saber, o objeto a. A 

demanda aqui pode ser vista como um endereçamento discursivo, implícito e que não se 

sustenta primordialmente em nenhum objeto dado na materialidade. Em outros termos, 

este objeto da demanda pode ser definido da seguinte maneira: 

O objeto da demanda é o que falta no Outro inconsciente, e, 

portanto, é apenas um objeto fantasmático. Sua função é 

satisfazer a pulsão e fazer a demanda do sujeito e a demanda do 

Outro coincidir. Entretanto, mesmo ligado tanto ao simbólico e 

ao real, o registro da demanda é primariamente imaginário, e logo 

mais relacionado ao corpo. Ela é endereçada ao Outro, não à mãe. 

Outro que separa a demanda do desejo (BALBO, 2002, p. 388) 

Justamente da especificação do objeto presente no circuito pulsional que a leitura 

do corpo em Lacan tocará uma dimensão de trocas com o outro além das fronteiras entre 

simbólico e imaginário, como vimos até o momento. Tomemos seus termos. 

 

 

3. As primeiras incidências do objeto a sobre a noção de corpo 

 

O percurso pelos seis primeiros seminários a respeito do corpo, assim como do 

corpo do outro se encerra com Lacan respondendo mais uma vez às críticas acerca da sua 

concepção de análise, pretensamente incorpórea, no sentido não-estóico do termo. 

Mesmo que tais contraposições à leitura lacaniana não se sustentem no campo dos 
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sistemas conceituais, elas não deixam de denunciar uma certa ênfase retórica do 

psicanalista sobre o registro do simbólico. Nos seus termos: 

Ignoro parece a existência de corpos, tenho uma teoria de análise 

incorpórea, é o que se descobre, ao menos, ao ouvir a irradiação 

do que articulo aqui, a uma certa distância! [...] o significante, 

para dizer a palavra é nós que lhe fornecemos o material (é isso 

mesmo que ensino), é com nossos próprios membros – o 

imaginário é isto – que nós fazemos o alfabeto desse discurso que 

é inconsciente e, bem entendido, cada um de nós em relações 

diversas (LACAN, 1958-1959 [2016], p.294 – grifo meu) 

Ora, se o campo da materialidade seguirá coordenado nos moldes do sistema 

significante, o mesmo não se pode dizer acerca dos efeitos deste, em especial ao campo 

da sensibilidade ao qual Lacan fará uma revisão dos seus termos. No início dos anos 60, 

especialmente em torno do Seminário sobre a Ética da psicanálise, encontramos na obra 

lacaniana uma primeira inflexão sobre os termos nos quais o corpo é tratado. As 

propriedades do corpo como objeto com sua superfície, volume, uso, beleza, substância 

começam a ganhar relevo, ainda que declinadas a partir das bases de seu sistema 

conceitual. O corpo, doravante, vai gradativamente se encorpando, assim como sua 

apreensão será complexificada à medida em que os temas do objeto a e do gozo forem 

ganhando espaço em seu pensamento.  

Da remissão histórica às bases da revolução luterana e suas implicações sobre a 

crise nos modos de vida que fazem parte da instalação moderna do mundo, Lacan retoma 

a sanção freudiana a tal perspectiva ao “fazer entrar, de uma vez por todas, essa imagem 

do mundo, esses arquétipos falaciosos, lá onde devem estar, em nosso corpo” (LACAN, 

1959-1960 [2006], p.116). O corpo aqui, como superfície a ser recortada em zonas 

erógenas, a partir da qual “Eros extrairá sua fonte” (Ibidem, p.117), ganha diferentes 

matizes ao se separar das preocupações como imagem ou mero suporte significante. O 
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pretenso contato epidérmico entre corpo e mundo, como elementos separados por uma 

fina camada, mas acima de tudo contáveis de modos distintos, entra nas preocupações 

lacanianas.  

Uma das consequências, ainda que laterais, deste deslocamento está na inscrição 

da articulação do gozo:  

Quando se avança na direção desse vazio central, dado que é, até 

agora, sob essa forma que se apresenta para nós o acesso ao gozo, 

o corpo do próximo se despedaça. Doutrinando a lei do gozo [...] 

Sade se expressa dessa forma – Emprestai-me a parte de vosso 

corpo que possa satisfazer-me um instante, e gozai, se isto vos 

agrada, da parte do meu que pode ser-vos útil (Ibidem, p.242) 

 Gozar do corpo do outro, de parte desse corpo, passa por um despedaçamento, 

parcializado na dimensão do objeto que permite com que se goze. Mas teria este o mesmo 

estatuto do que será articulado na fórmula de que “não se goza, senão de um corpo”? A 

aproximação da noção de gozo com a de propriedade, tal qual sua origem na 

conceptualização hegeliana, entra aqui como um tema central na articulação entre corpo 

como objeto e o gozo dele extraível no debate sobre Ética e limites entre o corpo do um 

e do outro.  

Ora, neste ponto, podemos retomar o modelo do Estádio do espelho justamente 

nos termos em que o conceito de gozo introduz um significativo acréscimo às trocas entre 

o sujeito e o outro. Neste sentido, temos: 

É certo que o corpo do outro é uma imagem para a criança, mas é 

difícil saber em que medida ele mesmo sabe que é uma imagem 

para o outro. [...] uma coisa é certa ao nível subjetivo esta criança 

é objeto, objeto de manipulações. [...] as manipulações 

prazeirosas que são feitas para o prazer da criança não menos que, 

supomos, pera o gozo daqueles que manipulam. Quer dizer que é 
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ao mesmo tempo para seu gozo e para o gozo do outro (MILLER, 

2007, p.95) 

Neste ponto temos que, ainda que apenas se possa gozar de uma parte do outro, 

como vimos, a criança em seu corpo, como um todo, é tomada neste lugar de objeto a. 

Neste sentido, o gozo do outro seria justamente regularizado, estabilizado na situação a 

partir da operação da metáfora paterna e consequentemente a inscrição do Nome-do-Pai 

como bastião do sistema de valores e posições dispostos no campo do grande Outro. 

Entretanto, a temática do gozo e dos atravessamentos deste Outro sobre o sujeito, implica 

uma esfera que excede à dimensão da linguagem. Por esta via, Lacan escreve em 

Alocução: 

Guattari é sagaz ao levantar a questão de por onde o efeito da 

linguagem se impõe ao corpo, pelo que cabe ao ideal, por um 

lado, e ao objeto a, por outro. É um pathos para o ideal, uma 

corpoisificação [corps(e)ification]. É no objeto a que o gozo re-

toma, mas em que a ruína da alma só se consuma por um 

incorpóreo (1970b [2003], p.310)  

O traço incorpóreo, como vimos, toca esse âmbito da linguagem que ultrapassa 

sua inscrição simbólica. O campo do objeto a, como objeto fantasmático que assinala o 

lugar impossível no qual um desejo se inscreve – e se escreve – tem como correlato 

justamente essa a produção de uma teoria do corpo que vai ganhando espaço além do 

imaginário e do simbólico, ou antes de uma leitura do corpo autodeterminável por uma 

destas instâncias. O corpo em seu parâmetro real lido neste impossível, resistente a 

qualquer captura imagética ou simbólica, um corpo que ressoará em seus efeitos de modo 

lateral, como justamente o traço que escapa a tal determinação. A este impossível Lacan 

sobreporá a noção de lógica como campo formal de escrita de tais inconsistências e 

impasses. 
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4.  A contagem dos corpos reconfigurada: o Um que não se fecha e o Outro como 

o conjunto dos corpos 

 

No Seminário 14, sobre a Lógica da fantasia, as considerações acerca do corpo 

tomam outros matizes, cada vez mais próximas da leitura do objeto a como seu suporte e 

substância. A dimensão da parcialidade inscrita aí e do gozo vão se avolumando. Em suas 

palavras:  

Não na libra de carne, mas nessa entidade tão pouco apreendida 

do corpo, há alguma coisa que se presta a essa operação de 

estrutura lógica, que nos resta determinar. Vocês sabem: o seio, 

o cíbalo, o olhar, a voz, essas peças destacáveis e, contudo, 

fundamentalmente religadas ao corpo – eis o de que se trata no 

objeto a (LACAN 1967-1968 [2005], p.208) 

 O objeto a, rompendo as categorias clássicas para a determinação de um objeto, 

não tem condições de ser dado, nem doável, justamente aí que reside seu valor ante ao 

gozo. Nos termos de Lacan, não há outro gozo senão do corpo, mesmo que esse corpo 

possa ser o do outro, perde-se a “dimensão dos limites” (Ibidem, p.238) aí colocados 

entre um e outro. É neste ponto que Lacan inscreve a relação íntima e estrutural entre as 

dimensões do Outro e do corpo.  

Com essa referência ao gozo inaugura-se a única ôntica 

admissível por nós. Mas não é à toa que ele só é abordável, 

mesmo na prática, pelos ravinamentos nele traçados pelo lugar do 

Outro. No que, pela primeira vez, apoiamos o fato de que esse 

lugar do Outro não deve ser buscado em parte alguma senão no 

corpo, que ele não é intersubjetividade, mas cicatrizes 

tegumentares no corpo, pedúnculos a se enganchar [brancher] em 

seus orifícios, para neles exercer o ofício de ganchos [prises], 
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artifícios ancestrais e técnicos que o corroem (LACAN, 1969 

[2003], p.327) 

O Outro como resultante do conjunto de marcas sobre o corpo, marcas que 

denotam esses atravessamentos começam a ganhar ainda mais espaço neste momento da 

obra lacaniana. A categoria da pulsão, central para a leitura psicanalítica do corpo, passa 

a ser revista como um intervalo imposto à sutura que ela realiza entre a fonte e objeto de 

seu percurso, uma vez que ela parte do corpo e retorna a este pela satisfação. Os circuitos 

pulsionais estariam marcados por esta gramática de inclusão de pedaços do Outro, objetos 

a, que seriam circundados na tentativa impossível de obtenção de uma experiência plena 

de prazer. Os limites para localizar onde começa o corpo de si e do outro entra aqui em 

jogo. Em um momento, no interior de um diálogo com André Green, este questiona:  

Estrutura do corpo que é fortemente estruturada e uma estrutura 

do pensamento – entre os dois, o isso. De que corpo se trata? 

Trata-se do corpo repensado pelo significante? Sim, sem dúvida, 

mas não inteiramente. Não corpo submetido à estrutura do 

significante. Trata-se do corpo da biologia? Sim, sem dúvida, mas 

não inteiramente, não corpo submetido à estrutura da 

organização vital. [...] poderia chamar isso “o entre-dois-

corpos”. Não é completamente no um, não é ainda 

completamente no outro, é atravessado pelo significante em seu 

circuito (LACAN, 1966-1967 [2008], p.278) 

A relação entre o Um e o Outro aparece aqui como uma forma de pensar o 

estatuto dos corpos que se presentificam. O Um unificante, propriamente remetido ao 

narcisismo primário, traz como marca o apagamento do traço do Outro (Ibidem, p.284), 

aquele que representaria o fechamento das multiplicidades, ou mesmo o “ato sexual no 

nível do corpo” (Ibidem, p.361). A esta dimensão, Lacan contrapõe na estruturação do 

sujeito a diferença entre o zero e o Um. Em oposição à unificação do Um, o zero se 

apresenta como Um contável, mas que também resguardaria um duplo estatuto: “ele pode 
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ser, ou a passagem do zero ao Um, produção da cadeia, necessidade do zero para a 

combinatória, ou então, o zero como dessubjetivação radical” (Ibidem, p.285). Esta 

dessubjetivação, pode levar o sujeito ao zero de corpo ou ao zero da morte. O que seria 

tomar o corpo como corpo Um contável, que dimensão teria aqui na produção de Um não 

fechado, uno?  

O que esse Outro, o grande, com A maiúsculo? Qual sua 

substância? O Outro, no fim de tudo, e se não tiverem ainda 

adivinhado, o Outro, lá como está escrito, é o CORPO. Por que 

se chamaria alguma coisa como um volume ou um objeto 

enquanto que submetido às leis do movimento, em geral, como 

isso, um “um corpo”? Por que se fala da “queda dos corpos”? 

Coisa curiosa a extensão da palavra “corpo”! (Ibidem, p.295) 

 Afirmar que o Outro é o corpo, ou ainda que ele é esse lugar onde se inscreve a 

marca enquanto significante, coloca em questão a relação do sujeito com o gozo, que não 

é senão do corpo (Ibidem, p.402), e mesmo, com relação aos objetos a, caídos das 

inscrições significantes, mas apresentados como corpo, não total, mas corpo parcial. Esta 

articulação, passa especialmente pelo lugar do corpo na relação disjuntiva entre gozo e 

saber, como vemos neste comentário.  

O que dá ensejo a nos lembrarmos do que há entre eles para se 

estabelecer de junção disjuntiva, na presença do corpo. O 

estranho é aquilo a que o corpo se reduz nessa economia. Tão 

profundamente desconhecido, por ter sido reduzido por Descartes 

à extensão, esse corpo precisará dos excessos iminentes de nossa 

cirurgia para que se evidencie ao olhar comum que só dispomos 

dele se o fazemos ser seu próprio despedaçamento, se o 

desarticularmos de seu gozo. Como terceiro ‘mais além’ em sua 

relação com o gozo e com o saber, o corpo faz leito para advento 

do Outro pela operação do significante (LACAN, 1968 [2003], 

p.357) 
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A crítica presente desde os primeiros momentos de sua obra à redução cartesiana 

do corpo em res extensa é reiterada aqui com o acréscimo da defesa do corpo como leito 

para o advento do Outro. A emergência deste, decerto transforma e media a relação deste 

corpo com o saber e o gozo, cujos objetos parciais, seriam restos de tal operação13. 

Pedaços a derivar daqui “como voz e olhar, carne devorável ou seu excremento, eis o que 

vem a causar o desejo, que é nosso ser em essência” (Ibidem, p.358)  

Em um momento posterior, Lacan inflete tal afirmação para a de o Outro é o 

conjunto dos corpos, de como se relacionam dominados pela lei simbólica. Neste ponto, 

retoma Hegel e sua dialética do senhor e do escravo pra pensar a ligação entre corpo e 

gozo, focado especialmente no gozo do outro. Gozar é possuir, tal qual a acepção jurídica 

do termo. Gozar-se de algo, de algo que posso chamar “meu”, justamente nisso reside a 

separação, disjunção entre gozo e corpo. O mestre hegeliano renunciou ao gozo do corpo, 

mas faz do escravo metáfora para seu gozo. O corpo do outro aqui entra como metáfora 

do gozo de um sujeito. A questão é como este gozo a deriva do outro interfere na 

economia de gozo deste sujeito. Nesta trama ainda, Lacan é um profundo crítico da noção 

particular de propriedade ligada ao corpo, eis um ponto de contato íntimo com 

desenvolvimentos da antropologia contemporânea, como veremos adiante. Aí 

encontramos:   

Problemas do direito de nascimento, por um lado, mas também, 

no impulso do ‘teu corpo é teu’, no qual se vulgarizou no início 

do século um adágio do liberalismo, a questão de saber se, em 

virtude da ignorância em que é mantido esse corpo pelo sujeito 

da ciência, chegaremos a ter o direito de desmembrá-lo para a 

troca (1967 [2003], p.367),  

 

13 Um desenvolvimento deste ponto foi apresentado nas Journées doctorales de l’École Doctorale 
450 na Université Paris VII - Diderot, sob o título Fonction et champ du corps de l’analyste: fondements 
d’um contre-discours de la méthode (DOMICIANO, 2020). 
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Efeito direto desta troca com o outro, a noção de corpo próprio é remetida por 

Lacan como um traço a ser relativizado, dada que a consistência desta concepção passaria 

por uma “incidência social”, inscrita em um dado tempo histórico, e no momento em que 

escreve, lido como um resquício de uma ideologia liberal. A via lacaniana, como vimos, 

se insere no bojo com uma profunda crítica ao corpo como entidade autodeterminada e 

autorregulada, irredutível de suas referências sociossimbólicas, o que tem importantes 

efeitos para a presente pesquisa, em especial no que esta ressoa à apropriação da 

experiencia psicanalítica.   

Na trilha da delimitação dos elementos estruturantes dos laços sociais, 

encontramos no seminário XVII, uma recolocação destas considerações acerca do gozo e 

do corpo, a partir da lógica pressuposta em sua teoria dos quatro discursos. O mestre 

hegeliano, revisto como S1, aparece então nestes termos: 

A Selbstbewusstsein, figura inaugural do mestre e senhor, 

encontra sua verdade no corpo do outro por excelência, daquele 

que só se sabe por ter perdido esse corpo, esse mesmo corpo em 

que se sustenta por ter querido preservá-lo em seu acesso ao gozo 

– em outros termos, o escravo. [...] Mais simplesmente, trata-se 

disto – há um uso do significante que pode se definir a partir da 

clivagem de um significante-mestre com esse corpo de que 

acabamos de falar, o corpo perdido pelo escravo para não se 

tornar nada além do que aquele onde se inscrevem todos os outros 

significantes (LACAN, 1969-1970 [2009], p.83) 

Ora, é por efeito desta clivagem entre um significante e com a própria noção de 

corpo que os demais significantes podem se inscrever. Aqui Lacan sustenta, portanto, o 

lugar seminal da perda de um lugar de gozo do corpo próprio – o que quer que isso 

signifique em uma situação mítica originária, portanto, fora da história – em prol da 
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alienação em um corpo outro, do gozo de parte deste corpo, para a inscrição na ordem 

simbólica – cisão constitutiva do indivíduo moderno, como sustentado por Hegel. 

Nesta trilha, outra inflexão significativa desta dimensão aparece no momento em 

que se questiona sobre a estrutura da interpretação e a verdade como saber, ou melhor, às 

condições para saber sem o saber, um saber pela metade. O dizer do enigma, que 

representa essa leitura da síntese disjuntiva entre saber e verdade, aparece então 

sustentável, como no caso de Édipo Rei, por uma quimera, um corpo fragmentado, um 

meio corpo (Ibidem, p.29). Em suas palavras:  

Querendo responder ao que se apresenta como enigma, que dizer, 

àquilo que se presumo ser sustentado por esse ser ambíguo que é 

a esfinge, onde se encarna, falando propriamente, uma dupla 

disposição por ser ela feita, tal como o semi-dizer, de dois semi-

corpos (Ibidem, p.113) 

Podemos pensar o corpo do analista, na sustentação de um enigma, como um 

corpo quimérico? Este corpo fragmentado aparece ainda sob a forma de um corpo sem 

rosto, como o corpo do pai ou de deus, e como um corpo sem existência, que seria outra 

modalidade de falar do Outro. 

 

Finalmente, para fins deste breve recorte, encontramos no Seminário XX, 

Encore – cujo título por homofonia poderia ser “Em-corpo” [En corps] – a retomada de 

uma série de postulados sobre o gozo do corpo do outro. Entretanto, assinalamos dois 

movimentos importantes de Lacan aqui: (1) primeiramente, retoma a ideia de ser, aqui 

conjugada como ser do corpo. Ao longo deste passo um extenso debate com Aristóteles 

será realizado; (2) posteriormente, na análise dos modos de imbricação entre gozo e 

Outro, Lacan introduzirá o real como sendo o mistério do corpo falante, categoria que 

em alguma medida recupera um aspecto do irrepresentável presente na remissão 
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freudiana da esfera orgânica, dimensão descartada pelo que resguarda de um 

biologicismo anômalo à causalidade psíquica, tal como sustentado desde os primeiros 

momentos da obra lacaniana. Vejamos como se constitui o primeiro destes pontos:  

  O ser do corpo certamente que é sexuado. Mas não é desses 

traços que depende o gozo do corpo, no que ele simboliza o 

Outro. [...] o ser, é o gozo do corpo como tal, quer dizer, como 

(a)-sexuado, pois o que chamamos de gozo sexual é marcado, 

dominado, pela impossibilidade de estabelecer, como tal, em 

parte alguma do enunciável, esse único Um que nos interessa, o 

Um da relação sexual (LACAN, 1972-1973 [2010], p.14)  

Na via dos ecos fundantes “da única ôntica possível” que seria instituída pelo 

tema do gozo, Lacan sublinha que o ser é o que resta da operação subjetiva de inscrição 

no campo da linguagem no que esta tem de impossível de ser unificada. Neste sentido, o 

corpo “talvez seja apenas esse resto que chamo de objeto a” (Ibidem). É a este objeto que 

Lacan também associa o que “faz aguentar a imagem”, remetendo a como o imaginário é 

regido pelas bordas da divisão significante, do qual o desejo é sua causa. Então segue o 

psicanalista:  

O gozar de um corpo, de um corpo que, ao Outro, O simboliza, e 

que comporta talvez algo de natureza a fazer por em função uma 

outra forma de substância, a substância gozante. Não é lá que se 

supõe propriamente a experiência analítica? – a substância do 

corpo com a condição de que ela se defina apenas como aquilo de 

que se goza. Propriedade do corpo vivo, sem dúvida, mas nós não 

sabemos o que é estar vivo, senão apenas isso, que um corpo, isso 

se goza. E mais: caímos imediatamente sobre isto, que não se 

goza mais que por corporalizá-lo de maneira significante (Ibidem, 

p.35)  

Posto desta maneira, Lacan reforça que o significante é a causa do gozo, e 

consequentemente do próprio ser. Haveria aqui uma recusa de uma instância de 
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determinação análoga ao campo do Organismo, como vemos em Freud. Longe ainda de 

uma ontologia de partes extra partes da substância extensa, como se pode depreender de 

um discurso cartesiano, a proposta lacaniana de emergência de uma noção de ser, está 

intimamente relacionada à produção de corpos sexuados e dos restos de gozo inscritos na 

operação. Eis um ponto onde Aristóteles é convocado.  

Quem não vê que a alma não é outra coisa senão a identidade 

suposta a esse corpo, com tudo o que se pensa explicá-lo. Em 

suma a alma é o que se pensa a propósito do corpo – do lado do 

manche. Que haja algo que funda o ser, certamente que é o corpo. 

Sobre isto, Aristóteles não se enganou. Corpos, ele destrincou 

muitos, um por um. [....] Mas ele não chega, leiam-no bem, a fazer 

a junção disto com sua afirmação – naturalmente vocês jamais 

leram De Anima, apesar das minhas súplicas – de que o homem 

pensa com – instrumento – sua alma, quer dizer, como lhes disse 

há pouco, os mecanismos supostos que suportam seu corpo 

(Ibidem, p.150) 

Ora, o clássico debate da distinção entre corpo e alma, que tratamos acima, é 

retomado por Lacan justamente para afirmar seu posicionamento próximo do encontrado 

em Aristóteles. A substância nomeada como alma seria certamente suportada por uma 

parte da realização da potencialidade deste mesmo corpo, sua enteléquia. O lugar especial 

do corpo na produção intrínseca e estruturalmente dissociada do campo “todo” da 

subjetividade e do ser é acentuado neste momento como um postulado reencontrado em 

decorrência dos desenvolvimentos acerca da dimensão do gozo na constituição subjetiva. 

Se Aristóteles aparece desde os primeiros passos freudianos, é na fase tardia de Lacan 

que ele é nominalmente convocado como apoio à teoria do corpo. Não se pensa com a 

Alma, ele nos diz, mas esta se constitui a partir do corpo – eis uma afirmação que 

reconduz nossa tema à necessidade de se indagar a retirada dos corpos envolvidos na 

experiência analítica. Então prossegue: 
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Aqui que devemos retornar a Aristóteles. Por uma escolha para a 

qual não se sabe o que o guiou, Aristóteles tomou o partido de 

não dar outra definição do indivíduo senão o corpo – o corpo 

enquanto organismo, o que se mantém como um, e não o que se 

reproduz. A diferença entre a ideia platônica e a definição 

aristotélica do indivíduo como fundando o ser, ainda estamos ao 

redor dela. A questão que se coloca ao biólogo é mesmo a de 

saber como um corpo se reproduz. [...] O corpo, o que é ele então? 

É	ou não é o saber do um? O saber do um se revela não vir do 

corpo. O saber do um, por pouco que possamos dizer disto, vem 

do significante Um (Ibidem, p.195) 

A produção deste Um, do que separa um e outro, é o que Lacan indica estar na 

base deste questionamento como um campo aberto e irresoluto. Como se faz Um, como 

se faz de Um outro Um, etc. Se o corpo marca a unidade do Outro, ele em si não traz o 

saber sobre a unidade deste senão pelo seu atravessamento significante e as intrusões de 

gozo presentes neste processo. Que o saber decante de uma relação de gozo, como postula 

alguns anos antes, este gozar do corpo apenas se sustenta em uma articulação que a escrita 

lógica busca captar minimamente. Neste sentido, a remissão a uma escrita lógico-

matemática é a única via pela qual Lacan entende chegar ao impossível desta substância 

de base. Em seus termos.  

Só a matematização atinge um real – e é nisto que ela é 

compatível com nosso discurso, o discurso analítico – um real que 

nada tem a ver com o que o conhecimento tradicional suportou e 

que não é o que ele crê, realidade, mas sim fantasia. O real, eu 

diria, é o mistério do corpo falante, é o mistério do inconsciente 

(Ibidem, p.178) 

Tomar o real como o mistério do corpo falante, mistério ao qual o saber 

tradicional busca suturar, reduzir, minimizar, é abrir o campo psicanalítico para 

justamente essa dimensão em que entre um e outro não há nenhuma forma de completude, 
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complementariedade ou unificação. A tese da inexistência da “relação sexual”, da cópula 

entre dois, trata desta divisão impossível de ser suplantada dos sujeitos sexuados, e, 

portanto, falantes – e vice-versa. Sobre isso Lacan coloca que “Não há relação sexual, 

porque o gozo do Outro, tomado como corpo, é sempre inadequado – perverso de um 

lado, no que o Outro se reduz ao objeto – e do outro, eu direi louco, enigmático”. 

O gozo do corpo nesta temática é prioritariamente o que traz a marca dessa 

inadequação. Que se goze do corpo, com o efeito de ambiguidade próprio do genitivo aí 

presente, faz com que algo nesta articulação de gozo promova esses atravessamentos 

entre o Um e o Outro. Os objetos a, ex-sistentes a este corpo, viriam a marcá-lo nestes 

litorais, nestas fronteiras móveis. 

Em A terceira, Lacan explicita um importante modo de operação deste gozo na 

produção de um sujeito e consequentemente de constituição do campo do Outro. 

O corpo deve ser compreendido no natural como desnodado desse 

real que, para existir aí a título de fazer seu gozo, nem por isso 

lhe fica menos opaco. Ele é o abismo menos notado do que seja 

alíngua que, esse gozo, o civiliza, se ouso dizer, entendo por isso 

que ela o leva a seu efeito desenvolvido, aquele pelo qual o corpo 

goza de objetos cujo primeiro, aquele que escrevo com ‘a’, é o 

objeto mesmo, como eu dizia, do qual não se tem ideia, ideia 

como tal, entendo, exceto a quebrá-lo, esse objeto, neste caso seus 

pedaços são identificáveis corporalmente e, como estilhaços do 

corpo, identificados. É somente pela psicanálise, é nisso que esse 

objeto constitui o cerne elaborável do gozo, mas ele só se sustenta 

da existência do nó, das três consistências de toros, de rodinhas 

de barbantes que os constituem.(1974, p.8) 

O gozo presente em Alíngua, esse modo de articulação da linguagem notada por 

Lacan como a encarnação deste Um que resguarda a possibilidade de sustentação de um 

saber que poderá constituir “uma bateria significante” (1973 [2003], p.514), portanto 
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simbólica, este gozo aí presente traria a marca do atravessamento entre o campo do 

simbólico, do imaginário e do real. O Um de Alíngua, lugar de indeterminação em que 

“algo resta indeciso entre o fonema, a palavra, a frase, mesmo todo pensamento” 

(LACAN, 1972-1973 [2010], p.196) é definitividamente o ponto de inclusão deste gozo 

do corpo do Outro nos processos primordiais de produção de Um do sujeito.  

 

 

5. O corpo lacaniano: tensões e aproximações ao modelo freudiano 

 

Feito esse breve recorte de alguns momentos dos usos e categorizações da noção 

de corpo nos seminários, buscamos apreender conceitos que nos forneçam eixos a partir 

dos quais podemos tratar deste tema para além dos escritos psicanalíticos.  

“O corpo, ele deveria deslumbrá-los mais” (LACAN 1972-1973 [2010], p.148), 

nos diz Lacan. E não há poucos motivos, vimos no caminho as seguintes inflexões: o 

corpo imagem, corpo unidade, corpo despedaçado, corpo morto, corpo próprio, corpo 

objeto, corpo alienado, corpo do semelhante, corpo estátua, corpo erógeno, corpo de 

significante, corpo da mãe, corpo superfície, corpo substância, corpo gozante, corpo 

parcial, corpo neutro, corpo carne, corpo destacável, corpo sem limites, corpo doável, 

corpo dessubjetivado, corpo em conjunto, corpo posse, corpo uso, corpo semblante, meio-

corpo, ser do corpo, corpo falante.  

De forma sucinta, vimos como o corpo enquanto noção foi sendo deslocado no 

conjunto de transformações da conceitografia lacaniana, mas basicamente ele passa pelas 

seguintes acepções:  
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(1) Insuficiência e regime estruturalmente deficitários do campo de 

determinação do orgânico nos recém-nascidos da espécie humana. 

(2) Imagem do corpo, e consequentemente formação do Eu, proveniente dos 

processos de alienação à imagem do corpo do outro próprios ao registro do imaginário. 

(3) Provenientes deste, temos o corpo estatutário e corpo fragmentário como 

duas faces da distância entre a experiência vivida e a forma na qual o sujeito aliena a 

imagem corporal 

(4) Corpseificação da experiência do corpo pela entrada deste no campo da 

linguagem. Corpo de significantes recorta e sustenta o campo da realidade vivenciada 

nesta interface entre imaginário e simbólico. Dimensão balizada pelo tema dos 

incorpóreos estóicos.  

(5) Corpo do Outro primordial como reduto de inscrição dos objetos pulsionais. 

(6) Semi-corpo como modo fragmentário de sustentação de um semi-dizer 

homólogo à dimensão da verdade. 

(7) Ser do corpo decantado do gozo do corpo do Outro, “única ‘ôntica’ possível”, 

que seria inscrita a partir dos restos da operação de entrada na linguagem.  

(8) Corpo que resguarda as marcas deste Um inscrito por Alíngua e que seria a 

base para a constituição do Outro.  

(9) Mistério do corpo falante, cujo gozo é sempre inadequado – enigmático e 

perverso – e que seria a base do entendimento do Real.  

 

Se tomamos o modelo freudiano analisado anteriormente e o cotejamos com os 

tópicos aqui tratados, temos condição de retomar as duas representações às quais 

lançamos mão até o momento para melhor vislumbrar suas aproximações e 

distanciamentos. Vejamos seus termos aí:  
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A despeito de inúmeras distinções que possam ser encontradas nos termos aí 

propostos, poderíamos dizer primeiramente que a recusa lacaniana à ipseidade da 

experiência corporal, marcada em Freud especialmente pela dimensão do Orgânico, como 

uma esfera autônoma de determinação de efeitos corpóreos, faz com que todo seu modelo 

seja atravessado por distintos registros de inscrição do Outro. Ainda que a 

Organismusreiz possa ser subjetivada como um dado fora do simplesmente assimilável 

no campo psíquico, a leitura econômica freudiana faz desse sistema um conjunto de traços 

uniformemente assimiláveis e cuja fonte estaria inscrita nas regulações fisiológicas 

próprias à espécie.  

Se o orgânico tocaria minimamente, dentro da racionalidade freudiana, o que 

poderíamos entender pelo Real lacaniano, ainda que não sejam assimiláveis, o campo do 

somático, como a expressão efetiva do corpo na realidade dada, expressão tangível desta 

dimensão, poderia ser aproximada do campo do imaginário. Aqui teríamos tanto a troca 

entre o Ich-Körper, nesse recorte entre o dado orgânico e a efetivação somática, quanto a 

inscrição do regime fluido de interposição de fronteiras do corpo Leib – enquanto 

dimensão entre o princípio de atividade do regime do Físico e sua inscrição somática.  
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O campo de uma possível leitura do físico enquanto um regime vitalista, seria 

esvaziada na lógica lacaniana, ainda que possamos aproximá-la, enquanto princípio de 

efetivação, da regulação simbólica. Este, além de inscrever com o somático o Leibe, como 

vimos, teria nas suas trocas com a dimensão de algo análogo ao “orgânico”, justamente o 

campo da carne como corpo dessubjetivado, corpseificado, diria Lacan, a partir do que 

resta da inscrição simbólica – ao qual a operação cartesiana busca ler apenas um 

fenômeno de uma realidade dada.  

O campo do Isso, de forma ainda mais específica, seria propriamente o ponto de 

inscrição do corpo freudiano com o aparelho psíquico e consequentemente sua abertura 

maior a uma alteridade, ou ainda ao regime do corpo do outro.  

Neste sentido, o modelo lacaniano é marcado de ponta a ponta pelas modulações 

de presença deste corpo do outro: de um corpo-outro (imaginário), a um corpo do Outro 

(simbólico) até a um corpo-Outro (real). Mais ainda. Precisamos atentar que, após o 

percorrido neste capítulo, podemos reconhecer que temos na figura lacaniana aqui 

representada uma dimensão enganosa do corpo ao restringi-lo somente ao campo do 

imaginário. Se parte daí uma possível teoria do corpo em Lacan, ele se espalha sobre o 

conjunto de sua obra ao ponto de marcar todos as formas de atravessamento do sujeito 

pelas ordens do imaginário, simbólico e real. A dinâmica deste atravessamento, como 

vemos no modelo, é regida pela leitura dos gozos presentes nas operações lógicas de 

inscrição e separação dos campos do sujeito e do Outro, tal qual denotado pela presença 

do objeto a. 

Poderíamos ainda tomar um outro ponto de distinção entre os modelos freudiano 

e lacaniano do corpo: o lugar do outro aí incluído. Decerto esta dimensão surgiu 

reiteradamente nos últimos dois capítulos, mas poderíamos sintetizá-la a partir da noção 

de que para Freud, o outro, este outro primordial, e mesmo este outro a ser reencontrado 
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ou recapitulado no interior de uma análise, é um outro que está além do um, está em 

verdade entre o Um e o Dois. Há algo nas vias de determinação do sujeito freudiano que 

remete a uma possível inscrição fora do campo do outro. Sua narrativa acerca do 

desenvolvimento libidinal, dos recortes e reconfigurações corporais tem no outro uma 

figura de apoio, conceito central de sua teoria das pulsões. Já Lacan, por sua vez, inscreve 

a alteridade como radicalmente intrínseca, por diversas vias, à experiência de cada sujeito. 

Poderíamos ler que o corpo lacaniano está entre o zero e o um, portanto, não entre o um 

e o dois, como entendemos em Freud. O recorte do pensamento lacaniano que aqui 

propusemos demonstra como de ponta a ponta de sua obra, no que concerne ao tema do 

corpo, a questão que persiste é onde está um e onde está o outro, no que estes formam 

uma síntese disjuntiva. A própria teoria dos gozos, que trataremos à frente, dá a marca 

dos processos de desestabilização da unidade corporal a partir da inscrição aí dos objetos 

a, que podem aqui ser lidos como uma forma de presentificação corporal nos próprios 

limites disjuntivos entre um e outro.  

A distinção de tais modelos produz efeitos decisivos na compreensão da cena 

analítica, em especial na formulação de seus impasses constitutivos. Veremos como pela 

via freudiana o tema do corpo do analista será conjugado a partir dos excessos possíveis 

deste corpo incontrolável, assim como dos efeitos de uma sobre a vivência orgânica do 

analista, um dos pilares da noção de contratransferência tal qual operacionalizada no fim 

dos anos 40. Já pela via do modelo lacaniano veremos como há uma deflação discursiva 

sobre a presença do analista, presença sensível que marca um dos pilares do setting. A 

descorporificação das descrições da análise, seja em prol de uma noção da imagem como 

imagem pretensamente dominável na presentificação ao analisando, seja em prol de uma 

instancia simbólica como único lastro de descrição dos termos de uma análise, 

encontramos aí uma retirada massiva de qualquer tematização do corpo do analista.  
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Vejamos como esse campo do corpo e do corpo do outro se incluem na cena 

analítica, para que possamos, já amparados por tal conjunto conceitual, melhor 

reconhecer as tensões inerentes à temática do corpo do analista que ressoam destas 

concepções de base.  
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6. DO CORPO DO OUTRO AOS AVATARES DO CORPO DO ANALISTA: 

RUÍDOS E IMPASSES CLÍNICOS 

 

 

Uma observação de partida, do conjunto de argumentos aqui dispostos, é a de 

que a posição do corpo do analista não foi tematizada em uma ampla variedade de 

possibilidades. Podemos creditar tal fato ao lugar complexo e pouco determinado do 

corpo do outro no conjunto da técnica, cujas ressonâncias veremos aqui, mas também à 

particularidade da inscrição sócio-histórica da psicanálise desde seus primeiros 

momentos: encontrava-se então poucos analistas, prioritariamente homens, brancos, de 

uma casta abastada da Europa dos primeiros dias do século XX, fator que não podemos 

dissociar do horizonte de questões formuláveis dentro dos discursos sobre a práxis. 

Entretanto, como sabemos, se por um lado temos um método de investigação como o 

psicanalítico, que se propõe a manter constantemente abertas as tensões entre a 

experiência da prática e suas articulações teóricas, por outro, podemos também ler neste 

recorte limitado uma inflexão da própria teoria da constituição do psiquismo sobre a 

teoria da técnica freudiana, inicialmente, e em um momento posterior sobre suas derivas 

no cenário francês.  

A terapêutica, como um dos eixos axiomáticos que sustentam uma prática clínica 

em seus elementos basilares, está intimamente ligada a todo um campo de discursos sobre 

os modos de manifestação de uma patologia e seus determinantes, incluindo aí, implícita 

ou explicitamente, uma teoria sobre o sujeito em sua constituição. Se uma não se reduz à 

outra, no pensamento de Freud e Lacan elas podem ser vistas em sua interdependência 

pelas tensões e modos de articulação das descrições sobre os sintomas e a posição do 

analista, do clínico.  
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 O projeto psicanalítico de ambos instaura uma narrativa sobre a clínica que 

poderia ser caracterizado como profundamente avesso à produção de manuais com regras 

rígidas sobre a técnica analítica. O reconhecimento de que as condições de efetivação da 

cena são quase infinitamente complexas fez com que, mesmo que daí se possa extrair 

uma leitura de categorias estruturais mínimas, não se pode detalhar e fechar a experiência 

a um tipo de mecanicização da prática. Neste sentido, desde os poucos artigos freudianos 

especialmente dedicados à técnica vemos aí, mais do que termos prescritivos da conduta 

e comportamento do analista, a apresentação de uma exploração dos limites do que se 

poderia chamar de psicanálise dentre suas possíveis versões.  

Entretanto, tal postura inaugurada por Freud, tão bem enaltecida pela doxa 

psicanalítica, se, por um lado, condiz com os termos de sua obra a partir da descoberta – 

ou antes, da invenção – da psicanálise em toda sua extensão; por outro, não é corresponde 

à retórica presente desde seus primeiros escritos. Poderíamos dizer que há uma mudança 

qualitativa de tom entre as considerações do início da década de 1890, na qual se dedica 

a descrições extensas da prática na qual principiava suas investigações, que culminam em 

Estudos sobre Histeria, de 1895; e os escritos que surgem 15 anos depois, também 

denominados em seu conjunto como os Escritos Técnicos.  

Importante notar que o objeto da presente pesquisa, por não aparecer como uma 

categoria plenamente trabalhada na obra freudiana, nos compele a extrair seus limites e 

possíveis articulações desde categorias e considerações prioritariamente laterais. No 

curso deste capítulo, portanto, trataremos de assinalar um conjunto de debates nos quais 

a categoria do corpo do analista poderia se incluir, ainda que não plenamente nomeada 

por seus autores. O desafio é certamente tornar tangível, minimamente delimitável esta 

categoria que será detalhadamente examinada nos passos seguintes.  



 160 

De forma sucinta, passaremos pelos momentos inaugurais da cena analítica, 

assim como as derivas de seus discursos sobre os elementos constituintes desta, inflexões 

que serão intimamente influenciadas por tropeços clínicos seus e de seus próximos – 

como Breuer e Jung – assim como desenvolvimentos inerentes à própria teoria em jogo. 

Depois deste primeiro momento, por si só prenhe de aberturas para nosso tema, 

encontraremos nos pós-freudianos as modulações discursivas acerca das dimensões do 

analista em cena: nesta via, além das contribuições de Ferenczi sobre o tema, 

caminharemos pelas articulações lacanianas no que este se contrapõe às figuras de Balint 

e Nacht, em debates sensíveis à presente pesquisa. O modelo proposto ao final servirá de 

referência para o aprofundamento das delimitações da categoria de corpo do analista nos 

próximos capítulos.  

Tomemos os termos destas incursões.  

 

 

1. O paradigma do corpo estranho: os atributos pessoais do analista como e seu 

papel no tratamento sugestivo 

 

Como acompanhamos no capítulo 3, os primeiros momentos da clínica freudiana 

passam por uma série de influências das práticas de mentores como Charcot, Liébault, 

Bernheim, Breuer, para citar os mais presentes a esta altura. Entretanto, podemos dizer 

que parte deste movimento freudiano de instauração de uma cena analítica se dá 

justamente pelos progressivos distanciamentos do jovem médico vienense em relação a 

compreensões centrais que norteavam as práticas de seus mestres. 

No campo da diagnóstica, a tese da ideogenia, base do pensamento charcotiano, 

certamente o auxiliou a reconhecer a presença de um corpo segundo enredado ao corpo 
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representado pelo olhar médico de então. A tal fundo nosológico, a teoria etiológica do 

trauma inscreveria a sexualidade como uma dimensão de um estranho excesso de 

estimulação vivida precocemente em uma experiência obscena de um passado que 

remeteria à primeira infância, na qual o sujeito seria invadido por este outro, sedutor, 

abusador.  

O estranho, portanto, como excesso, intensidade não realizável, entraria em cena 

na base da leitura dos sintomas. Sua presença retórica nas descrições da gênese destes, 

por sua vez, também encontra grandes ressonâncias nos discursos sobre a cena clínica, e, 

assim, sobre os parâmetros das condutas terapêuticas.   

O estranhamento como método de observação, tão próprio à ciência moderna, 

cartesiana, se não havia ainda sido plenamente disseminada no pensamento 

psicopatológico sobre os sintomas que viriam a ser lidos no interior dos quadros 

histéricos, constitui-se como o eixo de partida da clínica freudiana. Todavia, o 

estranhamento da observação, neste primeiro momento será acompanhado de uma série 

de indicações prescritivas sobre as posturas do clínico como investigador e como 

terapeuta.  

O clínico [Artz] representado aqui será aquele responsável por influenciar 

constantemente seu paciente para a melhora, sugestionando a partir de seu poder de 

influência pessoal, especialmente nos momentos de indução aos estados hipnóticos e de 

provocação de certas lembranças que apenas poderiam vir à consciência à força. O corpo 

hipnotizado coloca-se assim sob o domínio de uma fala estranha, de uma direção 

heterônoma do sujeito aos seus próprios termos. Tais conduções acabam por demandar 

uma série de considerações mais rígidas sobre a técnica e suas condições de aplicação, 

mesmo que secundárias frente aos enunciados sobre o papel instrumental da influência 
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da pessoa do médico para a eficácia clínica. Nesta via, encontramos em Tratamento 

psíquico, tratamento anímico, os seguintes termos: 

Tem extremo direito a nosso interesse o estado anímico 

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. [...] a influência da expectativa confiante nas 

chamadas curas miraculosas, ainda hoje efetuadas diante de 

nossos olhos sem a colaboração de nenhuma habilidade médica. 

[...] A expectativa confiante com que ele 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. Há médicos cuja 

capacidade de conquistar a confiança dos doentes tem um grau 

mais elevado que em outros; nesses casos, é frequente o enfermo 

já sentir um alívio ao ver o médico entrar em seu quarto (FREUD, 

1890, p.121) 

A confiança e expectativa inspirada pela pessoa do clínico, como vemos, não 

apenas dependeriam de uma crença atravessada por inúmeras questões prévias e mesmo 

laterais ao encontro terapêutico, como produzem efeitos significativos apenas pela 

presença do médico. A abertura freudiana a repensar a amplitude da ação terapêutica 

encontra na remissão a curas não médicas – nem mesmo pautadas nos princípios da 

ciência ocidental – um exemplo maior de como a prática psicanalítica está estruturalmente 

ligada a um campo discursivo antropológico que ultrapassa os limites de cada modelo 

teórico. O tema da eficácia excede, portanto, o conjunto dos discursos sobre esta. 

Justamente, é por este fator que Freud afirma: “Os médicos têm praticado o tratamento 
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anímico desde sempre, ainda mais abundantemente em épocas remotas do que hoje em 

dia. Este tipo de tratamento médico é, historicamente, o mais antigo” (Ibidem, p.115) 

Entretanto, esta mesma expectativa no clínico colocará uma série de questões 

éticas sobre as restrições da influência deste estranho. Uma cura conduzida pelas vias 

sugestivas se justificaria simplesmente pelos seus efeitos imediatos, ou teria nos meios 

heterônomos um questionamento moral de seu valor? Se tais considerações podem ser 

extraídas dos princípios do poder próprio ao vínculo estabelecido ao longo de um 

tratamento, faz-se necessário salientar que o modelo fundamental de tal poder está 

eminentemente nas mãos do médico em suas habilidades de atração e, poderíamos dizer, 

de sedução.  

Mais do que a repetição de uma outra cena, Freud credita aos discursos sociais 

da atividade do terapeuta – acerca dos atributos positivados deste mesmo – a possibilidade 

de despertar tais expectativas e direcioná-las a fins curativos. Como exemplo deste, vale 

aqui lembrar que Breuer era reconhecido na comunidade vienense do fim do século XIX 

como “o homem das mãos de ouro” (THIS, 2002, p.339). Por esta via ainda, poderíamos 

citar as preocupações e ressalvas feitas por Freud sobre o lugar da pessoa do analista no 

interior das relações mais amplas com seus pacientes e no discurso social de uma dada 

comunidade.  

Compreensível que nos primórdios da tematização das modalidades de relação 

entre paciente e clínico, considerando o lugar do médico na Viena da época, de sua forma 

próxima de estar presente no interior de uma família, tais ressalvas se fizessem necessário. 

No entanto, como veremos, o lugar do analista na comunidade praticamente vai perdendo 

espaço retórico na obra freudiana, para o lugar do analista na dinâmica transferencial. 

Fora do setting clínico, não é mais a pessoa do analista que se faz presente nas 
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argumentações, mas a especialmente psicanálise como um todo. Voltaremos a este ponto 

adiante.  

Como um correlato do estranhamento do corpo médico, encontramos de partida 

o lugar pretensamente anômalo da linguagem como gramática fundamental para o 

estabelecimento de suas bordas, seus limites. Como Freud faz questão de salientar mais 

de uma vez neste momento, os sintomas manifestos não respondem a uma estrutura 

anatômica fundamental, mas às descrições imaginárias do senso comum sobre os 

contornos funcionais do corpo (Cf. FREUD, 1892). É de um aprofundamento do campo 

de influência da linguagem na constituição subjetiva que teremos o giro inaugural da 

prática freudiana em direção à clínica psicanalítica. Neste contexto, certamente, o lugar 

do outro no setting terapêutico precisará ser reposicionado. Como este outro será tomado 

e que lugar teria este no recorte próprio aos deslocamentos representacionais do paciente 

ao longo de um processo terapêutico são questões que vão ganhando volume.  

Mas antes de darmos este passo, vale ressaltar que neste momento do 

pensamento freudiano o que encontramos de fato é uma leitura do corpo do outro como 

um corpo estranho, análogo à base de representação da sexualidade e da cena traumática 

na produção sintomática. Nos termos de Villa: 

Este estrangeiro em nós, podemos pensar a partir do modelo do 

corpo estranho interno. Este nos faz crer que o trabalho de análise 

pode levar a distinguir o estrangeiro do próprio e que uma 

operação cirúrgica poderia extirpar o corpo estranho e recobrar a 

integridade do corpo próprio (2013, p.42) 

Assim como um corpo estranho poderia ter se infiltrado em um corpo 

patologizado, o corpo estranho do clínico seria aquele que de fora da cena poderia intervir 
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nesta cena homóloga, pela confiança e expectativa do paciente em seu poder de ação14. 

A cena charcotiana, se podemos assim definir esse momento (Cf. BARAVALLE, 2008) 

de ampla influência da lógica do ver e ser visto, encontraria na influência e prestígio 

sócio-político do médico o princípio do tratamento. Entretanto, o lugar do corpo do 

clínico começa ser problematizado a partir de alguns impasses emergentes na própria 

atividade clínica, e que servirão de eixos para instaurar a cena psicanalítica como uma 

cena que faria um anteparo a tal presença.  

 

 

1.1.  O caso Breuer como contra-modelo originário à cena analítica: do toque 

amigável à recusa da transferência 

 

Uma das principais cenas deste período, mais do que um evento narrado por 

Freud ou em um caso clínico público, vem de uma anedota, uma historieta inventada por 

Ernest Jones (VILLA, 2013), e que teria um valor muito preciso: negar uma co-

paternidade na origem da clínica psicanalítica, e mostrar como aí teríamos os esforços de 

um jovem Sigmund Freud – alinhado aos princípios que constituem esta clínica – em 

franca oposição ao trabalho de Breuer, seja na postura relacional com o paciente, seja em 

verdadeira abertura de escuta dos aspectos mais conflituosos do sofrimento histérico. A 

cena de Jones, amplamente disseminada em meios psicanalíticos, descreve os percalços 

de Breuer enfrentou no tratamento de Anna O., considerada a paciente zero da psicanálise. 

Tomemos seus termos:  

 

14 Ainda que transformável em sua materialidade, na mesma via da acepção das ciências duras, como vimos 
no capítulo inaugural, o campo do estranho viria como algo externo, heterogêneo e anômalo às 
determinações internas dos limites deste corpo.   
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Este caso o absorveu de tal forma que sua esposa apenas o 

escutava falar deste tema e, sem o admitir, ela começa a 

experimentar um ciúme que a deixou triste e preocupada. Breuer, 

ciente de como estava, começa a compreender os motivos deste 

estado de animo que provocava a cada vez em si uma reação 

violenta e de remorso. Ele decide colocar um termo no tratamento 

e anuncia sua decisão a Anna O... Ele sai em uma segunda lua de 

mel em Veneza, onde concebe uma filha (JONES apud VILLA, 

2013, p.45)  

A interpretação de Jones é de que Breuer não teria tido condições de abordar os 

efeitos de uma transferência sobre si. Sem a possibilidade de nomeação e 

operacionalização deste aspecto da cura, Breuer teria tropeçado em sua 

contratransferência e, tanto a ruptura brusca do tratamento, quanto esta gravidez em sua 

viagem, teriam sido efeitos das particularidades na posição onde esta paciente o colocara 

– lembremos, um significativo traço da transferência na análise de Anna O. passou por 

uma gravidez psicológica, na qual esta se dizia carregar um filho de Breuer. Ora, diferente 

da démarche freudiana, Breuer “não apreendeu os riscos de um analista ao aceitar ser 

suporte de uma transferência”.  

O que esta fábula indicaria à doxa psicanalítica, primeiramente, é que a presença 

prestigiosa da pessoa do analista não basta. É preciso que este esteja disposto a suportar 

uma desconstrução de sua identidade como efeito dos deslocamentos representacionais 

próprios à transferência. Na leitura da contratransferência vivenciada por Breuer, efeitos 

sobre seu corpo ganham especial relevo aqui: 

No ponto em que a simpatia de Breuer por sua paciente vira 

antipatia, repulsão, temor diante do ato psicoterapêutico 

realizado, seu próprio corpo se põe a falar, ele é tomado de 

suores frios e capturado por uma agitação motora que o faz sair 

correndo [prendre ses jambes à son cou] da casa de sua paciente. 
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A calma não lhe retorna e Breuer, sempre sob efeito da 

experiência vivida, quer se distanciar fisicamente do que percebe 

como um perigo externo, no que ele transforma o perigo interno 

que constitui o despertar de seus próprios movimentos pulsionais 

pela transferência de Anna O (Ibidem, p.47 – grifo nosso) 

O corpo aparece aqui como um resíduo do que não foi assimilado no campo da 

dinâmica transferencial. A contratransferência traria a marca da reação corporal do 

analista ali onde ele não teria sido capaz de manejar deste conjunto de investimentos 

eróticos e representacionais que decaem sobre si. Breuer, portanto, aparece nas narrativas 

hagiográficas da origem da psicanálise como aquele que, por um lado, não se deixou ser 

tomado além do lugar de prestígio, e, por outro, como quem foi tomado, afetado em seu 

corpo por tal inépcia de manejo clínico. Freud, todavia, também pode ser aqui incluído, 

especialmente em duas cenas.  

Uma das cenas mais icônicas desse período inaugural da técnica psicanalítica 

tem em seu centro o impasse desta posição do corpo, tal como Freud o inseria em suas 

ações terapêuticas. No curso do tratamento de Emmy von N., apresentado em Estudos 

sobre Histeria, e que teria tido lugar entre 1888 e 1891 – ainda que com alguma 

indefinição de data (STRACHEY, 1950) – encontramos uma colocação que teria se 

tornado um ponto de inflexão na prática freudiana de então:  

O que a paciente me dizia era perfeitamente coerente e revelava 

um grau inusitado de instrução e inteligência. Isso fazia com que 

parecesse ainda mais estranho que, a cada dois ou três minutos, 

ela de súbito se calasse, contorcesse o rosto numa expressão de 

horror e nojo, estendesse a mão em minha direção, abrindo e 

entortando os dedos, e exclamasse numa voz alterada, carregada 

de angústia: “Fique quieto! – Não diga nada! – Não me toque!” 

(FREUD, 1895b, p.78) 
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Ora, em sua fórmula protetora, diversas vezes repetida ao longo de seu 

tratamento, encontramos um “fique quieto”, de onde decorre um apelo à escuta 

consonante à demanda encontrada em Anna O. em seu método denominado de talking 

cure, e na sequência um apelo segundo: não me toque. Ou ainda: Retire o corpo que se 

apresenta por demais nesta cena hipnótica. Se Breuer e suas “mãos de ouro” permitiam a 

este o reconhecimento pelo seu contato amigável e não objetificante, a cena analítica vai 

demonstrando que mesmo este toque despretensioso é investido por representações 

inacessíveis de uma forma imediata – e predominantemente eróticas, pode-se dizer. A 

fórmula de Emmy von N. será analisada nos Estudos em sua rede associativa que lhe 

coloca como um comportamento sintomático, entre outros. Entretanto, não podemos 

deixar de reconhecer seu papel no distanciamento gradual do corpo do clínico ao paciente.  

Uma segunda cena, diz respeito a uma narrativa em que Freud escreve que teria 

tido um momento de contato extremamente próximo no curso de um procedimento 

hipnótico. A necessidade de manter de sua cabeça muito fria para não confundir as coisas 

e a qualidade deste endereçamento realizado pela paciente à figura do médico, o fez 

compreender que talvez uma distância maior fosse preciso. Em suas palavras 

encontramos:   

Certa vez, tive uma experiência que me revelou sob uma luz crua 

o que suspeitava há muito tempo. Considerando que, uma vez que 

libertei da doença uma de minhas pacientes mais dóceis, em que 

a hipnose permitira realizar as maravilhas mais notáveis, 

rememorando o acesso doloroso à sua causa, ela quando acordou 

colocou seus braços em volta do meu pescoço. A entrada 

inesperada de uma pessoa em serviço nos salvou de uma 

explicação embaraçosa, mas, por acordo tácito, desistimos 

daquele momento em continuar o tratamento de hipnose. Eu 

mantive a cabeça fria, para não colocar esse evento na conta de 

um charme pessoal irresistível, e pensei que agora havia 
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compreendido a natureza do elemento místico que trabalha por 

trás da hipnose. Para adiar, ou pelo menos para isolá-lo, a hipnose 

teve que ser abandonada (FREUD apud LEMLER, 2008, p.156) 

Vemos aí, portanto, como o abandono da hipnose tem como correlato uma 

redesignação do lugar do corpo. A gradual retirada do contato e mesmo da palavra do 

analista, cada vez mais presente nos discursos sobre a posição do analista, vai dando os 

contornos da cena analítica, de modo a não apenas permitir um manejo dos intensos afetos 

possíveis de ambos os lados, como também para a abertura maior ao campo discursivo 

do analisante. Esta retirada, ainda que parcial neste momento inaugural será revista em 

sua necessidade e mesmo nos termos a partir dos quais foi inscrito na teoria psicanalítica.  

Diante destas considerações da década de 1890, podemos já perceber como no 

processo gradativo de conceptualização dos fundamentos da clínica psicanalítica Freud 

foi pouco a pouco revendo o lugar do corpo do analista no conjunto dos procedimentos 

ditos técnicos. A tônica neste primeiro momento é justamente de uma simples disjunção 

entre o corpo do paciente e do analista, dado que o fenômeno da transferência e todo o 

conjunto de ressonâncias sobre o campo analítico ainda estava em vias de gestação. O 

corpo estranho do sintoma como eco da marca estranha do corpo do outro-sedutor era 

simétrico ao corpo estranho do clínico que pela sua influência teria condições de operar 

tal procedimento. A esta concepção, os impasses clínicos que vimos aqui fizeram frente 

e demandaram de Freud uma revisão global dos fatores psíquicos e sociossimbólicos que 

estavam em jogo.  

Poderíamos ainda dizer, que neste momento, a cena do tratamento é narrada 

entre dois corpos, bem delimitados, nos quais um exerceria uma influência sobre o outro, 

sem que nem um nem o outro sejam questionados estruturalmente em sua unidade e 

consistência. Tanto a cena de Breuer, como as que aqui trouxemos de Freud, davam 

mostras que este corpo por demais próximo coloca questões à possibilidade de operar a 
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terapêutica diante dos afetos e demandas que ainda permaneciam inauditas pela própria 

disposição dos lugares, ainda influenciada pela cena hipnótica. Neste sentido, como 

veremos, o passo freudiano de sistematização dos fenômenos transferenciais está 

justamente na compreensão de um campo que questione este lugar de dois corpos, se 

aproximando da leitura de indeterminação entre-dois. 

Estas questões serão maturadas em um plano de fundo do pensamento freudiano, 

sem grandes repercussões nos escritos da primeira década da psicanálise, a ponto de 

apenas receber atenção mais detida nos chamados escritos técnicos que Freud conceberá 

ao longo do princípio dos anos de 1910. Mas antes de acompanharmos tais 

desdobramentos, podemos extrair das concepções e encaminhamentos da noção de corpo 

neste período, um lugar para o corpo do outro. Ainda que de forma lateral, como 

compelido pela falta de tematização do presente objeto, pensamos ser possível apreender 

algumas das dimensões deste corpo do outro valiosas para uma caracterização mais 

delimitada deste. 

 

 

2. O campo transferencial e os movimentos de distanciamento do analista: da 

instrumentalização de sua ‘pessoa’ à retirada da palavra 

 

A emergência das bases dos Escritos Técnicos – solo da futura 

institucionalização de um certo discurso da técnica nos anos 20 – passou por uma série 

de mediações na década de 1900 que aqui merecem atenção. Decerto, o reconhecimento 

do lugar da sexualidade infantil, assim como a inscrição do Édipo na produção de 

fantasias que organizam e dão consistência à própria realidade tiveram profundos efeitos 

sobre os discursos acerca da constituição da cena analítica. A queda da Neurótica traz a 
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Freud um entendimento cada vez mais presente de um modelo de engendramento da cena 

analítica, que passaria do corpo estranho do outro a um modelo mais próximo de um 

corpo infiltrado na cena analítica. Nos termos de Villa: 

Este modelo é mais inquietante pois estremece fundamentalmente 

as fronteiras entre o estrangeiro e o próprio. Um corpo estranho 

não altera radicalmente o tecido em que é introduzido – máximo, 

causa inflamação reacional que desaparece assim que é removida. 

O modelo da infiltração, é compele à representação de uma 

dissolução das fronteiras onde o infiltrado se funde, se mistura 

com o infiltrado. Um sendo modificado pelo outro a ponto de 

tornar-se quase impossível distingui-los. O estrangeiro se fez de 

mim ao mesmo tempo em que, na tentativa de se defender contra 

essa intrusão, partes do Eu tornaram-se estranhas a ponto de 

sofrer o mecanismo de projeção. Aqui se faz presente, como uma 

consequência desta torção no pensamento freudiano, a 

possibilidade de pensar como tal posição determina os limites de 

representação do outro (2013, p.46) 

Ora, tomar os limites dessa representação do outro como a representação do 

analista é justamente o desafio a que esse modelo da infiltração da alteridade nos coloca. 

Diante da constituição de um campo transferencial, como distinguir o que é de si e o que 

é do outro. Ali onde Breuer não teria tido condições de perceber os deslizamentos dessas 

fronteiras, Freud inscreve todo o plano de deslocamentos representacionais próprios à 

transferência.   

Nesta trilha, no interior do caso Dora, em um momento de explanação dos 

condicionantes da cena analítica, Freud apresenta uma das primeiras descrições desta 

dimensão do fenômeno da transferência. Encontramos tal tematização nos seguintes 

termos:   
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O adiamento da cura ou da melhora só é realmente causado pela 

pessoa do médico. [...] A produtividade da neurose, porém, de 

modo algum se extingue, mas se exerce na criação de um gênero 

especial de formações de pensamento, em sua maioria 

inconscientes, às quais se pode dar o nome de “transferências”. 

[...] O que são as transferências? São reedições, reproduções das 

moções e fantasias que, durante o avanço da análise, soem 

despertar-se e tornar-se conscientes, mas com a característica 

(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 passado, mas como 

um vínculo atual com a pessoa do médico (FREUD, 1905b, 

p.101) 

Se as bases para o entendimento da transferência já estão postas, mesmo que 

ainda não submetida a uma chave plenamente edipiana, encontramos nesta definição 

ainda um aspecto de transição sobre a posição da pessoa do analista na eficácia do 

tratamento. Como suporte de uma substituição representacional, a evocação da noção de 

pessoa aparece como algo êxtimo à cena analítica, ou seja, ele é inserido na condição de 

um elemento na fronteira entre o que seria central ao interior da cena e que determinaria 

os parâmetros deste campo. Esta presença, sublinhamos, gradualmente perderá lugar 

retórico na obra freudiana. 

Logo em seguida, o psicanalista faz uma distinção rara no que concerne ao tema 

da transferência: ele separa aí as transferências que seriam puro deslocamento da 

representação significativa para o analista, cuja substituição idêntica, para ficar em sua 

metáfora, seriam como “simples reimpressões, reedições inalteradas”. Mas outras, por 

sua vez, e salientando o lugar das circunstâncias sobre a produção da cena, seriam 

formadas a partir de uma transformação sublimada do conteúdo das representações 

antigas, “podendo até tornar-se conscientes ao se apoiarem em alguma particularidade 
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real habilmente aproveitada da pessoa ou das circunstâncias do médico” (Ibidem, p.102, 

grifo nosso). Em seus termos, esta modalidade produziria “edições revistas, e não mais 

reimpressões”.  

A instrumentalização do uso da pessoa do analista na direção do tratamento, 

assim como sua presença e as condições corporais a esta, poderíamos dizer, estão aqui na 

ordem do dia. A questão de como reconhecer e orientar o que é do campo da transferência 

e das suas condições in loco se complexifica ao ponto de Freud sentir a necessidade de 

efetuar estas pequenas distinções – que não renderão ao longo de sua obra, ainda que 

possamos desta acepção extrair efeitos (Cf. Capítulo 6).  

Neste meio, certamente, a presença do analista em seu potencial excesso começa 

a ser questionada, chegando mesmo à dimensão da presença de sua palavra. Freud 

reconhece que falava bastante nos tratamentos conduzidos sob método hipnótico e 

catártico. A demanda pelo silêncio, já presente no “não fale nada” de Emmy von N., 

ganha um outro matiz a partir da instauração da cena psicanalítica próxima à virada dos 

anos 1900. Se ali percebeu que ele não devia sempre demandar à paciente de onde via 

isso ou aqui, mas deixá-la contar o que ela quisesse contar, o silêncio vai ganhando espaço 

como parte da constituição do setting analítico, especialmente por seu poder de instalar 

um clima de estranhamento discursivo que o tornaria o “espaço potencial de trabalho do 

analista” (GREEN, 1990, p.333). Assim resume Sechaud:  

Esse silêncio faz parte do enquadre analítico, assim como a 

posição alongada, pagar pelas sessões perdidas e pela regra 

fundamental; representa as condições necessárias para a situação 

analisante. A reunião do analisando e do analista não é o assunto 

de uma conversa; a assimetria é imediatamente colocada no 

regime de fala de um e de outro. [...] O silêncio do analista é, 

portanto, a expressão das recusas que o analista impõe ao paciente 

em relação a ações específicas. [...] Esse “não” é um ato de falar, 
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como está implícito na palavra de Freud, Versagung, traduzida 

como recusa, que deve ser distinguido da frustração que é um ato 

no real. Essa recusa indica ao analisante a rota específica do 

método. Essa atitude pode ser experimentada pelo analisante 

como uma verdadeira frustração, e depois tomada por uma 

repetição de situações em sua história, ou seja, como elementos 

transferenciais (2018, p.90 – grifo nosso) 

Nesta via, pode-se dizer que o silêncio do analista instaura o quadro enquanto 

uma função de apelo ao inconsciente, no que ele precisa de espaço e escuta para suas 

manifestações e reconhecimentos. Entretanto, a presença da analista, de sua pessoa, 

enquanto traços de articulação sociossimbólica, como vemos, vai perdendo força nesse 

modo de compreender as condições de instauração do enquadre analítico.  

Embora esta proposta de entendimento vá ganhando espaço, encontramos 

decerto um Freud clínico muito presente no direcionamento da escuta do caso Dora, um 

caso decerto marcado pelo ativo interesse deste nos relatos dos sonhos, dado que seu 

acompanhamento se deu de forma coetânea à pesquisa da Traumdeutung.  

O interesse ativo de Freud, no curso de suas investigações, também foi presente 

no caso do Homem dos Ratos. Este caso é reconhecidamente um caso no qual Freud 

estende a compreensão do inconsciente a toda extensão das associações e arranjos de 

pensamento. O estudo da neurose obsessiva teve um passo fundamental na amplitude da 

categoria de inconsciente articulado ao campo global do discurso, assim como à 

delimitação da cena analítica: 

Ainda que o enquadre do tratamento tivesse lugar em 1903, ao 

menos em seu aspecto formal, foi apenas em outubro de 1907, 

com o tratamento do Homem dos Ratos que a última grande 

recomendação técnica foi enunciada: ‘A técnica da análise se 

modificou até o ponto em que o analista não mais busca evocar, 

despertar materiais nos quais ele estaria interessado, mas permite 
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ao paciente seguir suas vias associativas naturais e espontâneas’ 

(Nunberg and Federn) (MIJOLLA, 2002, p.1729)  

Portanto, mais que direcionar a fala, incitar temas, o analista se presentificaria 

para dar espaço a que esta fala siga seu livre curso. Não obstante, há algo neste mesmo 

caso que traz questões a tal direcionamento. Em um dos momentos decisivos, Freud 

insiste no fato de que o paciente terá que se afastar da experiência interior indescritível 

do horror de um gozo ignorado na tentativa de se dirigir a outro para lhe dar uma 

representação inteligível. Ou seja, é na possibilidade de nomear essa cena de horror 

inscrita em suas experiências passadas e estruturalmente localizada em sua fantasia, assim 

como o roteiro mítico das narrativas em torno desta, que Freud aponta uma direção da 

cura. Nesta via, a título de ilustração, justamente quando da verbalização desta cena no 

relato freudiano, que encontramos sua presença ativa.  

Quando a partir da segunda sessão o paciente aborda o relato de tortura dos ratos, 

Freud parece bem mais ativo que de costume. Após relatar o terror que sentia por um 

capitão específico – Eu tinha certo terror dele, pois ele obviamente gostava de crueldade 

– ele é tomado de profunda angústia ao iniciar a narrativa que este lhe contara sobre um 

“castigo particularmente horrível aplicado no leste” (FREUD, 1909, p.98). Ele se levanta 

do divã, anda pela sala impaciente, buscando poupar Freud dos detalhes, e é aí que este 

insiste, dizendo-lhe ele próprio não tinha gosto por qualquer crueldade, e nem desejo de 

torturá-lo. Freud então busca auxiliá-lo na narrativa e questiona se não se trataria de um 

empalamento, ao que este nega - `Não, isso não… o criminoso foi amarrado…’. Diante 

do prosseguimento da cena do vaso cheio de ratos sobre as nádegas de um criminoso, 

mais uma vez ele se interrompe, angustiado, “mostrando todo sinal de horror e resistência 

– `cavaram caminho no…’ – Em seu ânus, ajudei-o a completar” (Ibidem, p.101). Freud 

certamente nesta sequência não pode conter sua excitação na cena analítica. Nos termos 

de Sechaud: 
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Essa sequência, bem conhecida, é exemplar da excitação muito 

viva do paciente, mas também sem dúvida do analista, o que 

Freud não diz. As palavras participam de uma atualização da 

fantasia. Paciente e analista são apanhados na provocação sádico-

anal. O analista, por meio de suas intervenções verbais, encena e 

atualiza a fantasia sádica. [...] A sexualidade sádica é convocada 

quando Freud sugere primeiro um empalamento, depois verbaliza 

o lugar erógeno anal. Duas representações então vêm à mente do 

paciente: o castigo pode dizer respeito à mulher amada, mas 

também ao pai. Não esqueçamos que esse discurso também é 

dirigido a Freud, receptor tanto quanto ator dessa fantasia. A 

participação de Freud no decorrer da sessão é uma sugestão que 

"acelera" a história, precipita a dimensão da atuação (2018, p.90) 

Como veremos adiante, é nítida a distância entre esse posicionamento freudiano 

e o encontrados nos ditos Escritos Técnicos. A presença freudiana, sua participação, ainda 

que não plenamente analisada no interior do caso clínico, denota uma atuação do analista 

que coparticipa dos efeitos que a atualização da fantasia narrada produz.  

Neste sentido, podemos dizer que a presença freudiana rompe uma pretensa 

neutralidade e marca um envolvimento além do que será prescrito nos anos subsequentes, 

nos quais o silêncio aparecerá como um modo cada vez mais relevante de sustentar uma 

retirada deste analista de sua participação ativa e assim garantir um refreamento ao que 

será entendido como ruído à cena analítica.  

Importante frisar que esta distinção freudiana inscreve o lugar do analista como 

uma pessoa dotada de traços que estariam presentes aquém e além da simples 

transposição transferencial. Mesmo nos Escritos Técnicos a transferência é mais 

tematizada por aquilo que o analista deve deixar de ser para direcionar um tratamento, do 

que sobre suas características que viriam a registrar as particularidades sobre todo e cada 

processo de análise.   
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2.1  Revisão da natureza e contornos do corpo do outro: ecos da apropriação da 

dinâmica transferencial 

 

Portanto, até o momento, estamos às voltas com discursos sobre a aproximação 

e o distanciamento do analista, de sua pessoa, de seus interesses, enquanto um 

posicionamento que afeta internamente a cena analítica, cujo campo transferencial 

imprime fronteiras não imediatamente objetiváveis entre um e outro. Todavia, há ainda 

uma consideração significativa nesse período de passagem entre um primeiro momento 

no começo dos anos de 1890 e os artigos da década de 1910, em especial, no que 

encontramos das tematizações do lugar do outro que orbitam as preocupações freudianas 

deste momento.  

No que concerne às dimensões do corpo do outro, encontramos na análise sobre 

a Gradiva, uma fantasia pompeiana, romance de Jensen, Freud assinalando, ao explorar 

as particularidades do que nomeou como delírio, como a imagem de tal escultura, trazida 

à vida, teria sua natureza corpórea questionada por tal fato. Gradiva está simultaneamente 

viva e morta, é representada pelo delírio do protagonista neste lugar. Nas palavras de 

Freud: 

O problema do ‘que poderia ser a natureza da aparição corpórea 

de Gradiva, um ser que estava simultaneamente morto e vivo, 

embora só ao meio-dia’. [...] ressaltamos os pretextos e os 

disfarces sob os quais sua curiosidade sobre a ‘natureza corpórea’ 

dela, seu ciúme e seu brutal instinto masculino de domínio foram 

expressos em seu delírio, depois que seu desejo erótico reprimido 

deu origem ao primeiro sonho (FREUD, 1908, p.72) 
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Esta passagem faz alusão à teoria da causa do que teria sido o delírio de Norbert 

Hanold em Pompeia. Diante de uma moça que não consegue reconhecer como uma amiga 

sua de infância, Hanold se crê estar em contato com a própria moça retratada na escultura. 

O que se acompanha aí é um ponto no qual o delírio faz as vezes da suspensão da crítica 

diante dos deslocamentos realizados no contato com este outro. A moça (Zoé) com quem 

começa um processo de trocas, na leitura de Freud, poderia ser aproximada de um analista 

para Hanold, justamente por acolher seu estado mental e ir conduzindo o sujeito 

progressivamente para o reconhecimento daquilo que foi recalcado, em uma cura análoga 

à analítica.  

Ele conhece a natureza básica do delírio: sabe que o delírio 

resultou da combinação de um componente do desejo amoroso 

com a resistência a esse desejo, e deixa que a jovem encarregada 

da cura se aperceba do elemento que lhe é agradável. [...] O 

tratamento consistiu em dar-lhe acesso, pelo exterior, às 

lembranças reprimidas que ele não conseguia atingir no seu 

interior; contudo, o tratamento frustrar-se-ia se durante o mesmo 

a terapeuta não houvesse levado em conta os sentimentos dele” 

(Ibidem, p.73) 

Zoé-Gradiva, só se torna agente da cura aí por ter consciência dos caminhos 

pelos quais se formam um delírio e por estar incluída nele, por um deslocamento 

representacional, próprio à transferência. Ela faz questão ao protagonista que por vias 

próprias aos seus recursos intelectuais e científicos, um arqueólogo dotado de certa 

erudição, busca responder à questão sobre sua natureza material: viva e não-viva de uma 

só vez.  

Se em Gradiva, portanto, temos a particularização do lugar do delírio do corpo 

imóvel “que caminha, que avança” do outro – convergente como vimos com as remissões 

lacanianas acerca do estádio do Espelho e a estática da lógica da imagem – em Atos 
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obsessivos (1907), Caráter e Erotismo Anal (1908) e Moral sexual civilizada (1908), 

Freud parte para uma aproximação maior da relação do corpo de si e do outro, em suas 

contenções psíquicas no interior de uma íntima relação com a ordem social e seus ditames 

de base. Neste contexto, do lugar do outro para a sustentação da existência social, o corpo 

da mãe surge especialmente interrogado em Teorias sexuais infantis (1908) e no texto 

sobre Leonardo Da Vinci (1910).  O corpo da mãe, neste último, na mesma trilha de 

Teorias, seria possuído de características masculinas, fálicas. Entretanto, o corpo fálico 

da mãe tem seu lugar como o corpo de uma deusa-mãe, cuja potência transcendia 

qualquer possibilidade de estar submetida a algum tipo de castração. O outro, sem limites, 

mostra-se na sua face aterrorizante, como atestada na lembrança de Leonardo e que será 

tematizada também em Totem e Tabu (1912-13). Entretanto, diante dos excessos deste 

outro, coloca-se a questão dos seus reflexos para a técnica psicanalítica. Que lugar teria 

o analista em uma lógica de projeções e transferências que poderiam dotá-lo deste lugar 

desmedido? 

Nesta via, de delimitação justamente da natureza corporal do analista, Freud se 

vê ainda diante da questão de como localizar mediante o fenômeno da transferência o 

lugar de um e outro. E é aí que produz uma interessante metáfora em correspondência 

com o pastor Pfister na qual dirá que um dos riscos do analista aceitar ser suporte à 

transferência é que ela é a “cruz que o analista deve portar”. Ora, sobre como apreender 

tal enunciado, Villa argumenta que mais que uma simples metáfora, poderíamos 

acompanhar os ecos que esta cruz possui sobre o discurso bíblico: teríamos aqui que 

Jesus, portaria a cruz como aquele que aceitou ser a reencarnação do Deus Pai, enquanto 

sustentáculo humano desta transposição “da reatualização pela transferência da 

substância e do espírito do pai. Ele a aceitou a ponto de viver a paixão dessa reencarnação 

até a estigmatização de seu corpo e a resistência a ser morta no lugar do pai para permitir 
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sua restauração” (VILLA, 2013, p.47). Portanto, mais que remeter a uma possível retórica 

moral que viria na remissão bíblica – do corpo como meio de glorificação e 

transcendência (Capítulo 1) – a démarche freudiana salienta o lugar de indeterminação 

“ontológica” a que a transferência imprimiria ao analista, como veremos nos próximos 

capítulos.  

A aceitação desta posição, em contraposição ao que encontramos no caso de 

Breuer, traz ainda este efeito de uma indeterminação própria à sua posição no conjunto 

dos sujeitos envolvidos na cena. Assim como em Gradiva teríamos este lugar do vivo-

morto como próprio do lugar analítico frente a tais transposições representacionais, o 

analista sustentar a transferência como a cruz de cristo também passaria por tal 

“transferência da substância”. Nos termos de Villa: 

A transferência não seria sempre este lugar onde, desde o 

primeiro desejo pelo pai, as questões individuais do complexo 

paterno tendem a se desdobrar? [...] É pela atualização sucessiva 

desses objetos da transferência que poderá finalmente ser morto, 

novamente, mas também pela primeira vez, o objeto fonte da 

transferência. Para que esse assassinato seja realizado, esse objeto 

fonte deve ser atualizado na transferência, porque enquanto 

estiver in absentia et in effigie, não é possível matá-lo para se 

separar e libertar-se dele parcialmente (Ibidem, p. 49) 

A radicalidade da noção de neurose de transferência que aí se desenha é 

justamente este ponto de indeterminação entre os agentes da situação. Freud neste ponto, 

parece de fato estar ciente do caráter subversivo da clínica analítica e seus dispositivos 

fundantes. Entretanto, este lugar de franca abertura às derivas da experiência e de falta de 

determinações diretivas sobre sua condução, logo cobrará um preço à emergente ciência 

do inconsciente que fará Freud rever sua postura. Mais ainda: este colocará em xeque os 

discursos sobre esta presença material do analista nas curas. 
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3. O analista cirurgião e a opacidade da sua pessoa 

 

Em 1908, Freud anuncia que estaria escrevendo o Método Geral de Psicanálise 

(Allegemeine Methodik des Psychoanalyse), livro que, como sabemos, nunca veio à luz. 

Mas é a partir do início dos anos de 1910 que se encontra na obra freudiana mais uma 

ampla investida, ainda que fragmentária, para lançar luz sobre as condições e percalços 

da prática analítica. O conjunto de artigos denominado como Escritos sobre a técnica é 

marcado por uma recusa de um direcionamento prescritivo da conduta do analista, como 

um receituário abstrato de intervenções a ser meramente aplicado. Longe deste propósito, 

Freud fará considerações mais abrangentes sobre os limites do que poderia ser nomeado 

como o campo psicanalítico, articulações, portanto, mais “negativas” do que propositivas 

do que seria uma prática analítica. Como este mesmo indicou, tais escritos estão na ordem 

de um conjunto de recomendações, observações, ou mais especificamente Conselhos 

(Ratschläge) que serviriam aos praticantes iniciantes que se proliferavam por cada vez 

mais cidades ao redor do mundo.  

As regras técnicas que estou apresentando aqui alcancei-as por 

minha própria experiência, no decurso de muitos anos, após 

resultados pouco afortunados me haverem levado a abandonar 

outros métodos. [...] Devo, contudo, tornar claro que o que estou 

asseverando é que esta técnica é a única apropriada à minha 

individualidade; não me arrisco a negar que um médico 

constituído de modo inteiramente diferente possa ver-se levado a 

adotar atitude diferente em relação a seus pacientes e à tarefa que 

se lhe apresenta (FREUD, 1912, p.111) 
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Esta faceta, por si só, já distancia o tom do seu discurso daquele que 

acompanhamos no início de seus escritos sobre a clínica. O tema da transferência e da 

resistência, descobertas próprias à cena psicanalítica, modulam a retórica freudiana sobre 

a prática neste momento, a ponto mesmo dele dizer que “a teoria da psicanálise é uma 

tentativa de explicar esses dois fatos surpreendentes e inesperados que se observam 

sempre que se tenta remontar os sintomas de um neurótico a suas fontes no passado” 

(FREUD, 1914, p.16). Mais do que a pessoa do analista, a influência de sua personalidade 

sobre o paciente, seminal aos conceitos de transferência e resistência é aqui fundamentado 

e teorizado para que se possa operacionalizá-los em prol da direção da cura, como mola 

e obstáculo a ser tangenciado, superado.  

Podemos ainda estender este ponto e afirmar que, ao longo de todo o pensamento 

freudiano sobre a transferência, suas incidências se davam especialmente em momentos 

de preocupação ou de reposicionamento frente às possibilidades de progressos de uma 

análise. Assim como, no início das suas investigações clínicas, a prática psicoterapêutica 

implicava um desafio ao modelo tradicional do fazer psiquiátrico, podemos ver esse 

momento dos Escritos técnicos como respondendo essencialmente – além de um balanço 

global a que a psicanálise é convocada a realizar pela sua internacionalização e ampliação 

de interlocuções – a uma exigência de pensar os impasses próprios à extensão do 

pensamento clínico sobre a neurose obsessiva, a fobia e a paranoia.  

Entretanto, das colocações que encontramos no conjunto destes escritos, há uma, 

marcada por uma rara ênfase de Freud que sintetiza a forma como é e será entendido 

doravante o lugar e o papel do analista no processo terapêutico: em Recomendação aos 

médicos que exercem a psicanálise, de 1912, temos uma regra assinalada sobre a atitude 

dos jovens analistas, na qual Freud aponta para os riscos da tentação de “a colocar sua 
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própria individualidade livremente no debate, a fim de levar o paciente com eles e de 

erguê-lo sobre as barreiras de sua própria personalidade limitada”.  

O procedimento sugestivo aqui, inserido pela via da produção de uma pretensa 

intimidade entre analista e paciente, é sustentado pela crença comum de que “uma 

confidência merece outra e todo aquele que exige intimidade de outra pessoa deve estar 

preparado para retribui-la” (FREUD, 1912, p.117). Neste sentido, reproduzindo uma 

crença de que teríamos dois sujeitos em um encontro recíproco e de iguais. Mas 

diferentemente do que prega uma “psicologia da consciência”, a escuta analítica 

demonstra que as coisas acontecem de forma diferente no cotidiano da prática. Eis onde 

se insere seu dito mais enfático sobre os limites da transferência, em suas palavras:  

A experiência não fala em favor de uma técnica afetiva deste tipo. 

Tampouco é difícil perceber que ela envolve um afastamento dos 

princípios psicanalíticos e beira o tratamento por sugestão. [...] 

Não hesito, portanto, em condenar este tipo de técnica como 

incorreto. O médico deve ser opaco aos seus pacientes e, como 

um espelho, não lhes mostrar nada, exceto o que lhe é mostrado. 

Na prática, é verdade, nada se pode dizer contra um 

psicoterapeuta que combine uma certa quantidade de análise com 

alguma influência sugestiva, a fim de chegar a um resultado 

perceptível em tempo mais curto – tal como é necessário, por 

exemplo, nas instituições. Mas é lícito insistir em que ele próprio 

não se ache em dúvida quanto ao que está fazendo e saiba que o 

seu método não é o da verdadeira psicanálise (Ibidem, p.120) 

O clínico aqui é representado, portanto, como alguém opaco, que devolveria ao 

paciente sua imagem como em um espelho. Os atributos pessoais e particulares do 

analista, se antes se colocavam como condição para se pensar a cena analítica, agora são 

vistos como empecilhos, quando incluídos discursivamente, ou mesmo indiferentes ao 



 184 

cálculo terapêutico. O ‘desinteresse’, a neutralidade e a abstenção são valores que 

aproximam de um médico cirurgião a atitude esperada de um analista. 

Entretanto, podemos questionar se não há, como pano de fundo da leitura 

freudiana, uma concepção da transferência como um fenômeno projetado ao setting 

clínico, sobre o qual o analista teria plenas condições de se distanciar em sua posição, 

sem estar de fato aí incluído e passível de sofrer seus efeitos. Teríamos aqui uma unidade 

do analista, que serviria meramente aos deslocamentos transferenciais, sem que suas 

características intrínsecas fossem questionadas como parte fundante do campo aí 

constituído. Em outros termos, como se o corpo do analista fosse um fora da cena 

analítica, tão somente revestido pelos deslocamentos representacionais do paciente. Ou 

antes, se podemos falar de um corpo a ser suporte de tais impressões da neurose de 

transferência, estaria ele submetido a tais determinações sem ressoar nas dimensões da 

própria pessoa do analista.  

Esse passo freudiano se mostraria como consonante, por sua vez, à perspectiva 

da sua concepção de corpo, enquanto um reduto referencial coordenável por uma 

instância autodeterminada – a dimensão Orgânica, como vimos – que inscreveria um 

dentro e um fora bem delimitado, mesmo que a leitura da pulsão (entre Körper e Leib) 

torne tais limites mais porosos e passíveis de revisão. A possibilidade de pensar o lugar 

do corpo do outro como constituinte da cena analítica, ficaria assim reduzido entre um 

nada a dizer – como um espelho, fora do discurso – e um tudo a ser dito pela 

transferência, de forma a fazer aqui um universal que passaria ao largo dos pontos de 

tensionamento entre o processo de transferência e cada analista em particular, ou cada 

análise como um processo único.  

Esse possível generalismo na leitura freudiana deixaria pouco espaço para uma 

ampla investigação sobre as particularidades do corpo do outro, tendo seu papel, como 
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vimos, lateral na constituição do sujeito. E daí decorre que, se uma “topologia corporal” 

própria à obra freudiana implica na possibilidade de pensar uma unidade mais fechada de 

determinação frente aos atravessamentos do outro – como um dentro e um fora da cena – 

podemos nos questionar até que ponto no modelo freudiano a projeção sobre este espelho 

opaco faria as vezes de um pretenso endereçamento a uma tela em branco, como se os 

atributos positivos do analista, de sua pessoa e demais traços fronteiriços ao fenômeno 

transferencial, fossem indiferentes. 

Decerto causa estranheza o tom peremptório deste enunciado, em especial no 

que ela marca de uma ruptura com o trato de fronteiras indefinidas e abertas às mais 

diversas configurações do laço. Como vimos, Freud queria dar aos iniciantes em 

psicanálise um ponto de partida, ainda que estivesse decerto disposição a reconhecer que 

caberá a cada um “desenvolver sua própria técnica”. Todavia, não é apenas a necessidade 

de instrumentalização técnica que está em jogo, mas também este a especificidade dos 

limites de atuação no ofício do analista. Neste sentido, encontramos a seguinte declaração 

a René Laforgue:  

Se você quer dar ao iniciante a sensação de ser um homem livre, 

de não ser obrigado a seguir submissamente a regra, de confiar 

em sua intuição e de libertar sua humanidade, temo que os 

resultados sejam bastante decepcionantes. Sua intuição o levará, 

infalivelmente, na direção errada e, no que diz respeito à 

humanidade, qualquer posição está mais próxima disso do que a 

posição analítica (FREUD, 1923 apud MIJOLLA, 2002, p.1730) 

O reconhecimento do tratamento analítico como um dispositivo que produz um 

certo grau de artificialidade às relações ali incluídas, está justamente no que o efeito da 

transferência carrega sobre os elementos presentes na situação, e é algo central para a 

leitura do psicanalista neste momento. Mas o receio freudiano desta presença excessiva 



 186 

do analista tem ainda um outro fator essencial e determinante aqui: aquele que podemos 

nomear como o “caso Jung”. 

 

 

3.1  O caso Jung: a desmedida proximidade e a química obscena da 

contratransferência  

 

A figura de Carl Gustav Jung certamente marcou os primeiros momentos da 

aposta freudiana na expansão da sua prática além do seu círculo restrito em Viena. O 

então jovem psiquiatra suíço apareceu como uma promessa de realização desta abertura 

do movimento psicanalítico e logo foi alçado ao posto de sucessor e príncipe coroado 

deste projeto recém iniciado. Como sabemos, logo estes arroubos apaixonados de Freud 

foram cedendo espaço para o reconhecimento das divergências internas entre eles, tanto 

no nível teórico, quanto prático, e que levaram, após uma longa série de ruídos e desditos 

institucionais, a uma abrupta ruptura na primeira metade dos anos 1910. Coetâneo dos 

artigos técnicos, a figura de Jung, assim como a de Breuer, será marcada por um contra-

exemplo dos procedimentos psicanalíticos.  

No ano de 1909, pouco antes da partida de ambos na comitiva que iria a 

Worcester, nos EUA, Jung retoma o diálogo com Freud e uma efusiva e confidente troca 

de cartas se estabelece. Nestas, em dado momento, Jung relata dificuldades na condução 

do caso de uma jovem: esta teria feito um grande escândalo diante da recusa dele de 

conceber uma criança com ela e teria o plano de seduzi-lo (FREUD; JUNG, 1974). A 

jovem que se trata aqui é Sabina Spielrein, conhecida por Freud pelos seus promissores 

trabalhos psicanalíticos e que também lhe escreverá sobre a situação.  
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No momento das trocas com Jung, Freud já tinha um reconhecimento de tais 

fenômenos, sem o nomear, mas ele “não separa os sentimentos e reações conscientes do 

analista de sua fonte inconsciente” (GUYOMARD, 2018, p.12). Logo, podemos dizer 

que se há a leitura da natureza diabólica da transferência, ainda não há uma 

conceptualização sobre o papel ativo do analista sobre esta. Não obstante, sentindo que 

havia algo estranho nesta história, alguma parte faltante na descrição da situação, e 

buscando mais informações, Freud procede nas cartas a partir de um compartilhamento 

estratégico de narrativas clínicas suas a seu discípulo. Nessas encontramos:  

Tais experiências, se dolorosas, também são necessárias e difíceis 

de serem poupadas. [...] É verdade que eu mesmo não fui pego 

assim, mas cheguei muito perto algumas vezes e tive uma fuga 

por pouco [narrow escape]. [...], Mas isso não nos rebaixa em 

nada. Este fato, assim, empurra-nos a pele dura de que 

precisamos, nos tornamos mestres da ‘contratransferência’, na 

qual somos todos iguais a cada vez (um problema permanente 

para nós), e aprendemos a mudar nossos próprios afetos e para 

colocá-los corretamente. É uma blessing in disguise (FREUD; 

JUNG, 1974, p.309) 

Temos aí, não apenas a primeira menção do termo contratransferência, que será 

publicamente mencionado no Congresso de Nuremberg realizado meses depois, como 

também a confissão de uma tentação constante ao qual o próprio Freud teria sido tomado 

no decorrer de sua prática clínica. A expressão narrow escape mostra como é tênue a 

linha de fronteiriça nas quais se posicionam esses afetos postos em marcha no campo 

transferencial. O problema é permanente e demanda a produção e mesmo sustentação de 

uma “pele dura”, como a nomeia Freud. Que este tenha escapado sucessivas vezes a tais 

dificuldades, e que o mesmo não tenha se dado com Jung e Breuer, faz justamente com 

que este tema precise ainda ser aprofundado.  
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Como aponta em Considerações sobre o amor de transferência, o psicanalista 

precisa estar ciente que trabalha com “altamente explosivas e que precisa avançar com 

tanto cautela e escrúpulo quanto um químico”. Ou seja, os afetos postos em cena precisam 

ser cuidadosamente “manejados”, manuseados – no sentido de tratamento, behandlung – 

como materiais delicados que apenas o manejo da transferência dá condições de tal. Ora, 

também a possibilidade de “reconhecer e dominar tal contratransferência” aparece no 

horizonte dos efeitos de se tomar o químico como um modelo para o analista. Sobre isso, 

nos escreve Guyomard: 

Junto com o cirurgião, o químico é outra figura do psicanalista. É 

preciso permanecer indiferente, indiferente e manejar com 

destreza a escápula enquanto o paciente está sob anestesia. Um 

modelo de frieza que terá sua fortuna tanto no treinamento dos 

psicanalistas quanto na abordagem normativa dos problemas da 

contratransferência; o outro, menos estranho ao que o próprio 

nome do analista deve à química, dá lugar ao imprevisto, à 

resistência da matéria, à parte de cada um como elementos 

presentes. Reações imprevistas, explosões, falta de jeito e erros 

de manuseio estão no programa (2011, p.25) 

O químico, portanto, aparece na obra freudiana como a imagem deste sujeito frio 

que não se abala, não se afeta diante das intempéries nas “condições climáticas” das 

análises que conduz. A remissão a esta imagem, presente desde o texto sobre os chistes, 

marca justamente o avesso da posição junguiana: este não apenas teria recusado a posição 

de frieza de um cirurgião, como ainda teria se embaraçado diante dos efeitos possíveis 

dessa sua atitude frente aos endereçamentos e modulações transferenciais atualizadas aí. 

O químico, escreve Freud, será aquele que, diante de uma explosão imprevista em seu 

laboratório, “franze a testa levemente diante da capacidade de resistência do material e 

[...] continua sua pesquisa e trabalha silenciosamente.” (FREUD; JUNG, 1974, p. 164). 
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Há acidentes que não são evitáveis, e dizem respeito à própria matéria de nosso ofício. 

Em uma missiva a Jung, Freud reforça este caráter, em seus termos:  

Pequenas explosões de laboratório nunca podem ser evitadas, 

dada a natureza do material com o qual trabalhamos. Talvez não 

tenhamos segurado o tubo de ensaio suficientemente inclinado, 

ou o aquecimento foi rápido demais. Assim, aprendemos quanto 

do perigo está no material e quanto no manuseio (Ibidem, p. 34) 

A retomada do caráter instável e explosivo da situação analítica recapitula, como 

dissemos, a cena primária de Breuer em suas dificuldades de apreender a modulação 

erótica potencial na relação transferencial. A sexualidade, negada como chave de leitura 

e recusada diante de suas manifestações, aqui mais uma vez aparece de forma 

desestabilizante na história do movimento analítico. Se Breuer tem notícias de que sua 

presença produz afetos dos mais calorosos e responde com seu corpo em fuga – e estados 

reacionais correlatos – Jung diante destes afetos sustenta a intensificação da cena até o 

limite do obsceno. Mais ainda: se o corpo de Breuer se retira diante dos impasses na cena 

analítica, o de Jung fica, e até demais.  

Esta presença excessiva de Jung é também lida como uma forma de recusa da 

transferência como fenômeno artificial que a neurose atualizaria, imprimiria no laço 

estabelecido no decurso de um tratamento. Como aponta Ferenczi sobre toda esta querela: 

é evidente que Jung jamais quis (ou pode) se deixar demolir por um paciente. Ele jamais 

psicanalisou (FERENCZI apud GUYOMARD, 2011). E é nesta mesma troca de cartas 

que Freud aponta de forma direta aquilo que fica subentendido nos desencontros com 

Jung. Em seus termos: 

Você [Ferenczi] ainda não adquiriu a frieza necessária. [...] Você 

ainda está comprometido e [...] se entrega muito, para pedir algo 

em troca. Gostaria, como um velho mestre digno, de adverti-lo de 

que, com esta técnica, fazemos regularmente um cálculo ruim, 
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que devemos permanecer inacessíveis e nos limitar a receber 

(Ibidem, p.30) 

À possibilidade de sustentar uma posição fria e distante, como preconizada por 

Freud aqui, aparece agora o cálculo da idade: como um velho mestre te digo “você se 

entrega muito”. Como vemos, o pai da psicanálise assume este lugar paterno para alertar 

seus sucessores acerca do desmedido em suas ações. Se até o fim da década de 1900, 

tínhamos uma indeterminação sobre as posturas do analista, sua presença e inserção nos 

procedimentos terapêuticos, o caso Jung parece determinar uma renovação e inflexão 

sobre esses discursos. Doravante, o analista como um cirurgião, um químico, deveria se 

portar nesse ideal objetivo, frio, rígido e distante.  

A aparição desta posição, que se tornará cada vez mais “normativa” nos 

discursos sobre a prática psicanalítica, coloca em primeiro plano também as condições e 

modalizações da presença do analista sobre a cena a ser posta em marcha. Para tanto, não 

é por mera coincidência que neste momento surge a noção de contratransferência como 

um recurso para nomear efeitos sobre o analista da atualização do inconsciente do 

paciente sobre o aqui e agora do vínculo terapêutico. Esta noção será tratada aqui adiante, 

mas já ressaltamos o lugar relevante que ela assume diante dos impasses nos quais 

figuramos as intrusões e atravessamentos da presença corporal do analista ao longo desses 

momentos significativos de estabelecimento de uma possível regulação da técnica. 

Acerca disso, vale já mencionar os termos como Freud apresenta a questão a Binswanger:  

O problema da contratransferência que você menciona é um dos 

mais difíceis da técnica psicanalítica’. A discussão gira em torno 

de ‘o que você dá ao paciente’. Ele não hesita em admitir que ‘em 

algumas circunstâncias você precisa dar muito’. [...] A ‘regra’ é 

clara, ‘nada’ deve ser dado ‘que vem diretamente do inconsciente 

do analista’. [...] Nos dois lados, o risco é o domínio do 

inconsciente. ‘Cada vez que você precisa reconhecer e superar 
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sua contratransferência para se libertar (GUYOMARD, 2011, 

p.31) 

O que o analista dá ou inclui na cena, a partir destes breves escritos técnicos 

serão inscritos não mais pelos elementos positivos, objetivos deste analista nos limites 

fronteiriços do campo transferencial, mas estarão no entorno da noção de indiferença e 

seus correlatos: neutralidade, neutralidade benevolente, abstinência, etc. Estes tratam 

especificamente dos meios pelos quais um analista poderia se retirar de cena, ser a 

superfície plana para a mera reflexão ao paciente de seus materiais conscientes e 

inconscientes. Mas a este elemento prescritivo, uma série de obstáculos se interpõe, como 

vemos. Tomemos os termos que orbitam em torno da noção se indiferença preconizada 

pelo discurso freudiano.  

  

 

4.  A Indifferenz e a descorporificação da presença do analista 

 

Diante deste quadro, encontramos no interior do conjunto das recomendações 

técnicas uma indicação freudiana que gradativamente será alçada à categoria de regra ou 

princípio organizador de todo o setting analítico. Falamos aqui tanto da noção de 

abstinência, como uma convocação não tomada de grandes posicionamentos ao longo de 

um tratamento, quanto de sua atitude correlata da parte do analista, a “neutralidade”, 

enquanto uma forma de interpelação para a retirada da presença positiva da figura deste.  

Portanto, a proposição de que o tratamento deva “ser levado a cabo na 

abstinência” (FREUD, 1915, p.168), teria como objetivo e função refrear os excessos dos 

fenômenos transferenciais – assim como, efeitos colaterais além do encontro analítico – 

e consequentemente, as demandas para o controle dos atravessamentos 
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contratransferenciais. Para Freud, o caso Jung e todo o debate que vimos acima deixou 

claro que não se poderia contar nem com um “funcionário interrompendo” qualquer 

arroubo, nem com a “cabeça fria” de cada analista, jovem ou não. É neste contexto que 

em Observações sobre o amor de transferência, Freud introduz o conceito de 

“neutralidade”:  

Além disso, a experiência de se deixar levar um pouco por 

sentimentos ternos em relação à paciente não é inteiramente sem 

perigo. Nosso controle sobre nós mesmos não é tão completo que 

não possamos subitamente, um dia, ir mais além do que havíamos 

pretendido. Em minha opinião, portanto, não devemos abandonar 

a neutralidade [Indifferenz] para com a paciente, que adquirimos 

por manter controlada a contratransferência (Ibidem, p.168) 

Se deixar levar, autocontrole e ir além são termos que já denotam os riscos que 

estão aí em jogo. Como assinalamos, o termo que seria consagrado na formação analítica 

como neutralidade só aparece na obra freudiana pela intervenção da tradução de James 

Strachey, nos anos 1920, do alemão Indifferenz – literalmente indiferença – por 

neutrality. A indiferença como um estado de espírito do clínico não deve ser considerada 

de partida como uma falta de interesse e cuidado com o paciente, como se ao analista 

coubesse uma atitude “insensível, desafetada ou puramente intelectualizada” (LEMLER, 

2008, p.192). Advindo dos discursos sobre a prática médica, a indiferença resume um 

estado imperturbável do clínico diante dos eventos que se lhe afiguram diante de si. O 

termo, assume, nas palavras de Donnet “um valor técnico que atenua sua violência, mas 

reflete o esforço feito para a racionalização metodológica da transferência” (2007, p.749).  

Podemos, primeiramente, fazer uma distinção entre os efeitos retóricos da 

categoria de neutralidade e de indiferença. A institucionalização de uma técnica analítica 

geral, como veremos adiante, alçou a neutralidade – especialmente sua derivação na 

denominação neutralidade benevolente, termo cunhado por Bergler (1937) e difundido 
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por Lagache (1950) e Nacht (1954) – ao que poderíamos chamar de segunda condição de 

análise, ao lado e indissociada da atenção flutuante. Se Freud não se opôs à presença do 

termo neutralidade, podemos ressaltar que este, em contraposição ao de indiferença, 

marcaria uma postura prévia e com ressonâncias conotativas mais próprias de um estado 

de espírito que independeria de todo e qualquer traço da experiência.  

Decerto, por tal característica, a neutralidade se mostra mais afeito a um discurso 

de formação de jovens analistas, mas deixaria a própria tensão interna à experiência 

analítica em segundo plano. A noção de neutralidade ainda careceria de uma importante 

inscrição na obra freudiana como a que encontramos no termo indiferença: em Pulsão e 

seus destinos, a indiferença aparece como uma oposição arcaica na díade 

indiferença/amor-ódio antes destes últimos se configurarem nos termos de uma 

ambivalência afetiva.  

A indiferença, neste sentido, apontaria uma direção de uma atitude de resposta 

frente aos endereçamentos múltiplos atualizados em cada transferência, fora da chave 

amor-ódio. Como o químico, a indiferença seria este suspiro diante da contingência de 

uma intercorrência indesejada, e o prosseguimento no caminho de suas atividades. Ou 

seja, a indiferença se institui no encontro, ou ainda, se efetiva no estilo de inclusão e 

retirada do corpo do analista em cada caso. Esta categoria merece aqui atenção, posto 

que, como Freud coloca, explosões eventuais são impossíveis de serem evitadas de todo, 

entretanto a psicanálise opera uma instrumentalização das formas de lidar com tais 

eventos – nestes e a partir destes – e não em uma anterioridade prescritiva e sem nenhuma 

afetação diante do campo clínico. Teríamos na disjunção entre a Neutralidade e a 

Indiferença, duas posições, portanto, de inscrição do corpo e da presença do analista em 

cada análise conduzida. Sobre esta indiferença, e já apontando para os caminhos pelos 

quais este tema foi institucionalizado, encontramos o seguinte argumento de Donnet:  
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Foi sugerido que, por sua neutralidade papel de parede, o analista 

reforçasse o apagamento perceptivo, a visão perdida do arranjo 

do sofá-poltrona; daí a ideia de que poderia, portanto, coincidir 

com a pura projeção da transferência imaginária. Simetricamente, 

surgiu a ideia de que, por meio da neutralidade, o analista 

conseguiria uma espécie de impersonalização, a figura última da 

objetividade ou a objetificação de sua função... assim 

decorporificada (Ibidem, p.754) 

Se bem nos orientamos pelo discurso freudiano, a questão parece nos direcionar 

não para uma simples posição analítica que tira o corpo fora, mas antes para um conjunto 

de variantes dos modos de presença deste. Donnet nessa via, ainda nos apresenta o que 

seria uma distinção entre a face externa e a interna, íntima, da noção de neutralidade. A 

atitude analítica se desdobraria entre a cena terapêutica, constituída pelo paciente e seu 

analista, mas também em uma divisão interna do próprio analista, cindido entre sujeito e 

função, ou se quisermos, sujeito e objeto transferencial.  

Visto de dentro, a neutralidade se apresenta como uma disposição 

interior do analista: isso permite a priori receber mensagens do 

paciente de maneira imparcial, sejam elas afetadas por um índice 

de prazer ou de descontentamento. Esse postulado ipso facto 

implica que o analista manifesta uma receptividade equivalente 

às mensagens de sua própria psique. Definida dessa maneira, a 

neutralidade complementa o princípio de ouvir com igual 

suspense que a regra fundamental impõe ao analista. A 

neutralidade, portanto, me parece fazer parte da estrutura interna 

do psicanalista (Ibidem, p. 755) 

Esta distinção nos ajuda a reconhecer as ênfases nas quais este conceito foi 

inscrito no decorrer do tempo: (1) de um lado, teríamos uma corrente que entenderá o 

conceito na chave de uma “excessiva frieza e atitude indiferente, mesmo amoral, ao dito 

na sessão”, no sentido de uma neutralidade técnica (Kernberg) a organizar o laço entre 
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paciente e analista; (2) e, de outro, uma ênfase na neutralidade como uma recepção 

compreensiva, nos moldes de uma relação primordial – como o termo Indifferenz denota 

– que seria repetida ao lado e de forma imiscuída ao conjunto de sobreposições 

transferenciais. Esta segunda vertente, representada em um primeiro momento por Otto 

Rank e Sándor Ferenczi, merece uma atenção maior aos nossos propósitos, posto que ela 

reposiciona o lugar do analista em seu campo de ação.  

Antes de caminharmos por esta via, podemos fazer aqui uma recapitulação da 

trilha que seguimos até o momento: vimos de partida como a cena psicanalítica, no 

interior do pensamento freudiano, vai se estabelecendo por um conjunto de 

distanciamentos progressivos do corpo e da pessoa do analista. Se em um primeiro 

momento, a terapêutica se organizava em torno dos atributos positivos deste analista, logo 

os impasses e tropeços clínicos de Freud, mas também dos casos de Breuer e Jung, 

demonstram a natureza explosiva do campo transferencial. Premido por tais efeitos, 

temos na figura da frieza do cirurgião, na planeza reflexiva do espelho opaco, na não 

afetação do químico, o modelo ideal de indiferença que dará a direção dos discursos dos 

parâmetros de análise, cada vez mais normativos, a uma retirada deste analista, a uma 

descorporificação deste analista: sem lugar de sua figura pessoal inscrita no corpo 

presente, com sua voz cada vez mais distante, assim como sua imagem ausente pelo 

inserção do dispositivo do divã, como veremos adiante.  

Importante salientar desde já, como a cada modulação deste discurso que toma 

o corpo como uma instância plenamente dominável, controlável, do lado do analista, 

temos uma forma de reintrodução de um certo dualismo cartesiano, com ecos da posição 

moral platônica, do corpo como uma impureza, um excesso a ser expurgado da ação que 

se orienta no campo da verdade e da autenticidade. Uma posição que destoa da própria 

posição psicanalítica do conceito, como tratamos anteriormente.  
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Tomemos doravante as derivas acerca destes discursos acerca do fazer analítico. 

 

 

5. Derivas das narrativas institucionais sobre o analista: normas e dissidências 

 

A partir do fim dos anos 1910, encontramos – como efeito desses debates sobre 

a técnica psicanalítica, seus excessos e como transmitir os parâmetros desta prática – um 

movimento cada vez mais sólido de institucionalização do fazer do analista e que, por sua 

vez, produzirá distâncias entre posições conflitantes derivadas de tensões internas nos 

modos de concepção deste ofício. De alguma forma, podemos dividir tais posições em 

basicamente dois conjuntos: (1) uma na qual a aspiração centralizadora da referência à 

técnica analítica será cada vez mais prescritiva e determinada em suas particularidades 

mínimas; (2) e uma segunda, representada por esforços de clínicos que romperam com 

tais enquadres, com vistas a defender possíveis entendimentos divergentes na experiência 

clínica e que, nos casos mais expressivos, produziriam ressonâncias na própria construção 

de modelos teóricos para abarcar tal experiência.  

Mais que simples desentendimentos teóricos, temos um campo no qual diversos 

conflitos políticos tiveram cena, e no qual a psicanálise encontrou divisões e 

segmentações discursivas significativas. No que concerne ao nosso tema, além de 

reconhecer que tal é o solo no qual um pensamento como o de Jacques Lacan se edifica, 

temos uma divisão que produz ainda mais complexificações para o entendimento do 

corpo do analista.  

Quando tomamos a via da institucionalização da práxis, o tom delimitador dos 

riscos da prática analítica nos escritos freudianos ganha um contorno decerto mais 

restritivo a partir dos anos 1920. Os esforços de Abraham, Simmel e Eitingon na recém-
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criada Policlínica de Berlin, tiveram como resultado “a codificação das regras técnicas 

que seriam ensinadas aos candidatos em treinamento, baseado na análise didática e 

supervisão” (MIJOLLA, 2002, p.1729).  

Este, que foi durante muito tempo o modelo para o entendimento do fazer 

analítico, pode ser vislumbrado a partir de uma comunicação da sociedade britânica de 

psicanálise que faz ecos aos seus termos. Escrito em 1922, Alguns Nãos para iniciantes 

na técnica da psicanálise, se constitui em 20 itens que diriam sobre comportamentos a 

serem evitados. Aí temos, colocações como “3. Não sente à vista do paciente. O analista 

deve ser obliterado da visão literal e mentalmente. [...] 4. Não fale até que o paciente 

quebre o silêncio. [...] 16. Não toque o paciente.” (COLE, 1922, p.43).  

Deste processo se sucederam uma série de escritos normativos acerca da técnica 

analítica, como os manuais de Greeson, Nacht e Bouvet. O tema de quem seria e quem 

não seria analista se aprofunda e ganha novos capítulos a cada movimento de 

contraposição à normativização da prática. No interior deste debate, e se aproximando 

dos esforços lacanianos, encontramos em Regras e doutrina da Comissão de Ensino 

delegada pela Sociedade Psicanalítica de Paris, de 1949, um esforço em solo francês de 

mais uma vez “resguardar a ortodoxia da técnica”, e assim “regularizar a formação 

técnica”. Nesta nos deparamos com um conjunto de considerações e regulamentos sobre 

as condições para se sustentar a posição analítica, sendo também incluída os elementos 

de desqualificação para tal. A relevância de tal relatório se encontra em pontos como o 

que lemos aqui:  

Entre outros elementos [desqualificantes], devem ser incluídos 

em princípio, desgraças que possam viciar a base de suporte 

imaginário que a pessoa do analista oferece às identificações 

transferenciais no homeomorfismo genérico de seu imago do 

corpo: deformidades chocantes, mutilações visíveis ou 
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comprometimentos funcionais evidentes [...] Além disso, o 

praticante deve demonstrar em seu desenvolvimento moral, 

paciência tato, prudência e honestidade (1949, p.430) 

Vemos aí além de considerações sobre a pessoa do analista, seus atributos de 

caráter, que estaria ao largo da própria transferência, uma consideração mais taxativa 

sobre a necessidade de uma suposta base para uma identificação imaginária. Ora, ao corpo 

que se excedia, se afetava demais, e que precisava se retirar a partir de uma atitude de 

indiferença, se erige nesta citação, como exemplo das normativizações aos quais a 

psicanálise foi se conformando, um corpo que não se encaixa ao corpo de analista. Mais 

que simples suporte do deslocamento de representações na transferência, é preciso um 

corpo que supostamente permita esta transferência. Podemos questionar, no lugar 

prescritivo desta regra até onde este corpo em discordância morfológica seria estendido: 

o mesmo valeria para os corpos que não estão na representação social do analista? Esta 

marcada por distinções e estereotipias de gênero, classe, raça, vestimentas, etc.? E mais, 

que lugar e influência teriam este corpo fora da transferência sobre a mesma?  

Antes de seguir nesta via (Cf. Capítulo 6), tomemos a trilha que o movimento de 

contestação à normativização acima mencionada.  

  

 

5.1  O “caso” Ferenczi: o obstetra e a face estética da presença do analista 

 

No interior do extenso conjunto de psicanalistas que tiveram seu percurso clínico 

marcado por divergências frente ao cânone, seja ele formalmente institucionalizado ou 

não, podemos ressaltar o papel pioneiro daquele que no início dos anos 20, frente a todo 

esforço de constrição da prática psicanalítica, foi uma voz dissidente e que de certa 
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maneira pode ser considerado um grande representante dos movimentos de contestação 

da restrição da técnica analítica, a saber, a figura do húngaro Sándor Ferenczi.  

Podemos dizer que a marca maior de sua obra de Ferenczi é a abertura à 

experimentação e à busca de recobrir teoricamente particularidades pouco enaltecidas da 

atividade psicanalítica. Como o próprio insiste: por vezes, mais que produzir conceitos 

novos, ele apenas estaria “sendo, de certa maneira, mais realista que o rei". É neste sentido 

que, no que tange ao nosso tema, o autor será reconhecido por seus escritos sobre a 

elasticidade da técnica analítica, assim como a técnica ativa, a análise mútua, as noções 

de tato e de neocatarse. A noção de técnica ativa será certamente a primeira de suas 

construções que causaram grandes críticas no meio psicanalítico.  

Enquanto temos de um lado, como vimos, um esforço de maior restrição das 

regras técnicas, Ferenczi propõe uma técnica na contramão da passividade, que estava na 

ordem do dia da posição do analista (FERENCZI, 1920). A ação do analista, aí convocado 

em momentos específicos a regular previamente o término do tratamento, indicar ações 

ou vias associativas específicas, etc., teria como finalidade “não recuperar o papel ativo 

tratamento pré-psicanalítico” – como o lugar de mestria do hipnotizador – mas ser um 

“recurso para precipitar material novo”, e assim “revelar, pela ação, certas tendências 

ainda latentes para a repetição e ajudar assim a terapêutica obter esse triunfo um pouco 

mais depressa que antes” (Ibidem, p.125). É nesse contexto que ele traz uma nova alegoria 

para conceptualizar nosso ofício:  

A situação do médico no tratamento psicanalítico lembra, sob 

muitos aspectos, o do obstetra, que deve também, tanto quanto 

possível, comportar-se passivamente, limitar-se ao papel de 

espectador de um processo natural, mas que, nos momentos 

críticos terá o fórceps ao alcance da mão para terminar um 

nascimento que não progrida espontaneamente (FERENCZI, 

1912, p.413) 
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A regulação entre atividade e passividade, como proposta por Ferenczi, tem na 

figura do obstetra um modelo. Não temos mais aqui apenas um lugar do cirurgião geral e 

do químico, impassíveis diante da volatilidade afetiva própria ao tratamento analítico, 

mas o obstetra que precisaria calcular sua ação, seu momento de intervenção ativa. Esta 

inflexão da proposta ferencziana abre espaço a uma verdadeira retomada dos elementos 

chave da presença do analista no curso do tratamento. Sobre isso, em um extenso 

comentário sobre aquela que teria se cristalizado como a “segunda regra fundamental da 

psicanálise, i.e., que quem quer analisar os outros deve, em primeiro lugar ser ele mesmo 

analisado” (1928, p. 60), Ferenczi apresenta uma perspectiva franca sobre o analista no 

interior da sessão.  

Mencionarei agora um problema que nunca foi suscitado até o 

presente momento, ou seja, uma eventual metapsicologia dos 

processos psíquicos do analista durante a análise. Seus 

investimentos oscilam entre identificação (amor objetal 

analítico), por um lado, e autocontrole ou atividade intelectual, 

por outro. No decorrer de sua longa jornada de trabalho, jamais 

pode abandonar-se ao prazer de dar livre curso ao seu narcisismo 

e ao seu egoísmo, na realidade, e somente na fantasia, por breves 

momentos. Não duvido de que tal sobrecarga – que, por outra 

parte, quase nunca se encontra na vida – exigirá cedo ou tarde a 

elaboração de uma higiene particular do analista (Ibidem, p.63). 

Ora, o autor aqui não apenas sustenta o papel fundamental de se formalizar 

metapsicologicamente o lugar e a qualidade da presença do analista ao longo das curas 

que conduz – complexificando assim o tema da “equação pessoal”, tal qual postulada por 

Freud – como abre ainda a possibilidade de se recolocar os termos nos quais 

representamos de forma mais ou menos distante a atividade clínica. Neste sentido, por 

diversas vias, o pensamento de Ferenczi apresenta descrições pouco usuais da cena do 

analista em ação. Certamente, a categoria de tato desponta, enquanto “faculdade do sentir 
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com [Einfühlung]” (1928, p.31), como um princípio indeterminado que marcaria o 

cálculo subjetivo do analista em suas intervenções, mais ou menos ativas. Mas para que 

esse seja o mínimo possível viciado, a análise pessoal viria como uma forma de lidar com 

“sintomas da contratransferência” que poderiam “dar lugar as complicações em seus atos, 

suas falas e até seus sentimentos”.  

É, portanto, da possibilidade de pensar o analista em sua ação específica que 

Ferenczi apontará em seu texto sobre a Elasticidade da técnica psicanalítica as 

flexibilizações próprias de cada encontro, como se cada paciente, para além da constância 

psicopatológica, desse o tom, como um diapasão, dos limites de cada encontro. É neste 

sentido que a presença do analista ganha outros matizes discursivos. Em seus termos:  

Todo paciente, sem exceção, registra as menores particularidades 

do comportamento, da aparência exterior, da maneira de falar do 

médico, mas nenhum se resolve, sem um encorajamento prévio, 

a dize-lo face a face, mesmo que assim falte gravemente à regra 

fundamental da análise; portanto, não nos resta outra coisa senão 

adivinharmos por nos mesmos, de cada vez, com base no contexto 

associativo do momento, quando, ao espirrarmos ou ao assoar-

mo-nos com demasiado estrepito, ofendemos eventualmente o 

paciente em seus sentimentos estéticos, quando foi chocado pelo 

formato do nosso rosto, ou quando resolveu comparar nossa 

estatura à de outras pessoas, muito mais imponentes (Ibidem, p. 

35) 

A presença do corpo, da face estética do analista, aparece aqui como um 

elemento constitutivo do tratamento. Ainda que pareça óbvia tal constatação, esta 

passagem é uma das primeiras na literatura analítica a de fato tematizar o aspecto sensível 

da presença do analista. Esta retomada ferencziana vem em consonância com seus 

esforços para o reconhecimento do valor dos sentimentos negativos para com o analista, 

cuja perlaboração viria como um passo decisivo à “dissolução da transferência”, como 
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entende o efeito de uma “cura plena”. Neste sentido, também o “analista em tratamento 

deve se prestar ao papel do Watschenmann”15 [literalmente, o homem das bofetadas – ou 

João-teimoso, em uma tradução ingrata]. É neste lugar, que o analista serviria ao exercício 

dos afetos de desprazer por parte dos pacientes.  

A despeito disso, vale notar que a proposta ferencziana da posição do analista 

frente aos fluxos de sentimentos e representações próprios à transferência, além de 

tematizar uma presença que não se restringia aos modos de inspirar ou não atrapalhar a 

reflexão de elementos próprios ao paciente, faz do lugar do analista, aberto aos confins 

dos afetos dispostos no tratamento, um lugar diferente do preconizado por Freud. Como 

afirma Baravalle: “Sabemos que o próprio Freud admitiu que não teve sucesso na 

transferência porque sempre se colocou no lugar da identificação paterna, e Ferenczi 

também foi criticado por preferir o lugar materno” (2008, p.49). O lugar materno da 

proposta ferencziana teria como resultado não apenas uma disposição de afetos ou forma 

de acolhimento específicas do que poderíamos representar por este traço materno, mas 

aponta para uma radicalidade da ruptura entre sujeito e objeto, ou da separação entre 

paciente e analista. É justamente nesse sentido que a metapsicologia dos processos 

psíquicos do analista parece encaminhar e na qual se encaminharam, entre outra, a 

proposta lacaniana, como veremos. 

 

 

 

15 A figura do Watschenmann citado por Ferenczi, vale uma nota, é um boneco famoso no mercado do 
parque do Prater, na Viena do início do século. Era considerado como um algo para “Kraftmeier / Angeber 
ou para todos para o Abreagieren”, ou seja, era um boneco no qual as pessoas socavam sua cabeça e havia 
ainda um mecanismo para medir a intensidade da força aí utilizada. Uma canção da época assinalava que 
para dar vazão a qualquer raiva, “basta parar no Pråter, watschents lá, o Watschenmann”. Entretanto, algo 
fora do texto ferencziano, é que este boneco costumava ser representado com a pele escura. O racismo 
inscrito neste ritual decerto não era um tema central para a psicanálise deste momento.  
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6. As rupturas do projeto lacaniano: que corpos para um analista?  

 

Podemos dizer que o projeto clínico do pensamento lacaniano, em seus primeiros 

passos, encontra morada na tensão dos polos que vimos acima: se por um lado, Lacan 

assume altos cargos na Sociedade Francesa de Psicanálise – sendo mesmo o presidente 

desta quando da publicação da restrição de candidatos em formação analítica com 

deformidades físicas – por outro, já coleta desde cedo efeitos sobre sua prática das 

incursões teóricas e de fundamentação da conceitografia psicanalítica, aqui se 

aproximando da atitude ferencziana, ainda que deste discorde em mais de uma ocasião. 

 Esta segunda via, ganhará cada vez mais corpo em sua obra, trazendo 

dificuldades para a relação de Lacan com seus pares na IPA, chegando ao ponto desta 

associação lançar mão de uma série de incursões investigativas sobre sua prática, e que 

culminariam nas cisões e rompimentos já bem conhecidas na história da psicanálise da 

segunda metade do século XX.  

Do que nos concerne, podemos dizer que uma pretensa teoria da técnica na 

prática lacaniana sofre uma série reelaborações conceituais a partir das reviravoltas que 

o teriam levado progressivamente a uma retirada cada vez maior da retórica do lugar do 

corpo na situação analítica. Como Henri Danon-Boileau aponta:  

Tratar do analista em sessão como se não tivesse corpo se deve 

ao grande sucesso Lacan na França. Ele contribuiu para esse 

despejo do corpo, desencarnou a psicanálise. Com ele, nem o 

analista nem o paciente têm um corpo que não seja na linguagem 

do sintoma. Não estamos falando sobre essa sujeira! Além disso, 

o pensamento psicanalítico francês continua dependente de 

Descartes e da dicotomia que ele estabeleceu entre mente e corpo. 

[...] Frequentemente, igualamos corpo e sedução (2013, p.12) 
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Decerto, a crítica aqui apresentada recolhe os efeitos do discurso lacaniano ao 

longo dos anos. Como veremos, o tratamento do corpo do analista é assimilado em uma 

continuidade à noção do analista opaco freudiano, como um ruído, uma sujeira a ser 

extirpada da cena analítica. Como tratado no capítulo anterior, entretanto, podemos dizer 

que desde os primeiros momentos da reconfiguração da teoria da formação do Eu e do 

imaginário nos deparamos já com um questionamento da presença do analista a partir do 

seu lugar de suporte reflexivo para as projeções das imagos provenientes do analisando. 

A própria ideia de dois corpos já se encontra de partida interditada.  

 

 

6.1  O analista como suporte do espelho: a estática da imagem entre estátuas e 

fragmentos 

 

Nesta via, mais do que apenas nos levar a um modelo sobre um momento 

genético da formação do Eu, o Estádio do Espelho aponta para as bases lógicas do registro 

do imaginário, em especial à relação entre a unidade da “imagem corporal, como a forma 

do corpo, e a constituição da realidade” (LACAN, 1953-1954 [2002], p.147). O 

reconhecimento e a consistência das experiências dependeriam, portanto, dos modos de 

organização desta unidade corporal. No interior desta lógica, podemos extrair algumas 

consequências para apreender o lugar do corpo na experiência analítica.  

Em Para-além do princípio de realidade, coetâneo da elaboração das bases para 

a teoria do Estádio do Espelho, Lacan faz diversas marcações acerca do lugar do analista. 

Primeiramente, reconhece o valor da sua presença como o que sustentaria uma fala em 

análise. É preciso um destinatário para que uma fala se produza, ainda que neste momento 
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não se detenha tanto nas particularidades do discurso, como a secundarizarão do conceito 

de inconsciente denuncia. Aí encontramos 

Mas o psicanalista, por não desvincular a experiência da 

linguagem da situação que ela implica, a do interlocutor, toca no 

fato simples de que a linguagem, antes de significar alguma coisa, 

significa para alguém. Pelo simples fato de estar presente e 

escutar, esse homem que fala dirige-se a ele, e, já que ele impõe 

a seu discurso não querer dizer nada, resta o que esse homem quer 

lhe dizer. O que ele diz, com efeito, pode “não ter nenhum 

sentido”, mas o que ele lhe diz contém um sentido. É no 

movimento de responder que o ouvinte o sente; é suspendendo 

esse movimento que ele compreende o sentido do discurso 

(LACAN, 1936 [1998], p.86)  

O movimento fundamental do endereçamento transferencial seria a projeção de 

imagens à pessoa do analista, imagens configuradas pela gramática própria à organização 

do Eu. Estas, por seu valor totalizante, unificante, direcionam os afetos e o sentido da 

experiência como um todo. Tal dimensão da análise a aproxima de uma “paranoia 

dirigida” (Ibidem, p.112), como Lacan aponta. A imagem totalizante projetada ao outro, 

por sua vez, encontraria resistência justamente na operação analítica de refletir tal 

imagem de forma deslocada, imperfeita, opaca. O cerne desta leitura está na concepção 

da impossibilidade estrutural de apreensão objetiva das determinações de cada imagem, 

uma vez que a psicanálise se constitui na contramão da consciência como um registro 

límpido e cristalino das experiências. A dialética hegeliana da Consciência de si encontra 

lugar aqui, especialmente no movimento de reconhecimento produzido pelos modos de 

ação do analista diante das projeções de imagens na cena analítica. 

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 
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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? [...] Contudo, em sua própria reação à 

recusa do ouvinte, o sujeito trai a imagem com que o substitui. 

Por sua súplica, suas imprecações, suas insinuações, suas 

provocações e seus artifícios, pelas oscilações da intenção com 

que o visa e que o analista registra, imóvel mas não impassível, 

ele lhe comunica o desenho dessa imagem. [..] Ora, o que essa 

conduta mostra ao analista após tal crítica é que nela atua, 

permanentemente, a própria imagem que ele vê surgir no atual 

(1936 [1998], p.87) 

Imóvel, mas não impassível, o analista aqui é dado a regular suas reações 

corporais mais simples para evitar qualquer posicionamento que faça frente, ou distorça 

seu lugar de espelho frente às projeções do paciente. É certamente neste contexto que 

podemos entender a implicação do discurso lacaniano na normatização do corpo do 

analista como um corpo não deformado, tal qual presente no documento da Sociedade 

Francesa de Psicanálise.  

À diferença da posição freudiana, podemos dizer que o cerne da tomada 

normativa do corpo do analista aqui, em sua constituição ou em sua ação, não está em um 

ultrapassamento de limites da pessoa do analista sobre a cena analítica, em um excesso 

de presença deste, mas na possibilidade deste de sustentar a própria cena em seus 

elementos estruturais mínimos.  

A tônica, portanto, se dá no que tais feições recobrem as projeções 

transferenciais do “retrato de família” do paciente: “imagem do pai ou da mãe, do adulto 

onipotente, terno ou terrível, benevolente ou punitivo, imagem do irmão, filho rival, 

reflexo de si ou companheiro”. Estruturalmente o campo analítico dependeria de um 
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corpo passível de suportar tais projeções. Podemos já questionar se nessa normativização 

não recairia, sub-repticiamente, um conjunto de valores estéticos e sociopolíticos dos 

marcadores sociais de diferença que fizessem do corpo do analista, um corpo 

prioritariamente branco, reconhecido por sua classe social, e sua performance normativa 

de gênero e ainda, orientação sexual.  

Na via da sustentação deste corpo no jogo de espelhos do registro do imaginário, 

mais que uma distinção entre uma consciência e um corpo, haveria dois corpos presentes 

no outro: o corpo estatutário, ou estátua, como o corpo ideal fixada nesta lógica do eu-

ideal, e o corpo despedaçado, em decomposição, como o outro corpo que se fragmenta 

da impossibilidade de sustentação desta estátua (LACAN, 1953-1954 [2002], p.172). 

Ambos os corpos se reprojetam um sobre o outro, simultaneamente, em uma dialética 

especular inacabável. Se esta metáfora se faz relevante, é por salientar a díade da imagem 

toda e da imagem despedaçada, como intrinsecamente ligadas, e presentes no movimento 

próprio de uma análise. Ao se projetar uma imagem estátua ao analista, este mais que 

corresponder à totalidade egóica aí presente, não nega, nem se aliena – por estrutura e 

pela direção do tratamento – para que seja possível ao analisando tanto atualizar suas 

fantasias de despedaçamento, quanto reconhecer seu papel na produção da realidade de 

suas experiências. Entre a estática da imagem e a cinética do desejo, que a troca com o 

outro permite ao homem se reconhecer como corpo, como forma vazia. O movimento de 

uma análise, portanto, caminha na constante da “reversão do desejo à forma e da forma 

ao desejo” (Ibidem, p.199).  

 

 

6.2  O campo da linguagem na contraposição à two-body psychology de Michael 

Balint 
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Se neste primeiro momento do que se poderia chamar de uma prática lacaniana 

nos deparamos com uma tentativa de delimitar o campo no qual os efeitos imaginários se 

efetivariam, a partir dos anos 50 como vimos, o projeto de “retorno a Freud” e a 

concepção de uma teoria do simbólico dotará tal pensamento de outros matizes. Diante 

do crescimento das proposições discursivas de circunscrição das particularidades da 

técnica analítica, fruto de uma institucionalização cada vez mais flagrante, Lacan destoará 

como uma voz crítica na busca de um radical retomada não somente à obra freudiana, 

mas aos princípios e fundamentos da experiência psicanalítica. A noção de cura-tipo 

ganha força nas associações psicanalíticas, especialmente na formulação conservadora do 

discurso de Maurice Bouvet, que propõe a “eliminação das variantes do que se poderia 

definir a prática analítica”. Todo o conjunto de formulações de Alexander (1968), 

Greenson (1977), Glover (1928) e do próprio Bouvet (1958) farão as vezes de demarcar 

os limites do que se poderá nomear como psicanálise, limites que ainda que não se 

mostrem no conjunto operacional das ações e entendimentos dos praticantes, como 

demonstra Glover, logo marcarão um dentro e um fora muito próprio – sendo Ferenczi 

um dos primeiros proscritos desta lista. Lacan, por sua vez, viria logo em seguida compor 

o grupo dos excomungados.  

Ao retomar os fundamentos da experiência inaugurada por Freud, Lacan se 

colocará como indignado com a falta de rigor formal dos seus pares e aponta a direção na 

qual deve situar os primeiros momentos de seu ensino. No programático Função e campo 

da fala e da linguagem, encontramos: 

Pois ninguém é menos exigente do que um psicanalista quanto 

àquilo que pode conferir status a uma ação que ele próprio não 

está longe de considerar como mágica, na impossibilidade de 

saber onde situá-la numa concepção de seu campo que ele nem 
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pensa em atribuir à sua prática. [...] Torna-se grande o perigo 

quando, além disso, ele abandona sua linguagem, em benefício de 

linguagens já instituídas e das quais ele conhece pouco as 

compensações que elas oferecem à ignorância (1953b [1998], 

p.244) 

A crítica lacaniana aos seus colegas psicanalistas passa, como sabemos, por uma 

série de práticas que vão desde a instrumentalização de um discurso da essência do ser 

do analista, como sustentáculo último para a cura e sua direção, até seu correlato nos 

recursos à noção de contratransferência daí derivada, e na retirada retórica e instrumental 

da leitura dos fundamentos da fala e da linguagem como o meio no qual a experiência 

analítica se daria.  

Acerca desta última, como grande movimento no pensamento lacaniano, a 

formulação dos parâmetros do registro do simbólico será seminal neste momento. Se não 

exclui a preeminência da consistência da experiência em sua dinâmica imaginária, ela a 

subordina como campo especial de produção dos efeitos próprios de uma análise. Sobre 

a situação analítica este nos diz:  

Visamos, antes, ao hic et nunc em que alguns crêem dever 

enclausurar o manejo da análise. Ele pode ser útil, de fato, desde 

que a intenção imaginária que o analista descobre ali não seja por 

ele desvinculada da relação simbólica em que ela se exprime. 

(Ibidem, p.252) 

O risco de se desconhecer “verdadeiro lugar em que se produzem seus efeitos” 

é justamente o fechamento da compreensão da eficácia e extensão da experiência analítica 

aos seus elementos mais imediatos. É neste momento que a figura do psicanalista húngaro 

Michael Balint e sua teoria da two-body psychology emerge enquanto um contraponto à 

reformulação pretendida por Lacan. Podemos dizer que assim como Freud amparou 

elementos significativos de sua teoria no contrapelo das práticas de Breuer e Jung – aos 
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quais poderíamos acrescentar muitos outros, inclusive o próprio Ferenczi – Balint 

representa um do muitos que se tornaram anteparo ao progresso lacaniano.  

A frente aberta pelo pensamento do psicanalista húngaro, em congruência com 

os esforços da escola inaugurada por Ferenczi, apresenta uma releitura dos efeitos da 

teoria e técnica que dariam espaço para o surgimento de uma nova concepção de análise. 

Nos termos de Lacan: 

Two-body psychology. Seria impossível dizer melhor, com efeito. 

A análise transforma-se na relação de dois corpos entre os quais 

se estabelece uma comunicação fantasística, onde o analista 

ensina o sujeito a se apreender como objeto; a subjetividade só é 

admitida no parêntese da ilusão, e a fala é excluída de uma 

investigação da vivência que se torna a meta suprema, mas o 

resultado dialeticamente necessário disso aparece no fato de que, 

sendo a subjetividade do psicanalista livre de qualquer freio, livra 

o sujeito a todas as intimações de sua fala. A tópica intrasubjetiva, 

uma vez entificada, de fato se realiza na divisão do trabalho entre 

os sujeitos presentes. E o uso deturpado da fórmula freudiana de 

que tudo o que é id deve tornar-se ego aparece de uma forma 

desmistificada; o sujeito, transformado num isso, tem de se 

submeter a um ego em que o analista não terá dificuldade de 

reconhecer seu aliado, pois, na verdade, é de seu próprio ego que 

se trata (Ibidem, p.306) 

Vemos que Lacan neste momento se encontra diante de um discurso sobre a 

prática, aqui representa por Balint, que além de reduzir o valor da fala no conjunto de 

elementos próprios à intervenção do analista, faz desse encontro de dois corpos, um 

encontro de dois egos, operação de equivalência a partir da qual se produzirá uma série 

de consequências para se articular a semiologia da experiência e a direção do tratamento.  

No que diz respeito à leitura da experiência, a proposta de Balint em congruência 

com todo um movimento da psicanálise do pós-guerra, alicerça neste corpo do analista 
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uma pretensa consistência para a noção de contratransferência, cuja “popularidade e as 

fanfarronadas que ela abriga, explicam-se por servir de álibi” ao psicanalista que se furta 

a considerar o que do percurso de uma análise depende de sua ação discursiva específica. 

O corpo que sente do analista é aqui a alegoria residual de um imobilismo da técnica 

criticada por Lacan neste período. A crença de que se daria “mostras de audácia” pela 

comunidade psicanalítica ao se interessar pelos efeitos que um analista produziria em uma 

análise, pouco avança na delimitação do que se compreende por tais efeitos. Em Variantes 

da Cura-tipo, Lacan assinala: 

Desmistificando o sentido do que a teoria chama de ‘identi-

ficações primárias’ digamos que o sujeito sempre impõe ao outro, 

na diversidade radical dos modos de relação, que vão desde a 

invocação da fala até a simpatia mais imediata, uma forma 

imaginária que leva o selo ou os selos sobrepostos das 

experiências de impotência em que essa forma se modelou no 

sujeito: e essa forma não é outra senão o Eu. [...] A pregnância 

visual que essa forma imaginária conserva de suas origens que 

está a razão de uma condição que, por mais crucial que a sintamos 

nas variações da técnica, raramente é tirada a limpo (1955 [1998], 

p.348) 

O enrijecimento de uma prática que se sustenta prioritariamente nas suas bases 

imaginárias é aqui criticado por Lacan. Não apreender o cerne do que ampara a proposta 

de transformação da terapêutica psicanalítica não apenas a impede de pensar variações de 

configurações, como, neste caso, o leva a uma redução ao aqui e agora do encontro. Esta 

redução levaria como consequência lógica e evidenciada nos discursos psicanalíticos a 

uma retórica do corpo cada vez mais presente em sua forma sensorial, e na estrutura da 

imaginária entre objetos, resguardaria na categoria da distância/aproximação a chave dos 

modos de intrincação entre os dois corpos em jogo. A hipóstase dessa forma de 

articulação tem no odor um elemento de primeira ordem.  
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Poder sentir o odor do analista apareceu num trabalho como uma 

realização a ser tomada ao pé da letra, para assinalar a saída 

exitosa da transferência. Podemos discernir aí uma espécie de 

humor involuntário que é o que dá valor a esse exemplo. Trata-se 

apenas, em suma, da conseqüência previsível de tomar ao real o 

desenvolvimento da situação analítica: e é verdade que, afora a 

gustação, o olfativo é a única dimensão que permite reduzir a zero 

(nil) a distância, dessa vez no real. O indício a encontrar nele para 

a direção do tratamento e os princípios de seu poder é mais 

duvidoso (1958 [1998], p.615) 

A cena assim organizada, orientada “pelo faro” é tida como risível por Lacan, o 

que dispensa comentários. Mas o fato é que mais que uma exceção, tal retórica tinha 

grande receptividade na comunidade psicanalítica de então. Em seu Seminário, Lacan já 

havia criticado o relato de um caso da psicanalista belga Ruth Lebovici que teria 

encontrado no odor de urina um momento decisivo no tratamento.  

Entretanto, a hipótese de Lacan é justamente que parte deste discurso restritivo 

da leitura da experiência analítica seria efeito colateral dos ecos de um debate inaugurado 

em um texto precoce de Ferenczi, Transferência e introjeção (1909) coetâneo dos 

primeiros desencontros de Freud com Jung. Sobre este, ele pontua: 

Se Ferenczi concebe a transferência como a introjeção da pessoa 

do médico na economia subjetiva, já não se trata aqui dessa 

pessoa como suporte de uma compulsão repetitiva, de uma 

conduta inadaptada, ou como figura de uma fantasia. Ele entende 

com isso a absorção, na economia do sujeito, de tudo o que o 

psicanalista presentifica no duo como hic et nunc de uma 

problemática encarnada (Ibidem, p.619) 

Ferenczi portanto, ao chamar atenção à cena atual do tratamento, o seu aqui e 

agora, produz, além dos efeitos sobre toda esta tradição que desembocaria na obra de 

Balint, um dos primeiros esforços, como vimos, de pensar uma verdadeira metapsicologia 
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dos processos psíquicos do analista durante a análise. E sobre este, como Lacan bem 

registra, haveria um discurso maior no próprio Ferenczi que simplesmente pensar um 

regime de encontros entre dois Eus. Em suas palavras:  

O que o autor promete a si mesmo por um método seguro e um 

pacto franco - redução da equação pessoal; lugar segundo do 

saber; influência que saiba não insistir; bondade sem 

complacência; desconfiança dos altares do benefício; uma única 

resistência a atacar: a da indiferença (Unglaube) ou do muito 

pouco para mim (Ablehnung); incentivo aos ditos malévolos; 

modéstia verdadeira quanto ao próprio saber: em todas essas 

instruções, não é o eu que se apaga para dar lugar ao não-sujeito 

da interpretação? Aliás, elas só adquirem vigor pela análise 

pessoal do psicanalista, e especialmente por seu fim (LACAN, 

1955 [1998], p.343) 

A proposta ferecziana, se bem encaminhada, como aqui aponta Lacan, poderia 

encontrar uma não redução de seus termos à dinâmica de um encontro entre dois egos na 

experiência analítica. A pessoa do analista assim implicada coloca em questão justamente 

o fim de análise como horizonte e direção para a sustentação da prática psicanalítica. Se 

Ferenczi se deteve a esse tema – anos antes de Freud e o influenciando em momentos 

chave de Análise terminável e interminável – o fato é que no momento em que Lacan se 

debruça sobre tais elementos, a tônica estava no paradigma de que ao fim de uma análise 

se teria “a identificação do sujeito com o Eu do analista, na medida em que esse Eu o 

analisa”. A identificação ao analista vem neste discurso como um pretenso ato sacrificial 

dos analistas.  

Mas nossos psicanalistas insistem: esse objeto indiferente é a 

substância do objeto, comei meu corpo, bebei meu sangue (a 

evocação profanatória é da lavra deles). O mistério da redenção 

do analisado está nessa efusão imaginária, da qual o analista é a 
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oferenda. Como é que o Eu de que eles pretendem se valer aqui 

não sucumbiria, de fato, à alienação forçada a que eles induzem 

o sujeito? [...] É assim que se opera a identificação final de que 

os analistas se vangloriam (LACAN, 1958 [1998], p.645) 

A efusão aqui referenciada é justamente a efusão narcísica através da qual Balint 

descreve o que seria um estado próprio de fim de análise. Em sua descrição, como critica 

Lacan, não há a observação de que a presença especular nesse interjogo de imagens 

encobre a ilusão do eu a despeito de uma consciência do corpo outro congelado, e lendo 

aí nas inversões reflexivas a crença de que o paciente teria trocado seu eu pelo do analista. 

O corpo congelado do analista, portanto, viria além de operar uma crítica às imagens 

projetadas, resguardaria uma outra imagem ao analisando com a qual ele poderia se 

identificar. O corpo do analista, portanto, seria este corpo residual com o qual cada 

paciente ao fim do tratamento viria a se identificar. E desta premissa da prática de Balint 

que podemos ressituar sua crítica, sem autocrítica, à comunidade psicanalítica, como 

descreve Danon-Boileau: “Michael Balint, quando afirma que o paciente tem muitas 

maneiras de conhecer seu analista, em particular o que ele vê da sua maneira de se 

levantar, de se vestir, de se mover e, portanto, do corpo” (2013, p.14). 

 

 

6.3  O morto como a incompletude à consistência do ser: o Bridge, Sacha Nacht e 

a presença do analista 

 

O caso Balint, portanto, lança luz a toda uma racionalidade clínica criticada 

duramente por Lacan e que teria entre seus principais eixos a noção da consistência da 

presença do analista como elemento suficiente e necessário para bem balizar a direção do 

tratamento. O imobilismo retórico e teórico a que aspira um postulado como esse, 
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encontra na obra de Lacan um contraponto justamente ao convocar a dimensão do ato do 

analista como o cerne e o timão dos horizontes da eficácia terapêutica. Para este, 

invertendo sua formulação crítica, o analista cura mais pelo que diz e faz do que por 

aquilo que é. O ser do analista é colocado em xeque em sua ação, assim como a qualidade 

dos termos que dão contorno à sua presença, além da sua consistência na cena analítica.  

A possibilidade de sustentação de uma relação que escape da mera captura 

imaginária, que produza deslocamentos próprios a tal dimensão, como já tematizado na 

ortodoxia corporal de uma orientação do entendimento de seus escritos nos anos 1930/40, 

ganham outras cores quando tensionadas aos postulados da estrutura simbólica da 

linguagem e todo o campo da dialética com a qual Lacan a assimila. Nesses termos, ainda 

em Função e campo ele enuncia:  

Assim, para que a relação de transferência pudesse escapar desses 

efeitos, seria preciso que o analista houvesse despojado a imagem 

narcísica de seu Eu de todas as formas do desejo em que ela se 

constituiu, para reduzi-la à simples figura que a sustenta sob suas 

máscaras: a do mestre/senhor absoluto, a morte. É justamente aí, 

portanto, que a análise do Eu encontra seu término ideal: aquele 

em que o sujeito, havendo reencontrado as origens de seu Eu 

numa regressão imaginária, toca, através da progressão 

rememoradora, em seu fim na análise, ou seja, a subjetivação de 

sua morte. [...] Pois, para o sujeito, a realidade de sua própria 

morte não é nenhum objeto imaginável, e o analista, como 

qualquer outro, nada pode saber dela, senão que ele é um ser 

prometido à morte. Portanto, supondo-se que tenha reduzido 

todos os artifícios de seu Eu para chegar ao "ser-para-a-morte", 

nenhum outro saber, quer imediato ou construído, poderá ter sua 

preferência para que ele o transforme num poder, mesmo que não 

seja abolido por isso (1953b [1998], p.280) 
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Já neste momento primeiro da inscrição da lógica simbólica, vemos o tema 

essencialmente heiddegeriano do “ser-para-a-morte” ganhar relevo no que constituiria 

uma posição não narcísica do analista em seu ato. Esta morte, como reduto da direção 

última do desejo, do que é posto em marcha no ato próprio de falar, ganhará diversas 

versões nos próximos anos de seu ensino, enquanto uma posição própria da enunciação 

do psicanalista. Uma figura, poderíamos dizer, contrária à retórica da consistência do 

corpo e de seus efeitos primordiais em uma análise. Ainda sobre este lugar, Lacan segue 

em A coisa freudiana: 

Isso quer dizer que o analista intervém concretamente na dialética 

da análise se fazendo de morto, cadaverizando sua posição, como 

dizem os chineses, seja por seu silêncio, ali onde ele é o Outro, 

Autre com A maiúsculo, seja anulando sua própria resistência, ali 

onde é o outro, autre com a minúsculo. Em ambos os casos e sob 

as respectivas incidências do simbólico e do imaginário, ele 

presentifica a morte (1955b [1998], p.431) 

O analista aqui “se faz de morto”, se “cadaveriza” e “presentifica a morte”. Tais 

elementos estão no centro dos termos estruturantes da lógica simbólica. O símbolo 

enquanto morte da coisa, enquanto presentificação de um objeto in absentia, transmuta 

toda a relação do homem com a realidade do seu entorno. Como vimos no capítulo 

anterior, a ideia de uma falta de separação entre sua presença imaginária e seu lugar 

simbólico no ato de fala presente em uma análise seria o resíduo de uma impureza 

subjetiva que fundaria a resistência do analista, dado que desta forma ele não teria 

condição de “apagar o a” (sua imagem que o denotaria enquanto semelhante). O analista, 

portanto, ao se furtar de responder deste lugar de um semelhante em uma suposta 

dinâmica intersubjetiva encontraria a posição a partir da qual sua ação teria razão e efeito. 

Temos aqui, dentro do que vimos anteriormente, uma concepção do lugar do corpo do 

analista como cada vez mais fora do campo de atuação.  
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A posição de morto do analista, além de remeter à noção de posição como uma 

lógica relacional própria à configuração simbólica de apreensão dos modos de 

intervenção: o valor e a sentido de um ato está diretamente submetido à determinação de 

sua posição neste conjunto de posições possíveis, enquanto um espaço inextenso cuja 

combinatória e mútua exclusão dão seu valor frente aos demais. Além dessa denotação, 

a referência à morte, encontra ainda um outro vínculo com a teoria dos jogos, em especial 

com o jogo do Bridge, por vezes tematizado por Lacan. Em a A direção do tratamento 

lemos: 

Sem dúvida, há também uma estratégia ali, mas não nos 

enganemos com a metáfora do espelho, por mais que ela 

convenha à superfície una que o analista apresenta ao paciente. 

Cara fechada e boca cosida não têm aqui a mesma finalidade que 

no bridge. Com isso, antes, o analista convoca a ajuda do que 

nesse jogo é chamado de morto, mas para fazer surgir o quarto 

jogador que do analisado será parceiro, e cuja mão, através de 

seus lances, o analista se esforçará por fazê-lo adivinhar: é esse o 

vínculo, digamos, de abnegação, imposto ao analista pelo cacife 

da partida na análise. [...] Mas o que há de certo é que os 

sentimentos do analista só têm um lugar possível nesse jogo: o do 

morto; e que, ao ressuscitá-lo, o jogo prossegue sem que se saiba 

quem o conduz. Eis por que o analista é menos livre em sua 

estratégia do que em sua tática (1958 [1998], p.595) 

O morto aqui, mais que a recusa de uma face sensível como regulando sua troca, 

marca também um lugar de estratégia cuja posição, se bem jogado no conjunto das 

intervenções analíticas, propiciaria um retorno ao analisando de suas cartas não lidas, 

inauditas, de sua mensagem invertida, até mesmo esquecida (Cf. 1955b [1998]). Mais 

ainda: o lugar do morto no Bridge, no interior de seu sistema posicional, é aquele que 

imóvel em sua ação e com as cartas de jogo abertas, permite ao parceiro de partida jogar 
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com suas cartas, cuja pertença passa a ser deste sujeito, sob a condição da presença desse 

corpo imóvel do outro. Não corpo cadáver, corpse, mas uma figura disjuntiva do corpo 

do outro. Se a inércia dá a tônica desta posição, não podemos deixar de notar que no 

interior do jogo, é também com tossidos e pigarros que o pretenso morto rompe as regras 

para marcar uma diferença nas coordenadas de leitura e compreensão do seu parceiro de 

jogo. 

 A posição do morto nesta lógica, associada à orientação dos efeitos do simbólico 

na escuta e direção da cura, se aproxima correlativamente de uma crítica maior à 

dimensão do ser. A posição do analista viria a corresponder em um extrato ético e político 

ao campo do não-ser, enquanto impasse ao ser (Cf. LACAN, 1964), ou ainda à falta-a-

ser. O analista pagaria com seu ser na efetivação própria das condições de instauração do 

setting analítico. A démarche lacaniana neste tema tomaria o corpo como uma 

consistência negada ao analista, assim como todo resíduo imaginário e, mesmo, 

ontológico.  

Em A direção do tratamento, nesta passagem capital já vista, temos que no 

escopo do tratamento o analista pagaria: com suas palavras, dado que elas sofreriam uma 

transmutação decorrente da “operação analítica [que] as eleva a seu efeito de 

interpretação” (1958 [1998], p.593), ou seja, o analista estaria despossuído de suas 

próprias palavras, dado que elas viriam neste dispositivo artificial que é a análise a ser 

tomadas de um outro lugar, por efeito da transferência; com sua pessoa, “na medida em 

que, haja o que houver, ele a empresta como suporte aos fenômenos singulares que a 

análise descobriu na transferência”, em todo efeito disjuntivo e capital para nosso tema 

como veremos; e, finalmente, “com o que há de essencial em seu juízo mais íntimo, para 

intervir numa ação que vai ao cerne do ser (Kern unseres Wesens, escreveu Freud)” 

(Ibidem), portanto, também com o que sustenta sua própria fundação de ser. Em suma, o 
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analista teria seu ser colocado em jogo neste momento da conceptualização lacaniana.  É 

neste movimento que encontramos a seguinte passagem de Variantes da cura-tipo: 

O inconsciente se fecha, com efeito, na medida em que o analista 

“deixa de ser portador da fala”, por já saber ou acreditar saber o 

que ela tem a dizer. Assim, se ele fala com o sujeito, que aliás 

sabe tanto quanto ele, este não pode reconhecer no que ele diz a 

verdade nascente de sua fala particular. E é isso que explica 

também os efeitos, amiúde espantosos para nós, das 

interpretações dadas pelo próprio Freud. É que a resposta que ele 

dava ao sujeito era a fala verdadeira em que ele mesmo se 

fundamentava, e, para unir dois sujeitos em sua verdade, a fala 

exige ser uma fala verdadeira tanto para um quanto para o outro. 

Por isso é que o analista deve aspirar a um domínio tal de sua fala 

que ela seja idêntica a seu ser (1955 [1998], p.361) 

A condição de abertura do inconsciente, como colocado aqui, estaria na própria 

possibilidade do analista ao não se reduzir à sua presença imaginária – que levaria a um 

fechamento do mesmo, dado que é a base da resistência do analista – sustentar uma fala 

que toque no próprio movimento de emergência da verdade, ou seja, uma fala não-toda, 

como veremos, cuja consistência não seja tal que um enigma não ressoe dela, enigma que 

permitirá ao sujeito, aqui o analisando, se incluir neste e se questionar sobre tal abertura: 

eis a dimensão da causa do desejo preconizada pelo discurso do analista anos depois desta 

citação.   

É nesta via que a Lacan criticará posteriormente a obra A presença do analista 

(1963), de Sacha Nacht, que reúne alguns artigos que resumem sua posição nos anos 50. 

Sobre esta encontramos a célebre passagem, que dá o tom daquilo que Lacan tomara 

como crítico em seu pensamento: 

É absolutamente necessário que os doentes encontrem no analista 

o ‘objeto bom’ que estava tão carente no passado. Não lhes é 
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suficiente aspirar, imaginar que o analista seja indulgente ou 

mesmo bom, é preciso que o analista o seja, sem equívoco. Lhes 

é preciso uma capacidade de dom autêntica, além do traço 

reservado que a situação analítica lhe impõe. [...] o que o analista 

diz ou faz é certamente muito importante – mas mais ainda aquilo 

que ele é (NACHT, 1958, p.79) 

A presença preconizada por Nacht seria marcada como os traços do analista além 

da dinâmica transferencial, chegando nos limites do campo verbal e mesmo das dinâmicas 

ditas pré-objetais. Entretanto, não podemos deixar de salientar que a tônica dos postulados 

de Nacht viriam cobrir uma crítica a uma pretensa neutralidade do analista, assim como 

suas formas de implicação nos tratamentos que conduz. A pessoa do analista não é 

indiferente às análises que este dirige, e este fator precisa ser tomado em conta frente aos 

efeitos que esta mesma produz. Suas teses não nos são estranhas, e entendemos que todo 

o conjunto das disputas políticas que estavam em jogo neste momento tiveram um papel 

na amplitude do repúdio lacaniano a suas formulações. Em uma das várias menções a 

Nacht, extremamente corrosivas, encontramos:  

Presença do analista – é um termo muito belo que estaríamos erra-

dos em reduzir a essa espécie de pregação lacrimejante, a essa 

intumescência cerosa, a essa carícia um pouco viscosa, que 

encarna um livro que foi publicado com este título. A presença do 

analista é ela própria urna manifestação do inconsciente, de modo 

que quando ela se manifesta hoje em dia em certos encontros, 

como recusa do inconsciente – é uma tendência, e confessada, no 

pensa mento que formulam alguns – isso mesmo deve ser 

integrado no conceito de inconsciente (LACAN, 1963-1964 

[1985], p.121) 

A oposição colocada aqui por Lacan estaria, como vemos, entre uma presença 

“intumescente”, “viscosa”, e uma presença como manifestação do inconsciente, a qual 
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podemos ler como: produzida essencialmente – se não única e exclusivamente – pelo 

efeito da transferência. É o lugar do Outro que está aqui em jogo. Em suas palavras, 

É somente do lugar do Outro que o analista pode receber a 

investidura da transferência que o habilita a desempenhar seu 

papel legítimo no inconsciente do sujeito, e a tomar a palavra em 

intervenções adequadas a uma dialética cuja particularidade 

essencial define-se pelo privado. Qualquer outro lugar, para o 

analista, o reduz a uma relação dual que não tem outra saída senão 

a dialética de desconhecimento, denegação e alienação narcísica 

que, em todos os ecos de sua obra, Freud martela como sendo 

própria do eu (LACAN, 1957 [1998], p.455) 

Ora, a situação da posição do analista no discurso lacaniano, especialmente a 

partir dos anos 50, é especialmente localizada em torno de como ocupar um lugar de 

enunciação que não o reduza a uma imagem consistente e objetivada, no que esta 

resguarda de efeitos alienantes na relação analista-paciente. Ou seja, como ocupar esta 

posição simbólica de uma fala que toque à dimensão do Outro na qual o analisando possa 

receber sua mensagem, e o que desta ecoa de sua verdade, vinda deste este outro que lhe 

dirige a palavra. Uma síntese desta posição pode ser encontrada na seguinte passagem: 

A presença real, condição da transferência, é a presença do 

phallus, não somente como o que representa imaginariamente um 

objeto inapreensível, não somente como significante indexante 

simbolicamente do impossível gozo total, mas como presença do 

desejo. [...] A presença do corpo não garante em nada a presença 

real (ROUSSEAU, 2020, p.11) 

O corpo e toda dimensão alheia a esta posição, repetimos, essencialmente 

abstrata e simbólica é extirpada da possibilidade de operar alguma função sobre a situação 

analítica. De fato, o corpo “não garante presença”, mas em que ela qualifica tal presença 

fica em aberto por tal racionalidade. Em outros termos, se acompanhamos que “estar de 
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corpo presente” denota uma presença ausente, “estar de corpo e alma” implica o exato 

oposto, uma presença intensa, implicada. A démarche lacaniana deste momento incorre 

em uma abrupta descorporificação do outro analista. Entretanto, a introdução da noção 

de objeto a, desde seus movimentos iniciais de inscrição na teoria, começa a dar outros 

matizes a esta discussão.  

 

 

6.4  A grossura obtusa e a rudeza opaca do analista: estilos de feiura  

 

Como vimos, no início dos anos 60, em torno do Seminário sobre a Ética da 

psicanálise, temos na obra lacaniana um significativo ponto de torção nos modos de tratar 

a categoria de corpo, tendo seus termos redimensionados à medida em que as categorias 

de objeto a e gozo vão ganhando terreno em seu pensamento. Nesta via que retomo uma 

citação central deste momento, que se articula nos modos de apreensão do corpo do outro: 

Quando se avança na direção desse vazio central, dado que é, até 

agora, sob essa forma que se apresenta para nós o acesso ao gozo, 

o corpo do próximo se despedaça. Doutrinando a lei do gozo [...] 

Sade se expressa dessa forma – Emprestai-me a parte de vosso 

corpo que possa satisfazer-me um instante, e gozai, se isto vos 

agrada, da parte do meu que pode ser-vos útil (LACAN, 1959-

1960 [2006], p.242) 

A apreensão dos modos de gozo do corpo do outro, no que implica de um 

despedaçamento deste corpo, parcializado na dimensão do objeto, abre o campo para um 

conjunto de debates sobre os modos e particularidades de positivação deste objeto. Para 

além da posição simbólica necessariamente marcada por sua negatividade fundadora, 

haveria uma faceta desta parcialização objetal que, além de sua articulação lógica, efeito 

próprio do discurso, também se daria em um domínio não limitado ao campo do Outro. 



 223 

 O debate sobre a delimitação de uma possível face sensível deste objeto e suas 

particularidades fundamentais, leva Lacan ao debate com Kant em torno dos parâmetros 

do belo. Esta categoria estético-moral, toma contornos mais incisivos para conceber não 

apenas o valor do objeto, como o próprio analista no Seminário sobre a transferência. 

Teria esta inflexão no seu pensamento, contribuído para a retomada dos parâmetros da 

situação analítica?  

A transferência, como mola de enlace no decurso de uma análise, por estrutura, 

produz-se sobre as bases de uma forma de enamoramento. Se podemos falar de um corpo 

não reduzido às projeções imaginárias, portanto, em uma situação em conformidade com 

a presença de um corpo e outro corpo (o que na racionalidade lacaniana, como vimos, 

não soma dois corpos), o que justificaria a atração na situação psicanalítica? Aqui 

encontramos:  

Em Sócrates, ali onde se o faz falar, a referência à beleza dos 

corpos é permanente. [...] Se alguma coisa na interrogação 

apaixonada que anima o ponto de partida do processo dialético 

tem efetivamente relação com o corpo, deve-se realmente dizer 

que na análise esta relação é acentuada por traços cujo valor de 

destaque ganha peso devido a sua incidência particularmente 

negativa. O fato de que os próprios analistas – espero que aqui 

ninguém se sinta visado – não primam pela harmonia corporal é 

aquilo a que a feiura socrática dá seu mais nobre antecedente, ao 

mesmo tempo em que nos recorda que isso não é, em absoluto, 

um obstáculo ao amor. [...] mas é preciso sublinha que o ideal 

físico do analista, pelo menos como se modela na imaginação da 

massa, comporta um acréscimo de grossura obtusa e de rudeza 

opaca que veicula realmente consigo toda a questão do prestígio 

(LACAN, 1960-1961 [2007], p. 21) 

A beleza do analista, portanto, não seria uma categoria para a compreensão da 

atração que se encontra em uma transferência. A “rudeza opaca” da imagem estereotipada 
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do analista no imaginário social também não sustenta a lógica desta posição. Ainda que 

bem defina a análise, em uma paráfrase do famoso aforismo de Eríximaco, como a 

“ciência das eróticas do corpo” (Ibidem, p.77), parece necessário ao pensamento 

lacaniano separar, ou melhor, estabelecer os limites do seu campo em relação à vida social 

comum. Nesta via, Lacan concebe a psicanálise como a “única práxis na qual o encanto 

é inconveniente. Quebraria o encanto. Quem já ouviu falar num psicanalista encantador?” 

(Ibidem, p.22). A ironia sobre a falta de atributos físicos do analista coloca a questão: 

seriam os analistas todos feios, ou se em sua função é necessário que a concepção da 

beleza e do encanto fiquem de fora. O desencanto do analista seria consubstancial à 

presença não totalizante, cujas primeiras figuras vimos anteriormente?  

Entretanto, mesmo afastando a visão extra-transferencial da atratividade do 

analista, e ainda deixando em aberto a questão sobre o que sustenta tal amor, um passo a 

mais é dado ao colocar o lugar dos corpos presentes na situação analítica. Nos seus 

termos:  

Introduzo aqui, apenas, a questão do que é esta épochè. Sem 

dúvida, seria um mal julgamento não reconhecer de saída que a 

psicanálise exige, no seu início, um algo grau de sublimação 

libidinal no nível da relação coletiva. A extrema decência, que 

bem se pode dizer se mantida o mais das vezes na relação 

analítica, leva a pensar que, se o confinamento regular dos dois 

interessados num recinto ao abrigo de toda indiscrição só muito 

raramente atinge uma imposição do corpo de um sobre o do outro, 

é que a tentação que esse confinamento provocaria em qualquer 

outra ocupação é menor aqui do que alhures (Ibidem, p.23). 

A neutralização do corpo, tão presente em outras modalidades clínicas, podem 

ser lidas como uma forma de tentar garantir, como um fim civilizatório, que tal atração 

não se imponha à tônica do encontro. Ora, a afirmação lacaniana coloca em evidência que 
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o setting analítico seria menos permeado por tais potenciais impulsos. Pensar a 

psicanálise como um dispositivo onde há uma atração não sexualizada, no mesmo registro 

do que podemos entender como intimidade, deixa a questão sobre a necessidade ou 

mesmo possibilidade de uma neutralização do analista e, por conseguinte, do seu corpo. 

Em outros termos, se tomamos a psicanálise como um discurso que se ampara na 

afirmação máxima da não relação sexual, esta enquanto a “união de corpos a qual 

desemboca a relação com o Outro” (Ibidem, p.202), poderíamos estender à própria 

produção do corpo do analista que aí se encontra?  

 

 

6.5  Do suporte corpóreo ao analista quimérico: modos de inconsistências 

 

Dos dois últimos movimentos que encontramos na obra lacaniana sobre aposição 

do analista no que esta ressoa no tema da sua dimensão corporal, encontramos pontos já 

mencionados nos capítulos anteriores, a saber: sua posição frente às modulações da 

verdade como causa, tal como debatido em A ciência e a verdade, e os correlatos sobre a 

unidade corporal extraídas de sua teoria dos discursos, desenvolvida especialmente partir 

do Seminário XVI. Sobre o primeiro, ao equacionar a magia à dimensão causal da 

eficácia, no interior de uma apropriação da teoria das causas de Aristóteles, encontramos 

a seguinte passagem: 

O significante na natureza é invocado pelo significante do 

encantamento. É metaforicamente mobilizado. A Coisa, na 

medida que fala, responde a nossas objurgações. [...] Todos 

sabem que a preparação do sujeito, do sujeito xamanizante, é 

essencial nisso. Observe-se que o xamã, digamos, de carne e osso, 

faz parte da natureza, e que o sujeito correlato da operação tem 

que coincidir com esse suporte corpóreo. É esse modo de 
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coincidência que é vedado ao sujeito da ciência. Somente seus 

correlatos estruturais na operação lhe são discerníveis, mas de um 

modo exato. É realmente sob a forma de significante que aparece 

aquilo que tem de ser mobilizado na natureza: trovão e chuva, 

meteoros e milagres. [...] Concluo por dois pontos que devem 

reter a escuta de vocês: a magia é a verdade como causa sob seu 

aspecto de causa eficiente (1966 [1998], p.886) 

À causa eficiente da magia, Lacan contrastará a causa formal do discurso 

científico, a causa final das religiões monoteístas, até a causa material da enunciação 

psicanalítica, que teria na sustentação da materialidade significante sua razão 

organizadora. Ora, como vimos, podemos tomar tais leituras em uma via disjuntiva, 

mutuamente excludentes, ou interdependentes, promovendo modulações umas sobre as 

outras, tal qual proposto no próprio organon aristotélico. Esta segunda posição, nos 

permite vislumbrar da passagem acima um campo de homologias entre o suporte corpóreo 

do xamã e do psicanalista, tal como preconizado pela tese lévi-straussiana endossada por 

Lacan. Haveria uma dimensão da eficácia e transformação da ordem social e política, tal 

como operam os tratamentos xamânicos, que tocaria no modo de inscrição do corpo do 

analista em seu setting. Há um campo dissimulatório, “tanto na tradição operatória, 

quando em seu ato”, que mantém velado o sujeito da ciência no que este recobre 

formalmente as determinações simbólicas, estruturais de um dado fenômeno.  

O engodo aí produzido neste dispositivo artificial que é uma análise, se definiria 

por um modo de produção de semblantes nos quais o suporte corporal teria um espaço 

privilegiado. Ainda precisamos nos deter sobre suas aproximações e distanciamentos dos 

termos em jogo no caso dos tratamentos xamânicos, mas podemos já afirmar que há aqui 

um direcionamento ao lugar do corpo como um elemento que teria uma natureza eficaz 

sobre todo o conjunto presente nas intervenções de uma transformação clínica, nos limites 
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do que esta resguarda de uma razão interna, ou seja, no que esta toca toda uma miríade 

de entrelaçamentos discursivos políticos, sociais e mesmo ontológicos/cosmológicos.  

Podemos dizer que esta primeira incursão sobre os limites disjuntivos dos termos 

que estão em marcha na produção de um fenômeno de encontro entre um e outro, encontra 

na teoria dos discursos uma delimitação mais precisa, uma inscrição formal necessária e 

ansiada dos modos de produção de laços sociais. Neste momento, uma exploração sobre 

a possibilidade de sustentação de uma verdade como saber, essencial para a compreensão 

de como opera o discurso psicanalítico, dado que este se funda em uma recusa uma de 

simples sobreposição entre tais termos, toma a dimensão do enigma e do corpo quimérico 

como um elemento significativo para nosso tema.  

De modo mais detalhado, ao se questionar sobre o que seria um saber, um S2 

(nas letras lacanianas), na posição de verdade, dentro do mecanismo operado pela lógica 

das posições próprias do discurso, ou seja, um “saber sem saber”, ou ainda um saber que 

se articule na estrutura da verdade, como um dizer que nunca se pode dizê-lo a não ser 

pela metade, Lacan chega uma resposta: esta seria justamente o enigma. Uma pergunta 

sem resposta unívoca, que tocaria na dimensão da verdade e que estaria presente na 

psicanálise desde as primeiras remissões ao mito de Édipo. Em seus termos:  

A nossa querida verdade da imaginária de Épinal, que surge do 

poço, é sempre um corpo. Fiz menção à Quimera, onde se encama 

precisamente o caráter original do discurso da histérica. E a 

Quimera propõe um enigma ao homem Édipo, que talvez já 

tivesse um complexo, mas não certamente aquele ao qual haveria 

de dar seu nome. Ele lhe responde de uma certa maneira, e é assim 

que se torna Édipo. [...] Creio que vocês vêem o que aqui quer 

dizer a função do enigma – é um semi-dizer, como a Quimera faz 

aparecer um meio-corpo, pronto a desaparecer completamente 

quando se deu a solução (LACAN, 1969-1970 [2009], p.34) 
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O lugar do saber como verdade, é justamente o modo como no discurso do 

psicanalista está inscrito a articulação dos termos. Este saber como verdade que decanta 

do enigma é como o psicanalista francês neste momento entende a leitura da interpretação 

em sua estrutura própria. E então segue: “Se insisti longamente na diferença de nível entre 

a enunciação e o enunciado, foi justamente para que a função do enigma ganhe sentido. 

O enigma é provavelmente isso, uma enunciação.” (Ibidem, p.35). O enigma seria, 

portanto, como sustentáculo de uma intervenção primordial, uma enunciação que se 

descola do enunciado, ou antes, que apresenta uma disjunção frente a este.  

 

O discurso da histérica aí evocado, entra como o discurso no qual um analisando 

toma para si tal enigma e busca produzir um saber ante a divisão subjetiva que se depara 

como efeitos dos retornos de sua fala pelas intervenções analíticas. Entretanto, sustentar 

o lugar do enigma, como Lacan salienta, implica na emergência de um suporte corporal 

homólogo a tal postulado, um suporte que não se sustenta consistentemente em si, um 

meio-corpo que ampara um meio-dizer. Logo em seguida, Lacan retoma os termos: 
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Aqui se mostra o que é principal e que, ao tomar sua referência 

de um mito posto em ação na tragédia, adquire toda a relevância. 

Ele o obtém em função de ter liberado o povo de uma pergunta 

que dizima os seus melhores, querendo responder ao que se 

apresenta como enigma, quer dizer, àquilo que se presume ser 

sustentado por esse ser ambíguo que é a esfinge, onde se encarna, 

falando propriamente, uma dupla disposição por ser ela feita, tal 

como o semi-dizer, de dois semi-corpos (Ibidem, p.113) 

A face quimérica da esfinge é consonante e intrinsecamente ligada à sua posição 

de enunciação de enigmas. Entretanto, Lacan aqui dá mais um elemento a tal dimensão 

corporal: a quimera não apenas viria como um meio-corpo, mas como dois semi-corpos, 

e poderíamos dizer dois ou mais fragmentos de corpos que se atualizam neste ser 

ambíguo, mas que não formariam a consistência de um Uno. Se atentamos à fórmula do 

discurso do analista, vemos como a posição de semblante é justamente a deste objeto 

causa de desejo, modulado por uma teoria da economia de gozo que o faz ainda ser 

reposicionado como objeto mais-de-gozar, que marca prioritariamente a presença de uma 

incompletude, de uma inconsistência e mesmo de uma não unidade correlata da 

presentificação imaginária ou simbólica. O objeto a aqui viria como este resíduo 

inassimilável da ordem simbólica no que esta não se completa por si.  

O lugar de analista como este dejeto, como o santo em vida, tal qual evocado em 

Televisão, aparece aqui como o lugar de um corpo que não se fecha, fragmentário e cujo 

corolário central estaria na sustentação de uma posição de presentificação das fraturas da 

linguagem, no que esta toca nos impossíveis próprios ao real.  

 

 

*** 
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7. Um esquema de inscrição categoria para o corpo do analista 

 

Diante deste percurso sobre as possíveis incidências da temática do corpo do 

analista em modalidades mais ou menos ostensivas nos discursos sobre a prática, 

encontramos um campo um pouco mais delimitado do nosso objeto de pesquisa, o que 

nos permite já vislumbrar no horizonte fronteiras mais claras do regime conceitográfico 

de nossa noção. 

Se partimos neste capítulo do lugar do corpo estranho, do sedutor, do toque de 

ouro, com seus riscos constitutivos, chegamos ao corpo quimérico como corpo fraturado, 

estruturado pelo seu caráter não unitário no interior da lógica discursiva em que se insere 

esta noção. Entre um e outro passamos por figuras como a do analista opaco, o analista 

cirurgião, analista morto-vivo, analista químico, analista obstetra, analista Watchenmann, 

analista espelho, analista estátua, analista morto, analista presente, analista feio além do 

analista suporte da estrutura simbólica.  

Propomos que os corpos que se distribuem nestas esferas, conjugados e efeitos 

de tais atributos, poderiam ser aqui distinguidos na articulação de três possíveis campos 

de tensionamento que nomeamos como: (1) o campo que orbita em torno da noção do 

corpo sociossimbólico do analista, que aqui designamos como efeitos em torno da pessoa 

do analista, (2) o que se articula a partir das modalidades de presentificação corporal 

deste analista, que aqui nomeamos como presença, e (3) o que estaria a partir do seu lugar 

no campo do corpo indeterminado no interior do campo transferencial, que aqui 

nomeamos como transferência. Como podemos notar no esquema abaixo16: 

 

16 Como trabalhamos anteriormente no documento apresentado à banca de qualificação, a título de hipótese, 
poderíamos aproximar a inscrição de cada um destes respectivamente aos registros do simbólico, 
imaginário e real, poderíamos pensar em três dimensões da noção de corpo, como “corpo do Outro 
(simbólico), corpo do outro (imaginário) e corpo-outro (real)”? Ou ainda, poderíamos pensar no corpo 
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Ao flexionarmos as categorias adensadas sobre a dimensão aqui nomeada como 

a de pessoa, pode servir para nos guiar no cotejo e análise da leitura do corpo do analista 

no campo de uma intersecção discursiva pouco tratada na literatura psicanalítica. As 

tensões entre indivíduo e coletivo, assim como identidade e alteridade – e mesmo 

declinações sobre a não-identidade – podem nos guiar na compreensão dos parâmetros 

sociossimbólicos ao qual o analista é convocado nas fronteiras do campo transferencial. 

Como vimos neste capítulo, no início da práxis psicanalítica, tal dimensão 

positiva dos atributos do analista nas bordas da transferência aparecia como condição a 

 

como um quarto nó a sustentar a posição do analista entre cada um dos três elementos? Ou ainda, 
poderíamos pensar no corpo como um quarto nó a sustentar a posição do analista entre cada um dos três 
elementos?  
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ser instrumentalizada ao tratamento. Decerto tal acepção foi retomada nos anos 50 pela 

pena de Sacha Nacht, que restituía em alguma medida o lugar de prestígio e 

reconhecimento coletivo deste como interessante ao tratamento. Vimos tanto Lacan como 

Freud se contrapondo a tal perspectiva, ainda que deixem em aberto o que fazer com este 

corpo político que servirá à transferência: que marcas este corpo traz como suporte da 

possibilidade de instauração da cena analítica, o que desse corpo da pessoa do analista 

será “emprestado como suporte da transferência”, assim como de que maneira estas 

marcas modulam particularidades da transferência. Em outros termos, tratamos da 

dimensão discursiva deste corpo que se apresenta nos limites e como condição 

sociopolítica da situação analítica. 

Entretanto, este corpo que se decanta nas fronteiras da análise, como 

assinalamos, é também tematizado como o corpo afetado por efeitos inerentes aos 

endereçamentos dos analisantes sobre a pessoa do analista. Eis onde o tema da 

contratransferência surge como um importante dispositivo para assinalar em que medida 

e por quais vias a implicação do analista ao tratamento demanda uma escuta de algo que 

pode tocá-lo nesse espaço fronteiriço diante da cena analítica. Enfrentaremos este árduo 

debate, onde acreditamos que a dimensão corporal venha a contribuir para melhor 

localizar seus termos.  

Uma segunda esfera de ordenação, que aqui nomeamos como a presença do 

analista, se declina sobre todo um conjunto de discursividades acerca dos modos de 

presentificação do analista no interior de um tratamento, suas condições lógicas e éticas 

para tal, assim como os impasses para a sustentação desta presença. As ditas “variantes 

da presença-padrão” do analista virão assinalar o lugar de seu corpo no interior da cena 

analítica, sua amplitude, suas possíveis apresentações e retiradas, assim seu lugar 

enquanto objeto parcializado a ser recoberto por modalidades pulsionais de relação. 
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Aqui trataremos como o divã enquanto dispositivo fundamental altera esse 

interjogo das presentificações do analista, assim como o olhar e a voz se infletem em 

modalidades de presença essenciais em certos momentos de virada discursiva. Dando um 

passo de fundamentação formal, trabalharemos as categorias do objeto seio, que Lacan 

conceitualiza como a parte do corpo do analista que precisa ser entregue para a 

sustentação transferencial, assim como a dimensão do Nebenmensch.  

 Por fim, podemos dizer que a dimensão que aqui nomeamos como a da 

transferência, diz respeito aos modos como este corpo do analista é incluído e deformado 

pelos efeitos de suposição e de manifestação do inconsciente, tal como realizados 

dispositivo artificial que é o tratamento analítico. A qualidade deste corpo que 

nomearemos como pouco consistente, ou ainda um corpo aberto, responde à alta 

transformatividade inerente às derivas próprias do curso de uma transferência. 

Tais transmutações, instrínsecas e constitutivas do tratamento recebem aqui um 

outro modo de pensarmos o corpo do analista, mais afeito e condizente com aos efeitos 

às dissociações do corpo não unitário, como vimos acima. Ainda nesta via, as figuras do 

Informe, da Quimera e do Unheimlich serão convocadas como configurações 

indeterminadas do corpo do analista.  

Mas para que possamos bem inscrever tais elementos no interior de uma teoria 

da prática que não perca de vista a dimensão dos efeitos dos seus termos sobre o cenário 

mais amplo das práticas clínicas, faremos uma importante remissão no próximo capítulo 

às teorias antropológicas contemporâneas que dão suporte para a inserção de tais 

dimensões corporais no contexto transformativo de uma cura. Deste percurso 

encontraremos elementos que subsidiam e amparam ainda o lugar lógico e experiencial 

da categoria de corpo do analista, tal qual aqui buscamos circunscrever.  
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7. A INCONSTÂNCIA DO CORPO NA ANTROPOLOGIA 

PERSPECTIVISTA 

 

 

Acompanhamos desde o primeiro capítulo como a apropriação do tema do corpo 

nos lança diretamente em um campo discursivo de tensões e regimes epistemológicos não 

necessariamente congruentes entre si. As dissensões semiológicas que primeiramente 

vimos no escopo do dualismo mente-corpo tem, por um lado, na tradição que acompanha 

as posições de Platão a Descartes, uma concepção heterogênea e êxtima tal entre estas 

esferas que, no limite, eleva a técnica disciplinar sobre o corpo como um corolário 

necessário para a possibilidade de enunciação de postulados verdadeiros; e, por outro, se 

depara com a via derivada do pensamento aristotélico enquanto representante de um 

ponto de inflexão sobre o caráter estável e heteróclito da visão sobre as instâncias deste 

dualismo, alçando este corpo à categoria de primeira ordem na especificação do nível de 

causalidade em jogo na efetivação de uma dada realidade. 

Ora, partindo destas posições que, como aponta Lacan, “ainda estamos 

profundamente às voltas” (LACAN, 1972-1973 [2010], p.20), nos deparamos com a 

démarche psicanalítica a deslocar seus termos e promover o debate a novos patamares. 

Aristóteles, como vimos, aparece no discurso freudiano, ainda que de forma pouco 

explícita, como um importante recurso para a produção da recusa do dualismo cartesiano 

na sustentação do corpo erógeno e sua radical revisão da geografia simbólicas, dado que 

atravessa pelas demarcações da linguagem, reinstituindo as fronteiras [Abgrenzen] e 

limites deste corpo. Por outra via, quando acompanhamos as teorias do corpo presente 

em Lacan, temos a presença do filósofo peripatético em especial na fase final de seu 

ensino como um recurso auxiliar a marcar mais uma forma de inscrição da categoria de 
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gozo sobre os modos como este articulava o corpo no campo do Outro até então, assim 

como sua distância à redução do corpo à lógica imagética e ao plano imaginário. Embora 

alcance tais postulados, temos no conjunto do pensamento lacaniano uma derivação da 

tematização geral do corpo que busca amparo no modelo antropológico lévi-straussiano 

– que, como veremos, delimita suas fronteiras especialmente nos ecos da eficácia 

simbólica, como modelo de regulação primordial – amparo que não se sustenta diante dos 

modelos de indeterminação dos limites e estabilidade corporal.  

Tais pressupostos, como vimos, marcam os parâmetros de entendimento da 

práxis psicanalítica, especialmente no que toca ao nosso tema, da presença do corpo do 

analista aí em cena. Acompanhamos como diante de alguns impasses constitutivos para 

a formação de uma discursividade sobre a presentificação e lugar deste corpo no 

dispositivo analítico, temos uma tematização que dividimos em três grandes campos: (1) 

do corpo marcado por significantes presentes no campo das representações sociopolíticas, 

como um corpo ex-sistente à cena analítica, até (2) o corpo que se apresenta hic et nunc 

na situação analítica, corpo tematizado por um conjunto de discursos sobre sua contenção, 

especialmente afetiva, mais ou menos circunscrito pelos debates sobre a 

contratransferência – mesmo quando o debate é negado, secundarizado – e por fim, temos 

(3) um corpo que seria formado, ou antes constituído por um conjunto de representações 

a partir dos efeitos transferenciais e que se expressaria em sua irredutível diferença a 

partir da colocação em marcha pelo analista de suas intervenções, assim como do modo 

pelo qual a sustentação do discurso do psicanalista decanta os rastros de seu ato. 

Aqui nos deparamos com um cenário que nos desafia a abarcar conjuntamente 

tais elementos, integrar tais dimensões de forma coesa e sistêmica. Entretanto, nesta 

situação, encontramos uma possibilidade de encaminhamento na remissão a uma 

disciplina historicamente aliada à psicanálise no interior de um campo de pensamento 
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crítico, e que se deteve com uma cena homóloga nas últimas décadas: falamos aqui da 

antropologia social, em especial, como os desdobramentos contemporâneos da etnologia 

indígena fundaram um campo de produção conceitual que renovou os axiomas da 

antropologia estabelecida até os anos 80, movimento cuja amplitude foi denominada de 

virada ou torção ontológica (HOLBRAAD, 2017).  

Esta antropologia, em especial, um de seus ramos principais, o perspectivismo 

ameríndio – que foi concebido por uma geração de antropólogos brasileiros formados nas 

cátedras francesas, portanto, também sob forte influência do pensamento lévi-straussiano 

– encontrou um reposicionamento global de seus conceitos e categorias a partir da 

retomada das narrativas xamânicas, agora alçadas a experiências de primeira ordem no 

conjunto de analises da disciplina, após anos de prevalência das narrativas míticas, em 

seus termos lógico-estruturais. O encontro com a antropologia e sua inscrição de 

alteridades diferentemente diferentes pode lançar novas perspectivas sobre o tema. Mais 

do que simplesmente tratar do Outro exótico, externo, distante, este campo do saber 

busca, nas palavras de Patrice Maniglier, “devolver uma imagem de nós em que não nos 

reconhecemos” (2005, p.773). A experiência xamânica, quando tomada primordialmente 

em seu aspecto ritual, coloca em cena uma concepção de corpo e devir-corpo do xamã 

em suas atividades que são caras ao presente trabalho. Vejamos em que termos tais 

postulados ressoam nos elementos constitutivos da cena analítica.  

 

 

1. O analista como um xamã moderno: A eficácia simbólica 

 

Como analisamos em detalhes em outro espaço (DOMICIANO, 2014), é do 

contato com antropologia lévi-straussiana, e toda a operacionalidade e ampliação do 
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método estrutural proposta por este, que terá princípio o projeto lacaniano de releitura das 

bases da experiência clínica psicanalítica, cujos contornos estarão presentes desde o início 

dos anos 50. Da extensão desta influência do antropólogo sobre o pensamento de seu 

coetâneo, encontramos entre os comentadores posições nem sempre convergentes: dentre 

os mais cautelosos, temos os que argumentam que sua maior contribuição teria sido trazer 

a linguística estrutural a Lacan, como sustenta Elizabeth Roudinesco ao afirmar que “a  

verdadeira apropriação do sistema saussuriano, quer dizer, dos princípios da linguística 

estrutural, data do encontro com a obra de Claude Lévi-Strauss” (1994 [2005], p. 304). 

De outra parte, dentre os mais próximos ao conjunto do projeto de formalização do 

antropólogo, e aos quais nos juntamos, temos os comentadores que tratam a obra de Lévi-

Strauss como a produção de uma antropologia há muito esperada por Lacan, que 

reestruturaria sua posição frente à possibilidade de formalização da clínica psicanalítica.  

Poderíamos aqui acompanhar as considerações de Zafiropoulos (2006) e atestar 

que subjacente às diversas dívidas – sempre manifestas – para com o antropólogo, está 

uma ainda mais fundamental: é do contato com o pensamento de Lévi-Strauss que Lacan 

encontrará um meio de (re)ler Freud, ou melhor, de confiar em suas palavras. Em outros 

termos, tal antropologia teria explicitado a possibilidade de se pensar uma ordem 

globalizante de determinação da subjetividade que isentaria suas considerações do apelo 

a uma instância psíquica autônoma, possibilidade esta requerida desde a tese de doutorado 

de Lacan, A Psicose Paranoica e suas Relações com a Personalidade, de 1932 (Cf. 

SIMANKE, 2002).  

É precisamente neste momento inicial do contato do psicanalista com a 

antropologia lévi-straussiana que encontramos um postulado central para o presente 

trabalho. Ao fim dos anos 40, em uma franca tentativa de explorar os limites das teses 

apresentadas em As Estruturas Elementares do Parentesco – ou ainda, de explicitar as 
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condições que as tornavam possíveis e necessárias, ou seja, a extensão da função 

simbólica – Lévi-Strauss traz a dimensão da intervenção terapêutica como objeto de 

análise e aí defende que o psicanalista seria uma forma de equivalente, nas sociedades 

modernas, ao xamã em sociedades ditas tradicionais. Ou seja, haveria entre as práticas de 

cura psicanalíticas e xamânicas uma espécie de homologia estrutural. 

De forma mais detalhada, é em 1949 que se situa o advento de dois artigos 

seminais nesta interlocução entre psicanálise e antropologia: são eles O feiticeiro e sua 

magia e seu par indissociável, homônimo do grande conceito em jogo na época, A eficácia 

simbólica. Ao tratar da função e eficácia do símbolo como uma propriedade “indutora 

entre estruturas formalmente homólogas que podem se edificar com materiais diversos – 

processos orgânicos, psiquismo inconsciente, pensamento consciente” (LÉVI-

STRAUSS, 1949b, p. 217), o antropólogo francês tratava de marcar o irredutível excesso 

de significações do universo simbólico em relação ao mundo a significar. 

Nestes escritos estão caracterizadas as terapêuticas psicanalíticas e xamânicas 

como indutoras de experiências produtivas de determinação, ou seja, que estabelecem 

significações socialmente partilhadas para vivências “informuladas”, sem possibilidade 

de tratamento discursivo e, por tal fator, fontes de sofrimento. A via seguida por Lévi-

Strauss em sua comparação, se representou uma das principais trilhas de ancoragem e 

introdução do valor da fala e do simbólico na psicanálise lacaniana, deixou em aberto a 

articulação de uma dimensão da experiência que excede, ou não se conforma à 

racionalidade da determinação, a saber, as experiências produtivas de indeterminação.  

No programa delineado em A eficácia simbólica, encontra-se a bem conhecida 

análise do longo canto kuna, compilado dois anos antes pelos pesquisadores suecos 

Holmer e Wassen, que narra o tratamento xamânico de uma parturiente que apresenta rara 

complicação no momento de dar à luz seu filho – evento raro no interior desta 
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comunidade. Entre os argumentos mais importantes do escrito encontramos o paralelo 

entre a terapêutica psicanalítica e a praticada pelos xamãs. Nas palavras de Lévi-Strauss:  

“a cura xamânica parece ser de fato um exato equivalente da cura 

psicanalítica, mas com uma inversão de todos os termos. Ambas 

buscam provocar uma experiência, e ambas conseguem fazê-lo 

reconstituindo um mito que o paciente de viver, ou reviver” 

(LÉVI-STRAUSS, 1949a [2008], p. 215).  

Três tópicos despontam na análise do antropólogo como focos de divergência 

entre os dois procedimentos: o primeiro leva em consideração a natureza do objeto, ou 

do mal a que se destina a intervenção, sendo de caráter orgânico no caso do exemplo ali 

analisado, mas que serviria como diretriz do escopo usual de ação do xamanismo, 

enquanto do lado da psicanálise o mal a ser curado seria de caráter eminentemente 

psíquico. O segundo tópico considera as posições de agenciamento na construção da cena 

terapêutica como estabelecendo outro fator de distinção, posto que o xamã sustenta uma 

posição ativa frente ao mito, em torno do qual todas as operações serão realizadas, de vez 

que é ele quem fala durante o encantamento; enquanto o psicanalista, por sua vez, é 

“falado”, ou suposto em seus sentimentos e intenções para com o paciente desde o mito 

que este veicula ao longo do tratamento. Por fim, Lévi-Strauss aponta a natureza do mito 

como um último fator de diferenciação de ambas as práticas, seguindo o pressuposto de 

que de um lado “é um mito individual que o paciente constrói com elementos tirados de 

seu passado e, de outro, é um mito social que o paciente recebe do exterior e que não 

corresponde a um estado pessoal antigo” (Ibidem, p. 215).  

Feitas tais distinções, Lévi-Strauss buscará minimizar as diferenças dos dois 

campos de ação ao evocar para cada ponto assinalado um fato que desfaça sua 

divergência. Estes são, respectivamente: o sonho freudiano da possibilidade de 

estabelecer um correlato bioquímico para suas formulações acerca das psicopatologias 
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individuais; a experiência ativa de cura da psicanalista britânica Marianne Sechèhaye com 

pacientes diagnosticados como esquizofrênicos; e a prevalência e eficácia da estrutura do 

mito na superação do conteúdo ou da fonte da qual ele se serve para construir suas 

narrativas, não sendo essencial diferenciar se essas são individuais ou coletivas.  

Todavia, para além das diferenças e suas dissoluções, sustentáveis ou não nos 

dias de hoje, resta o fato último da unidade das duas estratégias de cura, nas quais 

encontraríamos, por sua vez, a atualização de uma série de mitos a partir de um conjunto 

de ritos que propiciariam, seja ao neurótico, seja à parturiente, “uma experiência 

específica, na qual os conflitos se realizam numa ordem e num plano que permitem seu 

livre desenrolar e conduzem ao seu desenlace” (Ibidem, p. 214).  

O que nomeamos como a indução de experiências produtivas de determinação, 

que pela análise do antropólogo coordenaria a articulação entre tais modalidades de cura, 

seria o fato de que tanto no campo da cura xamânica como da psicanalítica teríamos o 

estabelecimento de significações socialmente partilhadas para vivências informuladas, 

uma prática de nomeação e localização discursiva que daria condições simbólicas ao 

sofrente de tratar e elaborar o que estava sustentando seus sofrimentos e sintomas.  

Das diferenciações preliminares às aproximações subsequentes do escrito temos 

o lugar central referido à dimensão do mito, cujas bases estruturais analisamos 

anteriormente (DOMICIANO, 2014). O mito permitiria o tratamento discursivo a 

questões que estão fora dos limites do enunciável, ou como Lacan colocará futuramente, 

dá “expressão significante ao insolúvel, significando sua insolubilidade, fornecendo 

assim o significante do impossível” (1956 [2008], p.84).  

Nesta via, a aproximação realizada por Lévi-Strauss neste primeiro momento 

inscreve ambas as práticas como realizadoras de nomeações, inserção em um regime 

discursivo dos eventos mais ou menos patogênicos que são portados pelos agentes 
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envolvidos nos procedimentos de cura. Desta forma, ao dar um recobrimento de 

linguagem, permitiriam a estes uma alteração nas relações com seu estado de sofrimento, 

posto que a reordenação discursiva daria a condição para uma transformação das relações 

subjetivas, individuais e coletivas, com estes mesmos eventos patológicos.  

Entretanto, podemos dizer, que após esta breve incursão sobre a aproximação 

entre as terapêuticas, o antropólogo francês não se debruçará em maiores 

desenvolvimentos desta.  

 

 

2. Os corpos torcidos do perspectivismo ameríndio  

 

É nos últimos trinta, quarenta anos que encontramos um crescente movimento 

no interior da antropologia social de reintrodução daqueles “fatos e fenômenos que 

ficaram excluídos da matriz lévi-straussiana de análise [the dark side of the structuralism 

moon], a saber, o xamanismo, o animismo e a participação” (VIVEIROS DE CASTRO 

1996 [2002], p.362). A principal motivação se encontra em uma “insatisfação 

generalizada com a ênfase unilateral na metáfora, no totemismo e na lógica classificatória 

que marcaria a imagem lévi-straussiana do pensamento selvagem” (Ibidem, p. 362). No 

interior deste movimento, que se convencionou denominar como uma “virada ontológica” 

(Cf. HOLBRAAD, 2017) sobre os discursos da área, se encontram autores centrais para 

a reflexão antropológica na atualidade como Marilyn Strathern, Philippe Descola, Roy 

Wagner e, em especial, antropólogos brasileiros como Eduardo Viveiros de Castro, 

Manuela Carneiro da Cunha, Aparecida Vilaça e Tânia Stolze Lima, que revolucionaram 

os estudos ameríndios ao propor o modelo perspectivista como conformador da 

cosmovisão destes povos.   
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O perspectivismo ameríndio se define por um conjunto de teses formuladas – em 

contraposição a um perspectivismo clássico – a partir da concepção ameríndia (índios da 

América como um todo) de mundo (SZTUTMAN, 2005). Ao invés de se tomar a 

epistemologia ocidental como base de sua empreitada, tais teóricos, ao considerar a 

cosmologia animista como portadora de uma realidade fundamental, buscaram delimitar 

o que seria este modo ameríndio de ver e representar o mundo que mantém uma relação 

específica destes povos com uma discursividade que daria sustentação ontológica ao 

mesmo. Mais que se restringir à análise estrutural dos seus modelos classificatórios e 

simbólicos, o perspectivismo ameríndio, enquanto recorte de uma cosmovisão, uma 

Weltanschauung, descreve em seus termos as modulações pelas quais esta visão de 

mundo portaria em si, por definição, uma ontologia inerente.17 E é nesta via que ela 

reconfigura as relações entre o que entendemos entre natureza e cultura, corpo e alma, 

aparência e essência, universal e particular, etc., de nossa epistemologia dominante.  

O perspectivismo não é um relativismo, mas um 

multinaturalismo. O relativismo cultural, um multiculturalismo, 

supõe uma diversidade de representações subjetivas e parciais, 

incidentes sobre uma natureza externa, una e total, indiferente à 

representação; os ameríndios propõem o oposto: uma unidade 

representativa ou fenomenológica puramente pronominal, 

aplicada indiferentemente sobre uma diversidade real. Uma só 

'cultura', múltiplas 'naturezas'; epistemologia constante, ontologia 

variável. O perspectivismo é um multinaturalismo, pois uma 

perspectiva não é uma representação. Uma perspectiva não é uma 

representação porque as representações são propriedades do 

 

17 Aos povos autóctones, compreender seu entorno, a “máquina do mundo” é tomá-la como um “ser vivo 
composto de incontáveis seres vivos, um superorganismo constantemente renovado pela atividade vigilante 
de seus guardiões invisíveis, os xapiri [gente-espírito], imagens ‘espirituais’ do mundo que são a razão 
suficiente e a causa eficiente daquilo que chamamos Natureza” (Viveiros de Castro em Kopenawa, 2015, 
p.13).   
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espírito, mas o ponto de vista está no corpo (VIVEIROS DE 

CASTRO, 1996b [2002],  p.379) 

A noção de perspectiva animista, portanto, aqui destituída de seu conteúdo 

representativo, marca um sistema de posições através do qual seus sujeitos (animais, 

humanos e outros viventes) configuram seu mundo. Neste sentido, há uma inversão de 

tese da nossa “epistemologia saussureana”, na qual o ponto de vista cria o objeto: aqui, o 

deslocamento pragmático das relações, dos encontros faz com que a palavra de ordem 

seja a de que o ponto de vista cria o sujeito. Em outros termos, “uma translação de 

perspectiva aos lugares-funções de sujeito e objeto, ego e inimigo, de si e de outrem” 

(Ibidem, p.380). Aliando epistemologia à ontologia pressuposta pela posição assumida, o 

perspectivismo ameríndio, em oposição à lógica totêmica, funda-se na ideia de um mundo 

onde há uma única posição de sujeito, universal, posição da cultura – entendido como a 

posição de humano – que estaria em relação à diversidade de vários mundos, naturezas, 

aqui tomada pelo particular constituídas a partir do sistema diferencial de perspectivas 

marcadas pelo corpo, no e através das contingências de cada encontro. 

Tal concepção, extremamente difundida nas culturas ameríndias, 

sustenta que a visão que os humanos têm de si mesmos é diferente 

daquela que os animais têm dos humanos, é que a visão que os 

animais têm de si mesmos é diferente da visão que os humanos 

têm deles. Os jaguares nos veem como pecaris, os pecaris nos 

veem como jaguares (ou como espíritos canibais); mas os 

jaguares e os pecaris, cada qual por seu lado, veem-se como 

gente, e veem seu comportamento como cultural: o sangue que o 

jaguar bebe é sua cerveja de milho, a lama onde chafurdam os 

pecaris é sua casa cerimonial, e assim por diante (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2000 [2002], p.467)  

A radicalidade do caráter heterogêneo e inassimilável entre perspectivas de 

distintas subjetividades pode ser aqui vislumbrada. É patente a inversão de 
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posicionamento com relação ao dualismo ocidental moderno de conceber as relações 

entre natureza e cultura, em última análise, entre o que seria da materialidade universal e 

do psíquico particular. O valor da concepção perspectivista para uma teoria do 

reconhecimento está no fato de que, nesta pluralidade infinita de mundos possíveis, 

haveria uma indeterminação essencial da experiência. Indeterminação, na leitura 

honnethiana, que não deve ser concebida apenas como negação, suspensão ou 

transgressão da lei (Autômaton), mas também como contingência e encontro (Tiquê) (Cf. 

DUNKER, 2011b). 

Ora, esta retomada do conjunto de teses que constituem parte significativa dos 

esforços da antropologia contemporânea se faz necessária, especialmente, pelo modo 

como ela nos permite complexificar e explicitar pontos secundarizados ou mesmo 

ignorados das descrições lévi-straussianas das terapêuticas aqui retomadas, em particular, 

pelas constrições de sua epistemologia estrutural. Como vimos, se por um lado o método 

estrutural permitiu a Lacan se aproximar de uma chave de leitura transcendental, como a 

presente em sua teoria do simbólico e seu potencial de ultrapassar a imediaticidade dos 

recortes fenomênicos, ela não vem sem o preço adicional cobrado por toda importação 

conceitual: neste caso, o corpo lacaniano passa a ser relegado prioritariamente a uma 

apreensão categórica imagética, apropriado em essência em sua extensão 

representacional subordinada por sua vez à matriz das coordenadas simbólicas. 

Entretanto, como vimos no terceiro capítulo, a busca lacaniana por uma 

retomada das potencialidades da noção de corpo, em consonância com a invocação do 

pensamento aristotélico em Encore (En-corps, Em-corpo), parece uma tentativa de 

reinscrever a partir dos seus avanços no campo da teoria do real, da topologia e da lógica, 

um outro recorte antropológico do corpo. O desamparo de um discurso etnológico, com 

registros etnográficos e pesquisas extensas parece sentido por Lacan, que sabia bem a 
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necessidade formal e estruturante deste debate para a ancoragem e legitimação de seus 

postulados. Neste sentido, entendemos com Dunker (2015), que as teses do 

perspectivismo ameríndio parecem responder a um solo antropológico há muito ansiado 

pelos desdobramentos lacanianos desde o início dos anos 70. Nesta via, o autor reforça a 

proximidade de tais alianças: 

O psicanalista lacaniano, no sentido do discurso do psicanalista, 

se aproxima do xamã transversal descrito por Viveiros de Castro. 

[...] A narrativa araweté permite inferir o que seria um discurso 

social possível, antropologicamente consistente, no qual a 

posição de semblante estaria ocupada pelo objeto a, tal como se 

postula para o caso do discurso do psicanalista, ou seja, uma 

sociedade na qual a função xamânica não seria a mais rara 

exceção (DUNKER, 2015, p.387) 

Esta antropologia perspectivista, justamente, é aquela que nos traz a reinserção 

do lugar do corpo no conjunto das sociabilidades, dos modos de estar no mundo, da sua 

função na sustentação de uma dada realidade, assim como seu papel primordial na torção 

e atravessamentos em regimes ontológicos, cujos parâmetros discursivos são essenciais 

quando falamos das práticas de tratamento, e que estavam fora do enquadre lévi-

straussiano da questão. De forma mais detalhada, sobre a especificidade da teoria do 

corpo aí, encontramos uma primeira distinção frente à nossa cosmologia em Viveiros de 

Castro.  

 Nossa cosmologia imagina uma continuidade física e uma 

descontinuidade metafísica entre os humanos e os animais, a 

primeira fazendo do homem objeto das ciências da natureza, a 

segunda, das ciências da cultura. O espírito é nosso grande 

diferenciador: é o que sobrepõe os humanos aos animais e a 

matéria em geral, o que singulariza cada humano individual 

diante de seus semelhantes, o que distingue as culturas ou 
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períodos históricos enquanto consciências coletivas ou espíritos 

de época. O corpo, ao contrário, e o grande integrador, o veículo 

da ‘participação moderna’: ele nos conecta ao resto dos viventes, 

unidos todos por um substrato universal (o DNA, a química do 

carbono, etc.) que, por sua vez, remete à natureza última de todos 

os ‘corpos’ materiais. Os ameríndios, em contrapartida, 

imaginam uma continuidade metafisica e uma descontinuidade 

física entre os seres do cosmos, a primeira resultando no 

animismo – a ‘participação primitiva’ -, a segunda, no 

perspectivismo. O espírito, que não é aqui substância imaterial, 

mas forma reflexiva, e o que integra; o corpo, que não é 

substância material, mas afecção ativa, o que diferencia. O 

perspectivismo não é um relativismo, mas um relacionismo 

(1996b [2002], p.382 – grifo nosso)  

A proposta delimitada aí por Viveiros de Castro, portanto, encontra uma posição 

particular do corpo que seria irredutível aos atributos próprios da categoria de natureza, 

como declinada pela cosmovisão ocidental. O contexto pragmático no qual se encontra 

esse corpo o coloca como um mediador privilegiado nas estruturas de agência social, 

sendo capaz de “promover [no seio da antropologia] uma recuperação do sujeito sem cair 

no subjetivismo” (GIDDENS, 1979, p.44). A falta de uma teoria do sujeito não 

psicologizante na obra lévi-straussiana, não passa desapercebida por Lacan. E, nesta 

revisão antropológica, justamente, o corpo é denotado por outras predicações que não as 

presentes na epistemologia cartesiana: antes de ser um fato, um dado, um elemento bruto 

dado à sensorialidade e aos processos de aculturação, o corpo aí é um feitio, daí a “ênfase 

nos métodos de fabricação contínua do corpo” (VIVEIROS DE CASTRO,1996b [2002], 

p.390). Mas fabricação do corpo sobre o próprio corpo? Sobre este ponto, aprofundando 

na definição desta categoria temos:  

Os animais veem da mesma forma que nós coisas diversas do que 

vemos porque seus corpos são diferentes dos nossos. Não estou 
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me referindo a diferenças de fisiologia – quanto a isso, os 

ameríndios reconhecem uma uniformidade básica dos corpos –, 

mas aos afetos, afecções ou capacidades que singularizam cada 

espécie de corpo: o que ele come, como se move, como se 

comunica, onde vive, se é gregário ou solitário... A morfologia 

corporal é um signo poderoso dessas diferenças de afecção [...] 

O que estou chamando de corpo, portanto, não é sinônimo de 

fisiologia distintiva ou de anatomia característica; e um conjunto 

de maneiras ou modos de ser que constituem um habitus. Entre a 

subjetividade formal das almas e a materialidade substancial dos 

organismos, há esse plano central que é o corpo como feixe de 

afecções e capacidades, e que é a origem das perspectivas. Longe 

do essencialismo espiritual do relativismo, o perspectivismo é um 

maneirismo corporal (Ibidem, p.380) 

O corpo como uma forma de ser, em constante produção pelos seus encontros e 

e outras modalidades de afecção, coloca a questão da alteridade em outro patamar, posto 

que é na no conjunto de maneiras de presentificação desse corpo que a alteridade poderá 

ser apreendida. O estilo deste estar dá os contornos do que se apresentará a este corpo. O 

corpo aqui teria como condição a capacidade de outrar, ao ser alterado promoveria 

distinções na própria produção dos sujeitos em suas inscrições. Por esta via, conclui 

Viveiros de Castro: “a Natureza é o ponto de vista do agente sobre os outros corpos-

afecções, a natureza é a forma do Outro enquanto corpo, enquanto algo para outrem” 

(Ibidem, p.381).  

Ainda que no âmbito da experiência clínica, com recursos conceituais do que na 

teoria lacaniana toca aos limites discursivos, de produção de rupturas e saltos sobre as 

dobras do impossível no campo da constituição de realidades dadas, a antropologia que 

herdamos no pensamento psicanalítico, de Frazer, Tylor e Atkinson a Darwin, 

Malinowski, Mauss e Lévi-Strauss poderia nos impedir de apreender a extensão dos 

efeitos que a tese do perspectivismo ameríndio nos impõe aqui. Mais que um simples 
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relativismo representacional, como o animismo postula, o perspectivismo imprime a ideia 

de como os encontros pragmáticos no contexto de um conjunto de relações inter e 

transespecíficas promove transformações verdadeiramente consistentes. O campo do 

encontro com o real, no que tal concepção carrega de uma experiência de alteridade 

absoluta e radical, surge aqui em uma nova dimensão. Os corpos aí presentes são, 

portanto, vias de troca e transmutação possível de todos os envolvidos. E é na 

especificação de suas particularidades que o lugar primordial do xamã é recuperado pela 

teoria perspectivista.  

Os animais são gente, ou se veem como pessoas. Tal concepção 

esta quase sempre associada à ideia de que a forma manifesta de 

cada espécie e um envoltório (uma ‘roupa’) a esconder uma forma 

interna humana, normalmente visível apenas aos olhos da 

própria espécie ou de certos seres transespecíficos, como os 

xamãs. Essa forma interna é o espírito do animal: uma 

intencionalidade ou subjetividade formalmente idêntica à 

consciência humana, materializável, digamos assim, em um 

esquema corporal humano oculto sob a máscara animal. Teríamos 

então, à primeira vista, uma distinção entre uma essência 

antropomorfa de tipo espiritual, comum aos seres animados, e 

uma aparência corporal variável, característica de cada espécie, 

mas que não seria um atributo fixo, e sim uma roupa trocável e 

descartável. A noção de ‘roupa’ é, com efeito, uma das expressões 

privilegiadas da metamorfose - espíritos, mortos e xamãs que 

assumem formas animais, bichos que viram outros bichos, 

humanos que são inadvertidamente mudados em animais -, 

processo onipresente no ‘mundo altamente transformacional’ 

(Rivière 1994) proposto pelas culturas amazônicas.  (Ibidem, 

p.351) 

Dois pontos podem ser depreendidos desta passagem.  
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Primeiramente, temos a tese de que os corpos são vestimentas, invólucros, a 

partir dos quais cada um recebe uma posição de humano, no interjogo de posições aqui 

presente pela retórica-valor da predação. A forma humana, portanto, nunca se encontra 

absolutamente despida e fora de uma lógica relacional. Por esta via, a “alma do corpo é 

como um corpo dentro do corpo, o corpo nu primordial”. Este lócus-retórico se faria ainda 

mais significativo e prevalente em um contexto de transformações intensas e intensivas, 

como aponta Rivière aí referenciado. Em outros termos, o conceito de corpo como uma 

instancia disjunta entre modalidades de roupagens e desnudamentos viria como 

consonante a este contexto de grandes saltos/rupturas nas visões estáveis e consistentes 

de mundos. O xamã seria alguém com muitos corpos (Cf. VILAÇA, 2000, p.58), corpos 

cujas especificidades e imbricações permitiriam tais transmutações.  

Entretanto, uma segunda ideia aí presente acentua o lugar sociopolítico seminal 

que resguardam os xamãs. Eles seriam justamente aqueles que teriam a capacidade de 

transitar entre distintas perspectivas, ou seja, de ver o que está além dos invólucros que 

marcam as perspectivas de cada espécie. Dunker, nesta via, apresenta uma interessante 

leitura acerca deste invólucro corporal, em seus termos: 

 A vestimenta ameríndia é o semblante fora de discurso. ‘A 

inconstância da alma selvagem, em seu momento de abertura, é a 

expressão de um modo de ser em que é a troca, não a identidade, 

o valor fundamental a ser afirmado’. [...] O semblante é um 

dêitico que precisa ser decidido praticamente pelo progresso do 

cruzamento de perspectivas e encontros, mas também é uma 

unidade no Real, uma vez que seu suporte linguístico é a função 

da letra. Tal como a função da vestimenta para os ameríndios, 

onde há unidade (letra) não podemos discernir sua identidade 

(2015, p.386) 
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Trataremos à frente sobre a hipótese lançada de um semblante fora do discurso, 

mas certamente o autor aponta a uma possibilidade de presentificação de uma unidade 

inconstante, inconsistente, e nesta via, como vimos, toca a pontos significativos da 

articulação com o discurso do psicanalista, em especial no que unidade no Real produz 

de efeitos de indeterminação.  

No contexto ameríndio, o xamã é representado como multifacetado: “Ele pode, 

sim, ser ao mesmo tempo um gerente de recursos e um terapeuta, um porta-voz dos deuses 

e um estrangeiro político, um especialista dos mitos e um observador fino e psicólogo, 

manipulador e artista” (PERRIN, 1995, p.3). Se fôssemos conceber em que consiste a 

especificidade da prática xamânica, poderíamos colocar em relevo sua extraordinária 

capacidade de comunicação com todos os seres actantes (para uma visão animista), sua 

possibilidade de extrapolar limites e abrir vias de diálogo com outros mundos, aqueles 

não acessíveis aos homens comuns18.  

Pensar o xamanismo nesta chave é tomá-lo como um sistema. Em uma acepção 

mais ampla, este seria constituído por um conjunto de ideias e representações particulares 

das formas de comunicação e alianças intensivas estabelecidas entre os homens e os 

habitantes do mundo-outro – mundo dos “espíritos”, dos duplos, dos entes divinos ou 

simplesmente, das agências que participam de outros devires, perspectivas – com vistas 

a prevenir desequilíbrios sociocósmicos e a responder a todo infortúnio, desde seu 

evitamento até sua explicação e tratamento. O xamanismo, desta forma, está relacionado 

 

18 O xamã, portanto, operaria como um mago e um medicine-man: a “ele se atribui a competência de curar, 
como aos médicos, assim como a de operar milagres extraordinários como ocorre com todos os magos, 
primitivos e modernos”. Além disso, para Eliade, ele seria um psicopompo e pode ainda estar nas funções 
de sacerdote, místico e poeta. Nesta massa indiferenciada da vida mágico-religiosa das sociedades 
tradicionais o xamanismo apresenta uma estrutura própria. 
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a um metadiscurso cosmológico que justificaria os modos de ação e intervenção no 

próprio cosmos (PERRIN, 1995, p.10). 

O xamã seria, portanto, aquele que transpõe os devires e transita num espaço 

onde todos são sujeitos, espaço este que é justamente onde se desenvolve a narrativa 

mítica. Por se estabelecer como ser mítico, na fronteira entre a vida e a morte, o xamã foi 

designado por Manuela Carneiro da Cunha (1998 [2009]) como um tradutor por 

excelência, tendo em essência a capacidade de realizar torções entre devires 

diferentemente diferentes, de traduzir formas de vida inassimiláveis. A tradutibilidade a 

que se refere Cunha não se refere a sistemas simbólicos, mas a perspectivas, pois o xamã, 

“apenas ele, por definição, pode ver de diferentes modos, colocar-se em perspectiva, 

assumir o olhar de outrem. E é por isso que, por vocação, desses mundos disjuntos e 

alternativos, incomensuráveis de algum modo, ele é o geógrafo, o decifrador, o tradutor” 

(CARNEIRO DA CUNHA 1998 [2009], p.113), ou ainda “alguém que busca resolver 

problemas práticos entre populações incomunicáveis” (DUNKER, 2015, p.314). Se 

levarmos adiante a análise lévi-straussiana sobre a produção, a partir de uma narrativa 

mítica, da experiência específica na qual o doente receberia seu sentido – o sentido de sua 

condição patológica – por alienação às palavras do xamã, podemos considerar tal forma 

de proceder como próxima à perspectiva hermenêutica racionalista. 

A corporeidade do xamã, por sua vez, entra em um lugar central do 

perspectivismo na determinação da possibilidade de transição entre pontos de vista. Nos 

termos de Viveiros de Castro:  

O xamanismo amazônico se definiria como a habilidade 

manifesta por certos indivíduos de cruzar deliberadamente as 

barreiras corporais e adotar a perspectiva de subjetividades alo-

específicas, de modo a administrar as relações entre estas e os 

humanos. Vendo os seres não-humanos como estes se veem 
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(como humanos), os xamãs são capazes de assumir o papel de 

interlocutores ativos no diálogo transespecífico; sobretudo, eles 

são capazes de voltar para contar a história, algo que os leigos 

dificilmente podem fazer. O encontro ou o intercâmbio de 

perspectivas é um processo perigoso, é uma arte política – uma 

diplomacia. Se o 'multiculturalismo' ocidental é o relativismo 

como política pública, o perspectivismo xamânico ameríndia é o 

multinaturalismo como política cósmica. O xamanismo é um 

modo de agir que implica um modo de conhecer (1996b [2002], 

p.358) 

Este conjunto de teses, como podemos ver, reconfiguram todo um modo de 

compreender e interpretar as bases da atividade do xamã. Ainda que no curso de sua 

análise das Mitológicas (1964; 1967;1971;1974), Lévi-Strauss tenha reconhecido uma 

série de entendimentos ameríndios acerca do mito e sua função nos processos de 

socialização inerentes à regulação da vida cotidiana – “o mito fala de um estado do ser 

onde os corpos e os nomes, as almas e as ações, o eu e o Outro se interpenetram, 

mergulhados em um mesmo meio pré-subjetivo e pré-objetivo” – não houve da parte 

deste uma retomada das teses presentes em A eficácia simbólica (1949). Que o mito seja 

um articulador central para a produção de estados transformativos, ou de cura, no 

contexto terapêutico, não há nenhuma objeção. Mas que ele se organize em torno de uma 

experiência que não é de simples alienação narrativa, assim como o lugar da palavra no 

contexto da cosmovisão ameríndia é algo que não recebeu suficiente tratamento 

categorial e que está no cerne da tese aqui sustentada.  

Que as mitologias sejam povoadas por xamãs (GUSS, 1989), nos faz questionar 

também o inverso: o que seria o xamã como um ser transespecífico, aproximado de um 

morto, de um espírito, como um ser mitológico. Enquanto mediador entre planos 

cosmológicos, o xamã seria um atravessador de fronteiras (PERRIN, 1992). A 

sustentação de tal posição se encontra profundamente marcada em seus corpos e para 
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retomar os termos da tese lévi-straussiana da homologia entre o psicanalista e o xamã, se 

faz necessário um breve recurso ao que podemos chamar como o conjunto de vivências 

que marcam a possibilidade de um xamã se tornar tal.  

 

 

3. O devir-xamã: jornadas e percursos deformativos 

 

De forma sucinta podemos descrever as condições para o acesso a tal devir-

xamã, como diversas narrativas destes processos iniciáticos assinalam, como um modo 

de experiência de travessia, de ruptura com os modos de predicação que sustentavam sua 

forma de ser no mundo, para uma reconfiguração global de seu estatuto no conjunto das 

relações sociais, especialmente por este modo outro de afecção e vivência no cotidiano 

da vida ordinária.  

Nestes processos, um lócus discursivo comum, ainda que nem sempre efetivado 

como tal, é encontrado em modalidades de experiências patologizantes de um dado 

indivíduo: este pode ser acometido por sintomas dolorosos – ou outros sinais 

patognômicos extensivos que assinalam uma forma de adoeci-me nto –, assim como por 

sonhos e/ou visões intensas e desestabilizantes. Todos estes índices seriam denotados 

como signos de uma eleição deste individuo, de uma certa “disposição para as trocas entre 

mundos”. A partir daí, encontraríamos nos processos de cura, um conjunto de práticas 

que já fariam parte do campo dos ditos ritos iniciáticos, que ao mesmo tempo em que 

reestabeleceriam um estado normativo entendido como não patológico, trariam ao sujeito 

um saber sobre os elementos cosmopolíticos em jogo em tais formações patológicas. No 

interior destas práticas, teríamos a presença de uma série de experiências extremadas, 
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intensas, nas quais não raro são presentes sensações narrativizadas como de 

“desintegração corporal”, dos limites e da organização interna deste.  

A formas que precedem ao acesso ao devir-xamã tendem a passar por 

experiências deste tipo, ou seja, por mais que queira seguir a vida de xamã o candidato 

deve receber um forte sinal do mundo-outro (ELIADE, 1951). Independente da vontade 

ou não do eleito, resistir a tal chamado é inútil, dado que, “uma vez consagrado por essa 

primeira “possessão” e pela iniciação que se segue [ou que a acompanha], o xamã torna-

se um receptáculo passível de ser integrado indefinidamente por outros espíritos também” 

(Ibidem, p.101).  

A eleição espontânea, para bem a definirmos, tem seu modelo caracterizado 

basicamente por três formas de eventos, justamente os mais citados pelos relatos 

xamânicos: (1) doenças, (2) sonhos ou visões e (3) encontros com o “sobrenatural”. A 

mudança propiciada por tal experiência é resumida nas palavras de Lublinski: 

Ver espíritos em sonho ou vigília é o sinal decisivo da vocação 

xamânica espontânea ou voluntária, pois ter contatos com as 

almas dos mortos significa de alguma fora ser morto também [...] 

É por isso que em toda a América do sul o xamã precisa morrer, 

para poder encontrar as almas dos xamãs e ser instruído por elas, 

pois os mortos sabem de tudo (1921 apud ELIADE, 1951, p.103) 

Como posiciona Viveiros de Castro (2002), ao estar em contato de um ser que 

participa de outra perspectiva, outro devir, a pessoa deve ser considerada como também 

fazendo parte desta perspectiva. Ou seja, ela deixou de transitar entre os seus semelhantes 

para transitar em outra cosmovisão, tal qual fazem os espíritos e os mortos, agências não 

dotadas da mesma materialidade19. A doença também tem seu estatuto de vocação dado 

 

19 Como uma narrativa yanomami narra: “Quando era adolescente, meu pensamento começou a virar outro 
e foi assim que me tornei xamã. [..] A irmã do ser das águas me arrastou pela floresta. [...] Ninguém além 
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a partir das relações com o mundo-outro. O campo do patológico aqui patente, como uma 

forma tal de afecção que escapa aos dispositivos normativos de regulação da vida 

cotidiana, tende a ser assimilada a uma série de narrativas acerca de uma quase morte do 

xamã – ou mesmo uma morte simbólica efetiva –, a partir do qual se teria início o processo 

de um retorno desta, como um renascimento reconfigurante na qual o xamã completaria 

seu processo e dominaria os modos de acesso a um devir transespecífico entre mundos. 

Como narra Kopenawa:  

Conforme tiravam as doenças de meu corpo com seus passes, os 

xamãs mais velhos iam também colocando em mim aos poucos, 

as imagens de enfeites preciosos que são dos xapiri [gente-

espírito] [...] nenhum desses enfeites era visível aos olhos da 

gente comum, as imagens me protegiam [...] Os xamãs também 

me adornaram com os enfeites do espírito anta, para que me 

tornasse um grande caçador. [...] Graças a todos esses enfeites, os 

xapiri me olhavam om carinho e eu sempre via suas imagens em 

sonho (2015, p.98) 

Entretanto, todos esses modos de sinais se conjugam como modos mais amplos 

de ruptura das coordenadas de referência do modus vivendi cotidiano. Além das doenças 

podemos incluir mudanças comportamentais. Entre os Iacutos, por exemplo, dentre tais 

sinais entram “mudança progressiva de comportamento, no qual o sujeito torna-se 

meditativo, busca a solidão, dorme muito, parece ausente, tem sonhos proféticos, às vezes 

ataques”. Todas essas vias caminham para um destacamento da vida ordinária, que será 

intensificada no processo transformativo das experiências de formação xamanicas. 

 

de mim podia vê-la e, no entanto, eu estava mesmo correndo com ela! Seu caminho era muito quente e eu 
estava molhado de suor. Não via mais nada ao meu redor. Não teria sido capaz de reconhecer meus 
familiares nem minha própria casa. Tinha virado outro.” (KOPENAWA; ALBERT, 2015, p.106)  
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Destas, na trilha de sinais que se aproximam de uma mortificação do sujeito. Como 

Cesarino aponta entre os Marubo: 

A pessoa espiritizada já vai antecipando seu estado póstumo; é 

como se já estivesse em parte morta (isto é, desdobrada, 

multiplicada) por ter alguns de seus duplos vivendo alhures. É 

belo/bom estar assim; é nostágica (Oniska) essa condição 

múltipla da pessoa (2011, p. 81) 

Eliade20 resume o esquema tradicional das cerimônias de iniciação da seguinte 

forma: elas se compõem de momentos em que são veiculadas experiências de (1) 

sofrimento, (2) de morte e (3) de ressurreição. Este esquema, como comenta Métraux 

(1944), servir ainda de estrutura para o próprio ritual de cura executado pelo xamã. Eis 

um ponto fundamental, quer o xamã siga ou não estes passos em seu ritual, deve-se tomar 

em consideração o fato de que o momento primeiro do devir-xamã é reatualizado em 

todas as curas que este conduz a partir de então, “dado que o xamã é alguém que 

conseguiu curar-se” (ELIADE, 1951, p.41).  

“Os pajés dos bororos [...] são escolhidos pela alma de um morto: 

no caso do primeiro, o eleito passeando pela mata e de repente vê 

um pássaro pousar ao alcance das mãos e logo desaparecer. 

Revoadas de papagaios descem em sua direção e desvanecem-se 

como por encanto. O futuro pajé volta para casa tremendo e 

pronunciando palavras ininteligíveis. De seu corpo emana um 

cheiro de podridão e de urucum (como se vê já é um ser morto). 

 

20 O recurso à grande obra de Mircea Eliade (1951), O xamanismo e as técnicas arcaicas do êxtase, não se 
faz aqui sem o reconhecimento das críticas ao seu procedimento de análise. Como aponta, Perrin (1995), o 
pensador romeno “reduz o xamanismo a um conjunto de traços heterogêneos, precisos ou vagos, que ele 
isola e quer reconhecer nas diversas culturas. Para ele as relações que unem o sistema são secundárias. Se 
consideramos o xamanismo como um sistema, falar de elemento xamânico é inadequado” (p.45) Além 
disso, a ênfase no papel do êxtase deixa de lado a multiplicidade de efetivações das práticas xamânicas nas 
distintas sociedades. A despeito da crítica antropológica a tal procedimento, que remete à querela entre 
Franz Boas e os evolucionistas (DOMICIANO, 2014), reconhecemos nesta obra de Eliade um importante 
compêndio de narrativas etnográficas a enriquecer o presente trabalho. 
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De repente, uma rajada de vento o faz vacilar e ele desaba como 

morto. Nesse momento, tornou-se o receptáculo de um espírito 

que fala por sua boca. A partir deste instante é pajé” 

(MÉTRAUX, 1944, p.203 – grifo nosso) 

A doença é vista como manifestando uma série de relações com o mundo-outro 

ao qual o doente pode ter acesso desde que tenha a instrução posterior para interpretar, 

decodificar tais sinais. Ou ainda, a doença seria um sinal de escolha passageira. Seu corpo, 

neste processo, já passou pela transmutação necessária para que ele tenha a oportunidade 

de reestabelecer os vínculos com o mundo invisível. No relato de um feiticeiro amazulu, 

temos um testemunho desta alteração: 

“estou com o corpo quebrado hoje. Sonhei que muitas pessoas 

estavam me matando. Fugi, não sei bem como. Quando acordei, 

uma parte do meu corpo tinha sensações diferentes da outra. Meu 

corpo não era o mesmo em todos os lugares” (ELIADE, 1951, 

p.73). 

A desintegração corporal, de suma importância para tratar da posição do xamã 

no mito, aparece como um tópos comum no conjunto dos relatos acerca dos ritos 

iniciáticos. A doença assim como o sonho, se constitui como uma experiência na qual 

aqueles que estão sujeitos encontram uma fratura em sua vivência que, a partir de então, 

poderá não mais seguir pelos mesmos parâmetros.  

Entretanto, como aponta Roger Bastide, o potencial de produção de novos traços 

culturais mostra como nessas sociedades há um continuum narrativo entre a vivência 

pretensamente individual do sonhador/sofredor e as narrativas míticas que dão as 

referências coletivas para a subjetivação das mais diversas experiências, como um guia 

para se situar no mundo. Estas vivências participam dos mitos fundantes ao 

continuamente introduzir novos elementos à trama da existência. A criação do mundo 

não está acabada, segue em gerúndio infinito. 
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E é justamente nos modos de assimilação e incorporação destes traços vivenciais 

nas narrativas coletivas que encontramos os relatos acerca das formações xamânicas 

como mitos acerca deste processo transformacional e acesso ao dito devir-xamã. Da 

realização da desintegração corporal, e de todos os efeitos de predicação que estes 

implicam na sociedade ameríndia, decorre uma jornada de recomposição de um corpo. 

Recomposição esta cujos elementos principais são tanto os restos que decantaram de sua 

decomposição anterior, assim como objetos e outros adornos coletados dos seus contatos 

com o outro mundo, ou que simbolizam, como insígnias hierofânicas tais contatos.  

Um xamã iacuto afirma que geralmente o futuro xamã morre e jaz 

durante três dias, sem comer nem beber. [...] os membros do 

candidato são destacados e separados com um gancho de ferro, os 

ossos são limpos, a carne raspada, os líquidos do corpo são 

jogados fora e os olhos são arrancados das órbitas. Depois dessa 

operação, todos os ossos são reunidos e ligados com ferro. 

Durante toda a cerimônia do despedaçamento, que dura até 7 

dias, o candidato fica imóvel, quase sem respirar, como um morto 

num local isolado. [...] Seus pedaços são distribuídos entre os 

espíritos das doenças, só com essa condição que o xama e capaz 

de curar. Seus ossos são então recobertos de nova carne, e sem 

certos casos recebem também sangue novo (Ibidem, p.53) 

Longe do objetivo aqui proposta afirmar uma univocidade da simbologia 

envolvida nestes processos. E justamente por isso, cabe reconhecer nesses processos de 

iniciáticos, cujas significações podem ser das mais diversas, uma tendência a se 

constituírem em uma experiência de ruptura com a vida ordinária e retomada, marcada 

por ecos narrativos sobre os modus vivendis dos corpos aí presentes. Entre os Samoiedos, 

por exemplo, é neste processo que o futuro xamã se depara com o “país dos xamãs” e aí 

recebe nova garganta e olhos, para que posso então ressoar sua voz e ver melhor o que se 

passa neste trânsito entre distintos mundos. A renovação dos órgãos e outros atributos 
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corpais tende a acompanhar a aquisição de cantos potentes – seja como cantos-mito, 

cantos de cura ou cantos dos espíritos, na distinção marubo – e habilidades necessárias às 

suas atividades rituais. Nas palavras de Kopenawa:  

Depois de me cortarem, os xapiri fugiram depressa com as partes 

de meu corpo que tinham acabado de trinchar. [...] Foi minha 

imagem que desmembraram, enquanto minha pele permanecia no 

chão. Carregaram minha cabeça numa direção, minha língua em 

outra. [...] Pegaram-na para refazê-la, para torná-la bela e capaz 

de proferir palavras sábias. Puseram nela belos cantos. [...] Mais 

tarde vieram juntar os pedaços do meu corpo que haviam 

desmembrado. Reconstruíram-me às avessas. [...] Assim que 

recompuseram as partes, meu pensamento começou a 

desabrochar de novo (2015, p.115) 

A recomposição deste corpo, entretanto, marca não apenas uma ruptura de seus 

modos de ser, de estar, de afecção deste corpo na produção das formas de alteridades às 

quais este teria acesso, como a produção subsequente de uma dada indumentária 

xamânica. Tomemos alguns momentos deste processo de reconstituição corporal: 

Aparentemente essa imitação xamânica dos gestos e das vozes 

dos animais pode passar por possessão, mas talvez fosse mais 

exato dizer que o xamã toma posse de seus espíritos: é ele que se 

transforma em animal do mesmo modo como obtém resultado 

semelhante usando uma máscara de animal. Ou então poderia 

falar de nova identidade do xamã que se torna animal espírito e 

fala, canta, ou voa como os animais e os pássaros. A linguagem 

dos animais não passa de variante da linguagem dos espíritos [...] 

repetindo, a imitação não é possessão, mas uma transformação do 

xamã nesse animal. Outros meios de se transformar: vestindo 

traje xamânica ou usando uma máscara (Ibidem, p.112) 

As vestes do xamã portanto, como roupas que o incumbem de um corpo outro 

nas redes de interação perspectivas, trazem em si uma função que não é a do embuste na 
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tentativa de imitação de um dado espírito. Mas a da transformação dos seus modos de 

implicação nessa discursividade, um semblante que o transpõe a uma outra esfera, um 

outro mundo. Ainda que as máscaras sejam uma raridade nestes contextos, podemos 

considerar que a roupa, assim como as pinturas corporais presentes em algumas 

sociedades21, já constituiria uma máscara em si (HARVA apud ELIADE, 1951), posto 

que teria a função análoga de inscrever um semblante de transição entre perspectivas. A 

transubstanciação, como aponta Eliade, viria como resultante de uma encarnação que 

diante do socius alçaria o xamã à posição de um ser mítico. As insígnias presentes aí 

nestas vestes não nos são indiferentes.   

A indumentária xamânica constitui em si mesma uma hierofania 

e uma cosmografia religiosa: revela não apenas uma presença 

sagrada, mas também símbolos cósmicos e itinerários 

metafísicos. Examinada com atenção a indumentária revela o 

sistema do xamanismo com a mesma transparência que os mitos 

e as técnicas xamânicas. [...] Ela representa em si mesma um 

microcosmo religioso qualitativamente diferente do espaço 

profano circundante. Pelo simples fato de vesti-la – ou de 

manipular objetos que a substituem – o xamã transcende o espaço 

profano e prepara-se para entrar em contato com o mundo 

espiritual (Ibidem, p.169-170) 

Esta roupagem corporal, portanto, viria como uma precondição de 

transcendência a outras perspectivas, e assim, às ações rituais do xamã. Importante 

 

21 Entre os marubo: “São empregadas em situações diversas e são diversas as variações de padrões e 
pinturas, divididas entre aquelas compostas a partir dos traços geométricos kene e outras compostas de 
distintas manchas enegrecidas de jenipapo (nane) por partes inteiras do corpo. Estas últimas estão, muito 
frequentemente, relacionadas à proteção da pessoa contra os espectros dos mortos (yochĩ), picadas de 
cobras (rono) e outros males. As pinturas baseadas nos kene, por sua vez, pretendem deixar a pessoa ‘bela’ 
(roaka) e podem se dividir entre padrões restritos aos pajés, acessíveis às pessoas comuns, interditos em 
certas ocasiões ou recomendáveis em outras. Não há um discurso explícito sobre os kene  como uma 
tessitura/pele que vincula a pessoa ao cosmos, “todos cobertos com a mesma malha de desenho” (Lagrou 
2002: 38-39), como entre os Kaxinawá” (CESARINO, 2011).  
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assinalar que não há tratamento, nem outros modos de efetivação deste devir xamã sem 

uma intervenção deste elemento ritual. Em outros termos, não há travessia entre planos 

cósmicos com roupas ordinárias, diárias, profanas. A presença de algum elemento que 

marque não apenas a experiência de seu acesso primeiro à condição transespecífica, mas 

também o processo global de sua formação como xamã, coletados no percurso da sua 

jornada iniciática.  

Dos simbolismos articulados por Eliade, ainda que compreendamos que possam 

ser interpretados de modos nem sempre tão convergentes como o quer o historiador 

romeno, temos algumas observações que parecem pertinentes ao nosso tema, em especial 

aquelas que salientam a condição dos termos que resistem às formas de travessia entre 

vida e morte. No que este denomina como “simbolismo ornitológico”, temos a observação 

que na tentativa de prover um “corpo novo, mágico, em forma de animal. [...] As penas 

de aves estão em todas as descrições de indumentária xamânica” (Ibidem, p.180). Quer 

esteja inscrito em narrativas sobre ascensão – “mais fácil chegar lá quando a roupa é 

leve”22 (SHIROKOGOROV, 1935, p.296) – ou sobre outras formas de modulação na 

transposição entre mundos, as penas, presentes em grande parte dos rituais ameríndios, 

parecem constituir um instrumento bom para se transformar. Do mesmo modo, assinala 

Eliade, um conjunto de representações de esqueletos nas vestes, com imitações parciais 

ou totais de ossos, humanos ou não, acompanha o xamã na discursividade de que o 

portador desses restos, resíduos, sustenta o status de alguém que morreu e retornou, ou 

seja, trazendo a marca que há objetos na indumentária do xamã resumem e reatualizam o 

 

22 Na detalhada descrição da “parafernalha” dos xamãs siberianos – Buriats, Yakults e Tungus -  
Shirokogorov (1935, p.294) demonstra como a despeito de um conjunto de representações que ligariam 
uma roupa a uma determinada função ritual (como a roupa de pássaro à ascensão ao mundo de cima, ou de 
rena para a descida ao mundo de baixo), à falta de recursos específicos, seus agentes encontram meios para 
reformular os termos de um determinado ritual. 
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drama da iniciação, i.e., o drama da morte, do despedaçamento corporal e de sua 

recomposição para o retorno à vida ordinária (ELIADE, 1951). 

 

 

4. Que corpo, afinal, para um xamã?  

 

Este percurso, nos permite apreender como a corporeidade tem um papel central 

tanto pela denotação da posição de sujeito tal qual formulada pela cosmovisão do 

perspectivismo ameríndio, como pela concretude na qual o pensamento selvagem 

expressa sua lógica. A recomposição corporal do xamã, portanto, é a marca essencial de 

seu novo devir, neste ele terá a introdução de substâncias que, no interior da simbologia 

de cada tribo, tenham a função de estabelecer o vínculo metonímico com o mundo-outro, 

como podemos ver no caso do ferro, dos ossos, das penas, na introdução de cristais ou 

outros minérios. O mesmo vale para órgãos provindos de outros seres e espécies animais, 

como seu sangue e sua carne ou ainda, no caso encontrado entre os Samoiedos, como 

notamos, da troca dos olhos para “que se possa ver o mundo dos espíritos”, e da garganta 

e da voz para que possa, então, “cantar e atuar como xamã indefinidamente, sem jamais 

se cansar” (Ibidem, p.59). Importante destacar que o corpo do xamã é disjunto em sua 

unidade, heteróclito e heterogêneo, não mais comportando a unidade que uma vez 

acreditou ter, mesmo que em meio a uma cosmologia na qual a instabilidade de posições 

identitárias está constantemente em jogo. 

Nesta via, o xamã apresenta um corpo em constante tensão interna. As formas 

de nomeação dos modos de desestabilização estruturais e estruturantes da sua 

inconsistência podem variar a depender dos mitos fundadores de uma dada comunidade, 

ou dos recursos daquele que as teoriza. A multiplicidade marcada neste corpo traz ainda 
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a ideia de que este poderia se definir, em um modo de replicação da espacialidade social, 

como uma maloca – um oco espiritizado, uma carcaça – na qual residem as outras 

roupagens que se manifestam em distintas perspectivas, como almas ou duplos deste. 

Tania Stolze Lima define sobre tal multiplicidade entre os jurunas da seguinte forma: 

“Enquanto as peles são o invólucro da pessoa, a alma é um de seus órgãos internos, 

podendo ser ejetada como um duplo. Se viva (e sensata ou astuta, sábia), a pessoa contém 

outra similar dentro de si, a alma que é um outro, o outro que se tornará ao morrer.” (2005, 

p. 337). O xamã é aquele que traria pessoas em si. Nesta via argumenta Cesarino: 

As ‘almas’, não são encaradas “como uma questão de doutrina, 

mas como algo aberto à inspeção empírica”, já que denotam “não 

uma substância, mas um modo de ação” (Coelho de Souza, 2002). 

Não substantivo, mas adjetivo que se refere a “uma animação 

intensa”. A alma’ (jam) não é exatamente um elemento etéreo e 

fugaz e possui uma característica paradoxal: “A alma dos xamãs, 

as únicas pessoas que possuem uma alma onipresente, é 

simplesmente um corpo animal”, tornando assim possível a 

interação social do xamã com as pessoas-animais, que também se 

definem como gente (wari’) a partir de seus pontos de vista 

(Vilaça, 1999) (2011, p.44) 

Como vimos, é por tal condição de transposição entre perspectivas, ou de 

multiplicidade da sua noção de pessoa, que o xamã se distingue dos seus coetâneos. Neste 

sentido, a apreensão de sua relação com o mundo e seu corpo é também reconhecida 

localmente como destacada dos demais. Sua experiência vivida traz a marca de que a 

partir de e através de sua constituição corporal singular “a mitologia devem realidade, é 

colocada em ato” (PERRIN, 1995, p.13). Esta noção do xamã como um ser mítico 

particular, se é lida por Eliade como uma experiência de retorno às origens, à época no 

qual ainda se fundiam a terra e o céu in illo tempore, reencontram realidade e atualidade 

no espaço de um instante, é de Viveiros de Castro que recebe uma forte conceptualização: 
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o devir-xamânico, em seus termos, seria uma dupla torção. Ao se remeter à célebre 

expressão cunhada por Lévi-Strauss para delimitar as especificidades da estrutura de 

transformação das narrativas míticas, Viveiros de Castro inscreve tal fenômeno no 

conjunto de elementos que descrevem um ponto de inconsistência da estrutura simbólica 

e que dariam a abertura ao campo do que no traço singular de um evento, teria uma 

contingência análoga à logica temporal pressuposta em termos das rupturas descritas pela 

noção de Real, nos termos lacanianos. De qualquer modo, vale a precisão de que o devir 

xamânico, participa de um continuum narrativo aberto à inscrição de novos elementos 

não prescritos nos mitos de origem. A mítica é reescrita, presente passado e futuro 

reabertos nesta modalidade de presentificação, de configuração acontecimental. Neste 

caminho: 

Pajés (ou xamãs) são chamados de yove vake, “filho de espírito”, 

ou de yove romeya, “pajé-espírito”, quando são mais poderosos 

[...] As ‘pessoas’ ou ‘gentes’ (yora) da época do surgimento 

(wenía yorarasĩ), os antigos cujos feitos são relatados nos cantos-

mito (saiti), possuíam afinidades mais próximas com os espíritos 

(ou hiper-pessoas) yove: tinham o ouvido suficientemente 

aguçado para escutar a fala da terra, da água e do céu; mantinham 

condutas socio-alimentícias que permitiam tal estado e, 

sobretudo, não pareciam estar submetidos à  replicação espacial 

que caracteriza os viventes atuais. Deslocavam-se enquanto tais 

(yorase niárvi) pelo cosmos; não saíam de seus corpos/carcaça 

para tal (CESARINO, 2011, p.35) 

É nesta trilha que o canto marubo a seguir indica os modos pelos quais a 

alterações corporal produz condições para seu devir outro, seja a que se presentificou na 

iniciação primeira de um xamã e reatualizada nos rituais de cura, seja a que compõe o 

modus vivendi deste ser destacado do socius. Das pinturas no corpo saem as palavras para 

seus cantos de cura, como podemos notar:  
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nosso conhecimento falado, o nosso conhecimento falado é 

assim,  nós falamos pelo cesto desenhado,   

nós falamos pelo estojo desenhado,   

nós falamos pelo caniço desenhado 

assim nós fazemos, assim eu costumava escutar o que diziam.  

  

Por fazerem assim é que as pessoas, as pessoas pajés todas,   

não erram suas falas-pensamento, assim como os seus 

ensinamentos.   

Gente que têm ensinamento também, tendo pensado elas falam, é 

o desenho delas que fala.   

[...] 

Pensa assim com a carne mesmo,   

o que será isso, ele sabe, talvez não tenha escutado,   

mas o que talvez seja ele sabe, o que talvez seja, ele sabe,   

é o pensamento-desenho que diz para ele,   

o desenho bem disposto em sua carne, assim é.  (Ibidem, p.102) 

A partir destes pontos podemos retomar a tese lévi-straussiana em outros termos, 

especialmente no que ela nos convoca a questionar as dimensões da corporeidade presente 

e constitutiva para a configuração do campo terapêutico homólogo entre as práticas de 

cura aqui postuladas. 

 

 

4.1.  O corpo sociopolítico como condição do devir-xamã 

 

Primeiramente podemos notar que ao fim deste processo, o corpo do xamã 

recebe uma série de atributos que assinalam as marcas do processo de formação. Adornos, 
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pinturas, gestuais e outros caracteres são especialmente indicativos dos meios pelos quais 

este xamã circulou e recebem no interior da comunidade da qual faz parte um 

reconhecimento de seu lugar distintivo. O corpo do xamã, portanto, por carregar as 

marcas das trilhas pelas quais este chegou vir a ser quem é, tem neste campo de uma 

posição especial. Como Lévi-Strauss analisa na gesta do xamã Quesalid, em O feiticeiro 

e sua magia, o sistema de eficácia terapêutica das práticas mágicas depende 

especialmente de um reconhecimento coletivo da comunidade.   

Tudo considerado, é provável que os médicos primitivos, como 

seus colegas civilizados [os psicanalistas], curem ao menos parte 

dos casos que tratam e que, sem essa eficácia relativa, as práticas 

mágicas não poderiam ter-se difundido tanto quanto o fizeram, no 

tempo e no espaço. Mas esse não é o ponto essencial, pois que 

está subordinado aos dois outros: Quesalid não se tornou um 

grande xamã porque curava seus doentes, curava seus doentes 

porque se tornara um grande xamã. Somos, portanto, levados 

diretamente ao outro extremo do sistema, isto é, seu pólo coletivo. 

[...] O problema fundamental é, portanto, o da relação entre um 

indivíduo e o grupo, ou, mais precisamente, entre um 

determinado tipo de indivíduo e determinadas exigências do 

grupo (1949b, p.196 – grifo nosso) 

O reconhecimento que faz um xamã tornar-se um grande xamã, e 

consequentemente ter maior efeito de influência sobre os estados patológicos em seus 

rituais de cura, tem como condição o modo como este é acolhido pela comunidade. Assim 

como vimos Freud analisar o lugar da expectativa confiante na base das crenças que 

sustentam os primórdios de seu discurso sobre o campo constituído pela transferência no 

interior de cada tratamento, a posição de Lévi-Strauss marca como não apenas em suas 

conduções rituais, mas em todo espectro maior de expressão publica, o xamã tem em suas 
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ações um conjunto de traços retoricamente reconhecidos pelo coletivo das experiências 

que amparam seu poder de cura.  

Ao curar um doente, o xamã oferece um espetáculo ao seu 

auditório. Que espetáculo? Correndo o risco de generalizar 

apressadamente algumas observações, diríamos que o espetáculo 

em questão é sempre uma repetição, por parte do xamã, do 

“chamado”, isto é, da crise inicial que lhe trouxe a revelação de 

sua condição. Mas não devemos nos deixar enganar pela palavra 

espetáculo, pois o xamã não reproduz ou encena simplesmente 

determinados acontecimentos, ele os revive efetivamente, em 

toda a sua vivacidade, originalidade e violência (Ibidem, p.198) 

Desde os rituais de iniciação, portanto, temos uma série de eventos que vão 

sendo apresentados e integrados à malha discursiva daquela sociedade e que terá condição 

de lhe servir de estofo para futuras práticas terapêuticas. Neste sentido, parte do percurso 

do xamã se funda na construção de uma posição social e comunitária distintiva, 

reconhecida a encontrar um lugar nas representações que sustentam a mítica de base da 

sua dada comunidade. Como Eliade aponta: uma epilepsia ou distração, solidão e visões 

são agenciadas como traços de uma experiência religiosa.  

O período de iniciação de um xamã, pode durar meses, até anos, dado que grande 

parte de sua prática implica em um conjunto de aprendizados e instruções acerca de 

“atitudes e técnicas associadas à futura função”, assim como o manuseio e as formas de 

aplicação de substâncias e demais recursos centrais em sua prática, que também implicam 

um saber associado com os efeitos destes que vão desde imagens mentais até alucinações 

auditivas que configuram o entorno destas experiências. Mas tais iniciações, como aponta 

Perrin, 

Podem vir acompanhadas de numerosas provações, restrições 

alimentares e sexuais, de um isolamento prolongado [....] A 
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iniciação, portanto, tem sobretudo uma função social. Ela faz 

reconhecer o novo candidato pela comunidade inteira. Assim, o 

ensino termina por um outro tipo de prova: a demonstração 

pública das qualidades do novo candidato como uma cerimonia 

de entronização. Entre os Kwatiutl [comunidade do Quesalid], 

registra Boutellier, a demonstração coincide frequentemente com 

uma cerimonia de potlach (1992, p.39)  

O reconhecimento público não deixa de vir acompanhado de uma narrativa 

moral um tanto rígida dos modos de expressão cotidiana deste xamã: além de precisar 

demonstrar uma contenção e controle de possíveis excessos das afecções da vida, como 

vemos nesta descrição dos Iacuto, o futuro xamã “deve ser sério, ter tato, saber convencer 

os que se encontram à sua volta, principalmente não deve se mostrar presunçoso, 

orgulhoso e colérico. Nele deve ser sentida uma força interior que não choque, mas que 

tenha consciência de seu poder” (ELIADE, 1951, p.44). Nesta via, portanto, ele deve 

demonstrar ser “capaz de romper com o mundo ordinário, ou que na posição de xamã a 

gente é quase de uma essência diferente” (PERRIN, 1992, p.15). Não nos surpreende a 

proximidade destas narrativas das que estão presentes no campo psicanalítico de maneira 

mais ou menos ostensiva. De qualquer forma, antes de caminhar nesta via, devemos 

salientar que o reconhecimento publico e coletivo do xamã também vem como um 

reconhecimento do seu modo de presentificação, seja nas marcas que seu corpo traz das 

experiências de iniciação, seja pelos modos como esta transformação imprimem sobre si 

um conjunto de novas codificações de expressão social.  

Aqui, podemos nos questionar, no bojo das nossas condições de laço social 

contemporâneas, o que viria a ser um corpo de analista, ou melhor, qual seu lugar na 

gramática de reconhecimento das potencialidades de sua prática. À primeira vista pode 

parecer um contrassenso ao campo psicanalítico o entendimento de que poderíamos falar 

do corpo de um analista fora do seu espaço de sustentação transferencial. Ora, em sentido 
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estrito, um analista seria aquele a quem se supõe um saber e que pelos efeitos dos 

deslocamentos representacionais e afetivos decorrentes deste endereçamento específico 

se constitui como tal no dispositivo analítico. A falta a ser do analista apenas receberia 

um recobrimento positivo a partir deste sistema de crenças que é fundado pelo fenômeno 

da transferência. Entretanto, quando nos deparamos com todo conjunto de 

atravessamentos da esfera discursiva de tensão sociopolítica, reconhecendo sua presença 

também no interior da prática analítica – de vez que esta não seria realizada em uma torre 

de marfim, desconectada do contexto pragmático em que se insere – dificilmente 

podemos sustentar que um analista em sua presentificação seja como uma página em 

branco (com o perdão do trocadilho).  

Reconhecer tal dinâmica é reconhecer que o corpo já carrega em si as marcas 

que denotam uma posição diferencial nos discursos sociais, econômicos e políticos que 

se efetivam em nossa sociedade. Os ditos marcadores sociais de diferença – 

nomeadamente raça, etnia, gênero, etc., – viriam como significantes especiais que já 

posicionariam um analista no interior dessa malha discursiva. Significantes que 

poderíamos dizer que teriam uma pregnância maior às vias possíveis de significação dada 

tal configuração política. Neste sentido, ainda que não faça toda diferença para o curso 

de uma análise, os atributos que se presentificam em um corpo fazem alguma diferença. 

Ignorar esta variável, seria deixar de fora da escuta dos condicionantes de efetivação da 

prática analítica um importante elemento diferencial a modular a dinâmica transferencial.  

 

 

4.2.  A eficácia ritual através dos modos de presentificação corporal 
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Um segundo ponto que a aproximação com as práticas xamânicas coloca ao fazer 

psicanalítico está no modo como o xamã se apresenta e realiza uma ritualística específica 

no conjunto de suas operações terapêuticas. Em seus processos iniciáticos, aquele que 

poderá se tornar um xamã recebe dos espíritos aliados do mundo outro, uma série de 

danças e cantos, além de indicações para procedimentos rituais específicos que viriam 

marcados como especiais nas suas futuras intervenções. O escopo da ritualística, como 

sabemos, inclui ações mais ou menos coordenadas, repetitivas, que assinalam um modo 

de presença do corpo social para que uma transformação simbólica possa ocorrer.  

Nesta via, assim como encontramos uma série de ritos de passagem, ritos que 

dão condições sociopoliticas para que o estatuto simbólico de um determinado indivíduo 

se altere. É na ultrapassagem de limites que os ritos em determinados momentos são 

convocados como formas de presença que faz um anteparo a qualquer estado de 

desamparo proveniente destas travessias. Neste sentido, podemos pensar o lugar da 

ritualista e da repetição do setting analítico como sustentando um modo de presença não 

ausente, essencialmente necessária nas voltas e giros pelos quais uma análise se depara.  

Como vimos, em A eficácia simbólica, há uma interessante descrição de como a 

cena se constitui a partir de uma seriação narrativa, que implica um modo de repetição 

por parte do canto xamânico que tem como efeito a reiteração e inscrição dos pormenores 

da situação na mítica coletiva que os processos rituais buscarão aproximar. Neste sentido, 

diante da descrição acerca do difícil parto objeto do escrito, escreve Lévi-Strauss:  

As preliminares são, ao contrário, muito desenvolvidas, e a 

descrição dos preparativos, do equipamento dos nuchu [espíritos 

auxiliares], do itinerário e dos locais é tratada com grande riqueza 

de detalhes. Exemplo disso é a visita da parteira ao xamã, no 

início; a conversa da paciente com a parteira, e depois desta com 

o xamã, é reproduzida duas vezes, já que cada interlocutor repete 

exatamente a frase do outro antes de responder. [....] Essa 
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descrição minuciosa de uma saída se repete na chegada à casa do 

xamã, na volta para a casa da paciente, na partida do xamã, e em 

sua chegada; às vezes, a mesma descrição é repetida duas vezes 

nas mesmas palavras. A cura começa, portanto, com um histórico 

dos eventos que a precederam, e certos aspectos, que podem 

parecer secundários (“entradas” e “saídas”) são tratados com 

grande riqueza de detalhes, como se tivessem sido, por assim 

dizer, filmados “em câmera lenta”. Essa técnica está presente em 

todo o texto, mas é mais sistematicamente aplicada apenas no 

início, para descrever incidentes de interesse retrospectivo (1949, 

p.207) 

A insistência na reiteração nos cantos proferidos poderia ser vista apenas como 

um procedimento estilístico próprio de povos que tem sua memória social ligada 

essencialmente à tradição oral (Cf. HOLMER; WASSEN, 1947). Entretanto, que estes 

traços retóricos estejam tão presentes no princípio do ritual denota como há neste modo 

inscrição da repetição algo que já remete à dinâmica própria da repetição simbólica 

presente nos mitos envolvidos. A remissão à insistência do significante em sua produção 

discursiva teria como efeito dar um solo ritual eficaz próprio às manobras terapêuticas 

inscritas nas intervenções do xamã23.  

Se a vertente lévi-straussiana neste exemplo, dada a materialidade de sua base 

etnográfica, enfatiza a via das repetições narrativas, com seus correlatos práxicos, a 

apresentação da dinâmica ritual, por sua vez, não acompanha necessariamente um solo 

comum de compreensão entre os que estão envolvido. Em outros termos, no que condiz 

 

23 Em todo caso, o xamã oferece a seu paciente um discurso e um espetáculo. Ele substitui a um estado de 
confusão e angústia um quadro trânsico que submerge a doença. Ele evoca seus esforços e seus sofrimentos, 
ele efetua atos significando a lurta contra os elementos patógenos, o retorno progressivo dos princípios 
vitais e de um novo equilíbrio. Seus gestos, seus ditos são frequentemente verdadeiras metáforas do 
processo de cura, ou de agravação. Ajuda o doente a formular sua experiência da doença para melhor 
dominá-la, ou se adaptar a sua dor, entender como um novo estado normal. Este que tem seus limites. 
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à ritualidade, para que esta tenha efeito, não é necessária que haja uma compreensão 

consciente de todos os sujeitos sobre o qual elas influem. Nesta via, segue Cesarino acerca 

das curas marubo:  

Pensar em tudo, como fazem os pajés (atuais e do ‘tempo 

mítico’), implica em descer até a decomposição mínima de cada 

singularidade, mapear cada surgimento, parte, trajeto, habitat e 

comportamento; construir assim panoramas visuais intensivos 

passíveis de serem apreendidos apenas por uma atenção alterada. 

Pois o objetivo de uma seção de shõki é decerto pensar – e com 

precisão – em tudo, mas a partir de um evento multi-semiótico 

cuja interpenetração de ritmo, polifonia sonora, disposição 

corporal e serialidade linguística fazem da sessão de cantos uma 

experiência impenetrável a um ouvinte ou observador lateral, que 

pode estar mais integrado nas pajelanças em que os espíritos yove 

cantam e conversam como todos através dos iniki (2011, p.206) 

A multiplicidade semiótica aí apresentada, traz no campo da ritualística e 

efetuação das ações procedimentais um campo essencial para tomarmos seus efeitos. 

Como tratamos em outro espaço (DOMICIANO, 2013), as palavras do tratamento 

xamânico não são prioritariamente produtoras de narrativas coesas e de significações ou 

determinações semânticas unívocas.  

À despeito da ênfase de Lévi-Strauss, inúmeras etnografias apresentam como a 

palavra que circula nesta forma terapêutica muito frequentemente são ininteligíveis aos 

presentes. como aponta Eliade, nos eventos de comunicação com outros mundos, “o 

diálogo com este numa língua secreta. [....] e mesmo quando não é secreta, distinguem-

se seus vestígios nos refrãos incompreensíveis que são repetidos durante as sessões, como 

entre os altaicos” (1951, p.116). Esta forma se justifica justamente pelo fato de que “ao 

repartir-se entre o suporte corporal e seu duplo/alma, os locutores de cantos xamanísticos 

já são imediatamente outros de si mesmos, além de estarem frequentemente em relação 
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com a miríade de vozes outras que compõem o evento discursivo”. A polifonia de vozes 

acompanha uma ruptura da própria normatividade dos limites gramáticos e lexicais nos 

quais a vida cotidiana se insere. Acerca do xamanismo araweté, Viveiros de Castro 

escreve:  

O discurso xamanístico é um jogo teatral de citações de citações, 

reflexos de reflexos, ecos de ecos – interminável polifonia onde 

quem fala é sempre o outro, fala do que fala o Outro. A palavra 

Alheia só pode ser apreendida em seus reflexos: videmus nunc 

per speculum in aenigmate, para citar um mestre das citações, J. 

L. Borges, citando Leon Bloy citando São Paulo (I Cor XIII, 12), 

que fala do que não se via, agora, senão em enigma e através de 

um espelho (1986, p. 570) 

A repetição dos refrãos, a repetição narrativa e também gestual dá contornos a 

um procedimento de cura que acompanha uma intervenção transformativa de expressão 

cosmicopolítica e sóciossimbólica. A possibilidade de se outrar, como veremos abaixo, 

é amparada por tal ritualística. A dimensão corporal aqui colocada, nas formas de 

sustentação da cena na qual uma cura se dará, portanto, não aparece apenas nos modos 

passivos, como redutos de efeitos das substâncias possivelmente presentes nos rituais, 

mas também como modalidades ativas de erição de um ritmo, de uma base serial na qual 

as diferenças poderão encontrar espaço para se inscrever.   

O presente sistema, estruturando-se em um conjunto de 

reiteração de morfemas e de condensações formulaicas, 

desenvolve uma estética da intensidade reiterativa. Em outros 

termos, a repetição de blocos de cantos sob a ordem de um 

determinado classificador (‘sol’ por exemplo) visa 

esgotar/mapear/visualizar toda a série de transformações e 

hábitos de determinado yochĩ da classe ‘sol’ (CESARINO, 2011, 

p.202) 
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4.3.  O corpo disjunto de um discurso entre-mundos 

 

Por fim, uma última implicação desta aproximação com o xamanismo relido na 

chave da antropologia contemporânea se apresenta no que poderíamos nomear como um 

modo de sustentação de uma presença inconsistente, ou de uma presença que bota em 

marcha a potência de produção singular de experiências de indeterminação. No conjunto 

de seu ritual, um xamã aparece como um alguém posicionado entre-mundos. Isso tem 

correlatos para a efetivação de sua presença. Entretanto, esta mesma só é garantida pelo 

modo como seu corpo a sustenta. E a ampara não só na ritualística, como uma derivação 

do ponto anterior, mas também de como seu corpo é inscrito após sua jornada iniciática. 

Notemos que o corpo do xamã, por tais travessias em regimes ontológicos distintos, é 

reconfigurado como disjunto em sua unidade, compósito, heteróclito e heterogêneo. O 

corpo que resta, o corpo mortificável, corpo mítico é um corpo que é irredutível à tentativa 

de fazer uma unidade fechada.  

Tal abertura do corpo do xamã, portanto, é consubstancial à sua presença não-

toda na cena dos ritos de cura. Seus gestos, palavras, cantos e procedimentos gerais não 

são de todo imediatamente acessíveis em uma possível significação coletiva e comum, 

como vimos.  

O doente de fato compreende apenas compreende uma coisa: a 

incompreensibilidade dos cantos. Mas essa forma de meta-

compreensão não é anódina: ela induz o paciente a duvidar da 

identidade ontológica do xamã. Ela permite ao doente 

compreender também que a comunicação põe em jogo entidades 

que ele não percebe. Se há algo sabido por ele, é que a ostensão 

dos yoshi não é partilhável. Ele sabe também que os yoshi 

estabelecem uma relação com a doença (que apenas o xamã 
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conhece) (...) É, portanto, no extremo do conhecimento 

xamânico, neste interstício no qual ele justamente não é 

compreendido, que emerge a crença. E as modalidades desta 

crença obedecerão, por conseguinte essencialmente a um critério 

que ultrapassa o saber xamânico: a eficácia ou não da cura 

(DÉLÉAGE, 2006, p.30) 

O xamã não repete simplesmente uma performance padronizada desse conjunto 

para todas as afecções, ou em todas as situações em que é convocado. Ele repete a 

diferença e inscreve novos elementos à cadeia narrativa a cada vez, e uma vez mais.  

Nesta toada, a inconsistência de sua presentificação, tem um correlato 

importante no que esta ressoa da corporificação desta. Estar entre-mundos somente é 

possível por este corpo que nunca se dá de todo a ver, a ler. Entre os marubo, o espírito 

que fala/canta através de seu corpo/posição não pode ser conhecido diretamente. Portanto, 

a posição do corpo, no que implica de um trânsito de socialidade cosmológica, tem como 

um dos correlatos mais significativos a sustentação desta linguagem torcida, em uma 

estética da pura diferença, da irrupção de significantes que decolam de uma série de 

significação unívoca. Como um xamã yaminawa declara a Townsley, “cantando, eu 

examino as coisas com cuidado – a linguagem torcida me leva pra perto, mas não muito 

– com palavras normais me esborracharia nas coisas – com palavras torcidas eu circulo 

em torno delas – vejo-as com clareza” (TOWNSLEY, 1993, p.460). Sobre tal modulação, 

comenta Cesarino,  

Tais fórmulas são certamente metáforas (metáforas no ritual), 

pois transportam o pensamento para além da singularidade visada 

e substituem os seus nomes ordinários por sentenças especiais 

empregadas nas conversações rituais. Metáforas, mas não desvios 

de linguagem aos quais caberia resgatar uma objetividade 

escamoteada pela figuração (Cf. Ricoeur 1975): é precisamente 

esta a formulação eficaz; são precisamente as palavras torcidas 
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desta maneira que afetam o mundo do modo como pretende fazer 

o especialista que as conhece (Townsley 1993). Aqui, os mundos 

mudam com as metáforas: não são elas que mudam com o mundo. 

[...] A solução não podia ser mais intrigante, pois indica que 

‘metáfora’ é aí pensada por outra conexão conceitual: palavras 

torcidas para compreender o surgimento das coisas, que não se 

revela no uso cotidiano da linguagem (2011, p.201) 

É justamente na fractalidade, para usar um termo de Roy Wagner, que 

observamos a multiplicidade enunciativa deste modo de sustentação de linguagem no que 

ela carrega de correspondência com um discurso ontológico de fissuras entre sistemas 

estáveis de autorreferência. Por tal trilha temos nos deparamos com o caráter intensivo 

do devir como uma categoria de diferença interna e inassimilável à dimensão 

classificatória, tão evidenciada pela lógica estrutural.  

Todo devir é uma aliança. O que não quer dizer, repita-se, que 

toda aliança seja um devir. Há aliança extensiva, cultural e 

sociopolítica, e há aliança intensiva, anti-natural e cosmopolítica. 

Se a primeira distingue filiações, a segunda confunde espécies, ou 

melhor, contra-efetua por síntese implicativa as diferenças 

contínuas que são atualizadas, no outro sentido (o caminho não é 

o mesmo nos dois sentindos), pela síntese limitativa da 

especiação descontínua. Quando um xamã ativa um devir-onça, 

ele não ‘produz’ uma onça, tampouco se ‘filia’ à descendência 

dos jaguares. Ele faz uma aliança (...).” (VIVEIROS DE 

CASTRO, 2007, p.119) 

E encontramos um caso análogo desta disjunção corporal nos discursos 

lacanianos acerca do corpo do analista em seu ato. Mas uma passagem que recebe uma 

leitura outra a partir dos termos que aqui tratamos. Como vimos, em seu Seminário XVII, 

nos deparamos com uma exploração sobre a possibilidade de sustentação de uma verdade 

como saber, essencial para a compreensão de como opera o discurso psicanalítico, dado 



 277 

que este se funda em uma recusa uma de simples sobreposição entre tais termos, toma a 

dimensão do enigma e do correlato corporal para este: o corpo quimérico.  

De modo mais detalhado, ao se questionar sobre o que seria um saber, um S2 

(nas letras lacanianas), na posição de verdade, dentro do mecanismo operado pela lógica 

das posições próprias do discurso, ou seja, um “saber sem saber”, ou ainda um saber que 

se articule na estrutura da verdade, como um dizer que nunca se pode dizê-lo a não ser 

pela metade, Lacan chega uma resposta: esta seria justamente o enigma. Uma pergunta 

sem resposta unívoca, que tocaria na dimensão da verdade e que estaria presente na 

psicanálise desde as primeiras remissões ao mito de Édipo. Em seus termos:  

A nossa querida verdade da imaginária de Épinal, que surge do 

poço, é sempre um corpo. Fiz menção à Quimera, onde se encama 

precisamente o caráter original do discurso da histérica. E a 

Quimera propõe um enigma ao homem Édipo, que talvez já 

tivesse um complexo, mas não certamente aquele ao qual haveria 

de dar seu nome. Ele lhe responde de uma certa maneira, e é assim 

que se torna Édipo. [...] Creio que vocês vêem o que aqui quer 

dizer a função do enigma – é um semi-dizer, como a Quimera faz 

aparecer um meio-corpo, pronto a desaparecer completamente 

quando se deu a solução (LACAN, 1969-1970 [2009], p.34 – 

grifo nosso) 

O discurso da histérica aí evocado, entra como o discurso no qual um analisando 

toma para si tal enigma e busca produzir um saber ante a divisão subjetiva que se depara 

como efeitos dos retornos de sua fala pelas intervenções analíticas. Entretanto, sustentar 

o lugar do enigma, como Lacan salienta, implica na emergência de um suporte corporal 

homólogo a tal postulado, um suporte que não se sustenta consistentemente em si, um 

meio-corpo que ampara um meio-dizer. Logo em seguida, Lacan retoma os termos: 

Aqui se mostra o que é principal e que, ao tomar sua referência 

de um mito posto em ação na tragédia, adquire toda a relevância. 
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Ele o obtém em função de ter liberado o povo de uma pergunta 

que dizima os seus melhores, querendo responder ao que se 

apresenta como enigma, quer dizer, àquilo que se presume ser 

sustentado por esse ser ambíguo que é a esfinge, onde se encarna, 

falando propriamente, uma dupla disposição por ser ela feita, tal 

como o semi-dizer, de dois semi-corpos (Ibidem, p.117) 

A face quimérica da esfinge é consonante e intrinsecamente ligada à sua posição 

de enunciação de enigmas. Entretanto, Lacan aqui dá mais um elemento a tal dimensão 

corporal: a quimera não apenas viria como um meio-corpo, mas como dois semi-corpos, 

e poderíamos dizer dois ou mais fragmentos de corpos que se atualizam neste ser 

ambíguo, mas que não formariam a consistência de um Uno. Se atentamos à fórmula do 

discurso do analista, vemos como a posição de semblante é justamente a deste objeto 

causa de desejo, modulado por uma teoria da economia de gozo que o faz ainda ser 

reposicionado como objeto mais-de-gozar, que marca prioritariamente a presença de uma 

incompletude, de uma inconsistência e mesmo de uma não unidade correlata da 

presentificação imaginária ou simbólica. O objeto a aqui viria como este resíduo 

inassimilável da ordem simbólica no que esta não se completa por si.  

Neste sentido, conjugando tais termos na matriz lévi-straussiana, no que ela 

aponta às posteriores derivas do perspectivismo ameríndio, ficamos com a questão sobre 

a face estética, sensível da presentificação do analista em seu ato. Em outros termos, como 

sustentar um discurso psicanalítico sem a disposição, ou mesmo condição, de se 

descompletar, de se desconhecer radicalmente até mesmo na crença do que é mais próprio 

de seus resíduos corporais? Neste ponto, sustentamos que a travessia por tais cenas de 

ancoragem antropológica, no que esta resguarda de uma tensão interna no conjunto das 

discursividades sobre uma universalidade não normativa, bota uma questão central à 

nossa prática cotidiana: em que medida um analista, em seus modos de presentificação 
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corporal, em toda sua materialidade significante e pulsional, se autoriza a se alterizar, a 

se outrar na radicalidade de seu ato?  
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8. NAS BORDAS DA CENA ANALÍTICA: DO CORPO DA PESSOA DO 

ANALISTA E ÀS SUAS REAÇÕES SOMÁTICAS 

 

 

Desde os primeiros momentos desta pesquisa, quando nos debruçamos sobre os 

modos de apreensão metodológica e regimes epistemológicos que estavam no entorno da 

determinação conceitual da noção de corpo, nos deparamos com um conjunto de 

caracterizações – sensíveis, morais e mesmo ontológicas – que quando tensionadas às 

conceptualizações psicanalíticas recebem um novo destino. Neste sentido, se levamos às 

últimas consequências a hipótese do inconsciente estruturado como uma linguagem, 

temos um importante corolário no fato de que os modos de nomeações e de apreensão 

sistemática de uma dada experiência se constituem como parte integrante desta própria. 

Como ressaltamos, as formas de delimitação do que pode concebido como um dado 

articulado à noção de corpo dará as bases para que possamos vislumbrar os horizontes 

nos quais este estará ou não inserido.   

Dito isto, acompanhamos como desde a instauração do tratamento psicanalítico 

(Capítulo 4), no fim do século XIX, um dos principais eixos do esforço freudiano de 

elaboração das bases constitutivas do setting analítico está na questão do que fazer com 

a persistência da presença da pessoa do analista. Esta presença, num primeiro momento, 

estava atrelada ao meio de progresso do tratamento: dos toques e pressões aos encantos 

pessoais, os atributos positivos, efetivos, do analista eram vistos como fatores centrais ao 

tratamento. Entretanto, como vimos, tal formulação do analista e seu corpo como um 

elemento estranho ao tratamento era consubstancial à tese maior presente na teoria do 
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trauma e seu entendimento das marcas vivenciais específicas agindo como um corpo 

estranho a produzir um estado patológico. 

O modo como Breuer é incluído, ou melhor, excluído na narrativa fabulosa de 

Jones sobre a constituição da cena analítica dá notícias dos destinos desta declinação da 

presença do analista: Breuer – a.k.a. “mãos de ouro” – reconhecido por seu toque 

amigável e poderoso, não só é representado como alguém que não suportou os efeitos 

transferenciais, ou seja, dos afetos e representações deslocados à sua pessoa, como tem 

nas suas reações fisiológicas e nos seus atos de esquiva, a marca de presença refratária 

aos atravessamentos próprios à cena analítica. Como uma variante de tal mítica, 

encontramos, posteriormente, tanto a recomendação freudiana à recusa da positividade 

do analista, oferecendo ao paciente apenas um reflexo opaco de si, sem nada acrescentar; 

quanto a recomendação de uma disciplina do clínico, e de suas reações, às intempéries 

próprias da alquimia afetiva presente em um tratamento, como evidenciado de forma mais 

ampla no caso Jung. As consequências e derivas desta posição freudiana, como vimos, 

tiveram graves repercussões sobre os discursos, canônicos e apócrifos, dos limites nos 

quais se representou a figura do analista. 

Podemos dizer que o que norteará este capítulo é o esforço de uma recuperação 

da dimensão corporal que foi excluída neste momento de constituição da cena analítica. 

Em psicanálise sabemos como a formação de uma imagem coesa e consistente depende 

da possibilidade de deixar de fora algo. Não deveria nos espantar que este algo que resta 

aquém ou além de uma discursividade sobre as posições do analista em sua prática tenha 

um lugar pouco reconhecido. O corpo que se decanta nas fronteiras do campo 

transferencial, este no qual assentamos nossa práxis, pode ser aqui em alguma medida 

recuperado. Podemos dizer, ainda no exemplo de Breuer, que trataremos aqui de extrair 

os limites conceituais tanto do corpo do analista representado socialmente, das 
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modulações atributivas das suas “mãos de ouro”, como do corpo que aparece para nos 

limites da sustentação do lugar do analista, os suores e tremores de um Breuer engasgado 

com a situação, que não deixam de assinalar o movimento centrífugo de sua presença 

aqui – movimento que será trabalhado dentro do tema da noção de contratransferência 

em seus correlatos corporais. Nesta via, portanto, de resgatar o analista de carne e osso, 

que encontramos as palavras de Villa  

A prática cotidiana da psicanálise nos conduz a reconhecer que o 

psicanalista, qualquer que seja sua capacidade de instaurar em si 

um estado próximo do neutro, não deixa de ser uma pessoa 

encarnada, presente e falante. O psicanalista não pode, por esta 

razão, desconhecer a influência que ele exerce inevitavelmente 

sobre o paciente e deve pensar que seu eu é sempre próprio a se 

transformar, no paciente, uma representação ao serviço da 

resistência (2013, p.41) 

E é a partir de tal entendimento que começamos por retomar uma categoria que 

já apareceu algumas vezes neste trabalho e foi extensivamente utilizada por Freud, ainda 

que de forma desprovida de rigor conceitual, a saber, a noção de pessoa do analista.  

 

 

1. A pessoa do analista: suporte e empréstimo aos fenômenos transferenciais 

 

Em “A direção da cura e os princípios do seu poder” (1958), Lacan inscreve uma 

restrição da liberdade das ações do analista não apenas no conjunto dos questionamentos 

ligados à ética própria de seu fazer, mas especialmente por efeito do estabelecimento da 

transferência. No interior de um processo analítico seu escopo de intervenção seria então 

limitado, uma vez que pagaria aí com suas palavras, sua pessoa e o mais íntimo de seu 

ser (LACAN, 1958 [1998], p.593).  
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Tal tríade sintetiza, por um lado, as balizas do espaço de ação no interior do qual 

um analista poderia sustentar sua prática, ou seja, cada palavra sua, cada mínima 

expressão será conjugada pelo filtro da esfera transferencial (Ibidem, p.594); mas, por 

outro, tal definição amplia e complexifica o quadro de apreensão da dinâmica de 

constituição da cena analítica, especialmente através da operação lacaniana de articulação 

dos seus determinantes a noções pouco comuns à teoria psicanalítica como a de “ser” e a 

de “pessoa”. Se a primeira tem ressonâncias prioritariamente em sua interlocução com a 

filosofia, notadamente a filosofia da história de inspiração hegeliana e suas derivas 

heideggerianas, a definição da segunda nos coloca diante da necessidade de um percurso 

mais abrangente entre as ciências sociais, como a sociologia, a antropologia e ramos da 

própria filosofia. À inscrição da noção de “pessoa” na teoria psicanalítica que ora nos 

debruçaremos, especialmente sobre o modo como esta se declina com a noção de corpo 

do analista a compreensão da cena analítica.  

A proposição fundamental apresentada por Lacan é a de que o “empréstimo da 

pessoa do analista dá suporte aos fenômenos singulares da transferência” (LACAN, 1958 

[1998], p.593). Ou seja, de que o analista oferece algo de si à transferência, ou em outros 

termos, que há algo nele que é disposto a transferir. Nos termos de Bernard Penot: o 

analista entra na cena analítica “pronto a ser suposto-saber” (2004, p.1784), nesta 

operação transferencial que é posta em marcha transferir a partir desse grande-Outro-

que-não-responde, ou ainda, diríamos, prêt-à-transfert. Entretanto, este algo, como 

indica Lacan, já nos insere em uma tensão no cerne da cena analítica: o que significaria 

“emprestar-se” enquanto pessoa?  

Como ponto de partida, tomar Lacan ao pé da letra, procedimento metodológico 

próprio ao seu projeto de Retorno a Freud (1953-60), é escutar suas palavras muitas vezes 

além do que poderíamos subsumir de suas intenções manifestas em texto. O recorte destes 
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dois significantes “empréstimo” e “pessoa” são primordiais aqui. Emprestar, implica um 

tipo de troca na qual algo é temporariamente cedido, com ou sem acréscimo de juros, mas 

que se distingue da mudança de propriedade do que foi cedido. Aquele que empresta, 

continua dono, proprietário de fato e de direito do que foi emprestado. Esta perspectiva 

coloca a questão acerca do que seria então o objeto aí em jogo, no caso, na noção de 

pessoa do analista: empresta-se enquanto um conjunto de traços, propriedades 

elementares que definiriam a pessoalidade da sua pessoa, ou sua própria pessoa em um 

sentido histórico, subjetivo e social, anterior ao estabelecimento da transferência?  

 

 

1.1  A categoria de pessoa: eixos de estruturais 

 

Tanto para o senso comum quanto para o entendimento especializado da questão, 

temos uma conceituação não unívoca da categoria de “pessoa”. Um exemplo desta 

pluralidade se encontrado em Uma categoria do espírito humano: A noção de pessoa, a 

de “Eu” (MAUSS, 1938), extenso estudo de Marcel Mauss, onde o antropólogo busca 

reconstituir o amplo cenário desta categoria em distintas sociedades e tempos históricos, 

até inscrever uma arqueologia da definição moderna. Com vistas a modular a 

apresentação dos termos da questão, tomemos seus principais eixos de suas acepções. 

 

 (1) Uma primeira faceta seria a presença de uma distinção ante a noção de coisa, 

com efeitos para seu estatuto social. Kant neste ponto assinala as atitudes diferenciais 

para um e outro, sendo o respeito, por exemplo, um posicionamento moral apenas 

reservado às pessoas, não às coisas. Neste sentido, as pessoas seriam apreendidas por 
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definição como “fins em si mesmos e fonte de valor por seu direito”, como na célebre 

formulação de sua Crítica da Razão Prática (1785).  

Entretanto, como vimos no capítulo anterior, no escopo da multiplicidade 

inscrita nas antropologias perspectivistas, o não-humano não seria necessariamente 

idêntico à noção de coisa, pois para distintas cosmovisões, em específico para as 

ameríndias, poderíamos vislumbrar um entendimento de que a posição nas dinâmicas de 

sociabilidade marcaria a “pessoalidade” projetiva, sendo os animais e outros entes 

possíveis pessoas, alguns até “mais pessoas que os humanos” (VIVEIROS DE CASTRO, 

1996b, p.353).  

A lógica de circulação e de possível intercambialidade entre coisas e pessoas, tal 

qual descrita pela antropologia maussiana, pode ser questionada, em sua possível 

ontologia apriorística, pelos ameríndios e outros povos nos quais sua perspectiva de troca 

está justamente pautada na não simbolicidade entre pessoas e objetos, tudo o que se troca 

é intensamente subjetivado, constituindo dois modelos de trocas, como bem expressa 

Strathern: “para uma economia mercantil, coisas e pessoas, assumem a forma social da 

coisa, na economia do dom, por sua vez, eles assumem a forma social da pessoa” (1988, 

p.144). A troca da dádiva, por esta via, inscreve uma modalidade de representação na qual 

“a forma do Outro é a pessoa” (VIVEIROS DE CASTRO, 1996b, p.358), ou seja, 

conhecer é em essência um ato de personificar.  

 

(2) Entrando na extensão do que podemos chamar como sua face sociopolítica, 

temos um segundo aspecto essencial que está na a ideia de que a legitimidade como 

pessoa não comporta em si uma universalidade efetivada, não é um dado a priori o 

reconhecimento de uma posição em que seriam dotados de direitos e deveres ligados a 

uma comunidade na qual é membro, portanto, nesta via representada pela tradição de 
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Aristóteles a Kant, depende-se de uma teoria das trocas entre indivíduo e sociedade, no 

interior de um sistema de reconhecimento que daria o sentido de legitimidade e pertença 

a este indivíduo. Como Mauss define:  

O direito da persona é fundado na sociedade romana. Somente o 

escravo está excluído dele. Servus non habet personam. Ele não 

tem personalidade, não possui seu corpo, não tem antepassados, 

nome, cognomen, bens próprios. O velho direito germânico ainda 

o distingue do homem livre, Leibeigen, proprietário de seu corpo 

(MAUSS, 1938, p.389) 

A pertinência desta acepção se conjuga diretamente com a noção de uma pessoa 

é legitimada especialmente pela posse de seu corpo. A propriedade como fundamento de 

um espaço de reconhecimento social a uma pessoa, ganha relevo quando concebemos seu 

avesso: compreender que haja pessoas que estão despossuídas de seu corpo, é realizar o 

dado mais elementar de que estamos hoje, e há muito milênios, em uma sociedade na qual 

o corpo feminino é mais frequentemente objeto de abusos e outras violências, ou que o 

corpo negro seja tão mais matável que o corpo branco, para ficar apenas nestes casos, nos 

coloca uma questão de a propriedade ao corpo próprio, a despeito de um aparente 

pleonasmo, não é um dado natural quando tratamos da inserção de um corpo num 

conjunto sociopolítico.  

Poderíamos estender este recorte à leitura do Estádio do espelho24, que trata dos 

modos de inscrição imaginários e simbólicos pelos quais as identificações dão corpo a 

um dado sujeito, e assim explorar o que a noção de possessão e despossessão traria de 

impasse nesta leitura, mas cremos que a crítica a uma noção de pessoa disjunta da 

 

24 O mesmo poderíamos dizer da leitura da dialética do Senhor e do Escravo, como paradigma para a relação 
do corpo à propriedade. Sendo uma relação estruturalmente extrínseca em ambos os lados, ainda que uma 
aproximação à inscrição sociohistórica desta dialética possa nos dar outras possibilidades de leitura, como 
a que salientamos no corpo do texto.  
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categoria de propriedade, venha de forma mais assídua da leitura perspectivista no qual 

tanto a consistência de uma categoria como a de pessoa é elevada às suas iterações 

pragmáticas no laço social, como o corpo próprio aparece como uma roupagem que seria 

condicionada por tais encontros interacionais. Esta crítica, essencial para a teoria 

psicanalítica da identificação e um conjunto de interlocuções com outros campos das 

teorias sobre os processos de constituição subjetiva, não exclui o reconhecimento dos 

modos de exclusão e violação dos direitos de cada pessoa marginalizada por um discurso 

opressor em sua lógica fundante.  

 

(3) Já no registro do que podemos nomear como uma acepção dramática do 

conceito, ligada à sua etimologia, a ideia de persona se articula à produção de aparências, 

de semblantes, especialmente na síntese disjuntiva entre máscaras e vozes que as 

corporificam, dependentes, por sua vez, das relações entre identidade e alteridade. 

Sinônimo de “papel” e “parte” – como em dramatis personae – persona deriva do latim 

per sonare, soar através de, sounding through (EDWARDS, 1971, p.110), ou seja, uma 

voz que atravessa a máscara em sua atuação.  

Mauss, se questiona a origem da palavra, reitera que mesmo derivada de uma 

apropriação etrusca do grego, viria a corroborar o lugar da máscara tão central nessa 

sociedade, deixando à noção de pessoa a aproximação com “personagem artificial, 

máscara e seu papel de comédia e tragédia, representando o embuste, a hipocrisia, 

estranho ao Eu” (MAUSS, 1938, p.388).  

Esta acepção não é estranha à psicanálise, posto que se funda justamente na 

hipótese de primordial de uma disjunção entre o ser da fala e o da representação, ou ainda 

entre o sujeito do inconsciente e o Eu que se representa e se reconhece como tal. Neste 

sentido, a tese de que o Eu é um outro, encontraria na categoria dramática de personare, 
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uma modulação desta divisão estrutural. Entretanto, devemos ressaltar que a categoria de 

pessoa não é idêntica à categoria de sujeito. As divisões subjetivas, e os semblantes 

operando em cada, não são consubstanciais.  

Que um analista no curso da sustentação de uma análise doe algo de si para que 

o fenômeno transferencial se dê, não significa que ele esteja aí de todo imerso, como 

sujeito em uma relação ordinária. Esta dimensão da noção de pessoa, aproxima o 

semblante do analista em sua função, em seu discurso, de um presentificação distinta da 

de um eu. Que não seja louco quem o queira, não vale para um analista: este responde 

por um desejo, um desejo de diferença, um desejo que regula a disjunção de sustentação 

de seus semblantes, como veremos.  

 

(4) Por fim, uma quarta incidência do conceito se encontra no enfoque à 

identidade da consciência, “substância racional indivisível, individual” (Idem, p.393), e 

marca a tradição que vai de Boécio a Leibniz. Este último, em seu Ensaios de Teodiceia 

(1710), entende uma pessoa como aquilo que conserva a faculdade da consciência, ou o 

sentimento de reflexão interna: por isso passível de gratificação ou punição, ou seja, uma 

unidade existencial que pode ser responsabilizada pelos seus atos. Já Boécio, um dos mais 

influentes neste tema por suas considerações em Liber contra Eutychen et Nestorium 

(EDWARDS, 1971, p.519), é quem traz a noção de que uma pessoa é uma substância 

individual de natureza racional. 

Ainda que a teoria psicanalítica questione as premissas de uma substância 

individual racional enquanto dependente da faculdade da consciência, ou ainda de que tal 

individualidade estaria reassegurada diante de fenômenos de massa, há algo nesta acepção 

que toca ao campo da prática clínica, e que seria justamente o lugar do Uno que se marca 

nesta dimensão da pessoa. Uma pessoa é uma pessoa – ainda que possa ser atravessada 
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por diversas redes de determinação em sua subjetividade, a unidade aqui é um elemento 

que inscreve e localiza sua posição no conjunto “pessoas”.  

 

De forma sintética, portanto, podemos resumir nestas condições a categoria 

sociológica e antropológica de pessoa como a expressão de um ser que, enquanto unidade 

de pensamento, presentifica, idealmente, um papel/função ou toma parte na vida da 

comunidade da qual ele é reconhecido como membro. Ao aproximarmos tais acepções 

das formulações que acompanhamos nos capítulos precedentes, podemos aqui nos 

questionar de que maneira na cena analítica, no empréstimo da pessoa do clínico, o fato 

da transferência colocaria em perspectiva tal conceituação.  

A tônica na obra lacaniana, como vimos, certamente está na consideração do 

analista como um objeto, suporte dos deslocamentos transferenciais; como uma posição, 

a partir do qual se poderia articular os cálculos de suas estratégias e intervenções; como 

um significante, cujo traço distintivo marcaria a particularidade do lugar do analista no 

interior da cadeia significante de um sujeito; e, por fim, como semblante, cuja remissão 

ao objeto causa de desejo seria a singularidade do laço próprio ao discurso do analista 

formalizado a partir do fim dos anos sessenta em seus Seminários. Que das várias 

insígnias utilizadas para determinar o lugar do analista, é digno de nota que a única que 

está vetada a ele, seja a de sujeito: se há algo que se aproxima deste lugar, é o lugar de 

sujeito suposto, suposto saber sobre a causa do desejo do analisante. Nesta via, partindo 

da mola transferencial como sendo a suposição de saber em um sujeito ainda mais 

suposto, fica em aberto a questão em que medida seria necessário que aí se encontrasse, 

de fato, uma pessoa. 
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1.2  É preciso uma pessoa para um enlace transferencial? Torções e deformações 

 

A hipótese de base aqui é a de que a leitura da transferência inscrita pela teoria 

psicanalítica promoveria uma torção em tais categorias.  A dinâmica da posição simbólica 

no qual o psicanalista se insere no dispositivo analítico levaria a uma suspensão da clara 

distinção de sua pessoa como uno e particular em seus atributos: se entendemos que a 

noção de transferência marca essencialmente um traço mutacional das representações 

deslocadas a este, promovendo uma espécie de desdobramento da figura do analista aí 

inserido, a pretensa unidade de pensamento poderia ser indagada, levando a uma ênfase 

no campo da não identidade do analista, para cada análise e no interior de cada. Ou seja, 

entre a Outra cena e a cena analítica atual teríamos um analista composto em suas 

representações. A ênfase aqui está neste “entre” que faz com que todos os atributos do 

inerentes à pessoa do analista sejam modulados pela transferência, de forma a termos na 

caracterização efetiva do analista uma indeterminação que já concebível em seu caráter 

fronteiriço. Em outros termos, o espelho opaco não reflete não é tão plano quanto idealiza 

a doxa psicanalítica e traz marcas, ondulações e manchas a serem incluídas nesta imagem. 

Além disso, nesta indeterminação, enquanto objeto de investimentos 

representacionais, fantasmáticos, sua própria posição enunciativa de sujeito seria 

eticamente posta em suspensão no campo da clínica analítica, o que deixaria 

colateralmente sua pessoalidade por vezes colocada à prova. Neste ponto, podemos dizer 

que sua pessoa teria um valor intensivo a ser considerado a cada movimento 

transferencial, sem garantias de permanência ou fixidez no tempo. Como na troca dádiva, 

sua consistência e estabilidade não seria preexistente à própria troca, mas estaria 

condicionada a esta.  
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No âmbito da presentificação de papel e de sua relação com a produção de 

semblantes, máscaras e congêneres, o lugar enunciativo do analista é definido justamente 

pela inscrição de uma disjunção frente à “crença em si” propiciada pelas referências 

egóicas. Se tal disjunção está na própria ideia de persona, a negação desta divisão 

constituinte, enquanto função do Eu, é justamente recusada pela posição analítica cuja 

disjunção espera-se que seja suportada, como direção ética e lógica do discurso analítico. 

Emprestar-se como pessoa, pelo o que acompanhamos até o momento, portanto, 

não deveria ser compreendido como uma simples transposição de traços objetivos. O 

fenômeno transferencial, portanto, é responsável por dispor e transformar tais marcas, 

reconfigurar o analista entre o que estaria dentro e fora de cada análise que este conduz. 

E neste ponto seu corpo tem um lugar primordial.   

Ao assinalar o conjunto de torções à noção de “pessoa” próprio ao efeito 

transferencial, não se pode deixar de considerar o movimento a partir do qual tais efeitos 

se constituem, ou seja, as condições de possibilidade para o estabelecimento da 

transferência. Se a pessoalidade do analista apresenta um índice de indeterminação neste 

processo, talvez possamos questionar o papel aí exercido pelos atributos pessoalísticos 

prévios à instauração da cena analítica pelas quais este seria revestido. Da unidade 

existencial ao reconhecido em seu valor social, a pessoa prévia ao desdobramento 

transferencial ganha aqui uma nova dimensão: em que estes atributos que serão 

transmutados são determinantes não apenas para a direção desta transformação, mas para 

sua própria condição de existência? 

 

 

1.2.1 A consistência oposta à suposição de saber: o analista não-humano 
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Para avançar nessa indagação, podemos partir do traço mais amplo para o mais 

específico e imaginar inicialmente os limites de um terapeuta não-humano, como uma 

não-pessoa – dado que o deixaria por definição e de partida no conceito de objeto – sem 

uma unidade reflexiva ‘interior’, sem um registro legal de seu lugar social e sem a 

possibilidade de responder por um papel. Se compreendemos bem a proposta do sujeito 

suposto saber como uma sujeito cujo saber não é sabido, objetivado nas trocas, mas 

necessariamente suposto, e suposto em outro lugar – um lugar que reenvia o sujeito ao 

seu enigma e que torna a mola propulsora do endereçamento de fala em uma análise – 

acreditamos que teríamos um problema para sustentar uma suposição em um possível 

analista autômato.  

Neste campo, e considerando a lógica de um tratamento orientado pelo discurso, 

certamente poderíamos vislumbrar o desenvolvimento de dispositivos semiológicos, de 

leitura da fala de um paciente, que identificassem momentos significativos para 

intervenções, interpretações em geral. Tais iniciativas, como já em curso, por exemplo 

pelas pesquisas do Instituto do Cérebro da UFRN, coordenadas por Sidarta Ribeiro, 

partem do princípio epistêmico-metodológico de que a organização do discurso em suas 

repetições, articulações internas, cadências e ritmo dariam um direcionamento da lógica 

significante aí inscrita. Ainda que, em um estágio de avanço ideal, possamos considerar 

este sistema sendo construído de forma aberta, se retroalimentando no plano de sua tática 

clínica por uma série de acumulações de experiências, e assim se particularizar para cada 

paciente no cálculo de suas intervenções, este cenário ainda assim produziria ruídos 

significativos à constituição do setting analítico. 

Neste exercício de estender a possibilidade de uma modalidade de inteligência 

artificial extremamente avançada, como há muito representada em livros e filmes, 

teríamos ainda, de um lado, uma questão sobre a ausência do cálculo moral no conjunto 
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de atitudes, como uma falta de sustentação de uma posição ética posto que este 

responderia à ordem existencial das coisas; e de outro, um ponto ainda mais premente 

acerca da função e estrutura da crença no saber de um sujeito, dado que implica que haja 

aí um sujeito enquanto faltante (mesmo que suposto), logo, ela seria marcada pela 

presença de uma falta-a-ser de partida. Portanto, para que um saber seja suposto se faz 

necessário esta dimensão de incompletude, indeterminação, inexistente quando tratamos 

de um campo de conhecimento objetivado em um autômato. A ‘totalidade’ consistente 

do Outro, por esta trilha, interfere decisivamente em tal processo.  

Primeiro ponto a observar nesta passagem é que o campo da pessoalidade traria 

consigo este aspecto da inconsistência da presença e do saber desse analista. Nesta via, 

seu corpo, como resíduo das marcas de sua história poderia assinalar esse aspecto da sua 

pessoalidade a se distinguir de uma forma de pensamento não-humana. Quer seja sua 

imagem, no que esta decanta de seus traços vivenciais pregressos, quer seja outras formas 

de presentificação não necessariamente visuais, como sua voz, há na presença de um 

corpo, de sua falibilidade e particularidade, uma precondição ao tratamento analítico. 

Dito de outra maneira, no que condiz à um primeiro atravessamento da noção de corpo 

do analista com a categoria de pessoa, enquanto condição ao fenômeno transferencial, 

uma possibilidade de inscrição de uma suposição de saber que não encontraria a mesma 

estrutura de crença em uma entidade não-humana25.  

 

25 Antes de adentrarmos à face sociopolítica, importante posicionar questões referentes aos dois últimos 
eixos, e que terão um recobrimento nos próximos capítulos: (1) temos primeiramente a questão de que se 
podemos reconhecer o lugar do semblante como central, próprio à dimensão de persona, e isto implica 
reconhecer o dispositivo analítico como um dispositivo artificial por excelência, na qual teríamos 
modalidades distintas de disjunção à possível completude entre máscara e voz. A experiência de 
indeterminação sobre a possibilidade de atuação de um papel do analista pode ser lida como um 
condicionante necessário. “O que quis dizer com isso? O que foi aquele tom de voz? Estava ele atuando 
um papel?”, eis ecos da uma indeterminação que entendemos condicionantes à suposição, e cuja abertura 
relança o analisante às suas questões fundamentais (2) No que concerne à unidade existencial própria da 
noção de pessoa, por sua vez, pode ser colocada em questão frente à presença de mais de um analista. Seja 
nas experiências ainda em curso dos atendimentos que rodiziam os analistas que escutam, seja na falta de 
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Emprestar-se como pessoa implicaria essencialmente permitir-se construir UM 

por um outro para que este seja aos poucos desconstruído nos processos de dissolução da 

transferência. As condições de cada movimento precisam ser levadas em consideração se 

quisermos aprofundar os determinantes e limites da transferência enquanto empréstimo 

dos traços próprios a pessoa do analista.   

 

 

1.2.2 A pessoa do analista e seu corpo sociopolítico: efeitos à transferência 

 

Partindo para outro campo dos eixos definidores da noção de pessoa, aquele que 

concerne ao reconhecimento sociopolítico, o lugar de pertença do analista marcaria a 

indissociabilidade dos seus atributos como parte da cena, no sentido de que não é 

indiferente aos efeitos transferenciais os lugares de reconhecimento da sua pessoa no 

interior do discurso social, como, por exemplo, seus traços marcadores de raça, etnia, 

gênero, etc. Traços esses que viriam desde partida inscritos no corpo, enquanto lócus 

imediato de presentificação desta malha de significantes organizadores do laço social. 

Ora, a transferência se constituiria a partir de um significante qualquer, 

entretanto, os significantes que configuram posições num campo de embate político já 

trazem consigo tais marcas, sendo um tipo de significante já inserido em uma classe de 

partida. Em outros termos, que seja um significante qualquer, não significa que esteja 

descolado do seu lugar nestes debates: branco, negro, homem, mulher, trans, cis, etc., são 

 

particularidade de um autômato, a qual unidade será reenviada à possibilidade de supor um saber que remeta 
ao próprio enigma, a uma abstração como uma instituição ou um grupo? Emprestar-se como pessoa 
implicaria essencialmente permitir-se construir UM por um próximo para que este seja aos poucos 
desconstruído nos processos de dissolução da transferência. As condições de cada movimento precisam ser 
levadas em consideração se quisermos aprofundar os determinantes e limites da transferência enquanto 
empréstimo da pessoa do analista.   
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significantes que carregam em si uma série de tensões e posicionamentos. Ainda que não 

sejam significantes homólogos no que diz respeito às suas inscrições na presentificação 

corpórea, podemos dizer que por incluírem este corpo em um campo de valores 

diferenciais, fariam deste corpo, de sua mera aparição estética, um corpo que já diria algo 

da pessoa deste analista.  

Podemos ainda dizer que os significantes aí presentes, à diferença de uma 

abertura a uma rede maior de significados, teriam pela conformação às tendências sociais 

e políticas dos discursos dominantes de nossa sociedade um viés maior para significações 

particulares. Tais significantes estariam já inseridos em uma determinada espécie de 

classe. Em outros termos, por seu lugar nos debates sociopolíticos todo esse conjunto de 

marcas e traços não seriam indiferentes para a sustentação de um lugar de pessoa, nunca 

neutra, nunca fora do campo político, mesmo que não reduzido a ele? Se não é o cerne, 

nos retoma as permeabilidades das leituras da prática clínica com o laço social e seus 

pontos de tensão sociopolíticos. Esta questão, premente nos dias atuais, toca a própria 

possibilidade de extensão da escuta analítica a círculos sociopolíticos dos quais ela esteve 

distante por décadas.  

Para tomarmos um caso particular deste ponto, seria um equívoco desprezar que 

diante de um analista negro, um paciente inserido em uma sociedade cujo discurso racial 

está estruturalmente nas bases do sistema de valoração e disposição de lugares, tenha 

parte do “empréstimo da pessoa do analista” no campo transferencial absolutamente 

indiferente a este marcador social de diferença. Ou ainda, que diante de um analista 

branco – no caso eu – um paciente preto coloque em sua primeira sessão “você não sabe 

o que é ser o único preto em um colégio particular”. E, de fato, não sei. Mas importante 

marcar o lugar como a suposição de saber vem modulada por tal elemento diferencial 

corporalmente inscrito.   
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Ainda na configuração desta discursividade que ordena um sistema de valores 

distintivos que atravessam nossa prática cotidiana, poderíamos nos referir à obra de 

Frantz Fanon26 e seu esforço pioneiro na caracterização dos aspectos sociais, econômicos 

e subjetivos do que hoje denominamos “racismo estrutural”. E ele parte de um 

questionamento que poderíamos replicar à cena analítica. Ainda que a abertura à escuta 

seja o que funda nossa prática, não podemos deixar de reconhecer nos entraves de um 

paciente negro diante de um analista branco, ou de outra forma de desencontro dessas 

insígnias imaginárias uma atitude como essas:  

Como explicar, por exemplo, que um jovem estudante preto, 

chegando à Sorbonne com o objetivo de se graduar em filosofia, 

antes mesmo de entrar em contato com qualquer organização 

conflitante que o espera, assuma uma atitude defensiva? [...] Teria 

havido uma experiência passada e recalque no inconsciente? O 

menino negro presenciou uma surra ou um linchamento de seu 

pai pelo branco? Houve traumatismo afetivo? A tudo isso 

respondemos: não! E então? (FANON, 1952, p.130) 

É em Pele Negra, Máscaras Brancas que vemos uma descrição de como “a 

situação colonial, impõe um conjunto de valores nas práticas cotidianas, uma série de 

proposições que, lenta e sutilmente, graças às obras literárias, aos jornais, à educação, aos 

livros escolares, aos cartazes, ao cinema, à rádio, penetram no indivíduo – constituindo a 

visão do mundo da coletividade à qual ele pertence” (DOMICIANO; SANTOS et al. 

2019, p.3). 

 

26 Trabalhamos intensamente a obra de Frantz Fanon no interior do projeto “Clínicas da transformação”, a 
qual se dedica atualmente o Laboratório Interdepartamental de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da 
Usp. Portanto, esta breve incursão responde também a ecos deste esforço de pesquisa contíguo à presente 
tese.  
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Este imaginário social se infiltra, portanto, no conjunto das produções culturais 

que encarnam e performatizam tais valores racistas. Ainda nas palavras de Fanon: 

As histórias de Tarzan, dos exploradores de doze anos, de Mickey 

e todos os jornais ilustrados tendem a um verdadeiro desafogo da 

agressividade coletiva. São jornais escritos pelos brancos, 

destinados às crianças brancas. Ora, o drama está justamente aí. 

E o Lobo, o Diabo, o Gênio do Mal, o Mal, o Selvagem, são 

sempre representados por um preto ou um índio, e como sempre 

há identificação com o vencedor, o menino preto torna-se 

explorador, aventureiro, missionário “que corre o risco de ser 

comido pelos pretos malvados”, tão facilmente quanto o menino 

branco (1952, p.130) 

Sem aqui nos demorarmos neste aspecto que em si convocariam um conjunto de 

questões mais amplas de pesquisa, salientamos que considerar o estatuto simbólico deste 

registro da experiência clínica, não deveria nos levar a desconsiderar os traços que estão 

na fronteira de sua configuração. A leitura formalista dos mecanismos aí envolvidos, se 

não buscam como objetivo primeiro, tem como efeito repelir e assepsiar a clínica 

psicanalítica do laço social no qual está inserido.  

Como tratamos no capítulo anterior, reconhecer tal dinâmica é reconhecer que o 

corpo já carrega em si as marcas que denotam uma posição diferencial nos discursos 

sociais, econômicos e políticos que se efetivam em nossa sociedade. Neste sentido, ainda 

que não faça toda diferença para o curso de uma análise, os atributos que se presentificam 

em um corpo fazem alguma diferença. Ignorar esta variável seria deixar de fora da escuta 

dos condicionantes de efetivação da prática analítica um importante elemento que 

modularia a dinâmica transferencial.  

Antes de falarmos de tratarmos dos modos como esta modulação poderiam se 

dar em termos metapsicológicos, devemos reconhecer que há algo nesta primeira 



 298 

presentificação estética que já diz de uma representação social que não está apartada dos 

valores de nossa sociedade. Em A Representação Social da Psicanálise, Serge Moscovici 

apresenta um extenso estudo de psicologia social no qual, através de um conjunto de 

questionários e uma metodologia sociológica, extrai qual seria o imaginário social acerca 

da psicanalise que subjazia à comunidade francesa no começo da década de 70. A 

semiologia discursiva no entorno da figura do analista recebe um cuidadoso tratamento 

no qual são descritas, a partir de um recorte populacional diverso, as concepções que 

circulam sobre suas atitudes, sua sapiência, sua posição moral, mas também sobre sua 

aparência física.  

Sua imagem, do ponto de vista físico, inclui certo número de 

traços de Freud e do cientista em geral: óculos, barba, idade 

madura. Essa imagem é, em primeiro lugar, masculina. Depois, 

os sujeitos que associam a psicanálise à psiquiatria recordam-se 

de que ela é uma herdeira do hipnotismo e insistem no olhar 

penetrante do analista, que sonda a vida íntima dos indivíduos: 

“o psicanalista é um homem com o olhar profundo”, “um homem 

de poderes magnéticos, com olhos perturbadores” [...] a barba é 

um símbolo da idade e da atitude paternal: “o psicanalista? Um 

indivíduo idoso... como um vidente”, “como o pai ideal que eu 

gostaria de ter” (MOSCOVICI, 1976, p.168) 

A representação social do personagem analista que resulta de sua pesquisa, 

aponta Moscovici, apresenta uma generalidade que se sustenta em um material composto 

de noções, percepções e valores muito enraizados no espaço e no tempo histórico em que 

baseou seus estudos. Poderíamos questionar se tais estudos valeriam para a realidade 

brasileira – o que não seria surpreendente se respondêssemos com a caracterização de um 

personagem muito semelhante – e mesmo qual o seu impacto para apreender o modo 

como tais representações influem na dinâmica transferencial, mas parece aqui digno de 

nota que na imagem decalcada por Moscovici está um indivíduo envolto em um “halo de 
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sabedoria e equilibro, de correção moral” (Ibidem, p.169) e outros qualificativos que são 

pareados a uma imagem física de um homem, branco, cis, paternal, etc., ou seja, a uma 

pessoa reconhecida como pouco propensa a sofrer das marginalizações discursivas de um 

discurso sociopolítico hegemônico.  

Nesta trilha, como acompanhamos no segundo capítulo, não podemos deixar de 

nos remeter aos momentos inaugurais da clínica psicanalítica nos quais os atributos 

pessoais do analista eram convocados a uma operacionalização em prol de seu poder de 

influência sobre o paciente, e consequentemente sobre a transformação de seu estado 

patológico. Ainda que tentemos diminuir tais fatores, “o poder magnético, o olhar 

profundo, o saber vaticinador” (Ibidem, p.170) seguem no imaginário social como ponto 

de enganche a pré-suposições de um saber, e que não deixam de estar acompanhado de 

outros discursos sobre onde creditar e onde não tais posições.  

 

 

2. Limites e potencialidades dos elementos prévios à transferência  

 

Até o momento, podemos dizer que nos defrontamos com uma dimensão do 

analista que traz em seu corpo uma marca da suas características pessoais, que atravessam 

sua história individual e coletiva, do conjunto de representações que o distinguiriam no 

discurso social, como um discurso de reconhecimento de uma dimensão de sua posição 

no laco social. Neste sentido, podemos dizer que a tais facetas do corpo do analista, 

teríamos ainda um conjunto de camadas e recobrimentos imaginários a partir tanto das 

representações sociais que vemos acima – quer um analista se aproxime ou se distancie 

desta imagem – como  das expectativas de interlocução particulares que estariam na base 

da demanda de cada futura análise. Neste sentido, podemos passar dessa figura que estaria 
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na borda da efetivação de cada transferência, para o modo como este faria uma espécie 

de anteparo nos modos específicos de realização.  

Aqui encontramos Michel Sapir na defesa de que todo objeto da transferência já 

viria acompanhado de uma reminiscência, ainda que fantasmática, ou seja, já estaria 

inscrita em uma forma de repetição significante. Entretanto, a noção de pré-transferência 

caminharia para o estabelecimento desta cadeia de suposições de saberes que 

apresentariam uma morfologia de presentificação imaginária específica, deixando em 

aberto o questionamento do que seria o novo ou não no encontro analítico:  

Seria o comportamento, a voz, a morfologia que suscita discursos 

diferentes para o analisante? Sabemos quando um troca de 

analista. Que o analista velho ou não, homem ou mulher, qualquer 

coisa é sempre e por vezes, involuntariamente, sugerida. [...] O 

olhar a voz tem um papel importante, mas também o 

comportamento em geral, todo gesto, toda atitude, até a maneira 

de portar as vestes. O odor tem um papel. O que se engancha aqui 

é uma pré-relação. A gente não se endereça a um desconhecido 

total: ou bem a gente já o conhece por ter reencontrado, ou bem 

entendemos falar (SAPIR, 2003, p.34) 

O que se chamaria aqui de pré-relação é justamente o que outros autores vão 

nomear como a confluência dos fatores que determinam um modo específico de 

modulação transferência dado o encontro de elementos que são prévios à cena analítica, 

tanto do lado do paciente, quanto do próprio analista. Nesta via, a superfície proposta pelo 

analista, serviria de espaço de “projeção de formar e figuras que constroem a encarnação 

transferencial” (CHABERT, 2013, p.101). Marie-Claire Célérier, por exemplo, atesta 

uma constante deste traço em sua clínica: “vários pacientes me disseram que me 

escolheram como analista para minha voz” (2013, p.22). Ora, nenhuma novidade a um 

analista que esteja disposto a ouvir o lugar destes elementos primordiais no que tange aos 
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modos como involuntariamente este corpo traça possíveis caminhos nos destinos das 

análises que conduzimos. A autora argumenta: 

Este conluio entre realidade e fantasia marcou o resto da minha 

vida como analista, com a convicção de que, sejam quais forem 

os nossos imperativos de neutralidade, seja qual for a nossa 

afirmação de que fazer uma análise com tal ou qual, com um 

homem ou com uma mulher, chegamos à mesma coisa, o que 

éramos e, mais particularmente, o que nosso corpo revelava sobre 

nós, desempenhou um papel importante no curso de uma análise. 

[...] O corpo e por extensão o espaço no qual recebemos nossos 

pacientes, esse espaço habitado, escolhido, uma extensão de 

quem somos, uma faceta do Eu-Pele definida por Didier Anzieu 

(1985) [...] Nossas atitudes corporais e o espaço ao nosso redor, 

portanto, revelam, de uma forma que nos escapa, nosso 

inconsciente, nossos afetos, nossos pensamentos, nossos desejos 

(Ibidem, p.20) 

Ainda que possamos questionar uma possível imanência de uma semiologia 

corporal contida na noção de Eu-Pele (ANZIEU, 1985 [1988]), Célérier traz a o lugar do 

corpo como revelação de aspectos da pessoa do analista que romperiam com a 

possibilidade de uma neutralidade absoluta, ou ainda, da cena analítica se amparando em 

uma pretensa tábula rasa no que tangeria à contribuição do analista para tal.  

A extensão da noção de corpo do analista ao espaço que está no seu entorno – 

seu consultório, com todos os elementos que o compõe, e que dizem de suas escolhas, 

mais ou menos ligadas à sua pessoa – além de marcar a função extensa da imagem sobre 

a edificação de sua cena, traz já um importante passo sobre os traços e marcas que o 

analista desde partida já inclui no campo transferencial. Da espacialidade do corpo à 

espacialidade do entorno, não nos parece distante aqui uma interessante abertura ao 

debate sobre quais seriam os limites do corpo do analista, debate que já traria em si um 
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questionamento do lugar do corpo como tão somente restrito às bordas da anatômicas. Se 

tomaremos este aspecto a seguir, no momento, salientamos as marcas que este corpo, que 

escapa à possibilidade de absoluto controle em sua presentificação, imprime sobre a cena.  

Laurence Kahn argumenta que a presença de tais traços não responderiam 

apenas à possibilidade de um debate entre os ruídos a uma pretensa cena analítica 

assepsiada da pessoalidade do analista ou dos modos como estes elementos se misturam 

para a configuração particular de cada transferência, mas também introduziriam uma 

paradoxal modalidade de presença do analista a uma só vez excitante e interditora: 

excitante no sentido da atração dos corpos, e do apelo que sua presença marcaria à fala 

do paciente, e interditora enquanto impossibilidade de contato imediato inscrita na 

própria constituição da cena analítica. A presença do corpo impassível do analista 

apareceria aí como condição da emergência de deformações que testemunham a ação da 

transferência. Em seus termos:  

A prescrição da impassibilidade intervém lá onde tudo o que 

emana do analista, inclinações pessoais, expectativas 

intencionais, sejam conceptuais ou emocionais, contraria sem 

demora a um suplemento de deformação da transferência. La 

onde a não-neutralidade colaborara à deflexão da ligação 

fantasmática pela transferência no sentido da grade libidinal do 

analista. A indiferença do analista, do ponto de vista da 

manutenção da transferência, é o que permite ao paciente tudo 

dizer. Mas, do ponto de vista metapsicológico, é a condição da 

tomada de conta da indiferença da energia psíquica ela mesma 

(KAHN, 2012, p.124) 

O argumento de Kahn, portanto, é de que se a presença de um corpo particular 

viria como condição para que uma transferência se colocasse, no sentido que trabalhamos 

acima, a própria impassibilidade deste corpo presente faria a função de marcar a 

indiferença [Indifferenz, freudiana] necessária para que a livre associação siga tendo 
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espaço. No próximo capítulo daremos ênfase ao lugar eliciador da presença e ausência 

deste corpo, no entanto, no que aqui concerne à presença de suas particularidades extra-

transferenciais temos nesta passagem reforçada a necessidade de tais traços para a própria 

constituição de um laço analítico.  

É nesta trilha que Harrus-Révidi assinala o lugar dos traços corporais enquanto 

signos relevantes do princípio de um tratamento, sendo no limite potenciador ou limitador 

de um vínculo analítico. Dumet sintetiza sua contribuição na seguinte passagem: 

Harrus-Révidi sublinhou o quanto o corpo do terapeuta pode 

constituir precisamente um dos objetos do quadro terapêutico 

particularmente atraente e mobilizador da realidade psicoafetiva 

inconsciente do paciente. Haveria até uma “cristalização 

transferencial imediata” a partir dos signos corporais e 

perceptuais liberados pela pessoa concreta do analista. [...] O 

processo transferencial é, portanto, configurado no futuro 

analisante a partir dos signos corporais apresentados pelo 

analista. Tom de voz, tamanho, constituição corpulenta, 

aparência externa e vestimenta do analista... seriam assim 

iniciadores ou, ao contrário, inibidores do estabelecimento do 

dispositivo psicanalítico (2013, p.35) 

A proposta de uma cristalização transferencial imediata responderia, em nossa 

perspectiva, aos casos limites no qual um conjunto de traços distintivos de um dado 

analista seriam recebidos por um paciente, em seu espaço psíquico particular, de tal forma 

que se sobreporiam aos deslocamentos transferenciais, quer seja se constituindo como 

elementos primordiais do novo vínculo aí estabelecido, ou até inviabilizando o mesmo. 

Neste sentido, não entenderíamos tal proposta a partir do termo “imediato”, sem uma 

inscrição mediada por cada encontro com cada paciente.  

Assim como já me deparei com pacientes que se intimidaram à primeira vista 

com o espaço que constitui meu consultório – por motivos diversos e considerando a 
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amplitude de origens socioeconômicas das pessoas que chegam a mim – ainda que este 

fator não tenha sido impeditivo para a continuação do tratamento, também já escutei 

narrativas de pessoas que diante de “uma analista com grandes colares de ouro”, ou de 

“um terapeuta que se vestia como um garoto”, ou ainda “de uma analista que portava um 

crucifixo (sic)”, não tiveram condições de seguir um processo analítico. O que quer que 

estas asserções marquem de cada um dos encontros, sendo relevantes os fatores do lado 

do paciente e do analista, é possível dizer que houve algo do que poderíamos chamar de 

extra-transferencial, nos limites de instauração desta que deu o tom dos encontros – ou 

desencontros, no caso.  

 

 

2.1  A coreografia corporal do analista como recusa da cena analítica 

 

Como acompanhamos na história da formação de um discurso sobre a técnica 

psicanalítica (Capítulo 4), diante de tais possibilidades desafortunadas a tentação é 

justamente a de produzir um código fundamental ou um conjunto de normatividades de 

como se apresentar, se portar, existir enquanto analista. Tendo em vista a relevância da 

retirada constitutiva do lugar proeminente do corpo na condução dos tratamentos, e com 

o intuito de elevar à primeira ordem a operatividade do analista enquanto um espelho 

opaco, nos deparamos com movimentos regulatórios que deram o tom dos destinos do 

tema do corpo do clínico por algumas décadas.  

No que toca ao escopo deste capítulo, encontramos ainda uma importante 

inserção do tema das fronteiras do campo analítico no tema dos efeitos sobre o corpo do 

analista das dinâmicas presentes no decurso de um tratamento. Ou seja, ainda que 

tenhamos um ramo da psicanálise que buscará integrar plenamente o lugar da 
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contratransferência ao que é inerente e interno à direção do tratamento, entendemos que, 

mesmo que estabeleçamos uma contraposição a tal perspectiva, isso não nos impede de 

encarar a questão como uma das mais relevantes no entorno dos discursos presentes 

acerca do corpo do analista. Em outros termos, que a retórica dominante nas 

compreensões de um certo lacanismo acerca da contratransferência costuma vir 

acompanhada de uma recusa do tratamento da questão da corporeidade do analista, 

mesmo que ambas possam encontrar distintos arranjos conceituais entre si.  

Entretanto, antes de encarar o áspero cenário no qual tais dimensões da 

experiência clínica se inscrevem, lançaremos luz a um tipo de discurso sobre o corpo do 

analista que entendemos ser sintomático da sua falta de delimitação conceitual no cânone 

psicanalítico, e cujos efeitos intuitivos – certamente criticáveis – por vezes afastam o tema 

de outras comunidades psicanalíticas. 

Falamos aqui de como o corpo do analista foi assimilado no interior de uma 

teoria da comunicação não-verbal presente em uma certa psicanálise anglófona, 

predominantemente localizada em solo americano. De Slevtold (2012, 2014) a Yarom 

(2015), Jacobs (2013), a Cornell (2016), Katz (2016), Anderson and Aron (1998), e 

Lemma (2015), temos uma consideração especial acerca dos fenômenos corporais no 

interior do setting clínico.  

A tônica aqui é retirar as experiências corporais do enquadramento primitivo, 

repressivo e defensivo, para uma apropriação reichana dos modos “sub-simbólicos” de 

comunicação na qual o fenômeno visual tem um lugar especial: “Reich reabriu o campo 

visual, pois queria ver o espectro completo das expressões corporais e queria que sus 

pacientes o vissem e se expressar através de seus olhos, voz, e movimentos, assim como 

pelas palavras” (CORNELL, 2016, p.170). Ainda que sejam convocados para este debate 

autores que estabelecem uma crítica ao dualismo cartesiano – como a Spinoza e sua teoria 
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dos afetos, e Merleau-Ponty, e sua teoria da percepção – Reich (1933) e Bleger (1967) 

aparecem como os responsáveis pela sustentação da visão de que o “corpo seria o local 

último da experiência emocional e comunicação que a despeito dos demais elementos 

surtiriam efeitos mais duráveis”. O campo das embodied theories, se podemos assim 

agrupá-las encontram um espaço de interesse convergente na busca de interlocução entre 

a visão psicanálise e a das neurociências. Nesta via, afirma Sletvold: 

Em minha perspectiva do embodiment desenvolvida junta à 

tradição da análise de caráter, entendo que desenvolvemos uma 

linguagem explícita para o fenômeno corporal. A ideia de 

embodied mind atraiu um crescente interesse nas últimas décadas, 

mas sempre sob a rubrica de não verbal, implícita ou informulada. 

Esses termos refletem o ponto de partida no verbal, no explícito 

e no formulado. Prefiro, assim, termos como embodied, bodily, 

body-emotional, affect-motor, e e-motion (2012, p. 427) 

Neste sentido, a “perspectiva relacional a partir do corpo” viria enquanto uma 

representação do fenômeno corporal como sustentado por uma racionalidade inerente aos 

seus processos e menos permeável à dimensão das arbitrariedades próprias do campo da 

linguagem. Em outros termos, ainda que na passagem acima, exemplar deste movimento, 

tenhamos uma crítica semântica, no que concerne à face epistemológica da questão, 

vemos um discurso que produz uma modalidade de objeto corporal que de forma 

intrínseca e irredutível produziria um arremedo de linguagem que poderia ser codificado 

pelos esforços deste grupo. A recusa da linguagem e mesmo da fala, neste sentido, levaria 

a um postulado questionável no interior dos efeitos da subversão freudiana no momento 

de sua constituição e invenção do dispositivo psicanalítico. Um gênero de dualismo 

cartesiano às avessas encontra aqui seu lugar.   

Um exemplo dos efeitos desta pode ser encontrado na descrição de um caso de 

Cornell, na qual, em dada sessão, diante de uma paciente que chorava, angustiada ao falar 
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de sua relação com sua mãe, “estendeu a mão para a dela, tocando suavemente as costas 

de seus dedos apertados com as costas dos dedos”. As mãos começam uma espécie de 

dança minuciosamente narrada por Cornell – narrativa que oscila a todo momento entre 

um enquadramento literário e um recobrimento teórico em tons de justificativa – até 

culminar na seguinte descrição:  

Seu toque [da paciente] se transformou em algo com afeto, assim 

como o meu em resposta. Permanecemos em silêncio, mas nossas 

mãos falaram, as minhas seguindo os movimentos de iniciativa 

dela27. [Estávamos] explorando, brincando com diferentes tipos 

de contato e ritmos. Abrindo aqui entre nós era um campo 

winnicottiano de ‘jogo’ (CORNELL, 2016, p.177) 

O recurso a Winnicott e sua teoria da atividade sensório-motora vem 

acompanhada de uma articulação com uma leitura da noção reichiana das reações 

defensivas musculares e da couraça nas trocas com o meio, que terá seu ápice na 

convocação da noção de “representação subsimbólica sensorial” de Bucci (2007). Por 

esta, tais representações marcariam no “campo sensorial, somático e motor, o núcleo a 

afetivo de um esquema emocional, a base sobre a qual o esquema é inicialmente 

construído” (2007, p.173). E então Cornell justifica sua intervenção no caso acima:  

Eu estava trabalhando dentro dos modos simbólicos 

subsimbólicos e não-verbais de um “esquema emocional” 

fundamental (Bucci, 2007a, 2007b). [...] Danielle [a paciente] 

expressou seus estados dissociados do afeto subsimbólico que 

sustentava sua insônia por meio de movimentos corporais em 

modo simbólico não verbal. As interações da mão de Danielle 

com a minha se tornaram uma forma de comunicação simbólica 

 

27 Acreditamos que o gênero literário no qual se articula tal passagem poderia falar por si mesmo. A estes 
psicanalistas que tematizam o objeto desta pesquisa, o corpo, mais que erótico, intervém sensualmente. 
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não verbal. Seguindo uma comunicação não-verbal sustentada 

por meio do toque, poderíamos então entrar em um modo 

narrativo, o simbólico verbal, que poderia então se conectar à 

história dela de maneiras novas e significativas (2016, p.178) 

A presença do corpo excitatório do analista, corpo sedutor, é integrada à cena 

por um discurso que deixa em segundo, senão último plano, a função da fala e o campo 

da linguagem. O toque benevolente e amigável de Breuer teria nesta cena um retorno 

triunfal.  

Podemos dizer que o receio de colonizar a cena analítica com discursos 

psicologizantes acerca dos efeitos de um conjunto de práticas que estão para além do 

escopo de uma talking cure, pode ser visto como um dos efeitos colaterais da recusa 

histórica de levar adiante o tema do “corpo do analista”.  

Entretanto, podemos aqui encontrar neste mesmo grupo de psicanalistas um 

segundo efeito colateral ainda mais crítico para a apropriação das dimensões da questão 

na descrição da posição do analista na direção do tratamento, e esta diria respeito ao que 

nomeamos como uma teatralização artificiosa da inscrição deste corpo no tratamento. Jon 

Sletvold (2011, 2012, 2014) é responsável pela construção de um conjunto de práticas 

que operacionalizam intencionalmente a “experiência sensorial na formação de 

psicoterapeutas em um modelo analítico corporificado de psicoterapia e psicanálise” 

(CORNELL, 2016, p.178).  

Sletvold propõe uma série de “treinamentos e supervisões body-centered”, rente 

a uma pretensa concretude da experiência, na qual se encontra um processo de 

“apresentações de casos não verbais em que o supervisor imita as formas corporais do 

paciente de estar na sessão e em relação ao analista” (SLETVOLD, 2012, p.427).  

Jon Sletvold postula que o processo analítico é uma prática 

contínua de sentir o que está ocorrendo no corpo do analista 
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enquanto ele interage com o paciente. [...] Ele ajudou a criar um 

programa de treinamento analítico que atribui enorme 

importância à capacidade do candidato ao treinamento de se 

concentrar nas diferentes expressões corporais (postura, tom de 

voz e padrão de fala) de si mesmo e de seus pacientes. Utilizando 

cadeiras diferentes (paciente, analista e observando outras), os 

alunos são instruídos a se mover entre essas várias cadeiras em 

um esforço para ocupar mais plenamente cada posição particular. 

Sletvold escreve que esta coreografia criativa na supervisão 

tende a gerar novas perspectivas e ideias e geralmente parece 

fortalecer a capacidade reflexiva do supervisionado, aumentando 

um tipo de objetividade centrada em nós (KATZ; KELLY, 2016, 

p.148) 

Ora, o que temos aí é um bom exemplo de como a ausência de uma crítica 

epistemológica à dualidade cartesiana leva a um efeito próximo daquele que se acreditam 

contrapor: na tentativa de levar um protagonismo às experiências corporais, temos a 

produção de uma prática de codificação, controle e crença na objetificação monitorada e 

funcional desta parte de uma experiência dita analítica. Se por um lado, como vimos no 

movimento formativo da técnica analítica, a crença no controle do analista levou a uma 

dimensão negativa da questão – com importantes subtrações retóricas e de tematização – 

por outro, encontramos neste caso, uma espécie de teatralização da cena analítica, a partir 

de um código pretensamente universal que decantaria desta teoria do corpo enquanto 

núcleo irredutível de produção de determinadas significações.  

O caráter didático e artificioso chega ao ponto de Sletvold nomear seu modelo 

como conduzido por um “supervisor, que trabalha mais como um diretor de teatro, que 

pacientemente ajuda o supervisionado a encontrar as posturas e movimentos físicos com 

a maior precisão possível e então lhe dá tempo e apoio suficiente para atender às 

sensações e sentimentos corporais emergentes” (2012, p.198). Pacientemente, como 
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quem se depara com um saber ainda inacessível àquele a que se endereça, o sábio diretor 

orienta o analista a encontrar uma “performance corporal de analista”. Eis onde o 

semblante se confunde com a careta.  

Ao fim e ao cabo, temos neste modelo um conjunto normativo de prescrições 

replicadas às expressões corporais de um analista. Questionar este modelo é questionar 

toda a retórica colonizadora dos discursos sobre a técnica analítica, modulação prescritiva 

alheia à Ratschlag freudiana, que mantém uma abertura ao caráter irredutível e único de 

parte da experiência clínica. Entretanto, a crítica ética, teórica e política a tal 

discursividade se não é indiferente a quem está ambientado à contraposição lacaniana às 

regulamentações práticas, mais ou menos institucionalizadas, do modelo da IPA, não 

levaria necessariamente à recusa da questão dos efeitos que tais presentificações sensíveis 

do analista e do que configura seu setting exercem sobre a produção de cada análise. O 

risco é jogar o bebê junto com a água no que concerne à crítica da normalização da 

experiência psicanalítica. Criticar tal modelo não deveria implicar na recusa compulsória 

ao tema do corpo do analista neste espaço de fronteira, de limites do campo transferencial. 

 

 

3. A contratransferência entre o corpo inconveniente e o corpo receptáculo: um 

debate deslocado 

 

Como vimos no quarto capítulo, o princípio das tematizações de uma presença 

encarnada do analista, assim como o reconhecimento dos impasses que esta colocava à 

técnica se deu, como muitos dos progressos da emergente clínica psicanalítica, ao custo 

de alguns tropeços. Tropeços extensamente documentados, como nos excessos do caso 

Jung, ou mesmo produzidos narrativamente como contra-exemplos ao posicionamento de 
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um analista idealizado, como no mítico caso Breuer. É neste momento que a noção de 

contratransferência surge para nomear o conjunto de fatores que, na constituição do 

campo transferencial, se localizam do lado do analista.  

Não à toa que se faz tão presente a imediata associação entre o sintagma “corpo 

do analista” e o conceito de contratransferência: esta aproximação encontramos tanto nos 

diversos espaços em que simplesmente nos referimos, nos últimos anos, ao tema desta 

pesquisa, como também em uma parte expressiva de revistas e dossiês que se dedicaram 

ao tema. Neste sentido, os motes de referência estão articulados a como os efeitos 

contratransferenciais se imbricam às experiências corporais do analista: o sono, o tédio, 

a vertigem, a fadiga, e outros efeitos somáticos se colocam em primeira ordem nesta 

acepção.  

No extenso campo de debates do conceito, encontramos posicionamentos que 

vão desde o entendimento da sua expressão como um ruído, uma sujeira a ser resolvida 

na toilette da análise do próprio analista, até uma leitura de que sua presença é fruto de 

elementos representacionais e afetivos recebidos do próprio paciente, sendo, portanto, 

operacionalizável dentro do escopo de uma modalidade de comunicação inconsciente à 

disposição das intervenções do analista. Do corpo inconveniente ao corpo receptáculo, a 

convocação ferencziana para uma metapsicologia do que se passa com o analista no curso 

de um tratamento encontra ressonâncias neste trabalho.  

O ponto de partida freudiano, como vimos, não nos permite questionar que o 

‘contra’ [gegen] da terminologia cunhada pelo próprio “designa de alguma forma uma 

recepção defensiva e inadequada da transferência: uma espécie de contrainvestimento 

defensivo da transferência, para retomar outra noção freudiana forjada a partir do mesmo 

prefixo.” (GUYOMARD, 2011, p.14). Ora, ainda que se entenda sua posição de partida 

como proveniente de um reconhecimento da inevitabilidade tanto das resistências ao 
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tratamento, quanto dos efeitos sobre o analista, esta noção entra na história da psicanálise, 

freudiana e lacaniana, como um elemento especialmente negativo, mesmo perigoso, que 

denunciaria uma formação insuficiente ou de todo malograda do próprio analista. Nos 

termos de Guyomard: 

O supereu dos analistas desde muito cedo levou a considerar a 

contratransferência como vergonhosa e indesejável, como uma 

imperfeição. Erguemos o ideal fantasmático de um “analista 

normal, objetivo, frio, rígido, distante, frustrante, silencioso, 

espectador de um processo unipessoal que se desenvolve apenas 

no paciente, segundo certas etapas cuja sucessão está prevista, 

sem qualquer ‘ele tem que intervir’”. O analista bem analisado 

‘não experimenta uma contratransferência’ - acredita-se (Ibidem, 

p. 45) 

Essas considerações ainda que façam parte de um comentário de Guyomard 

sobre a situação da psicanálise nos anos 1930, decerto ecoam nos dias de hoje. Como nas 

cartas de Freud a Jung, ficar atento à contratransferência que “se instalaria pela influência 

do paciente” (Ibidem, p.28) implica conceber um processo no qual cabe ao analista 

reconhecer e dominar tais afetos. O modelo do químico, convocado pelo próprio Freud, 

viria como um ideal normativo diante das possíveis pequenas explosões de laboratório 

que não podemos jamais evitar dada a natureza da matéria com a qual trabalhamos. 

Notemos que o químico não faz parte aqui da dinâmica “molecular” dos experimentos, 

ele se posiciona como algo fora do campo explosível, apenas recebendo passivamente 

seus efeitos, ainda que possa ter parte nos desencadeadores das reações aí presentes.   

Como tratamos anteriormente, não é alheio ao posicionamento freudiano o 

reconhecimento da magnitude da questão da contratransferência, chegando a colocá-la 

como “um dos mais difíceis na técnica psicanalítica”. O prometido ensaio sobre o tema, 

que nunca chegará a ver a luz do dia, talvez tenha se embaraçado na própria natureza de 
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seus potenciais enunciados: um trabalho como este convocaria Freud a posicionamentos 

decerto com mais nuances que os presentes nos ditos Escritos Técnicos. Se suas cartas 

com Jung, Binswanger e Ferenczi denotam a sensibilidade freudiana ao tema, decerto 

destoam da estratégia retórica de amplificação da técnica analítica no início dos anos 

1910. Sobre um conjunto de correspondências de 1913 com Binswanger em torno das 

questões clínicas condensadas na noção recém-criada, Guyomard comenta:  

A discussão gira em torno de ‘o que você dá ao paciente’. Ele não 

hesita em admitir que ‘em algumas circunstâncias você tem que 

dar muito’. E o inconsciente? A ‘regra’ é clara, ‘nada’ deve ser 

dado ‘que venha diretamente do inconsciente do analista’. Deve 

sempre ser ‘expressado conscientemente’. Ele manifesta uma 

reserva em relação à espontaneidade inconsciente - a passagem 

pela consciência implica uma mediação necessária. Ele manifesta 

uma reserva em relação à espontaneidade inconsciente - a 

passagem pela consciência implica uma mediação necessária. Em 

ambos os lados, o risco é o controle do inconsciente. ‘Cada vez 

você tem que reconhecer e superar sua contratransferência para 

se libertar.’ (Ibidem. p.31) 

A posição freudiana, portanto, ainda que subordine de forma mais ampla os 

efeitos contratransferenciais à influência do paciente, condiciona sua instrumentalização 

um processo de mediação prévia da parte do analista. Ou seja, se há aí alguma mensagem 

a ser recebida pelo analista, no interior dos chiados transferenciais, esta não é límpida e 

cristalina, não se aconselhando “compreendê-la rápido demais”. Como é uma constante 

na obra freudiana, além de não negar a relevância clínica da presença deste fenômeno, o 

psicanalista abre espaço à interrogação em que medida o que se coloca pode ser efeito de 

uma atribuição intrusiva de elementos do próprio analista. Mas sua crença, ainda 

significativa no início desta etapa de seu pensamento, de que se poderia reconhecer e 

superar a contratransferência através da consciência, há de ser largamente questionada.  
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Ainda neste momento inicial, há ainda uma diferenciação importante aqui: da 

mesma maneira que temos na transferência um conceito que é reconhecido em conjunto 

com os obstáculos interpostos ao curso de uma análise, e não somente como um grupo de 

deslocamentos aliados da direção do tratamento, a noção de contra aqui pode designar 

tanto uma oposição como um tipo de acompanhamento. Nos termos de Guyomard,  

Ele está enfrentando a transferência, para contrariá-la e contrariar 

seus efeitos. Contra, como o contra-fogo contra o fogo e o contra-

veneno como remédio para o veneno. Contra também, mas no 

sentido de com e próximo. Não no rosto, mas em fase, como a 

contra-canção voltada para a canção, como a contra-dança, mas 

também o contra-pé. Com, acompanha a transferência, fica 

subordinado à transferência, para melhor ou para pior. Como lidar 

com isso? (Ibidem, p.15) 

Nesta via, a contratransferência desde seu momento de partida, é entendida como 

um eco mediado pela figura do analista à transferência, portanto, contíguo a esta, como 

um contra-movimento da mesma. Este entendimento inseriria a contratransferência como 

inerente à análise, portanto, não somente como um resíduo impuro da presença 

inconveniente do analista.  

Mas um passo a mais é possível, posto que há um movimento, próximo dos 

entendimentos da posição ativa do analista, presentes desde 1924, que se contrapõem e 

criticaram esta leitura: para além de uma abstração da figura do analista e “em nome da 

experiência do inconsciente”, tais teóricos entendem a contratransferência como “a 

transferência do analista; tem a mesma origem e a mesma fonte da transferência: o 

infantil”. Ou seja, ela daria a razão, a proporção do modo como um analista se implica 

nas análises que conduz: cada vez que os analistas são levados a repensar o significado 

de seu compromisso e seu envolvimento em um tratamento, a questão da 

contratransferência reaparece (Ibidem).  
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Entretanto, central ao tema da contratransferência, temos o fim dos anos 

quarenta marcando um momento de virada nos discursos acerca do seu lugar no interior 

do tratamento. Estes afetos e representações do analista, assim como seus estados 

corporais correlatos – que emergiam prioritariamente como um empecilho, mais ou 

menos incitados pelo contato com um dado paciente, enquanto restos inconvenientes ao 

livre curso da transferência – darão lugar a uma nova função a partir das introduções de 

Paula Heimann e Annie Reich.  

Em 1949, foram ministradas duas palestras, uma de Paula 

Heimann e outra de Annie Reich, ambas sobre 

contratransferência. Em ambas, fica claro que, entre a perspectiva 

de Freud, que vê o analista como espelho e cirurgião, e a 

perspectiva de análise mútua de Ferenczi, busca-se um terceiro 

caminho, que renderia relato do que Freud designa como a 

apreensão do inconsciente do paciente pelo inconsciente do 

analista. A resposta emocional da analista, seus sentimentos, 

correspondem para Paula Heimann a essa ‘influência na 

sensibilidade inconsciente’ do analista sobre as produções do 

paciente (P. Heimann, 1950, p. 81-82). Essa compreensão 

sensorial não se limita, portanto, à recepção de efeitos emocionais 

(KAHN, 2003, p.582) 

Portanto, é a partir de Heimann que a contratransferência seria catapultada à 

condição de ferramenta genuína de leitura de uma possível comunicação inconsciente 

entre paciente e analista. Como um “instrumento de pesquisa”, ele permitiria ao analista 

aperceber em si o que seria resultado dos processos psíquicos de outrem, uma equação 

um tanto obscura.  

No que concerne a Annie Reich, por sua vez, o trabalho se centra justamente ao 

modo como a atividade inconsciente do analista realizaria uma percepção gestáltica do 

material do paciente. Em outros termos, “o analista pode observar que a apreensão do 
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material do paciente vem de repente, dando a impressão de algo vivido passivamente – 

‘acontece’ – e como se viesse de dentro dele até” (REICH, 1951, p.26). A 

contratransferência seria a responsável por tais efeitos, dado que ela seria definida como 

a forma pela qual o paciente se insere na vida analista como um objeto que mobiliza os 

desejos e conflitos infantis deste. Para Reich e Heimann, portanto, o analista teria como 

que um inconsciente transparente ou mesmo como se não tivesse inconsciente 

(URTUBEY, 1989), ou ainda, como se seu inconsciente tivesse sido expurgado em sua 

análise, não mais restando a este que escuta um estatuto falível ou mesmo enviesado, 

parcializado em sua existência. Nada menos analítico que a elevação do homo analyticus 

a um ideal supra-humano. 

 

 

3.1  O corpo contratransferencial: o risco da colonização da escuta 

 

E é no interior deste ambiente que um conjunto de discursos sobre o corpo do 

analista se faz presente. A questão aqui é como compreender, por exemplo, o efeito de 

um súbito e insistente estado de sonolência que acomete um analista diante de um dado 

paciente: seria este sono uma defesa do analista diante de algum tema ou alguma 

impressão consciente ou inconsciente que lhe causa incomoda em alguma medida? Seria 

este sono um efeito do modo de estabelecimento de laços próprios deste paciente, sendo, 

portanto, um recado de algum elemento não imediato nas impressões do analista? Seria 

simplesmente um desinteresse do analista diante do que lhe traz esse paciente?  

Ora, um ponto de partida na análise dessas questões é o de que o corpo é visto 

essencialmente como um agregado de respostas somáticas que de forma involuntárias e 

imprevisíveis apresentariam seus efeitos em uma dada análise. E é neste sentido que é ao 
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lado de uma tradição da noção de corpo derivada da démarche freudiana, mais que da 

noção lacaniana, que as reações corporais do analista serão descritas e teorizadas. 

Portanto, como este corpo responde nas fronteiras entre o orgânico e o somático. 

Tomemos as palavras de Célérier acerca deste corpo que responde às moções 

contratransferenciais: 

Como podemos ver, em certo nível, o que tenho a dizer sobre o 

corpo do analista diz respeito principalmente às suas emoções, 

seus afetos. Ou seja, sua contratransferência, na medida em que 

se articula com a transferência. A auto-análise deve atuar 

permanentemente para contê-la dentro de limites onde não seja 

prejudicial. Mas, em um nível mais arcaico, nosso corpo está fora 

de controle. Ele é quem nós somos. Nossa psique está enraizada 

lá e continua a deixar sua marca nela. [...] Eu desenvolvi em outro 

lugar a importância de constituir um envelope comum e uma área 

de jogo para o processo analítico se desenvolver. Deste campo, 

nosso corpo é um elemento constitutivo (2013, p.26) 

Ora, nenhuma novidade que o corpo seja posicionado aí como um elemento 

constitutivo de uma análise. Entretanto, o risco de sua associação com a noção de 

contratransferência está na implicação de que as reações somáticas poderiam dar acesso 

a temas e conteúdos pouco, ou ainda “não simbolizados”. A junção de uma teoria dualista 

do corpo – portanto, incongruente com o recorte epistemológico da descoberta freudiana 

– a uma teoria da comunicação intersubjetiva nos moldes da presente na solidificação do 

conceito de contratransferência por Reich e Heimann é responsável por dar luz a um 

grupo significativo de escritos acerca do corpo do analista. A soma de tais fatores reduz 

a dimensão corporal do analista a um receptáculo de mensagens e insights quase 

clarividentes de elementos não reconhecidos na cena analítica.  

Pratt, nesta linha, entende que tais “manifestações contratransferenciais 

permitem o acesso a aspectos encerrados do funcionamento psíquico do paciente e, em 
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particular, constituem para o analista uma possibilidade de sentir o que o paciente não 

sente” (2004, p.1736). O sentir entraria aqui como uma modalidade de afecção pura e 

dotada de inteligibilidade imediata. O analista responderia pelo paciente, teria em si os 

efeitos do que viria do outro, e que lhe seria próprio. Rabain, um pouco mais comedido, 

argumenta que o “uso da contratransferência não só possibilita explorar as áreas que 

permanecem inacessíveis no psiquismo de pacientes que sofrem de identidade ou 

narcisismo, mas também oferece uma saída possível do que está sendo amarrado mais 

íntimo entre os dois protagonistas no trabalho” (2004, p.1743).  

É nesta toada que teremos trabalhos próximos da psicossomática a propor 

tendências de significação mais ou menos restritos de efeitos somáticos no analista. Joyce 

McDougall (1982, 1989, 2011) é decerto uma das psicanalistas mais relevantes a atentar 

para as expressões somáticas que ocorrem no interior da contratransferência. Em seus 

casos relatados, encontramos desde a “dificuldade associativa, colapso ou mesmo 

paralisia de pensamento, sensação de cansaço, constrangimento físico, luta contra o sono, 

até mesmo adormecer” (Ibidem, p.1744) como reações experienciadas pela analista. 

Fenômenos comuns à prática cotidiana, mas que a autora busca localizar no contexto do 

conjunto de termos de cada análise. Quer o enfoque fique nos distintos modos de conflitos 

e estruturas dos pacientes presentes na cena analítica, quer nas expressões somatoformes 

do analista, o risco de produzir um código fundamental que decifre e colonize a 

experiência analítica está presente.  

Em um interessante artigo de Natalie Dumet temos um exemplo deste risco. 

Após uma consideração sobre as possíveis presentificações corporais do analista, que 

incluem desde o olhar amestrado a se mostrar franco e honesto, até a risada não-narcísica 

ou ainda às lágrimas bem situadas atrás do divã, ela ilustra alguns fragmentos de análises 

nas quais teve manifestações somáticas na sessão, e que a surpreendeu significativamente.  
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 Com Christiane (Dumet, 2004, 2013), foi uma sensação de 

desequilíbrio, como uma vertigem, que me obrigou a fazer uma 

torção leve e rápida do busto para me endireitar, para evitar uma 

queda temida. Mesmo aquele instalado em uma poltrona sólida, 

não havia absolutamente nenhum risco de colapso. Com Leïla 

(Dumet, 2011), ocorreram dois episódios recorrentes e 

particularmente dolorosos de letargia, sonolência, desconforto 

psíquico e somático, que ocorreram em duas fases distintas da 

psicoterapia (DUMET, 2013, p.32) 

Precisamos aqui reconhecer que, a despeito das potenciais críticas às premissas 

técnicas e teóricas, a descrição clínica destes efeitos somáticos demandou de Dumet uma 

“coragem freudiana” que podemos nomear raros nos relatos psicanalíticos, com um 

acréscimo para temas tão sensíveis. Feito que se torna colossal se tomamos como 

referência os meios lacanianos, nos quais minguam relatos de não-sucessos analíticos ou 

da implicação desidealizada do analista em sua escuta. E é aí que surge os primeiros 

momentos dos efeitos sobre seu trabalho, como esta segue:  

A embaraçosa surpresa veio acompanhada de sentimentos de 

vergonha (de ter falhado no plano somático e psíquico), de culpa 

(de ter falhado no plano técnico), de desconforto interno, era 

preciso admitir que essas expressões somáticas estavam cada um 

na origem de um trabalho psíquico, intenso e no final fecundo, na 

medida em que permitiu (se não me obrigou de minha parte) uma 

descentralização bem-vinda no trabalho terapêutico (Ibidem, 

p.34) 

Do reconhecimento de tais efeitos somáticos à tomada de seu corpo como um 

teatro interno no qual momentos significativos da análise de cada paciente encontrariam 

seus ecos, há um salto significativo, fruto da junção teórica que vimos acima.  

E por tal via, a interpretação que daí decorre é a de que “do ponto de vista da 

transferência-contratransferência, houve uma atualização no espaço terapêutico” (Ibidem, 
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p.33), no caso de Christiane, dentro do qual seu desequilíbrio/vertigem viria ecoar 

momentos significativos da separação “mãe-bebê” vivida por Christiane logo após seu 

nascimento devido à descompensação psiquiátrica de sua mãe. Desequilibrada, sem chão 

e quase sem cabeça. Dumet percebe, por sua vez, que tal efeito possa responder por uma 

identificação sua frente aquela. Em seus termos, uma “ ‘contra-identificação projetiva’28, 

responsável por essa identificação massiva com o objeto materno como interiorizado pelo 

paciente e com o qual um movimento transferencial fusional também foi duplicado” 

(Ibidem, p.34).  

No caso de Leïla, a sonolência experimentada ganha um outro contorno, dado 

que aparece em um momento daquela análise que podia bem ser definido como estagnado 

e repetitivo. As dificuldades diante do caso – não desconhecidas a um praticante não 

empedernido, retomando os termos lacanianos – a fizeram ter diversos pensamentos de 

interromper aquela análise cada vez mais sonolenta (para a analista, no caso).  

Se esse episódio somático veio convocar, atuar e encenar, aqui 

novamente no espaço terapêutico, certos aspectos do vínculo e da 

problemática mãe-filha, permitiu ainda mais trazer à luz um 

episódio traumático na vida da paciente. Leïla, até então mantida 

profundamente enterrada, adormecida no fundo dela, ou seja, o 

toque sexual noturno do irmão sobre ela na adolescência - toque 

no qual sua mãe havia de fato fechado os olhos, sacrificando ali a 

primeira de suas filhas às agressões incestuosas da puberdade de 

seu filho mais velho, em uma provável repetição de sua própria 

história de vida (Ibidem, p.35) 

A leitura de uma repetição da sonolência da analista com a sonolência da mãe 

da paciente é uma construção que segue a cartilha do entendimento do corpo do clínico 

 

28 Termo extraído de Grinberg, 1962.  
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como um receptáculo de elementos ainda não verbalizados no interior do tratamento. Não 

há necessidade de realizar esta aproximação, nem mesmo é preciso recorrer ao argumento 

de que tais efeitos somáticos teriam alguma relação de contiguidade, ou de consecução 

com o relato que se seguiria.  

Pois neste ponto, poderíamos introduzir uma série de outras questões: não 

poderia esta sonolência, não rara em momentos de estagnação do tratamento, estar 

relacionada com a falta de movimento da própria análise? Não poderia a sonolência ter 

sido desencadeada por conteúdos daquela análise que eram difíceis à analista, ou ainda, 

como uma reação à estagnação da análise frente a uma idealização da própria analista 

acerca de seu ofício? Ora, tal estagnação não poderia estar relacionada justamente a este 

momento de resistência presente nos instantes de virada de uma análise, que 

reiteradamente acompanham a emergência de novas associações e narrativas 

significativas? Não poderia ainda a sonolência da analista ter sido determinante na 

emergência desta narrativa específica, como um significante presentificado em seu corpo 

que facilitaria no interior da transferência a associação com a sonolência da mãe em seu 

passado?  

Muitas são as possibilidades de entendimento do fenômeno aí presente. Decerto 

aglutinar os significantes que circulam nesta vinheta clínica em relações lógicas de 

implicação ou consecução, baseado especialmente em relações de analogia – a repetição 

do sono, por exemplo – depende dos pressupostos tratados anteriormente, e tem como 

consequência indireta a recusa da tematização do corpo do analista por teóricos que não 

compartilham dos mesmos eixos teóricos.  

Eric Laurent (2002) aponta este uso da contratransferência como um estranho 

paradoxo no qual teríamos, na atualidade, a tentativa de produzir um “terceiro concebido 

como a unidade ou a continuidade do analista e do analisante. Como uma modalidade de 
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tornar Um o laço transferencial” (LAURENT, 2002, p.29) . A produção de uma espécie 

de co-pensamento, termo cunhado por Widlöcher, viria como um avatar da não renúncia 

do sujeito analista a um gozo. “A auditoria com gozo generalizado, o paraíso analítico: 

IPA International paradisiacal association” (Ibidem, p.34). Se neste ponto a crítica de 

Laurent, eminente figura no movimento lacaniano, ganha um tom cômico, é preciso 

determinar a que ela se refere.  

Como veremos, dentro da própria obra de Lacan há espaço para uma noção de 

contratransferência que não seja apenas a da proscrição e do rebaixamento a um efeito 

ludibriante e imaginário. Entretanto, se aqui podemos bem delimitar, a crítica de Laurent 

está não no reconhecimento de tais efeitos, mas na produção de uma narrativa única e 

unificante, sem mediações entre o que se passa do lado do analista e do analisante.  

Dumet, momentos antes de concluir que o corpo do analista serviria como um 

“aparelho vivencial” supostamente deslocado de um “aparelho de pensamento”, 

retomando aqui de forma retorcida o dualismo cartesiano, traz um interessante 

posicionamento sobre o que extrair de tais extratos clínicos. Diante da questão “quanto 

ao potencial sentido/não-sentido [sens/non-sens] e interpretação a ser dado a essas 

expressões” (2013, p.35), ela aposta que haveria uma resposta plural, ainda em processo 

de construção, a menos que se aposte em um “modelo psicanalítico excluindo o corpo e 

suas expressões dos possíveis destinos pulsionais do humano”. A experiência somática 

contratransferencial, portanto, viria como um dos elos associativos [maillons associatifs] 

através dos quais “tanto o trabalho de elaboração do clínico, como o trabalho 

perlaborativo dos pacientes poderiam advir” (Ibidem, p36). Afirmação que não 

refutamos, ainda que possamos criticar as bases nas quais a autora sustenta enunciados 

vizinhos a este. Como veremos nos próximos capítulos, é na busca de um modelo para a 

compreensão clínica de fenômenos como estes que nosso trabalho se foca.  
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De momento, podemos dizer que é suficiente compreender que a não recusa ao 

reconhecimento dos efeitos somáticos experimentados em si já é um trabalho 

significativo ao psicanalista, ainda que esbarre em idealizações acerca da infalibilidade 

de seu ofício – sendo o corpo, em seu estatuto mortal e incontrolável um dos símbolos 

dos limites deste. Que possamos aqui ver o “compromisso do terapeuta” (DESCHAMPS, 

2004) na apercepção e tematização dos efeitos globais presentes nas análises que conduz, 

no que estas têm de mais potencialmente transformadoras, não exclui ainda os 

condicionantes de tais eventos como algo significativo. Que se reconheça o “sono” como 

parte de uma análise, não fecha a questão de como incluir este fenômeno em seu contexto. 

Do sono que marca uma questão do analista (corpo inconveniente) ao sono que diz de 

complexos não verbalizados do paciente (corpo receptáculo), encontramos ainda uma 

terceira via, com significativos conexões com o que veremos a seguir.  

François Villa sustenta que o campo da sugestão, do poder de influência que a 

pessoa do analista exerceria sobre o paciente é algo difícil de ser negado enquanto 

elemento presente em nossa prática, entretanto, também entende ser “inegável que o 

psicanalista reluta em conceber que a pessoa do paciente exerce uma influência real 

sobre ele e isso mesmo sabendo que o paciente, ao falar, está fazendo tudo o que pode 

para obter, no ‘aqui e agora da sessão’, a satisfação de seus desejos” (2013, p.41). O 

reconhecimento desta influência e de que este efeito possa estar em uma zona de 

indeterminação experiencial parece-nos central aqui.  

A fala do paciente submetida à regra da associação livre 

compromete-se, sob o constrangimento da repetição que a anima, 

no caminho da lembrança até esse umbigo onde se ouve o 

desconhecido daquilo que o determina. Esse resto em potência 

espera que a palavra o ponha em ação no presente da transferência 

e o realiza neste objeto da transferência onde toda a sua atualidade 

é compreendida. Podemos aceitar a ideia de que, pela ação de sua 
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palavra, um sujeito pode modificar outro sujeito – aí reside a 

própria possibilidade de tratamento psíquico. Mas parece mais 

difícil extrair a consequência que, no entanto, é essencial: o 

psicanalista pode ele mesmo ser modificado pelas palavras do 

paciente, é claro, mas também somaticamente (Ibidem, p.42) 

A leitura de Villa parece indicar para uma dimensão dos efeitos sobre o analista 

que estariam além da dicotomia de que um efeito em análise teria sua inteligibilidade 

plenamente situada de um lado ou outro. Que seja uma questão do analista, que seja do 

paciente, parece uma direção secundária neste encaminhamento da noção de 

contratransferência. Que uma reação somática do analista lhe possa causar surpresa, torna 

tal evento algo que poderíamos dotar uma relação de analogia com a noção freudiana de 

“ideias incidentes” (em alemão, Einfälle), ideias ou sensações que veem “do nada” e, 

consequentemente, teriam no trabalho analítico espaço para a restituição de suas teias 

causais.  

A proposta aqui é ainda mais interessante: teriam tais efeitos que emergem no 

corpo do analista algo que ver com não ditos e aspectos não realizados do próprio discurso 

do analisante. Mais que apelar a uma instância que toca em uma forma de mistificação da 

cena analítica, a via tomada de Villa – em continuidade com autores como Fédida, Le 

Poulichet e Guyomard – tem o mérito de não reduzir o estatuto indeterminado que 

elementos que bordeiam a fala do paciente assumem em uma dinâmica transferencial.  

Este ponto nos lança a retomar a proposta lacaniana à noção de 

contratransferência.  

 

 

4. A contratransferência da implicação ao desejo de analista: ecos lacanianos ao 

corpo do analista 
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Em Quem tem medo da contratransferência?, Patrick Guyomard (2011) retoma 

as possíveis inscrições do conceito na obra lacaniana. De partida, este nos lembra que no 

interior de um certo lacanismo – não alheio ao cenário brasileiro, ressaltamos – tendemos 

a definir a contratransferência essencialmente como um resíduo do imaginário do próprio 

analista, e assim proscrevê-la terminantemente, na via do “ruído inconveniente” a ser 

reconhecido e dominado. Entretanto, se o tomamos a partir do inconsciente do analista, 

não faria sentido recusá-lo, posto que nada nos tornaria imunes a seus efeitos, nem a 

retirada do analista, pela via de seu silêncio, nem qualquer intervenção ativa.  

Clinicamente, temos que ir mais longe. Muitas curas não podem 

ser realizadas sem que o analista se engaje nelas. É fácil distinguir 

a pessoa e a função do analista; é necessário na teoria, mas difícil 

na prática. Isso inevitavelmente os enreda. Podemos reduzir o 

analista à sua função sem idealizar e dessexualizar o analista? É 

mais o lugar da contratransferência do que sua negação – sua 

negação – e seu apagamento que estão em questão aqui (2011, 

p.59) 

Reduzir o analista a sua função, recusar sua pessoa, sua história, sua erótica, é 

também descarná-lo em prol de uma função lógica abstrata e idealizada. Teoricamente 

podemos e fazemos este recorte, bem situado metodológica e epistemologicamente, de 

modo a tratar dos eixos estruturantes que amparam a direção do tratamento. Mas, como 

bem aponta Guyomard, há algo da prática que escapa a tal redução e que merece atenção.  

Podemos dizer que Lacan não recusou definitivamente a contratransferência 

como o farão muitos de seus partidários, mas antes a posicionou como uma questão a ser 

especificada em seu habitat próprio. Assim como definirá a transferência “como a 

encenação/atualização [mise en acte] da realidade do inconsciente” (1963-1964 [1985], 
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p.139), colocando, portanto, o analista como fazendo parte íntima da própria dinâmica 

inconsciente, a contratransferência viria como uma espécie de efeito deste mise en acte.  

E é justamente nessa trilha que Guyomard propõe retomar o freudiano 

Observações sobre o amor de transferência como um ensaio sobre a contratransferência 

e ponte para a configuração lacaniana do conceito. 

Elas lidam com o inevitável constrangimento diante do que aqui 

se apresenta como ‘amor’. É impossível contestar sua realidade e 

autenticidade, pois, com ela, é o inconsciente, a sexualidade, o 

infantil e o instintivo que estão lá. Todo o argumento de Freud diz 

respeito ao inelutável poder de transferência e à dificuldade do 

analista em lidar com ele. Se o amor transferencial é uma 

resistência a ser superada, então a contratransferência como o 

contra-amor transferencial do analista, a contra-resistência, 

também deve ser dominada. [...] Mas, se o analista deve 

completar a ‘tarefa médica’, ele deve tanto reconhecer o 

inconsciente na transferência quanto superar seu envolvimento 

contratransferencial inevitável a fim de recuperar seu desejo de 

analista (2011, p.33) 

A menção ao desejo de analista como o que decantaria de uma superação da 

tomada contratransferencial, se por um lado marca um descolamento possível destes 

efeitos inevitáveis, por outro, surge como um elemento introduzido posteriormente na 

equação, como o “que, em última instância, opera na psicanálise” (LACAN, 1964 [1998], 

p.867). O desejo de analista, enquanto um desejo de pura diferença, não se presentifica, 

como nenhum desejo, fora de uma dialética, ainda que os termos integrantes deste 

processo precisem se reposicionados. E é justamente aí que o desejo DO analista se faz 

presente.  

Retomar a via deste desejo do analista, um desejo que sustenta a prática 

psicanalítica e do qual podemos retraçar sua história e mesmo localizar sua fonte 
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inaugural, com certa licença poética, no próprio desejo freudiano e sua sede pela verdade. 

Então segue Guyomard:  

Devemos entender o ‘desejo do analista’ tendo como pano de 

fundo o que realmente e historicamente foi o desejo do fundador 

[Freud]. Não podemos pensar na transferência sem envolver nela 

o desejo do analista. ‘Por trás do chamado amor transferencial [...] 

está a afirmação da ligação entre o desejo do analista e o desejo 

do paciente [...] está o desejo do paciente sim, mas no seu 

encontro com o desejo do analista’ (2011, p.54) 

A menção ao Seminário XI aí presente faz eco justamente a um dos momentos 

iniciais da obra lacaniana e do qual podemos extrair importantes considerações sobre os 

fatores que estão em jogo neste compósito de desejos e endereçamentos transferenciais. 

Em Intervenção sobre a transferência (LACAN, 1951 [1998]), Lacan sustenta como um 

dos fatores centrais à transferência de Dora o desejo do analista Freud.  

Que é pois, afinal, essa transferência cujo trabalho Freud diz, em 

algum lugar, ser invisıv́el	por trás do progresso do tratamento, e 

cujos efeitos, aliás, ‘escapam à demonstração’? Não nos será 

possível considerá-la aqui como uma entidade inteiramente 

relativa à contratransferência, definida como a soma dos 

preconceitos, das paixões, dos embaraços e até mesmo da 

informação insuficiente do analista num dado momento do 

processo dialético? Porventura o próprio Freud não nos diz que 

Dora poderia ter transferido para ele o personagem paterno, se ele 

fosse tolo o bastante para acreditar na versão das coisas que lhe 

fora apresentada pelo pai? (Ibidem, p.224) 

A contratransferência aqui definida como uma soma de preconceitos, paixões, 

embaraços, até mesmo pelo “não saber todo” do analista no princípio de sua escuta, é 

inscrita como um solo no qual se estabelecerá a própria transferência. Mais ainda: a 

conceituação sustentada aqui por Lacan é que esse ponto de partida, nas fronteiras do 
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estabelecimento do campo transferencial, viria induzir esses mesmos efeitos. Poderíamos 

aqui questionar o que seria então um princípio, um ensaio de análise, ou seja, os encontros 

que estão no entorno do enlace transferencial, desprovido de preconceitos, paixões, e um 

saber insuficiente sobre o paciente. Uma cena decerto impossível fora de uma idealização 

do analista neutro e assepsiado que só a negação da realidade do inconsciente poderia 

produzir.  

A contratransferência aqui reconhecida por Lacan como parte da instauração 

primordial de uma análise teria, assim, como fundamento a noção de que “o desejo seria 

o desejo do Outro”. Esta por sua vez é acompanhada da leitura correlata de que “o 

analisante regularia seu desejo a partir do de seu analista – pelo menos o que ele pensa 

que apreende. Daí o lugar da neutralidade dialética e da não-ação positiva.” 

(GUYOMARD, 2011, p.42). E justamente no programático Função e campo, ao 

comentar esta leitura da análise de Dora, que Lacan a reitera e reposiciona como parte 

integrante da cura analítica.  

Quando os preconceitos do analista (isto é, sua contratrans-

ferência, termo cujo emprego correto, para nos satisfazer, não 

poderia estender-se além das razões dialéticas do erro) o desvir-

tuam em sua intervenção, ele logo paga o preço disso através de 

uma transferência negativa. Pois esta se manifesta com força 

tanto maior quanto mais uma dada análise tenha comprometido o 

sujeito com um reconhecimento autêntico, e habitualmente se 

segue a ruptura (1953 [1998], p.306) 

Os ditos preconceitos, assim como outros avatares desta razão dialética do erro, 

conscientes ou não, inerentes ao analista, mais que serem evitados ou temidos, posto que 

são irremediáveis, devem ser tratados de modo a não desvirtuar decisivamente o analista 

em sua intervenção. Como resume Guyomard:  
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A contratransferência é um fenômeno inevitável. Não o 

reconhecer é reprimi-lo. É uma parte essencial do pensamento 

clínico, da reflexão clínica, de um analista. É o sinal e a pista, a 

manifestação e o sintoma do envolvimento consciente e 

inconsciente do analista no tratamento. Efeito e contra-efeito da 

transferência do paciente, às vezes também é a causa dos efeitos 

de transferência para o paciente. Os sonhos podem responder e 

até interpretar a ‘contratransferência’ do analista. É também dizer 

que é feito dos desejos – e resistências – do analista (2011, p.55) 

Em outros termos, podemos dizer que a recusa ao reconhecimento destes efeitos, 

teriam como resultado um fechamento da chamada dialética do erro, cujo movimento em 

si traz a possibilidade do analista de fazer algo com tais elementos, usá-la para que domine 

cada vez menos a cena, ou ainda, encontrar o fio condutor de uma interpretação que 

relance o tratamento e permita ao analista sair do lugar.  

É neste contexto que Lacan, logo em seguida, fará duras críticas ao uso do 

conceito pelos seus coetâneos. A psicanálise anglo-saxã, como vimos, na esteira das 

reconfigurações operadas por Heimann e Reich, expandirá a categoria de 

contratransferência a uma das principais ferramentas do dispositivo analítico. Lacan visa 

restringir este uso impróprio e abusivo do conceito, e isso em nome da implicação dos 

analistas em suas escutas. Tomar a contratransferência como cristalina, assim como seu 

exato oposto, como algo externo ao campo transferencial, são duas formas do praticante 

tirar seu corpo fora.   

A “impropriedade conceitual” denunciada por Lacan está justamente neste 

“efeito de fuga que se trata no pensamento do praticante. A falsa consistência da noção 

de contratransferência, sua popularidade e as fanfarronadas que ela abriga explicam-se 

por servir de álibi: o analista furta-se de considerar a ação que lhe compete na produção 

da verdade.” Ora, além da recusa a pensar a intervenção do analista a partir de sua 
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contratransferência, Lacan aqui deixa claro que o uso imediato deste fenômeno teria como 

função a deserção do analista de tomar uma posição da parte que lhe cabe, consciente e 

inconscientemente, no estabelecimento da cena analítica.  

Em A direção do tratamento e os princípios de seu poder, já referenciada aqui, 

temos em seu parágrafo inaugural uma crítica aos seus contemporâneos, em tom 

marcadamente irônico, que cabe ao nosso tema.  

Que uma análise traga consigo os traços da pessoa do analisado, 

fala-se disso como se fosse óbvio. Mas acredita-se dar mostras de 

audácia ao manifestar interesse pelos efeitos que nela surtiria a 

pessoa do analista. É isso, pelo menos, que justifica o frêmito que 

nos percorre ante as expressões em voga sobre a contra-

transferência, o que sem dúvida contribui para lhes mascarar a 

impropriedade conceitual: pensem na altivez de espírito de que 

damos testemunho ao nos mostrarmos feitos, em nossa argila, da 

mesma daqueles que moldamos (1958 [1998], p.591) 

A crítica corrosiva aqui presente não é necessariamente sobre os fenômenos 

contratransferenciais, mas à redução do debate acerca da mola do tratamento, do que 

opera em sua eficácia, à pessoa e ao ser do analista. Como tratamos acima, a censura 

lacaniana, se bem posicionada, é contra a ideia de que o analista curaria apenas por aquilo 

que é, pela sua presença em si. Ou antes, na contraposição ao então recém-publicado A 

presença do analista, de Sacha Nacht, a crítica se centra na proposição de que sua pessoa 

e seu ser teriam uma prevalência na cura frente ao que se diz e se faz (LACAN, 1958 

[1998]).  

Entretanto, ressaltamos, em concordância com a letra lacaniana, que é 

justamente no enfoque deste processo de “pagamento” e inclusão-exclusão da pessoa do 

analista na operação analítica que algo do desejo de analista poderá advir. Em seu 

Seminário VIII que teremos uma definição mais precisa deste conceito. Aí encontramos:  
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Abordando a questão da transferência, eu o fiz pelo lado do 

analista. O que não significa, no entanto, que eu dê ao termo 

contratransferência o sentido em que este é comumente aceito, de 

uma espécie de imperfeição da purificação do analista na relação 

com o analisado. Muito pelo contrário, entendo por 

contratransferência a implicação necessária do analista na 

situação de transferência, e é isso, precisamente, que faz com que 

devamos desconfiar deste termo impróprio. Trata-se, na verdade, 

pura e simplesmente, de consequências necessárias do próprio 

fenômeno da transferência, se o analisarmos corretamente (1960-

1961 [1992], p.246 – grifo nosso) 

Se Lacan aparentemente há aí uma inversão da ordem de determinação entre 

transferência e contratransferência, sendo agora a segunda instada pela primeira, esta 

ilusão se dissolve quando compreendemos que desde o princípio, não haveria para este 

um encontro entre “duas pessoas”, uma situação intersubjetiva na qual cada um pudesse 

apresentar sua presença de modo equivalente. A “disparidade subjetiva” propiciada pele 

campo transferencial, por sua vez, não nos impede de tomar as primeiras considerações 

sobre as preconcepções do analista, como um movimento centrígufo deste mesmo 

processo.  

A “impropriedade do termo”, mencionada por Lacan, estaria no fato de que a 

contratransferência seria nomeada a partir desse gegen cuja polissemia facilitaria muitas 

das derivas criticadas deste conceito. A noção de implicação do analista aqui convocada 

está na esteira do que entendemos como a medida na qual um analista se apropria dos 

efeitos produzidos no campo transferencial, incluindo aqui seus efeitos somáticos. Que a 

transferência do analisante, no encontro com o desejo do analista, esteja na base da 

situação analítica, é a isso que tal noção responde.  

Este reposicionamento eleva a contratransferência a uma categoria mais 

relevante do que como usualmente a tratamos. Ainda que se possa criticar, corrigir e 
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denunciar seus excessos no plano teórico, ou ainda regular seus ecos como parte da 

formação analítica, tomá-la como a implicação do analista, por esta via, é conceituá-la 

nos modos como a verdade toca o próprio analista.  

O nome que ele [Lacan] dá à transferência é o sujeito suposto 

saber. Do lado do analisante, este supõe que o analista sabe e, no 

mesmo movimento, que existe um sujeito do saber. Impossível 

para ele supor um saber inconsciente sem, ao mesmo tempo, 

assumir que um sujeito o sabe. [...] Do lado do analista, sua 

própria transferência o leva a ser, a acreditar em si mesmo, a se 

tornar o sujeito suposto saber. Ele acredita nisso, ele adere a isso, 

ele lhe dá consistência. Ele sabe – isso se chama 

contratransferência ou transferência. E, às vezes, é. Seu desejo 

como analista, seu desejo de analista lhe permitiria então que ele 

não acreditasse em si mesmo, o sujeito desse saber. Esse desejo 

não se relacionaria tanto ao saber, mas ao laço do sujeito ao saber. 

Por sua vez, também representaria o inconsciente como um saber 

sem sujeito (GUYOMARD, 2011, p.73-74) 

É justamente esta implicação, que permitiria ao analista, em sua transferência, 

estabelecer uma suspensão do julgamento de si, da certeza do fenômeno em si, de 

compreender rápido demais os eventos presentes no interior de uma dada análise. O 

desejo de analista, assim nomeado, é um desejo transmitido, mas também criado no que 

cada análise produz de singular, é um desejo que justamente permite ao praticante não 

“se identificar com o sujeito do saber, mas com o objeto do desejo” (Ibidem, p.75).  

Se o desejo do analista poderia se incluir como uma espécie de “conceito 

regulador” da possibilidade de o analista conduzir cada cura no que esta tem de irredutível 

em seus termos, na radicalidade da unicidade de cada percurso diante do enigma do 

desejo, poderíamos aqui incluir os fenômenos corporais como uma ponte de modulação 

desta própria implicação.  
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A metáfora da caixa de ressonância, também utilizada pelo próprio Lacan, ganha 

aqui outros matizes. Se ela surge no contexto da crítica da análise didática como uma 

experiência branda do inconsciente na qual aquele que a realiza estaria da posse de um 

instrumento, “como a caixa de um violino do qual, aliás, ele possui as cordas”, no 

percurso que aqui realizamos poderíamos torcer esta alegoria lacaniana e trazer os 

fenômenos somáticos contratransferenciais como pertencentes a este espaço de 

ressonância no qual ecoa as cordas que não estão na posse nem de um, nem de outro. É 

justamente ao se deparar com estes fenômenos e sustentar sua indeterminação fundante 

que o desejo do analista, como um desejo de pura diferença, poderá estar presente.  

A ressonância, como fenômeno acústico, teria ainda a particularidade de 

responder por uma aproximação entre elementos que, aptos a vibrar na mesma frequência, 

mutuamente se instigariam. Nesse sentido, podemos dizer que diante de uma resposta 

somática no analista, é de sua implicação que virá tanto a disposição a reconhecer o 

campo de indeterminação aí presente, como reconhecer-se parte íntima e integrante deste 

“encontro na mata”, para retomarmos a terminologia da antropologia perspectivista, que 

coloca em cena as próprias referências estáveis de ordenação de seu mundo.  

Reconhecer e dar espaço ao corpo no que ele responde como uma caixa 

enigmática de mensagens a serem escutadas e no qual se é convocado a se posicionar, é 

justamente o que nega tanto a leitura do corpo como um receptáculo, quanto a do corpo 

como sede de impurezas à pretensa escuta assepsiada. Poderíamos dizer mesmo, que 

reconhecer estes fenômenos corporais é o que daria a métrica de um posicionamento 

implicado na transferência.  

 

*** 
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Ao passarmos, neste capítulo, da aproximação da dimensão corporal com a 

categoria de pessoa do analista, assim como suas ligações com uma certa discursividade 

sobre a técnica corporal do analista até chegarmos na sua complexa articulação com a 

noção de contratransferência, podemos dizer que justamente é a presença deste corpo que 

modula antecipadamente o estabelecimento do campo transferencial, ao trazer consigo 

das marcas de uma história, de uma inscrição sociopolítica, mas que também afeta e é 

afetado, no que de mais incontrolável poderíamos conceber, desde os primeiros ensaios 

de uma análise.  

A possibilidade da experimentação de efeitos no corpo fora de uma chave 

privada, portanto, da noção de corpo como propriedade individual, sem que com isso 

restrinjamos apressadamente este elo associativo, abre espaço significativo para a 

emergência de uma experiência produtiva de indeterminação na qual um desejo de pura 

diferença possa se afirmar na contingência de cada encontro analítico. A suspensão, ainda 

que ideal, da sua função pessoalística, assim como da sua função sujeito, na vertente do 

semblante de objeto a que anima o discurso do psicanalista, implica também uma 

suspensão da crença na relação não mediada pelo próprio corpo – crença esta que, ainda 

que informados pela subversão da própria teoria psicanalítica, não nos é distante das 

vivências ordinárias.  

Pode-se ainda extrair dos rastros deste capítulo, um efeito produzido pela 

determinação dos aspectos do corpo do analista nas fronteiras transferenciais: falamos 

aqui de uma torção nas apropriações idealizadas do nosso ofício. Acreditar que o corpo 

deste que escuta seja extraível, expurgável da cena, seja em seus atributos pessoais, suas 

marcas sociossimbólicas ou nos efeitos somatoformes aos quais este é convocado, é 

acreditar que possamos assepsiar a cena analítica de elementos estruturantes na 

constituição das bordas do campo transferencial.  
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Portanto, nesta acepção da noção de corpo do analista, podemos dizer que é a 

presença de um corpo que particulariza este que está adiante  
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9. VARIANTES DA PRESENÇA-PADRÃO DO ANALISTA 

 

 

No capítulo anterior, nos deparamos com uma dimensão do corpo do analista 

que se presentifica nas fronteiras do campo transferencial: corpo que marca a presença de 

uma pessoa ali, com uma história e um conjunto de outros pressupostos que modulam de 

alguma forma a efetivação do vínculo transferencial, assim como um corpo que responde 

em presença a tal efeito, sendo o conceito de contratransferência a chave para o 

reposicionamento deste corpo que está além de um simples elemento inconveniente ou 

terminantemente útil no interior da operação analítica. Entretanto, como vimos no 

capítulo 4, um outro feixe de articulações da noção de corpo do analista orbita nos modos 

de presentificação deste na sessão.  

Ainda que tal acepção não seja de todo separada da anterior, tendo diversas 

pontes de contato que buscaremos aqui explicitar, podemos entender tal registro como o 

efeito do corpo do analista, dos modos de presença e ausência para um analisante ao longo 

de distintos momentos da cura. A noção de presença aqui ganha um outro valor: podemos 

falar de presença sensível do analista, de modulações da presentificação corpórea deste, 

mas de forma sintética estaremos tratando das variantes da presença do analista, ou ainda, 

para parafraseando o título lacaniano, as Variantes da presença-padrão.  

Trataremos aqui não somente das dimensões deste corpo em presença, mas 

buscaremos localizar seu papel no dispositivo analítico, da sua presentificação inicial às 

suas retiradas ao longo do processo, assim como as derivas e modulações realizadas por 

distintos contextos clínicos. Em outros termos, desde os traços positivos do face a face, 

do gesto, das reações do analista, assim como do olhar, da voz e outras formas de 
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presentificação, até os avatares de sua negatividade como o silêncio e a ruptura operada 

pelo divã, etc.  

 

 

1. O corpo do analista entre as bordas do acolhimento e os excessos da sedução 

 

De partida, podemos dizer que há duas grandes correntes no entendimento do 

lugar do corpo do clínico na cena analítica: de um lado, a corrente iniciada por Ferenczi, 

que toma o corpo do analista a partir de uma posição de acolhimento e de amparo 

essencial, e, de outro, a corrente eminentemente freudiana, que teria no corpo do Artze 

uma dinâmica excitatória tal, ligada ao campo a um regime de sedução a ser contido, 

como bem expresso no “não me toque” que reordenou as distâncias da talking cure. No 

que concerne à primeira desta, Catherine Chabert descreve:  

A obra de Ferenczi inaugura uma via que descobre no corpo do 

analista todas as potencialidades de contenção e de abrangência 

cujas faltas serão suscetíveis de ter determinadas as insuficiências 

do narcisismo do paciente ou sua impossibilidade de viver em 

falta de um objeto. Aí o corpo do analista viria oferecer, 

perceptivamente de partida, um asilo possível para a aflição e o 

pânico. O curso da análise segue o movimento descrito por Freud 

(1926) a proposito das ligações entre a separação com o objeto e 

a emergência da dor: uma repetição do traumatismo ligado à 

impossibilidade da criança a compreender ou explicar a ausência 

da mãe? (2013, p.99) 

Nesta acepção, a ênfase na presença efetiva como norteadora, no corpo visível 

do analista como um possível abrigo materno acolhedor, teria como correlato a ausência 

– que vai desde a recusa à imagem promovida pela passagem ao divã até o silêncio – 

denotada a partir da retórica do abandono. A via aqui tomada tem como fundamento 
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metapsicológico própria a categoria de narcisismo, e seus resquícios imaginários, a tomar 

esse corpo do outro como uma zona de incerteza entre o eu e o objeto, um envelope 

nebuloso (Cf. ANZIEU, 1985, p.8), que faz da imagem do corpo do analista um espelho 

a partir do qual um conjunto de ameaças de abandono e intrusão sejam localizados.  

É, portanto, esse apoio especular que permite agarrar isso que, do 

lado do paciente, tenta loucamente de se dizer no não à análise se 

repetitivamente repetido que ele deve suspeito. Um não que faz 

descobrir, no adulto ultrajado, a criança perdida de uma 

demanda/expectativa infinita, amarrado a uma mãe cega e imóvel 

que ele não desespera de chamar o olhar e de conjurar o mutismo. 

O fim da infância não viria significar que não há o que esperar, 

que os desejos de infância, guardados, reprimidos, devem 

desaparecer? Sabemos que o infantil não se submete. Essa 

rebelião pode tomar um caráter compulsivo na reação terapêutica 

negativa: não à análise que levanta o véu, que persegue os 

desejos, que reanima os fantasmas. Não ao psicanalista que 

poderia re-presentar, encarnar, mettre en scene, animar esses 

fantasmas há muito enterrados, e já mumificados (Ibidem, p.105) 

Nesta via, portanto, o corpo do clínico seria também investido essencialmente 

de outros corpos possíveis. A referência imaginária, nos termos da conceituação 

lacaniana, não deve ser tomada como menor neste modelo, posto que os deslocamentos e 

deformações aí implicados constituem o sentimento de realidade próprio do campo 

transferencial. Se Lacan enfatiza os determinantes simbólicos a estruturar a cena, isso não 

deixa de lado o olhar aos corpos que são encarnados do lado do outro, de um outro 

próximo com o qual cada paciente se relaciona em suas ficções transferenciais.  

Em contrapartida, na via freudiana, na esteira do que vimos nos primórdios da 

noção de contratransferência, temos uma aproximação entre o corpo presente do analista 

como um corpo inconveniente, corpo cujo risco de produzir equações explosivas é 
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enorme, tanto pela dificuldade dos próprios analistas de lidarem com seus afetos, quanto 

no que a presença excessiva destes despertavam de fantasias eróticas no cerne da 

transferência.  

O corpo entendido nesta chave, teria sua presença conjugada nos termos de um 

corpo a um só tempo excitante e interditor. Um corpo que faria eco, desde os primeiros 

movimentos de uma análise, aos clássicos fantasmas de sedução, tão pertinente quanto o 

pai perverso incestuoso a rasurar as diferenças dos sexos e das gerações. Nesta trilha, o 

corpo que incita ao movimento e interdita traria em si, a um só tempo, a marca da 

contradição presente desde as primeiras linhas freudianas acerca do vínculo 

transferencial.  

Porque é essa dupla mensagem que pode ser tomada na regra 

fundamental, um chamado a uma intimidade desmedida que 

limpa os índices separadores e promove a expressão totalitária do 

mundo interior e ao mesmo tempo, subjacente, a prescrição de 

uma vigilância radical, de fato uma injunção severa: diga tudo, 

quer dizer, não esconda nada, nada a guardar, livrar os meandros 

mais secretos que constroem, portanto, os contornos do que Kahn 

chama ‘the privacy of the self’ (Ibidem, p.110) 

E é justamente pela crença, por vezes intensificada, de uma proximidade tal com 

a figura do analista, que esta derivação da noção de corpo do analista joga essencialmente 

com os modos pelos quais a dinâmica transferencial entre analista e analisante opera a 

partir da instauração das lacunas e interditos necessários à continuidade do fluxo da fala 

associativa e das transformações internas ao próprio vínculo analítico. Esta segunda 

acepção, portanto, supõe que a presença corporal do analista, enquanto espaço de 

projeção de formas e figuras próprias à transferência, faça parte de um manejo intrínseco 

à possível neutralidade inscrita na Indifferenz freudiana. Retomando os termos de 

Laurence Kahn: 
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A prescrição da impassibilidade intervém lá onde tudo o que 

emana do analista, inclinações pessoais, expectativas 

intencionais, sejam conceptuais ou emocionais, contraria sem 

demora a um suplemento de deformação da transferência. Lá 

onde a não-neutralidade colaborara à deflexão da ligação 

fantasmática pela transferência no sentido da grade libidinal do 

analista. A indiferença do analista, do ponto de vista da 

manutenção da transferência, é o que permite ao paciente tudo 

dizer. Mas, do ponto de vista metapsicológico, é a condição da 

tomada de conta da indiferença da energia psíquica ela mesma 

(KAHN, 2012, p.124) 

Portanto, a noção de impassibilidade do analista, deste corpo próximo da noção 

de corpo estatutário – como vimos nas insígnias lacanianas do corpo do outro – de um 

corpo que pouco diz, vem, nesta segunda via, apresentar-se como condição sine qua non 

da emergência das efetivações imaginárias próprias à atualização transferencial, assim 

como suas alterações ao longo do curso de uma análise.  

O fato é que estas duas correntes, que resguardam elementos que acompanhamos 

nos momentos precedentes desta tese, buscam dar conta das forças mobilizadas in loco, 

ou ainda, da eficácia própria do encontro analítico. Que seja um dispositivo no qual se 

produz uma espécie de vínculo que comporta em si a absoluta contradição entre uma 

intimidade extrema e uma estrangeiridade radical, tais segmentações nos deixam 

justamente a questão de como a presença deste corpo – no que produz de suporte para 

uma movimentação de fronteiras entre dentro e fora, entre eu e outro, e outros avatares 

das qualificações particulares da transferência – contribui na modulação e da 

presentificação de tais movimentos. Tomemos como partida aqui, a presença deste corpo 

nos momentos iniciais do tratamento, no que este concerne à dinâmica do face-a-face.  
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2. O jogo de espelhos no face a face: consistência à transferência  

 

Quando tomamos a situação analítica em sua lógica interna, temos como um de 

seus componentes estruturantes a presença de um divã. Podemos questionar se a função 

de sua presença teria prevalecido em continuidade à cena da hipnose, se responderia a 

uma preferência pessoal de Freud – ou antes uma limitação do desgaste extenuante deste 

ao estar frente a frente com seus pacientes por tantas horas seguidas – ou ainda a uma 

razão interna ao dispositivo de uma cura pela fala, ainda que estas alternativas não se 

excluam entre si. Ora, fato é que esta modulação da presença da imagem próxima do 

analista acaba por introduzir o questionamento do encontro face-a-face como um aspecto 

tangencial da análise no conjunto esperado de sua trilha, ou mesmo como um avesso de 

sua essência.  

Independentemente de indagar se a ida ao divã deve ou não ser atribuída a uma 

série de fatores determinantes para se estabelecer uma direção particular àquele 

tratamento (semiológicos, diagnósticos, etc.), decerto esta passagem/travessia, que extrai 

de parte significativa da cena o contato imediato da figura do analista, é precedida por 

encontros face a face, encontros cuja presença de um corpo já se faz operante.  

O olho a olho tem na imagem visual do outro, no caso do analista, um papel 

especial. Na tentativa de ler este outro, a quem se supõe obter um auxílio para seus 

infortúnios, um conjunto de observações acerca de tudo o que cerca servem já de amparo 

para o princípio de operação da particularização da transferência, de recobrimento 

fantasmático também desse encontro. Aqui todo o conjunto mimico-gesto-postural do 

analista, até suas vestes e mesmo tudo o que cerca seu espaço serviriam de elementos 

potencialmente tendenciosos para esta bricolagem transferencial.  



 342 

Como tratamos anteriormente, na chave da contratransferência, o enfoque de 

captação desta cena estaria na que este corpo produz de expressões involuntárias e de 

todo tipo de ações que denunciassem algo que estaria na fronteira daquele encontro. Ou, 

nos termos de Célerier (2013), como nosso corpo trai nossa vontade consciente em suas 

atitudes. Neste ponto, ainda salientamos a função desta presença na produção do que 

chamamos de bricolagem: nos termos de Lévi-Strauss (Cf. 1962), a operação do 

pensamento selvagem, lidaria com meios-limites, para a produção de seus compósitos 

finais. Ou seja, há algo nesta operação que torna indissociável o campo fenomenal da sua 

articulação significante. As imagens aí presentes teriam já força de localizar os parte do 

conjunto de possibilidade a ser cristalizado nesta transferência singular. 

Entretanto, no que diz da qualidade de sua presença, o encontro face a face, 

coloca ainda em ação uma espécie de jogo de especular entre os interlocutores:  

De poltrona a poltrona, um diálogo olho no olho, entretanto, se 

estabelece. Neste jogo de espelho, si mesmo e o outro respondem 

um ao outro, identidade e alteridade se enfrentam. As emoções 

que estão inscritas em um rosto são lidas, percebidas, 

compartilhadas, mesmo que a maioria dessas emoções e os 

pensamentos associados a elas permaneçam inacessíveis e 

inconscientes. Desse diálogo visual [...], dessa linguagem gestual 

que, por sua vez, alimenta o diálogo analítico (RABAIN, 2003, 

p.486) 

A leitura benevolente de Rabain termina por lançar luz às possíveis benesses do 

encontro analítico, não obstante não podemos deixar de salientar que tal diálogo visual 

não se passa em uma cena fora de um recobrimento simbólico próprio aos agentes da 

cena. E é justamente na lacuna das possíveis leituras das expressões do outro próximo 

que, no caso do analista, temos a complexa tarefa de instrumentalizar esta presentificação 

de modos dar condições para que a transferência se produza ali sem demasiada 
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interferência. O pagamento do analista à encarnação transferencial encontra aí uma 

parcela.  

Nesta trilha, Danon-Boileau descreve que os controles impostos por tal 

configuração vão desde “quando movemos o dedo mínimo, piscamos, sorrimos, até 

mesmo quando e como respiramos. Uma verdadeira vigilância em todos momentos. É 

por isso que Freud fazia seus pacientes se deitarem, antes de descobrir que falavam mais 

facilmente quando deitados” (2013, p.15). Mais que responder a uma possível neurose 

institucional, com suas idealizações técnicas relativamente explícitas, tal leitura se remete 

diretamente à ação do analista na instalação do setting analítico. A atitude pela qual se 

poderia instaurar um vínculo tão artificial como o vínculo analítico, sustentado em 

crenças tornadas mais ou menos consistentes a partir no interior deste jogo de imagens, e 

em um solo de interlocução tão desigual quanto a troca analítica, se surpreende o clínico 

iniciante29, não deveria nos ser indiferente enquanto questão.  

Não falta à literatura psicanalítica, como vimos no capítulo anterior, tentativas 

de regulação e controle de tais possibilidades de expressão do analista. Desde a uma 

conformação com fins técnicos a restringir tais comportamentos, como produzido no caso 

IPA, até mesmo às retóricas do “olhar benevolente”, do gesto acolhedor e da voz caridosa 

como artifícios discursivos a supostamente resguardar o analista de uma traição de seu 

corpo. “Estar sempre em guarda, controlar as menores expressões faciais que nos traem 

ao denunciar nosso prazer ou nosso desprazer” (CÉLÉRIER, 2013, p.22).  

Entretanto, mais do que simples ruído inconveniente, até “traidor”, ou – na 

melhor das hipóteses de um entendimento restritivo de tal situação – um campo fértil para 

dar traços pelos quais a instalação da relação analítica em sua modulação particular, 

 

29 Ainda que por vezes o assombre.  
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podemos argumentar na via da função necessária deste encontro em alguns casos 

específicos, como bem comenta Daniel Lemler: 

Durante as apresentações clínicas que acontecem diariamente 

como parte de seu serviço na policlínica psiquiátrica, Lucien 

Israël nos ensinou como fazer uma entrevista com um paciente 

psicótico. Sentando-se frente a frente, quase se tocando, ele 

conduziu a entrevista em privacidade real, extraindo o paciente 

com ele do grupo de médicos que assistia à conversa. Havia 

ocasiões em que ele colocava a mão firmemente em seu braço ou 

joelho. Quando discutimos esta consulta, ele chamou nossa 

atenção para seu gesto. Isso foi, disse ele, para dar consistência à 

transferência (2008, p.191) 

A cena descrita por Lemler não é desconhecida de quem está às voltas com a 

clínica da psicose. Além do questionamento do divã como um dispositivo, indagação que 

toma os contornos de uma restrição deste “tratamento possível” no que se distingue da 

cura própria à clínica da neurose, o reconhecimento da imagem do corpo do outro como 

o que daria consistência ao enlace ali produzido é essencial a tal acepção da presença do 

analista.  

No caso específico da psicose, teríamos um sujeito cuja inscrição no laço bascula 

entre um excesso de um Outro invasor, perseguidor, no caso da paranoia, e uma ausência 

absoluta deste outro, um mundo desertificado pelo Outro, como na esquizofrenia. Neste 

cenário, certamente a imagem do outro próximo teria funções distintas. De um lado, a 

imagem do analista como uma presença localizada a partir da qual uma consistência 

poderia se dar, reconstruindo um mundo “menos insuportável quanto possível”, teria 

como correlato o auxílio à criação da figura de um “outro”, um próximo ao qual algum 

endereçamento é possibilitado, em termos nocionais, um Nebenmensch, como veremos 

adiante. Já no espectro do qual o outro é excessivamente presente, cujos efeitos 
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ameaçadores próprios à relação imaginária, o outro viria como o meio necessário para 

produzir o retorno de uma imagem distinta das intenções agressivas projetadas a ele.  

Essas duas situações desenham, assim, dois estados opostos, que 

implicam dois modos opostos da presença, do lugar, do corpo do 

analista no tratamento: muito presente no rosto do esquizofrênico 

para devolver-lhe um mundo habitado, e, portanto, habitável; mal 

existindo na relação com o paranoico, para não o atacar e 

pressioná-lo a se defender (Ibidem, p.192) 

A consistência da transferência aqui, portanto, teria como função essencialmente 

localizar e dar contornos para este Outro, ali onde ele se mostra potencialmente excessivo, 

invasor e ameaçador, assim como dar um suporte, uma continência ali onde o Outro não 

se apresenta, não é colocado como uma possível encarnação particular. É dos impasses 

da dialética entre imaginário e simbólico como colocadas fora do campo da Neurose que 

o tema da presença do outro próximo se coloca. Quer tratemos da psicose, quer tratemos 

da sua função primordial na clínica do autismo (Cf. LAZNIK, 2020), a figura do 

Nebenmensch, como vemos, tem aqui um lugar relevante a ser determinado também na 

clínica da neurose, como avatar da presença sensível deste outro cuja corporeidade aqui 

indagamos.  

 

 

2.1.  A “beleza” do analista em sua presença-ausência 

 

Antes de explorar seu lugar ao nosso tema, precisamos tratar de mais um efeito 

da presença da imagem do outro que já mencionamos anteriormente, mas cujas 

repercussões premem por serem aprofundadas aqui. 
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Vimos no capítulo quarto a polêmica asserção de Lacan acerca dos atributos 

estéticos do analista, ou antes de sua falta. Ora, um tema que está na ordem da 

presentificação deste analista nos primeiros encontros de um tratamento. Retomemos seus 

termos:  

Em Sócrates, ali onde se o faz falar, a referência à beleza dos 

corpos é permanente. [...] O fato de que os próprios analistas – 

espero que aqui ninguém se sinta visado – não primam pela 

harmonia corporal é aquilo a que a feiura socrática dá seu mais 

nobre antecedente, ao mesmo tempo em que nos recorda que isso 

não é, em absoluto, um obstáculo ao amor. [...] mas é preciso 

sublinha que o ideal físico do analista, pelo menos como se 

modela na imaginação da massa, comporta um acréscimo de 

grossura obtusa e de rudeza opaca que veicula realmente consigo 

toda a questão do prestígio (LACAN, 1960-1961 [2007], p. 21) 

Como aponta o psicanalista, portanto, no ponto de partida do processo dialético, 

há algo do corpo aí presente, mas algo que se apresenta negativamente. A des-beleza do 

analista seria aqui contígua, metonímica à lógica de sua presença.  

Sabemos como neste Seminário é de primeira ordem o debate com os termos do 

diálogo platônico do Banquete. Desde Platão, por sua vez, temos no campo dos estudos 

sobre estética a presença da ideia de que a beleza, como a alma, teria um correlato na 

esfera transcendente e imortal do mundo das ideias. Nesta via, como Diótimo explica a 

Sócrates no diálogo, a beleza do ser seria eterna, posto que apresenta “uma união a si, 

graças à singularidade de sua natureza formal” (PLATÃO, Banquete, 210a), graças à 

forma da própria Beleza.  

Nietzsche (1888) aponta que a falta de beleza de Sócrates ainda colocava uma 

outra questão aos antigos gregos: “a feiura, em si uma objeção, é entre os gregos quase 

uma refutação. Afinal de contas, Sócrates era um grego?” (1888, p.16). A decadência, 
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estética e consequentemente moral, à qual o filósofo era aproximado, colocava em xeque 

sua própria inscrição no laço social. “Tudo nele é exagerado, buffo, caricatura; tudo é ao 

mesmo tempo oculto, de segundas intenções, subterrâneo” (Ibidem, p.17). Comparado a 

um monstro por seus atributos, a imagem de Sócrates tornava-o um marginal à sociedade 

grega.  

O campo do sensível aqui, seria convocado como um desencadeador da 

atualização deste campo simbólico da unicidade da ideia de beleza, enquanto atributo que 

também ressoa traços sociopolíticos. Ora, a suposição de um saber no analista, 

estruturante da dinâmica transferencial, implica também a suposição do poder que tal 

saber implica. Estamos a um passo da falicização da imagem do analista aqui, portanto, 

não muito distante da possibilidade de conjugação desta imagem de poder com o 

significante da beleza. O amor de transferência, como aposta em uma possível 

completude, pode lido na chave desta passagem de Kristeva: 

Não é a coisa nem o ato, nem a façanha grega, nem as proezas 

sexuais pompeianas ou tântricas que são admiráveis, mas a 

interioridade psíquica. amor que está por trás deles. Stendhal se 

engana quando escreve que a beleza é “uma promessa de 

felicidade”. O inverso é verdadeiro: o amor é uma promessa de 

beleza (1989, p.26) 

Entretanto, uma figura que resguarda em si uma promessa de fazer Um, pelo 

saber, poder e beleza, no que estes se misturam, acaba por gerar reações ao seu poder de 

influência. E é neste sentido que lemos o ideal do analista feio no conjunto das 

representações coletivas, como a produção de uma imagem não ameaçadora desta figura 

– na mesma via do arquétipo destes estereótipos, ou seja, das “mãos de ouro e toque 

gentil” de Breuer.  
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Lacan, então, inclui um passo a mais nessa visão do imaginário sobre a 

atratividade do analista ao colocar o lugar dos corpos presentes na situação analítica. Nos 

seus termos:  

Introduzo aqui, apenas, a questão do que é esta épochè. Sem 

dúvida, seria um mal julgamento não reconhecer de saída que a 

psicanálise exige, no seu início, um algo grau de sublimação 

libidinal no nível da relação coletiva. A extrema decência, que 

bem se pode dizer se mantida o mais das vezes na relação 

analítica, leva a pensar que, se o confinamento regular dos dois 

interessados num recinto ao abrigo de toda indiscrição só muito 

raramente atinge uma imposição do corpo de um sobre o do 

outro, é que a tentação que esse confinamento provocaria em 

qualquer outra ocupação é menor aqui do que alhures (1960-1961 

[1992], p.23). 

A neutralização do corpo, tão presente em outras modalidades clínicas, podem 

ser lidas como uma forma de tentar garantir, como um fim civilizatório, que tal atração 

não se imponha à tônica do encontro. Ora, a afirmação lacaniana coloca em evidência que 

o setting analítico seria menos permeado por tais potenciais impulsos. Pensar a 

psicanálise como um dispositivo onde há uma atração não sexualizada, no mesmo registro 

do que podemos entender como intimidade (Cf. PHILLIPS; BERSANI, 2008), deixa a 

questão sobre a necessidade ou mesmo possibilidade de uma neutralização do analista e, 

por conseguinte, do seu corpo. Aqui Lacan compartilha da posição de Freud que 

salientava que nem todo praticante teria a cabeça fria para lidar com as elevações de 

temperatura e pressão próprias à alquimia transferencial. 30 

 

30 A despeito deste prudente posicionamento, vale ressaltar que o próprio Lacan na posição de analista 
esteve longe de responder a tais palavras (Cf. MILLOT, 2017) 
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Mas podemos dizer que a posição lacaniana implica o analista nos modos como 

sua presentificação corporal se entrelaça à instauração da situação analítica. Conceber a 

psicanálise como a “única práxis na qual o encanto é um inconveniente” (LACAN, 1960-

1961 [1992], p.24), nos convoca a escutar em que medida esta presença sustentada pelo 

analista influenciaria diretamente a possibilidade de instauração de uma transferência.  

Um analista que busque se fazer belo ao outro e que transfira esta dinâmica 

erótica para o interior de sua clínica, certamente coloca em questão a medida na qual ele 

suportaria não ser tomado como belo em sua imagem pelo outro, portanto, uma limitação 

inerente à sua figura como suporte de deslocamentos e deformações próprias à 

transferência. Esta mesma atitude do analista belo ainda pode ser escutada como uma 

forma de se fazer presente de tal maneira fálica que daria uma consistência às crenças 

estruturantes da operação analítica, em seu saber e em seu poder, que tornaria tal encontro 

avesso aos termos da ética psicanalítica – enquanto orientada pela falta-a-ser. Em outros 

termos, um analista, enquanto analista, tem o escopo das variantes de sua presença 

sensível estruturalmente conjugada por uma função contrária à totalidade fálica. O 

analista seria por excelência des-bonito.  

Este tema nos remete, portanto, aos modos de presentificação e de retirada de 

uma analista no contexto clínico. Se em alguns cenários, faz-se mister uma 

presentificação consistente do analista, na maior parte das vezes é das figuras de sua 

negativização que estamos tratando. Qualificar a presença do analista implica certamente 

perscrutar as modulações pelas quais este sustenta marcar sua ausência, e, no limite, sua 

queda.  

Tratemos agora destes.  
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3. Formas da presença ausente: o silêncio e o divã 

 

A instauração do campo transferencial, condição para que uma dada análise 

progrida, depende em um primeiro tempo de encontrar a justa distância entre os elementos 

particulares em jogo, ou seja, entre aquele analista e aquele potencial analisante. A 

distância flutuante que ela suscita é movida essencialmente por este cálculo no qual o 

analista decide, por qualquer que seja o critério, onde se colocar e onde se retirar. As 

variações dos modos de ausência e presença, como vemos, são decisivas no momento 

inaugural de cada análise.  

Nesta via, é diante de uma pluralidade de settings e possibilidades de efetivação 

do espaço analítico que nos deparamos, mais do que com a retórica presente nos anos 50 

da normalização unificante do modus operandi. Portanto, estamos aqui diante de 

potenciais “figuras e modalidades do negativo” nos momentos iniciais de uma análise. 

Roussillon (2005) marca que um dos elementos que distinguiria o encontro analítico, se 

pensada no interior de sua configuração mais próxima das representações clássicas de 

setting, é a presença de um divã em latência.  

Vários fatores contribuem para essa latência do dispositivo 

fundamental e/ou para a importância no dispositivo da presença 

silenciosa do sofá que o encarna e simboliza. [...] o divã e o que 

ele simboliza, a posição reclinada e o convite à passividade e à 

vulnerabilidade do relaxamento das defesas que ele representa, o 

analista escondido da vista, ausente da percepção visual e, 

portanto, todos os elementos significativos do dispositivo 

psicanalítico estão “presentes” e de certa forma simbolicamente 

inseparáveis do que é para ele a análise (2005, p.368) 

Ou seja, desde o princípio, ainda que o analisante não esteja de partida sobre o 

divã, este já ocupa um lugar estruturante no conjunto do cenário. Enquanto mise en 
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latence, ele se faria presente como uma possibilidade, uma presença que já marcaria um 

questionamento potencial da parte do analista. Na maior parcela do tempo, 

perceptualmente presente, “sob os olhos do analista, e mesmo que ele se cale, ele 

permanece um organizador. Os analistas não recebem seus pacientes atrás de uma mesa, 

mas sim presencialmente, ao lado de um divã” (Ibidem). Ao lado do divã, portanto, o 

analista já tem sua presença conjugada com esta outra presença silenciosa. Presença que 

marca a possibilidade de retirada da imagem imediata do analista enquanto suposto 

interlocutor.  

O divã, pela sua estrutura própria, marcaria uma ruptura do campo visual no que 

poderia modular do campo discursivo do paciente. Enquanto uma figura do negativo, ela 

daria o tom e o compasso dos elementos a serem privilegiados em uma terapêutica pela 

fala e cujos eixos centrais se dão na estrutura da linguagem. Em Sobre o início do 

tratamento (1913), Freud argumenta que a disposição da cena analítica, estando o analista 

atrás do paciente reclinado sobre o divã, teria uma base histórica primordial que é sua 

presença nos tratamentos hipnóticos, os quais o próprio Freud praticou no início de suas 

investigações clínicas. Entretanto, esta não seria razão suficiente para tornar o dispositivo 

necessário. Então, prossegue:    

Mas ele merece ser mantido por muitas razões. A primeira é um 

motivo pessoal, mas que outros podem partilhar comigo. Não 

posso suportar ser encarado fixamente por outras pessoas durante 

oito horas (ou mais) por dia. Visto que, enquanto estou escutando 

o paciente, também me entrego à corrente de meus pensamentos 

inconscientes; não desejo que minhas expressões faciais deem ao 

paciente material para interpretação ou influenciem-no no que me 

conta. Em geral, o paciente encara a obrigação de adotar essa 

posição como um incômodo e rebela-se contra ele, especialmente 

se o instinto de olhar (escopofilia) desempenhar papel importante 

em sua neurose. Insisto nesse procedimento, contudo, pois seu 
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propósito e resultado são impedir que a transferência se misture 

imperceptivelmente às associações do paciente, isolar a 

transferência e permitir-lhe que apareça, no devido tempo, 

nitidamente definida como resistência (FREUD, 1913, p.135) 

O divã, portanto, como insiste Freud, responde a um instrumento de contenção 

e operacionalização próprio à transferência. Nenhuma grande novidade para o praticante. 

Entretanto, ressaltamos que, como uma figura do negativo, da retirada da imagem do 

analista, desde os primeiros momentos ela já pode ser tomada como uma extensão do que 

na cena vai se apresentando como uma ruptura dos modos de comunicação ordinários. Se 

a psicoterapia o dispositivo face a face impera, no campo psicanalítico o divã viria já 

marcar os modos distintivos de presentificação do analista em sua escuta.  

 

E é nesta ruptura que temos como mais um avatar primordial de tal 

presentificação o lugar do silêncio do analista, frente a outras correntes psicoterapêuticas. 

Ora, vimos como o silêncio se impôs à prática freudiana desde a cena originária na qual 

se introduziu o “me deixe em paz, não diga nada e não me toque” de Emmy Von N. A 

retirada da fala do analista aqui é consubstancial à posição de não resposta às demandas, 

em sua variedade de formas, de cada paciente. Em outros termos, a presentificação desta 

ausência faz parte da instauração do quadro analítico.  

 Esse silêncio faz parte da estrutura, assim como se deitar, pagar 

pelas faltas e a regra fundamental; representa as condições 

necessárias para a situação de análise. O encontro do analisante e 

do analista não é uma questão de conversa; a assimetria é 

imediatamente posta no regime de fala de um e de outro. [....] Este 

‘não’ é um ato de falar implícito na palavra de Freud, Versagung, 

traduzida como recusa, que deve ser diferenciada da frustração 

que é um ato na realidade. Essa recusa indica ao analisante a rota 

específica do método. Essa atitude pode ser vivida pelo analisante 
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como uma frustração real, então tomada como uma repetição de 

situações de sua história, ou seja, como elementos transferenciais 

(SÉCHAUD, 2018, p.90) 

O silêncio do analista, portanto, teria como função não apenas introduzir a 

dissimetria intrínseca ao suposto diálogo analítico, como faria um apelo à dimensão 

inconsciente, ao introduzir uma forma de presença que instauraria um “clima de 

estrangeiridade, que colocaria em questão as próprias identidades” (M’UZAN, 1978, p. 

89). Ora, neste sentido que André Green posiciona o silêncio como o “espaço potencial 

de trabalho” (2004, p.26) do analista. 

É neste clima de estranhamento que a presença corpórea do analista viria a ser 

concebida como um silêncio que faz a função introduzir um enigma. “O que quer este 

outro ouvir? Por que não ri das minhas tentativas de piadas, ou das partes engraçadas de 

meu discurso? Por que não me dá uma palavra de consolo como esperava que me dessem 

ao ouvir minhas desgraças?”: apenas algumas das muitas possíveis indagações do 

analisante ao princípio de seu percurso analítico. Um silêncio, portanto, que marca de 

partida um confronto com as reações que ordenam as conversas cotidianas, silêncio que 

traz em sua indeterminação também a angústia da falta de representação. Mas, como 

lembra Kristeva, “sempre – enquanto durar a transferência – um silêncio de serena 

atenção ao sentido: o silêncio do possível recomeço”.  

O silêncio, por esta via, serviria como eliciador, como modo de convocação de 

representações e afetos recalcados, e permitiria “a atualização dos representantes 

pulsionais, afetos, atos, estados corporais que serão postos em representações”. Este 

silêncio é um silêncio “aberto ao inesperado, mesmo ao desconhecido”. E é nesta função 

que o silêncio analítico se distinguiria de uma simples ausência. Portanto, ele se inscreve 

em uma trilha de causar no analisante um efeito tal que o reenvia à modulação discursiva 

própria do associar livremente.  
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Mas o silêncio aqui também se mostra afeito ao acolhimento mediado e, na 

medida do possível, mais parcimonioso daquela escuta. Neste sentido, escreve Sechaud: 

O silêncio permite ao analista lidar com a excitação da situação 

analítica. [...] permite o processamento de movimentos pulsionais 

de todos os tipos, amor ou ódio. Exige do analista capacidade de 

espera. Esperar, recolher os elementos, deixar vir o sentido que 

emerge de sua conexão em uma nova configuração, sentido que 

se constitui ao mesmo tempo que a forma se desenvolve. Espere, 

guarde em si os ataques odiosos, a excitação da ausência, a 

sedução do amor e seus excessos de pulsão, crie pensamentos, 

roteiros de representações. Aguarde o momento certo para a 

interpretação (2018, p.94) 

Como vimos anteriormente, o lugar da neutralidade freudiana viria a partir de 

uma atitude que este nomeia como indiferença: a frieza do analista faria frente à dualidade 

amor-ódio. O silêncio como uma possibilidade de “processamento de movimentos 

pulsionais” se inscreve na mesma via pela qual Freud argumenta a necessidade do 

dispositivo do divã: para um isolamento estratégico dos elãs transferenciais. Entretanto, 

tal efeito repercute diretamente no modo como o analista também é afetado.  

Como Sechaud demonstra, antes das recomendações técnicas que vieram à luz 

no início dos anos 1910, Freud relata no caso do Homem dos ratos uma cena que se 

apresentaria como o avesso deste tal indicação técnica: é na segunda sessão, momento da 

famosa narrativa do suplicio dos ratos, que Freud, diante de um paciente que não se 

mostrava reticente a dar seguimento à história do capitão manifestamente afeito às 

crueldades, se posiciona ativamente.  

Freud o incita fortemente a continuar assegurando-lhe que ele não 

tem a menor inclinação para a crueldade, que ele não quer torturá-

lo, e ele acrescenta que faria o que pudesse para adivinhar 

completamente o que a que o paciente está se referindo. Portanto, 
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Freud sugere: um empalamento? Não, não é isso. E o paciente 

acaba descrevendo a tortura: o condenado é amarrado, um pote é 

derrubado em seu traseiro no qual são introduzidos ratos que - o 

paciente havia se levantado novamente e dado todos os sinais de 

horror (mas também um prazer para si mesmo ignorado) – o 

perfuraram profundamente. No ânus, acrescenta Freud (2018, 

p.90) 

O que não é dito nesta cena, é que a viva excitação do paciente diante do relato 

é também compartilhado pelo seu analista. Freud parece tomado nos efeitos provocativos 

que tais palavras incitam, como que afetado pelas atualizações fantasmáticas aí presentes. 

O componente sádico anal, patente no posicionamento de Freud desde sua alusão ao 

“empalamento”, não apenas viria como a presença sugestiva a acelerar narrativa, como 

precipita a dimensão do acting – como o seguimento das sessões revela, nas fantasias que 

serão endereçadas ao próprio Freud. Podemos questionar se tais nomeações de Freud 

teriam sido simplesmente consequências lógicas do que não se permitia ser explicitado 

pelo paciente, mas é uma posição que dificilmente apreende o caráter complexo desta 

cena nos primórdios da prática psicanalítica, na qual o lugar da justa medida entre 

presença e ausência do analista haviam recebido tratamento conceitual incipiente.  

É justamente a dimensão do silêncio que permitiria no interior das sessões 

“acolher a atualização do fantasma na transferência e contratransferência”, sem o qual 

algo de essencial permanece desconhecido. O silêncio do analista, portanto, pode ser lido 

como um espaço potencial de transformação, dada seu poder de continência dos 

movimentos pulsionais que circundam a cena analítica.  

Podemos dizer que tanto o divã como o silêncio vão na trilha das figuras do 

negativo na análise, ou seja, dos modos como o analista se retira na amplitude de sua 

presentificação. Entretanto, que se retire a imagem ou a voz em determinados momentos, 

isso não garante por si que tal falta produza os efeitos que estão no horizonte da 
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sustentação do discurso psicanalítico. Para que a presença silenciosa, e fora do campo de 

visão, se constitua como enigmática, como causa de desejo e eliciadora da fala em marcha 

do analisante, há uma condição essencial. E eis onde nosso tema encontra uma nova 

inserção. 

Como vimos no princípio do capítulo, a dimensão excitatória e a de acolhimento 

nas quais podemos segmentar, para fins desta análise, os modos pelos quais a presença 

do analista foi concebido ao longo de suas inserções em temas mais ou menos 

convergentes com seu cerne, encontram no silêncio e no divã sustentações significativas. 

É da modulação de uma presença que excita, mas não se excede, e que acolhe, mas não 

responde às demandas de amor, que tratamos aqui. O corpo do analista, no que responde 

às possíveis variações desta, emerge com um elemento essencial.  

Para que este lugar de causa enigmática se realize é preciso que uma operação 

de retirada se efetive: o silêncio, face-a-face e posteriormente fora da vista, não se sustenta 

como uma simples ausência, ele traz a marca de uma presença ativa da ausência. Em 

outros termos, o silêncio analítico depende necessariamente de uma não-ausência. A 

presença corpórea do analista sustenta a possibilidade da sua retirada produzir tal efeito 

de reenviar o analisante ao seu próprio enigma pela via do questionamento sobre o que 

pode querer dizer aquele silêncio. Ou, nos termos de Mattuella “Ao fazer-se silêncio, não 

precipitando-se em tirar o corpo fora, o analista coloca em jogo a pergunta pelo desejo” 

(2015, p.1). 

Sabemos que Freud sustenta a prática psicanalítica como uma prática que não 

operaria em ausência. Ou seja, não seria possível uma análise que se desse por cartas ou 

outros meios nos quais a palavra não circulasse em presença de um outro a qual o ato da 

fala possa ser endereçado. Neste sentido, não estaria a priori vetada a possibilidade de 

uma análise por telefone, como muitos analistas realizaram antes dos meios tecnológicos 
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atuais, ou mesmo por chamada de vídeo, como recentemente os analistas se viram 

convocados pelos efeitos de isolamento preventivo da pandemia que nos assola. 

Entretanto, tais meios acabam por sofrer uma mediação que, como se tornou cotidiano 

em nossa experiência, botam em xeque a eficácia do silêncio. Não se trata do mesmo 

silêncio em presença física e do silêncio virtual: é justamente a diferença da consistência 

da presença do outro que torna tal retirada (de voz no caso) potencialmente menos eficaz. 

E o motivo é relativamente simples: este silêncio da parte do outro, pode ser por 

consequência de uma interferência na chamada, uma instabilidade da rede de wifi, etc. 

Não à toa, os próprios analistas que atuam em meios digitais cada vez mais se veem diante 

da necessidade de marcadores de presença fática e ruídos análogos – ou seja, entre ahãs 

e tossidas – como meios de assinalar sua não ausência aí. 

A não solidez da presença do outro torna sua ausência passível de ser lida como 

a de um abandono total da cena. Que um analista esteja presente e se cale em 

determinamos momentos de uma sessão é o que torna o silêncio do analista como um 

silêncio não-ausente. É justamente na figura do Nebenmensch que mais uma vez nos 

deparamos aqui. Esta presença silenciosa, dada a ver e a não ver que resguarda o sujeito 

de um desamparo da completa desertificação do outro.  

Mas antes de caminharmos nesta via, podemos já perceber que nestas 

modulações da presença e ausência do analista, há recortes particulares de sua 

presentificação que vão além simplesmente de um conjunto isonômico de expressão. 

Como vimos desde Freud, o campo do corpo pulsional responde por modos como este 

corpo é convocado pelo outro, assim como inscreve num circuito de prazer-desprazer que 

marca o seu estilo de interação com tais objetos.  

Neste sentido, ainda que tratemos das variantes da presença do analista como 

um conjunto, não podemos deixar de tocar num tema central: o corpo do analista, como 
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corpo de um outro, é convocado também a responder como um corpo que demanda e é 

demandado pelo paciente no campo das trocas transferenciais. A própria pulsão, como 

modalidade de presença e demanda deste outro, é reconceitualizada por Lacan no entorno 

de tais objetos. Ainda que o analista opere pela retirada de partes de sua presença em 

momentos da análise, o olhar e a voz acabam por se presentificar de modo significativo 

no conjunto das sessões. Portanto, tratar as formas de presentificação corpo do analista é 

também recortar como este corpo é tomado pelas vias pulsionais que se atualizam no 

encontro analítico.   

 

 

4. As mamas do analista: o objeto seio a nutrir a transferência encarnada 

 

Quando falamos da presença do analista no contexto da obra lacaniana, 

recorrentemente somos endereçados à noção de uma presença lógica, posicional, abstrata, 

uma presença que se vale da função fálica para se estruturar. Tratar da presença como 

uma instância simbólica, implica reconhecer algo não distante da experiência comum, 

que seria o fato de que não basta um corpo para se estar presente31. Para se estar 

verdadeiramente aí, como diz o ditado, é preciso estar presente de corpo e alma, ou ainda, 

implicado em seu desejo de estar lá. Nesta via, compreendemos as asserções de que a 

presença do analista implica o significante fálico como um qualificativo que denota, mais 

que um subtrato corpóreo, um desejo operante nesta cena.  

Rousseau (2020), distingue a presença física do corpo do analista e do analisante, 

e a presença real do analista. Esta última, enquanto condição da transferência, “é a 

 

3131 Experiência comprovada por qualquer adulto em situação de festa infantil.  
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presença do phallus, não somente enquanto o que representa imaginariamente um objeto 

inalcançável, nem somente como um significante que indexa simbolicamente o 

impossível do gozo-todo, mas como ‘presença do desejo’” (2020, p.10).  

Entretanto, a presença fálica no que circula entre os sujeitos não se ancora 

simplesmente na “performatividade do discurso”, mas tem nos objetos parciais um 

importante substrato lógico que o sistema simbólico buscará recobrir. O próprio falo 

perderá a prevalência, a partir dos anos 60, de responder pelo cerne do que ampara tal 

presença. A noção de objeto a, enquanto um objeto fantasmático, alçará a um estatuto 

não somente lógico, como inerente à imediaticidade da experiência analítica a partir da 

sua articulação com os objetos parciais da pulsão – estes compostos além dos descritos 

por Freud, como objeto oral, anal e genital, também pelo objeto voz e olhar, inseridos à 

lista por Lacan.  

E é no interior de tal movimento que encontramos no Seminário sobre Os quatro 

conceitos fundamentais da psicanálise uma explícita indicação da presença corpórea do 

analista articulada a tais objetos pulsionais. Em sua última aula encontramos:  

[...] é, no entanto, exatamente o que acontece na realidade da 

análise. O analista, não basta que ele suporte a função de Tirésias. 

É preciso ainda, como diz Apollinaire, que ele tenha mamas. 

Quero dizer que o analista, a operação e a manobra da 

transferência existem para regular, para dominar, instituir, de 

forma a manter a distância entre este ponto a partir do qual o 

sujeito se vê como amável, e este outro ponto onde o sujeito se vê 

causado como falta por (a) e onde (a) vem de certa forma obstruir 

[arrolhar, na tradução brasileira], de forma adequada, esse ponto 

de lacuna que constitui a divisão inaugural do sujeito. Este (a) 

nunca cruza essa lacuna (LACAN, 1963-1964 [1985], p.255) 

A formulação lacaniana, portanto, assinala que não basta ao analista que se faça 

adivinho, que seja suporte de uma suposição de saber, como Tirésias em sua função 
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divinatória diante do destino de Édipo: é preciso também que ele entregue algo de si. 

Algo que concerne especialmente ao seu corpo, seja “sua presença encarnada. As mamas 

do analista, aí o que nutre a transferência e conduz o sujeito a se confrontar à sua relação 

à pulsão no seio do processo analítico”. O que parece uma blague contigua à comédia 

pastelônica de Apollinaire, traz em si uma lógica determinante aos modos de inscrição do 

analista em sua disposição corpórea: o analista “deve ter seios, em seu sentido pulsional, 

nas orelhas, a pulsão é assim estranha e justamente, em psicanálise, se trata de pulsão e 

objeto”. Clotilde Leguil nos ajuda a localizar a posição do objeto seio nesta rede 

conceitual: 

Esse status nada tem a ver com qualquer identificação do analista 

com a mãe, nem com uma posição kleiniana que consiste em fazer 

do corpo da mãe o lugar de todas as fantasias básicas da criança. 

O seio lacaniano não é o seio freudiano. Este não é o seio 

kleiniano. Porque é um objeto relacionado com a concepção 

lacaniana do corpo como organismo, concepção que se articula 

na dimensão da angústia e do real. O seio é, portanto, um objeto 

que Lacan convoca mais prontamente para explicar a ansiedade 

do que para explicar a satisfação mítica da pulsão oral. É um 

objeto que ele também invoca como “suporte e símbolo da 

dimensão do sexual”. É até um órgão do corpo libidinal, e não 

apenas do corpo anatomicamente feminino (2016, p.36) 

O lugar do objeto seio, portanto, se distingue de um objeto que se endereça a 

uma imagem de pretensa plenitude, no sentido da alegórica cena da mãe que nutre seu 

bebê, signo de grande plenitude. Cena que, a despeito de suas aproximações com 

correntes da psicanálise, especialmente as que seguem a via inaugural de Ferenczi, em 

nada se congraça ao analista atravessado pela obra de Freud e Lacan. As mamas parecem 

aqui responder como uma articulação da relação do sujeito ao Outro e a satisfação 

pulsional. Uma relação ao Outro ligada essencialmente à angústia e ao gozo, não de todo 
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compassado com a dialética própria à circulação da falta inscrita simbolicamente pelo 

desejo. Mas podemos ir além.  

A tese lacaniana é a de que o analista deve ter mamas, ou seja, de que os seios 

são uma condição sine qua non da transferência. Como aponta no Seminário XI, Lacan 

sustenta que é necessário algo no analista que rompa com a ilusão tapeadora da 

transferência de se identificar com o objeto amado: “é aí que se descobre o analista. O 

paradoxal da situação é presentificado pelo objeto a, no que o analisante diz ao analista: 

eu te amo, mas, porque inexplicavelmente amo em ti algo que é mais do que tu – o objeto 

a minúsculo, eu te mutilo” (1963-1964 [1985], p.254). É de sua presença constante e 

ampla que se daria a incidência do movimento da transferência. Este a, como vimos, não 

atravessa tal hiância, posto que seria como um objeto “indeglutível, que resta atravessado 

na garganta do significante. É nesse ponto de falta que o sujeito tem que se reconhecer” 

(Ibidem, p.255).  

Esta trilha nos permite distinguir o seio lacaniano do seio freudiano. Este último 

se define como um objeto mítico a não mais ser reencontrado pelo sujeito, objeto 

constitutivo da cena primordial de satisfação e de absorção de nutrientes, sendo 

essencialmente um objeto da mãe – na esteira dos limites da teoria do corpo freudiano, 

como acompanhamos no capítulo 2. Seja o corpo todo do outro materno ou apenas uma 

parte desse, o seio aparece na conceptualização freudiana como marcado por uma falta 

própria à separação com este outro. No que concerne às derivas do conceito no sistema 

teórico lacaniano, algumas diferenciações são decisivas, como aponta Leguil: 

A singularidade do seio lacaniano é que ele não é tanto um objeto 

perdido quanto um objeto separado. É também por isso que não 

é especificamente um símbolo de maternidade. Ou melhor, essa 

experiência de ‘dar o peito’ e ‘estar no peito’ é estendida por 

Lacan para além da maternidade. A amamentação e o desmame 
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tornam-se paradigmas da relação com o Outro sob o aspecto da 

relação com a satisfação libidinal. O seio lacaniano, portanto, não 

é apenas ‘da’ mãe. E mesmo ao tratar no sentido próprio da 

situação da amamentação, Lacan destaca o caráter estranho desse 

órgão que é como se estivesse colado no corpo da mãe, como se 

não pertencesse a ela. [...] Na verdade, é um objeto separado do 

corpo da mãe, tanto para o filho quanto para a mãe. Um objeto 

que tem a especificidade de parecer separável devido à sua 

posição no corpo (2016, p.38) 

Primeiro ponto a salientar aqui é o fato de o seio ser de partida um objeto 

separado. A operação de separação precisa aqui ser localizada. Mas um segundo ponto 

que esta passagem explicita é a presença de um objeto que não pertence nem a um nem a 

outro, mas que se constitui entre. Que uma parte deste corpo não seja própria, que esteja 

além da propriedade do Um, é uma possibilidade que apenas a teoria lacaniana do corpo 

permitiria32, e que vimos encontrar ressonâncias nos modelos ameríndios descritos pela 

antropologia perspectivista.  

No que refere à noção de separação, podemos lembrar que a imagem da peça de 

Apollinaire não parece indiferente aqui. Em Les mamelles de Tirésias (1903/2003) – peça 

que pode ser considerada uma das primeiras obras surrealistas – a personagem principal, 

Thèrese, em um dado momento, cansada de sua vida e de sua condição de mulher, decide 

se tornar um homem e se renomeia Tirésias. Ou seja, o nome do adivinho tebano que teria 

vivido sete anos como homem e sete anos como mulher, e cujo eminente lugar de saber 

suposto sobre as coisas do amor e afins é reconhecido na Grécia antiga, recebe na peça 

outro tom. Após sua decisão “Ela solta um grito alto e abre a blusa da qual saem os seios, 

 

32 Como tratamos, entre um e outro, não se tem na epistemologia lacaniana uma questão entre o 1 e o 2 – 
como próprio à modulação freudiana de desestabilização do dualismo cartesiano. Para Lacan, entre um e 
outro, teríamos uma situação compassiva que se daria às infinitas possibilidades de contagem entre o 0 e o 
1, como articulado em seu Seminário XX.  
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um vermelho, outro azul e, no momento em que ela se solta, voam, balões de crianças, 

mas permanecem presos pelos fios” (1903/2003, p.15). Os peitos que se destacam, que 

viram balões, da qual Thèrese diz se desembaraçar, se livrar, são condição de 

transformação em sua posição tirésica. Em outros termos, é neste sentido que lemos a 

apologia lacaniana a tal alegoria: para que um saber seja suposto na operação da 

transferência, é preciso que o analista esteja disposto a ter partes de seu corpo destacados.  

A concepção do seio como um “órgão destacável” surge desde sua análise no 

Seminário X, quando Lacan comenta de forma mais detalhada acerca dos objetos parciais 

e toma o seio, enquanto objeto a da fase oral, como um objeto no qual o sujeito em sua 

constituição não saberia se está diante de si ou do Outro. “Ele acredita que (a) é o Outro, 

e que tendo uma relação com (a), está lidando com o Outro, com o Grande Outro, com a 

mãe.” (1962-1963 [2004], p.328). Este ponto de indeterminação das distâncias entre si e 

do Outro que é marcado pela discussão do seio como um objeto a. E é neste tema que 

Lacan se remete à representação de Santa Ágata.  
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 Porque afinal, já que a gente tem lá por exemplo, no prato de 

Santa Ágata, os seios em questão, não é isso oportunidade de 

reflexão, já que há muito se diz: a angústia surge na separação. 

Mas então podemos ver claramente, eles são objetos separáveis, 

e eles não são separáveis por acaso como a perna de um 

gafanhoto, eles são separáveis porque eles já têm, se assim posso 

dizer, muito suficientemente, anatomicamente um certo 

achatamento [caractere plaqué – também traduzido por “um 

certo caráter artificial”], eles estão lá, enganchados [accrochés] 

(Ibidem, p.184) 

É como um objeto estruturalmente separável que o seio viria a representar algo 

do corpo que se distingue de uma dimensão orgânica. E é dessa possibilidade, condição 

para sua indexação como objeto a que faz com que sua presença tenha como efeito a 

produção no sujeito de angústia, assim como faz com que a “a presença do analista 

lacaniano como presença de um corpo”. É neste sentido que segue Leguil: 

O seio é um objeto que permite a Lacan apreender a questão da 

separação, não como separação de um ser, mas separação com 

uma satisfação pulsional. Poderíamos dizer que com Lacan a 

expressão ‘dar o seio’ assume um sentido literal. A mãe dá o seio 

separando-se desse objeto de seu corpo, que passa a ser objeto de 

satisfação da criança. Isso permite uma leitura inédita da 

amamentação. A relação do sujeito materno com o seio não é a 

mesma que a relação do bebê com esse objeto. Lacan faz desse 

objeto um amboceptor, entre mãe e filho, que não é um objeto de 

troca, mas um objeto que põe em jogo o corte. Esse corte, Lacan 

nos mostra, não passa no mesmo lugar para a mãe e para o filho 

(2016, p.39) 

Pode-se dizer que a dissimetria aí presente nos remete uma particularidade da 

situação analítica, ao menos nos termos pelos quais Lacan o concebe. Teríamos do lado 

da mãe, na cena de amamentação, um risco de ser vampirizada por este pequeno parasita 
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a absorvê-la, que apenas é rompido pela possibilidade desta mesma mãe de se “separar 

sem angústia deste objeto de seu próprio corpo” (Ibidem, p.40). Ou seja, de como ceder 

uma parte destacável de si ao outro, o bebê. De outro lado, da criança, teríamos os efeitos 

deste corte estaria na possibilidade de lidar com a angústia de uma separação que seria a 

do seio como parte de seu corpo, próprio da angústia do desmame, posto que “mais que 

responder a uma falta à necessidade do sujeito, [ela implica] o infante a ceder o seio que 

ele se anexa como a uma parte de si mesmo” (LACAN, 1962-1963 [2004], p.340). É na 

experiência de separação, inscrita neste primeiro modo de desamparo que Lacan 

inscreverá um momento inaugural da falta para o sujeito. “Não falta-a-ser, mas falta de 

um pedaço de se próprio corpo. Perda de uma libra de carne” (2016, p.39). A conclusão 

de Leguil, na esteira da tese do Estádio do espelho, é a de que os primeiros meses de vida 

seriam concebidos por Lacan como meses de inevitável mal-estar por aquele que faz a 

experiência do mundo do Outro antes do ser a si mesmo.  

Uma pequena nota, da inclusão (ou retirada) desta libra de carne, enfatiza a 

relevância da alegoria lacaniana. Se no clássico shakespereano, a libra aparece como uma 

promessa contígua à posterior recusa de seu pagamento, no caso do analista, a posição de 

destacamento de partes de si ressoam na própria etimologia da noção de carne, como 

vimos no capítulo inaugural. A carne como a dimensão do corpo que toca ao inumano, 

cortado à partilha, fragmentado e para além de qualquer atributo subjetivante surge aqui 

como um avatar dos limites desta entrega do analista para a operação analítica.  

Podemos dizer que o objeto seio, portanto, teria como função marcar este lugar 

no qual o sujeito efetiva uma experiência de existência no Outro a partir de uma ligação 

a um outro próximo. Como uma parte que poderia vir a ser arrancada pelo Outro, cedida 

para pagar por seu desejo, ele excede a simples dimensão de um objeto da pulsão oral e 

se alça à condição de objeto a como objeto causa de desejo. E é na forma decisiva de lidar 
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com este objeto a, e com a angústia embutida nesta articulação, ser cedido que a presença 

do analista encontra uma inscrição lógica aqui. Não à toa a imagem da santa Ágata e de 

Tirésias são convocadas por Lacan. Acerca da primeira, escreve Leguil: 

Para Lacan, trata-se de dar conta dos seios como objetos 

apresentados ao Outro e destacados do corpo de Santa Ágata, não 

porque se perderam, mas porque foram arrancados pelo Outro. 

Esses seios que ela teve que abrir mão, ela os apresenta numa 

bandeja, como se fosse assumir o corte. O que a torna santa é que 

ela superou a angústia e pode apresentar esses órgãos de seu corpo 

como definitivamente separados dela. Ela pode oferecer o objeto 

a, seu objeto a, ao Outro, que também é o objeto que causa o 

desejo. Ela desistiu do objeto, que assume o status de resíduo, 

uma vez que é assim separado do corpo feminino. Posteriormente, 

essa é também a definição que Lacan dará do santo, que ele 

comparará ao analista, em Televisão, o santo como ‘o rejeito do 

gozo’ (Ibidem, p.40) 

Ora, que este objeto seja cedido sem angústia é justamente o que aproxima a 

experiência de Ágata da de Teresa/Tirésias no que ambas se incluem em modalidades de 

saber-fazer com seu gozo. O herói/heroína de Apollinaire, na cena que tratamos acima, 

não apenas tem seus seios destacados em balões voadores, balões de tripa preenchidos 

com hélio, como, logo em seguida, neste momento de transmutação de Teresa a Tirésias 

ele dança com estes objetos, ou antes, os faz dançar [les fait danser] (Cf. 1903/2003, 

p.16).  

Portanto, há se algo aqui a ser destacado nesta leitura lacaniana é que a presença 

do analista – organizada no entorno do semblante de objeto a, posição que permitira a 

reencenação dos fantasmas fundamentais em cena, como bem delimitada pela teoria dos 

discursos – tem como condição colocar algo da sua relação peculiar com os objetos de 

seu desejo e gozo. Este savoir-y-faire com os objetos a, saber que implica um forma de 
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manejo de sua angústia. Que o analista não se angustie na operação de separação do objeto 

a, é o que torna sua presença operante na dimensão analítica, fora de uma posição da qual 

este gozaria.  

Poderíamos argumentar a partir da tese de que o complexo do desmame seria 

contíguo à organização lógica de um fim de análise, como aponta Miller. Esta poderia ser 

explorada como uma leitura do campo global de redirecionamento das formas de 

economia de gozo de cada sujeito em análise. Entretanto, salientamos aqui que, no que 

diz respeito às variantes da presença do analista, poderíamos tomar tais contribuições de 

Lacan como uma inscrição conceitual da modulação que a presença do corpo do analista 

imprime sobre os momentos inaugurais da análise. É do modo singular como este se 

arranja com suas modalidades de gozo que algo da particularidade da atualização de uma 

transferência se dará.  

Que haja algo da presença deste outro que faça a função de intermediação entre 

analista e analisante, como o objeto seio, é o que abre espaço para que o analisante 

suponha consistente o saber neste outro e, é da própria sustentação desta situação na qual 

uma se é tomado separado deste objeto, que o analista dá espaço para que esta mesma 

consistência, como a crença do seio como pertencente ao bebê, possa se descontruir. Este 

termo último, aliás, nos aproxima do léxico winnicotiano. Salvas as devidas distâncias, 

para este, poderíamos tomar este espaço intermediário no qual tratamos esta dimensão da 

experiência analítica, como contígua à noção de objeto transicional, sendo o analista a 

operar tal função, e esta queda culminante como o desmoronamento – ruína, queda, 

colapso, éffondrement – deste outro materno a partir do qual o sujeito “cessa de ser o falo 

da mãe e entra no jogo da vida” (BAVARALLE, 2008, p.51).  
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5. O Nebenmensch como amparo às travessias da cura 

 

Entretanto, se aqui enfatizamos uma leitura dos modos de separação a este Outro, 

o que inclui modos de articulação com os objetos a, no que estes respondem a um circuito 

pulsional e de gozo, há uma dimensão que poderíamos chamar de “preliminar”. Como 

precisa Pommier (1995), a partir da noção de transferência originária – que, como vimos, 

ressoa em consonância à noção de transferência de base – haveria um aspecto imediato 

da presença que precisa ser levado em consideração: o analisante, para este, necessita de 

uma maneira específica do corpo do analista, de sua presença, o que o torna determinante 

no desenrolar de uma cura.  

Quando buscamos denotar a presença do analista nos termos de uma presença 

ativa, ainda que por vezes silenciosa e enigmática, há um aspecto desta presença que toca 

em um conceito por vezes aqui mencionado e em torno do qual orbita uma série de 

trabalhos acerca da presença do analista, a saber, a misteriosa figura do Nebenmensch, 

brevemente mencionada por Freud no Projeto de psicologia científica (1895).  

Como vimos no capítulo 2, a análise freudiana parte da prematuridade 

específica, enquanto “condição humana fundamental”, que faz com que nasçamos 

dependentes de um outro ser humano por meses, mesmo anos, até poder ter alguma 

autonomia para a sobrevivência. A necessidade de um apoio constitutivo, faz entrar em 

cena um Nebenmensch – aquele que está ao lado, o próximo, ou, literalmente, o humano 

[Mensch] ao lado [Neben]. Em outros termos, Freud apresenta como o ser humano nasce 

na condição de “hilflos”, desassistido, sem amparo – termo do qual deriva a substantivo 

Hilflosigkeit, desamparo – que teria em um ser humano ao lado “hilfreich”, rico em 

recursos de auxílio, acesso às condições para lidar com este primeiro momento.  
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Na configuração desta situação antropológica fundamental, Freud acentua que 

participação do outro humano representa uma modalidade genérica de presença 

[Mensch], logo, “não estritamente qualificada em termos de sexo ou parentesco” 

(CLOBENCE, 2013, p.25). A ênfase está na necessidade que este ser hilflos tem da 

presença de outro cuja atenção às demandas ainda informuladas torna menos penosa a 

experiência do desamparo constitutivo. Entretanto, esta presença, faz deste Nebenmensch 

um objeto que seria, ao mesmo tempo, “o primeiro objeto hostil, além de sua única força 

auxiliar” (FREUD, 1895, p.364). Cisão a partir da o “ser humano aprende a discernir”. 

Tal discernimento passa, na cena freudiana, por uma “exploração do mundo que primeiro 

encontra um objeto real”, cujo processo de reconhecimento deste outro próximo passa por 

uma “identificação, a si e em si, de traços motores” (Kahn). Então prossegue Freud: 

Os complexos perceptivos emanados desse ser semelhante serão 

então, em parte novos e incomparáveis – como, por exemplo, 

seus traços, na esfera visual; mas outras percepções visuais – as 

do movimento das mãos, por exemplo – coincidirão no sujeito 

com a lembrança de impressões visuais muito semelhantes, 

emanadas de seu próprio corpo [eigenen Körper], [lembranças] 

que estão associadas a lembranças de movimentos 

experimentados por ele mesmo (1895, p.376) 

Inseparável de uma teoria do corpo presente em Freud, a proposta é que nesta 

situação ontogênica primordial teríamos os princípios das relações objetais, na qual além 

de reconhecer os traços deste outro próximo, o sujeito lidaria com o que no objeto é 

constantemente não reconhecível, elemento nomeado como a Coisa, das Ding. No 

comentário de Iannini: 

Freud distingue neste ‘complexo do próximo’, duas partes: uma 

constante e outra variável. A constante seria aquilo que se 

inscreve enquanto coisa (das Ding), uma percepção originária a 
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que nenhuma nova percepção poderá igualar-se, devido à sua 

radical contingência. A parte variável, relativa, por exemplo, aos 

movimentos do corpo do outro, será objeto de um esforço de 

recordação. Na impossibilidade de experienciar a identidade de 

percepção entre o objeto alucinado no estado de desejo e a 

percepção atual, este esforço se concretiza nas vias do pensar, 

quando se produz uma inesperada identidade entre o corpo do 

outro e o próprio corpo (2009, p.216) 

O próximo, portanto, seria marcado entre os sinais perceptivos nos quais o corpo 

do outro seria reconhecível, no plano do pensamento, como um seu, mas também como 

aquele que traz em si a marca de uma diferença irredutível. Neste complexo teríamos, 

assim, a presença de uma dialética constante entre a humanidade do Mensch, do próximo, 

e a estrangeiridade, Fremde, do outro que lhe daria este auxílio alóctone. Eis que tal 

complexo nos aproxima da questão da presença do analista.  

Não tentaria a situação analítica, num período posterior, arranjar 

tal encontro em que a aposta fundamental fosse o acesso ao 

humano (Mensch), ao mundo humano numa alteridade, num 

reconhecimento do humano, mas também do não-humano para 

ver o desumano, e dialetizar as questões para esse sujeito 

emergente? Freud, ao lado do “Neben”, insiste nessa “ajuda 

estrangeira” (ibid., P. 626) que talvez possibilitasse entender essa 

necessidade ética singular na cura: a de recriar uma radicalidade 

do estrangeiro no lugar e na posição do familiar dos infans, ‘desde 

que uma pessoa estrangeira’ (ibid., p. 626) intervenha como 

Nebenmensch analista (CABROL, 2015, p.423) 

A leitura aqui proposta por Cabrol toma a presença do analista, ao nível em que 

esta toca a dimensão do outro próximo, como a sustentação de uma estrangeiridade 

irredutível na presença daquele que está à escuta. Como vimos, as recomendações 

próprias à escuta flutuante e mesmo à função do silêncio como um avatar do princípio da 
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Indifferenz, convergiriam para instaurar na cena analítica tal ambiente regido por uma 

presença que ressoaria enigmática ao longo do processo. O autor ainda questiona um 

possível paradoxo aqui: “como criar o íntimo com tal indiferença, estrangeiridade, nem 

pai nem mãe, nem eu nem mestre, confiando ter algo a compreender em si neste outro?” 

(Ibidem, p.421) 

Poderíamos estender a questão, e colocar se não seria através da possibilidade 

de fazer presente este traço irredutível e inapreensível do Outro, que um laço tem espaço 

para aí se (re)constituir. Na esteira da discussão acerca dos seios, a questão é o que um 

analista deve entregar para que se produza o campo transferencial no interior de um 

discurso analítico? A alternativa lacaniana, como vimos, é de que o analista entregue algo 

que faça a função de mediação entre si e o outro, sem que pertença a nenhum dos lados, 

sem que seja de todo denotado em suas qualidades sensíveis. Tem algo deste objeto que 

resiste à simples simbolização e imaginarização, e que dá configura este novo laço em 

torno da causa do desejo. No que tal presença tem de mais radicalmente outra, estrangeira 

que a figura do Nebenmensch responderia.  

Acerca deste ultimo, Lacan propõe no Seminário sobre a Ética da psicanálise 

uma leitura do termo freudiano que deslocaria o entendimento presente nos argumentos 

do Projeto: se para Freud, o Nebenmensch opera como mediador de um juízo de 

reconhecimento – através da “atenção” desta pessoa “experiente” que propiciaria ao 

infante um conjunto de traços que similares à sua rememoração psicomotora – , sem 

deixar de interpor esta fronteira irredutível de das Ding, como aspecto radicalmente 

desconhecido do estrangeiro, Lacan buscará enfatizar o lugar do Nebenmensch enquanto 

possibilidade de tal contato dar forma aos pensamentos do sujeito. Em suas palavras:  

É pelo fato dessa satisfação, de a experiência de satisfação do 

sujeito estar inteiramente suspensa no outro, e naquele que 

lamento que você não tenha articulado aqui, é que neste texto de 
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Freud, há uma belíssima expressão de Nebenmensch na qual terei 

a oportunidade de citar algumas citações, para mostrar o quanto é 

através deste Nebenmensch como sujeito falante, que na 

subjetividade do sujeito tudo que se relaciona com o processo de 

pensamento pode tomar forma (1959-1960 [2006], p.53) 

Tomar o Nebenmensch como sujeito falante, neste momento, tem como função 

tomá-lo como a possível representação do limite da imaginarização e simbolização deste 

outro. Ao enfatizar sua articulação com a noção de das Ding, Lacan argumentará como é 

primordialmente na natureza estranha [Fremde] que a experiência do Nebenmensch se 

constitui. E é como organizador de seus parâmetros que a Coisa se coloca no princípio 

desta experiência.  

A Coisa, portanto, viria marcar o “Outro absoluto do sujeito”, este objeto 

inapreensível, “inerente ao Real”, posto que “fora-do-significado”, ou melhor, do 

significável. Se Lacan toma o Neben como um sujeito falante é para mostrar que desta 

inserção na linguagem há algo que resta estruturalmente fora dela, além da simbolização, 

sendo “impossível para nós, imaginá-la”.  

A noção deste Ding, deste Ding como fremde, como estrangeiro, 

e até hostil às vezes, pelo menos como o primeiro exterior, é nisso 

que se orienta todo o caminho em torno do qual, sem dúvida, para 

o sujeito, é sempre um processo de controle, um processo de 

referência, em relação a quê? O mundo dos seus desejos! […] a 

Coisa só se apresenta a nós na medida em que faz uma palavra, 

como dizemos acertar o alvo, como o modo como o estrangeiro e 

o hostil aparecem na primeira experiência da realidade para o 

sujeito humano, como o modo pelo qual é apresentado no texto 

de Freud (Ibidem, p.69) 

À diferença de Freud, Lacan enfatiza que a presença deste “primeiro exterior”, 

não depende necessariamente do “grito”. A experiência da Coisa se articula à palavra, 
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não como fala [parole], mas como palavra [mot] que não demanda resposta, portanto se 

remetendo às coisas enquanto mudas. A perspectiva lacaniana, portanto, decerto marca a 

radicalidade da estranheza de uma face do outro não assimilável, e do qual a linguagem 

tentará recobrir. Ainda que pareça se distanciar da ênfase freudiana neste próximo como 

amparando um sujeito em uma situação extrema, importante marcar que esta dupla 

inscrição do lugar do Nebenmensch nos auxilia a determinar o lugar desta dinâmica no 

interior da própria análise.  

Podemos reconhecer que grande parte dos autores tratam do tema do 

Nebenmensch pelo o que nesta noção resguarda de um conjunto de traços perceptivos a 

coordenarem as atualizações transferenciais em um nível, por vezes, infra-simbólico. Se 

não compactuamos com esta posição na qual os traços perceptivos já carregariam por si 

um endereçamento de sentido, dado que estes mesmos traços estão já intimamente ligados 

a uma lógica simbólica – portanto, inscritos na linguagem –, não desprezamos, por outro 

lado, o argumento de que há algo nestas imagens produzidas que tem uma função de dar 

mais ou menos consistência ao encontro, na mesma via da posição de Pommier. Ou seja, 

apostamos que o esforço pelo diálogo com posições não imediatamente congruentes com 

a leitura lacaniana nos permite encontrar dimensões pouco enfatizadas por ela. E é nesta 

via que temos um interessante argumento acerca do lugar Neben do analista por Cabrol 

Essa situação, reconhecidamente extrema, de fato lança luz sobre 

o que está em jogo em qualquer encontro analítico: qualquer 

analisante futuro em um trabalho pré-transferencial se questiona 

sobre a escolha importante, mesmo vital, de sua ou seu futuro 

analista e sobre suas qualidades de Nebenmensch, que 

condicionam a transferência de base e a confiança de base no 

outro. Durante o tratamento, por outro lado, ele pode ser tomado 

pelo medo surpreendente de encontrar seu analista fora, na ‘vida 

real’, mesmo em uma fobia real do encontro, uma fobia atualizada 
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do estranho, do não mãe. No final da análise, analista e analisante 

perdem-se de vista e voltam a ser duas pessoas estranhas ao 

destino humano singular, exceto em comunidades analíticas onde 

uma complexa relação pós-analítica será tecida, a partir da 

identificação com este Nebenmensch e ao superego da cultura 

analítica, fonte da transmissão ética da psicanálise (2015, p.425) 

Dois pontos a destacar desta passagem: o primeiro diz respeito à noção de 

transferência de base como um conjunto de concepções que a presentificação do analista 

incitaria, modulando e particularizando a transferência com este analista. Na trilha do que 

trabalhamos acima, da “voz acolhedora” ao “olhar sereno” até mesmo à “estatura 

protetora” viriam como recortes do sujeito diante deste outro analista. Como conclui, “o 

Nebenmensch na cura poderia ser a metáfora das condições éticas do suporte e da 

transferência básica, pré-condição da situação analítica” (Ibidem, p.430). “Pré-condição” 

e, diríamos com Lindenmeyer (2020), espaço de presença produtiva nas transformações 

operadas em uma análise. Em seus termos:  

É preciso entender que não se trata simplesmente de conectar o 

sujeito a uma resposta, mas de conectá-lo a uma pessoa em 

presença que irá promover e garantir o movimento de 

transformação da insuportável excitação ligada a seu desamparo, 

para um impulso criativo. [...] a presença do outro é antes um 

lugar de ressonância e criação de um processo de simbolização 

que permite ao sujeito dar sentido ao que lhe está acontecendo 

(2020, p.1 – grifo nosso) 

Por outro lado, ainda que possamos questionar o excessivo peso que apropriação 

de uma perspectiva da imagem unívoca do analista poderia conceber, a passagem de 

Cabrol, marca este lugar Neben como um lugar de sustentação de aspectos da realidade, 

que não raro tornam a presença estranha [fremde] deste analista quando fora do contexto 
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de análise33. Interessante articularmos o lugar de amparo deste outro como um lugar que 

em um primeiro momento, no princípio da operação analítica, não se toleraria vê-lo de 

forma serena fora do contexto de análise, e em uma etapa posterior, como fruto de 

movimentos de reconfigurações transferenciais, seriam tolerados como estranhos, 

marcados pela contingência daquele encontro. Como trataremos no próximo capítulo, 

podemos aqui já lançar a hipótese se ao fim da análise a constatação do corpo do analista 

para além de suas suposições e atravessamentos de significação, não seria um dos frutos 

da dissolução da transferência.  

A noção do Nebenmensch ainda contribui ao nosso tema pela forma como 

sustenta uma situação, delimitada nos casos limites de desamparo, mas que poderíamos 

estender a situações outras de precário tratamento discursivo, ou seja, de momentos de 

possível instabilidade das amarras simbólicas que tecem o laço social, em que o contato 

com um outro próximo dá as bases para o reconhecimento e mesmo restituição das 

coordenadas simbólicas em jogo. Eis um ponto que toca no que tratamos acerca da 

contribuição do perspectivismo ameríndio para a produção de uma antropologia, das 

bases e precondições de produção de solos simbólicos às coletividades, que reconhece o 

valor produtivo de algumas experiências de indeterminação. Se Freud aponta o lugar 

constitutivo desta experiência do Nebenmensch ao bebê humano, podemos estender seus 

efeitos e valor para momentos específicos do curso de uma análise, estes análogos, ao 

paradigmático encontro de desestabilização ontológica, tal como descrito por Viveiros de 

Castro.  

Acerca deste ponto, antes de exemplificar seu lugar no interior de uma análise, 

encontramos em Penot (2002) um interessante argumento no qual podemos situar o lugar 

 

33 Por vezes, fóbica, diríamos.  
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de produção de realidade a partir da noção de Nebenmensch. Ao comentar a ação do 

analista, este lembra que Lacan faz intervir junto à ideia de “sustentar a transferência”, o 

curioso termo do desmentido, termos que havia escolhido para traduzir a Verleugnung 

freudiana. Neste sentido, argumenta que teria um hiato constitutivo entre a “intervenção 

do psicanalista e o lugar transferencial de onde ela deveria emanar”. Então, prossegue:  

As palavras do analista terão alguma relevância interpretativa 

apenas na condição de que, de fato, essa atribuição seja 

parcialmente desmentida. Podemos dizer que toda a arte de 

interpretar reside justamente no manejo de tal lacuna, consistindo 

em encontrar a cada vez a lacuna ótima capaz de auxiliar o 

processo (de nova simbolização, de ‘conhecimento nascente’, 

portanto, e não aplicação dos conhecimentos estabelecidos). [...] 

Freud falou de ‘falsa conexão’ em conexão com a transferência; 

e o desmentido carregado pela interpretação analítica visa fazer o 

paciente apreender esse mal, mas sob a condição de ‘sustentá-lo’ 

de qualquer maneira pelo tempo necessário (2002, p.1610) 

A intervenção de um analista que recusasse nessa presença o equívoco que funda 

este laço, poderia tornar sua palavra demasiado consistente, beirando a posição dos 

místicos em toda sua potência, e por outro lado, o ato de desmentir independentemente 

das situações seria recusar o lugar a partir do qual o paciente formula sua verdade. Há 

algo nesta forma de se fazer presente do analista que coloca em marcha ao paciente, como 

próprio do desmentido, “uma suspenção tanto quanto possível do juízo de atribuição – 

nos dois sentidos do termo: bom/mal, de eu/não eu” (Ibidem, p.1612). A Verleugnug aqui 

despontaria como o modo de disjunção própria desta presentificação sensível que 

colocaria em suspenção mesmo a função do julgamento.  

A aproximação temerária aqui da posição do analista em seu ato com uma 

posição perversa merece atenção. Como tratamos acima, o discurso pelo qual Lacan 

formalizou um laço próprio ao campo psicanalítico tem como posição de actante o objeto 
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a, como já o conhecemos. O analista faria semblante de objeto e se direcionaria a um 

sujeito dividido. Ora, é de se estranhar que pouco ele tenha falado sobre a aproximação 

com o modo como ele mesmo definiu a fantasia que organizaria a perversão em sua 

economia de gozo. A aproximação, que nas letras lacanianas responde por um projeto 

maior de formalização, não deve ser menosprezada em suas potenciais leituras.  

Poderíamos dizer que o que separa a cena analítica de uma cena perversa são os 

modos de inclusão deste corpo nos termos que tratamos no presente capítulo. Que um 

analista faça semblante deste objeto que apresenta uma síntese disjuntiva entre causa de 

desejo/mais-de-gozar para um sujeito cindido, este só se organiza formalmente no campo 

de um discurso psicanalítico se este analista não sustenta tal posição a partir da crença de 

que em si há um saber plenamente consistente acerca da verdade do outro, ou seja, se 

reconhece na dimensão da “falsa conexão”, de desmentido que define o enlace 

transferencial, um não-saber irredutível.  

 Decisivo para a sustentação da transferência, portanto, seria o lugar da presença 

do corpo do analista como respondendo por um lado, à dimensão da experiência do 

Nebenmensch, enquanto lugar deste estranhamento que se ampara nos limites do 

simbolizável e imajável, portanto, que Lacan aproximaria da dimensão da Coisa, e, por 

outro, deste saber fazer com o que se separa de si, lidar com este dar algo de si que foge 

ao seu controle, sem ser tomado pela angustia, um saber-fazer análogo ao que vimos no 

que responde à conceptualização do seio lacaniano. Em outros termos, ali onde a 

perversão erige um semblante em uma cena construída para desmentir a própria castração, 

construindo corpos ainda mais consistentes, a presença do analista se sustenta no que este 

semblante, suposto todo, encarna de uma abertura ao enigma fundante e irredutível que a 

inconsistência dos corpos anuncia. 
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6. O corpo do analista frente ao desamparo discursivo: um caso de luto 

 

Pode-se dizer que quando tratamos das variantes da presença do analista temos 

o desafio de apreender o que aí se mostra uma constante dentro do campo transferencial 

estabelecido, e o que é uma presença cujo cálculo variável em distintos momentos de uma 

mesma análise se faz necessário. Ou seja, ainda que possamos falar da presença do 

analista em termos amplos e gerais de uma análise, ainda que tratemos de forma mais 

genérica dos dispositivos e recursos que lançamos mão em uma análise, como aqui 

tratamos do silêncio e do divã como elementos organizadores da prática, este ponto não 

nos deve afastar do debate em que possam ser revistos e questionados por contingências 

próprias ao curso de uma análise.  

Como vimos no capítulo sexto, uma dimensão que a remissão às terapêuticas 

descritas pela antropologia social convoca a perceber, dado sua constância em rituais 

transformativos em diferentes culturas, é a da presença do oficiante ritual a partir dos 

modos de repetição no conjunto de suas ações in loco que este inscreve e de sua função 

simbólica.  A ritualística que aí se efetiva, a partir de gestos e comportamentos mais ou 

menos coordenados, repetitivos, que assinalam um modo de presença do corpo social que 

daria condições de possibilidade para que uma substancial transformação simbólica 

ocorra. A reiteração ritual, nesta via, faz sua presença em uma série de ritos de passagem, 

processos esses que dão condições sociopolíticas para que o estatuto simbólico de um 

determinado indivíduo se altere. 

Este aspecto toca diretamente a dupla modulação das formas de presença que 

assinamos aqui. Que um ritual marque a presença de uma constância, de um solo de 

estabilidade tal que uma transformação nos limites das determinações simbólicas possa 
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ocorrer, é algo que está lado a lado com a necessidade de que este mesmo ritual possa ter 

uma flexibilidade tal que articule o particular de cada situação, de cada momento da uma 

dada cura, com este traço de repetição. A produção de um ambiente estável que esteja 

aberto à diferença é o que torna simbolicamente eficaz uma análise, como é próprio do 

argumento lévi-straussiano.  

Ora, para ilustrar o caráter desta presença no que sua variação convoca ao nosso 

tema, podemos nos remeter a um caso descrito por Baravalle (2008), que tem o valor de 

não ser distante a cenas homólogas vividas por este que escreve, assim como pelo seu 

potencial de tratar de um elemento não incomum no cotidiano de nossa prática.  

A paciente nomeada como M., procura um analista, após já ter passado por uma 

primeira experiência extensa de análise, para lidar com a perda traumática de um filho. 

Este, adulto, falecido por conta de um acidente trágico, a coloca diante de um luto sem 

nome, posto que acreditava “que ela deveria ter morrido antes dele, e passa a desejar sua 

própria morte”. Além disso, durante um período relativamente longo, lidou com um novo 

sintoma fóbico de que seus outros filhos morressem, uma insônia constante, um pavor de 

viajar sozinha, algo demandado por seu trabalho, ou seja, um conjunto de elementos 

extenuantes e que se resumiam em um sofrimento de viver quase insustentável.  

O lugar sem nome de uma mãe que perde o filho não nos deve ser insensível 

para apreender o não-lugar de um luto como este. Ela está diante de um homem 

silencioso, um analista que, ao ser perguntado por M. acerca de sua passagem ao divã, 

insiste que não é o momento para tal, fazendo o encontro analítico se passar no contato 

face a face. Então, segue a autora.  

Ela deve estar ali, diante daquele olhar que considera 

benevolente, embora não o veja com frequência. Ela precisa dessa 

figura, desse corpo. Às vezes, ele a lembra de seu filho. E por 

causa dessa semelhança, a dor parece diminuir, podemos dizer. 
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[...] A análise continua por vários anos e M. ainda está sentado 

diante de sua analista, lembrando e reconstruindo sua história até 

que, finalmente aliviada, ela pode passar para o divã. Durante 

todos esses anos, ela havia imaginado algum tipo de ícone, uma 

imagem religiosa que simbolizava variações de sua posição 

(2008, p.53) 

A presença desta imagem do analista nos anos de elaboração deste duro luto foi 

sendo transformada, assumindo diferentes aspetos nos modos como esta incluía em sua 

rede simbólica. Segundo M., seu analista passou de uma presença divina, cujo rosto 

barbudo foi o índice para tal, até uma presença materna, na qual esta tinha nos olhos do 

analista a impressão de saírem “raios que envolventes como os de uma mãe com seu filho 

nos braços”, um bebê que estaria mamando no peito com olhos fechados, sendo tal “raio 

semelhante a um coração e depois a um útero. Tal qual um conjunto de devaneios, as 

associações de M. permitem algumas análises interessantes: o analista no lugar de Deus 

pai (pai simbólico e pai morto); a nutriz aparece para ela ora como sua própria mãe e seu 

bebê, olhos fechados e mamando no seio, ora ela mesma no papel de mãe com seu filho 

recém-nascido. Duas mães fálicas, cada uma com seu falo infantil.” (Ibidem). 

De alguma forma, estes recobrimentos narrativos e vivenciais da presença da 

figura do analista acabam por ter uma função sobre seu processo de luto, como uma malha 

protetora.  Diante da sombra que este luto representou à sua vontade de viver, na qual 

uma série de ideias sobre como dar fim à própria vida lhe sobrevinham, a presença do 

analista aí prevaleceu:  

Os raios do olhar do analista pareciam tecer uma malha protetora 

e M. podia então flutuar entre esses dois espaços, o da vida e o da 

morte, enquanto falava, absorvendo o olhar do Outro, deste 

analista que também era mãe para ela, quando ela fechava os 

próprios olhos diante do horror. [...] M. conta que seu analista 

pouco falava, mas que sua presença, para a mulher ferida que era, 
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irradiava uma possibilidade de vida, a esperança de que um dia 

pudesse abandonar a bolha e reconquistar seu lugar ativo no 

mundo. mundo. Ela estava descobrindo (outra forma de olhar, 

outra forma de ver) (Ibidem, p.54) 

Podemos dizer que este momento, antes de sua passagem ao divã e, portanto, a 

uma presença de outra qualidade deste analista, tinha como função, no árduo trabalho de 

luto desta mãe, operar um suporte para que esta mesma imagem do outro imediato 

pudesse não ser mais necessária. O cuidado potencial frente ao desamparo tal qual 

exercido pela figura do Nebenmensch pode ser aqui convocado como um dos índices 

pelos quais esta presença corporal se faz necessária. Mas, por uma outra perspectiva, não 

excludente, podemos dizer que há algo neste olhar entregue pelo analista que ressoa a 

disposição a colocar algo de si na cena, se separando sem angústia desta captura pelo 

outro, como próprio do objeto seio, também observado.  

Quando falamos do desamparo, falamos desta “dimensão trágica da existencial, 

ao vazio estrutural que habita ao sujeito, ao real de sua falta-a-ser e se evidencia quando 

são retiradas as coordenadas simbólicas que sustentam o sujeito” (ROSA, 2016, p.47). 

Neste sentido, pode-se dizer que há uma forma aproximativa da experiência de desamparo 

inerente ao processo analítico, no que este aponta à insuficiência estrutural da rede 

simbólica ao qual o sujeito ordena sua existência. Aproximar-se desta borda ou antes 

desta ribanceira, implica uma desorientação, desterritorialização34 homóloga aos rituais 

transformativos em diferentes culturas, tais como descritos pela antropologia social.  

Pode-se dizer, que a imagem deste analista – antes da passagem ao divã e, 

portanto, a uma presença de outra qualidade – tinha como função operar um suporte para 

 

34 Nos termos pelos quais Lacan propõe a tradução de Entfrend em seu Seminário XIII, derivado do 
estranhamento inerente a Fremde. 
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que esta mesma imagem do outro imediato pudesse ser deslocada. O cuidado potencial 

frente ao desamparo tal qual exercido pela figura do Nebenmensch pode ser aqui 

convocado como um dos índices pelos quais esta forma de presença corporal se configura 

como uma possibilidade de intervenção. A presença do corpo do analista teria sido 

fundamental para que esta paciente se reencontrasse com novas possibilidades de existir 

diante da trágica perda com a qual se deparou. 

Neste trabalho de luto, Baravalle argumenta que o analista “se interpôs entre o 

eu e a sombra do objeto”. Ora, esta posição indicaria que, além do desejo de analista e 

sua aposta na colocação em palavras do que poderia aí recair em um mutismo 

mortificador, a presença corporal deste mesmo analista teria sido o “possibilitou frear o 

empobrecimento da pulsão, pois para essa mulher ele ocupava o lugar psíquico do filho 

morto”. 

Para acabar com esse processo e poder prescindir da malha 

protetora criada por esse olhar nutridor, para acabar com a 

intensidade paralisante da perda do objeto, era preciso passar pela 

perda do objeto materno, quer dizer, pela castração da mãe que é 

sua estrutura original. [...] Esse processo funcionava como uma 

reconstrução do estado do espelho, com o olhar do Outro (o 

analista) permitindo que as energias libidinais fossem 

recuperadas. Claro, porém, ocorreram identificações de 

transferência que tornaram possível construir a fantasia 

fundamental (2008, p.55) 

Podemos dizer, portanto, que algo desta presença que o analista entregava na 

situação lhe permitiu sustentar a transferência a partir de um amparo de sua presença 

corporal em que seus “seios”, as “pulsões, neste caso, a pulsão oral e a pulsão escópica 

que operam na demanda por amor” (2008, p.56). Ou em outros termos, a remissão à 
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ameaça arcaica da perda de vista do Outro materno (Cf. ASSOUN, 2015), faria as vezes 

de tornar o olhar aqui presente como o seio a ser doado ao analisante no luto.  

A modalidade de intervenção deste analista, não distante de uma prática não 

empedernida por uma técnica normativizante, pode ser encontrada também em momentos 

nos quais, mesmo um paciente que já se encontra na situação de análise deitado ao divã, 

sofre um evento desta natureza cujo valor potencialmente traumático demanda uma outra 

presença que não a do analista fora do alcance de sua vista. Remeto aqui a casos em que 

diante de um momento intenso de abrupta perda de uma pessoa próxima, o analista quer 

se sente em outro lugar, à vista do paciente no divã, quer o convide a se sentar diante dele, 

a intervenção de uma presença corporal pode fazer a função de amparo momentâneo até 

que parte deste trabalho de luto torne possível mais uma vez o retorno a uma presença 

não imediata.  

Se aqui tratamos especialmente do luto como evento, estas considerações não se 

resumem a ela. Como sustenta Allouch (2004), o luto teria em seu momento primeiro, até 

a aceitação da perda, um espaço transicional na qual a própria consistência da realidade 

seria posta em jogo. Portanto, o luto viria ilustrar estas condições mais ou menos pontuais 

em termos temporais nas quais os parâmetros que amparam o laço social se encontram 

profundamente abalados. Nesta via, são incluídos, dentro de um debate sobre as 

condições mais estáveis que demandam a presença imediata do corpo do analista, tanto 

os casos diagnosticados no interior do campo da psicose, como, para uma linha de 

psicanalistas, os casos nomeados como casos limítrofes, ou casos difíceis (Cf. FÉDIDA, 

1977). Para estes, a presença corporal do analista, conjugada na chave da experiência do 

Nebenmensch, é vista como condição de dar uma estabilidade da presença do Outro no 

vínculo transferencial, como vimos acima.   



 384 

Mas podemos incluir outros momentos de intenso sofrimento no qual a presença 

corporal do analista pode fazer as vezes de reposicionar o sujeito diante das feridas e 

riscos à sua sustentação em uma rede simbólica amparada por uma comunidade de 

reconhecimento. De alguma forma, esperamos momentos de flutuação deste 

posicionamento do sujeito em todas as curas conduzidas, dado que é próprio do processo 

analítico dar condições para uma transformação tal que tenha nesta travessia uma 

reconfiguração da posição deste sujeito no interior da ordem simbólica. Não falamos aqui 

de uma mudança necessariamente na própria ordem simbólica, mas no modo como cada 

sujeito, em cada análise, dará conta de um saber-fazer com tal ordem, de forma a ressituar-

se no interior do próprio sistema de referência que dá consistência a sua existência social 

e subjetiva.  

Assim como acompanhamos o lugar da presentificação deste corpo do oficiante 

ritual nos momentos de passagem sociossimbólicos em narrativas de cura ameríndias, um 

relato aqui chama atenção: uma paciente relata que, por vezes, diante de momentos 

intensa angústia, fazendo com o que silêncio dominasse a sessão, portanto interrompendo 

seu fluxo associativo, seu analista aproximava a cabeça do divã no qual estava deitada e 

então dava início a um peculiar ritual: começava a respirar próximo da cabeça da paciente, 

ainda que não à vista desta, em um ritmo acelerado e em forte intensidade. Então dava 

lugar a uma confluência de ritmos de respiração entre paciente e analista, na qual este ia 

decrescendo ao ponto de chegar em uma cadência relaxante a partir da qual a paciente 

retomava suas palavras. O silêncio, não raro à experiência analítica – e que sabemos 

reconhecer como momentos de impasse nos quais a resistência ao tratamento se mistura 

à possibilidade de dar novos passos naquela mesma análise – era contornado por este 

analista a partir de um modo curioso de presentificação que não estranharíamos se 

incluíssemos tal narrativa a um tratamento xamânico. O analista no caso é Jacques Lacan, 



 385 

cuja intervenção, não rara em sua prática clínica, nos foi relatada pela paciente, Marie 

Christine Laznik3536, dado seu interesse no tema desta pesquisa. 

A colocação em cena deste corpo do analista, em nossa leitura, vem ao resgate 

de uma situação de acentuada angústia. Portanto, uma categoria de ação a qual Lacan 

lançava mão para se fazer imediatamente presente nos momentos nos quais a ausência de 

sua imagem atual – extraída pelo dispositivo do divã – poderia fazer da falta desamparo.  

 

*** 

 

 À guisa de conclusão deste capítulo, podemos dizer que encontramos na 

dimensão das modulações da presença do analista ao longo de um processo analítico uma 

via que excede a simples divisão entre o corpo do analista como acolhimento-amparo e o 

corpo como excitação-sedução. Vimos como o lugar de amparo é consubstancial à 

possibilidade deste mesmo encontrar uma justa distância no qual se posicionar.  

A qualidade da presença e de suas variações no contexto clínico, dependem do 

estilo do analista de se presentificar e de se retirar da cena. Se a presença por demais 

falicizada em termos de saber, beleza e poder, se tornam inconvenientes para a 

sustentação de uma imagem a ser deslocada, fragmentada e mesmo dissolvida, temos a 

contrapartida desta nas figuras do negativo que aqui nomeamos como o dispositivo do 

divã e o silencio. Entretanto, há algo na presença corporal que se faz com que tais retiradas 

não sejam apenas simples ausências, sendo antes uma não-ausência ativa que causa, dá 

 

35 Comunicação pessoal. 

36 Laznik é também a paciente – na já clássica anedota lacaniana – a quem Lacan, diante de um momento 
de distanciamento desta da análise, liga fazendo uma modulação de voz que esta estranha, mas reconhece 
um traço materno que a faz retornar à análise. A psicanalista ainda fez questão de ressaltar o aspecto 
extremamente tátil do Lacan analista com seus pacientes.  
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condições a reenviar o analisante ao seu enigma fundante, assim dar seguimento à direção 

do tratamento.  

A presença daquele que está ao lado, portanto, não se constitui simplesmente 

como reflexo que remeteria ao sujeito sua própria imagem, intrínseca à dimensão do outro 

imediato tal qual delimitado pela lógica inerente ao imaginário; nem somente como uma 

presença a marcar o desejo do analista, enquanto um aspecto fálico de posicionamento 

simbólico em uma rede significante; menos ainda como apenas uma presença que ecoaria 

a dimensão fantasmática do enigma do desejo. Ainda que estas facetas sejam 

indissociáveis ao encontro analítico, a modalidade de presença que o Nebenmensch 

representa é a de um “amparo estrangeiro” àquele que se encontra nas bordas de um 

discurso social, fronteiras habitadas em momentos de maior instabilidade das redes que 

suportam as referências sociossimbólicas que delimitam as coordenadas da própria 

existência social.  

Em outras palavras, a função do Nebenmensch se localizaria como a presença 

não-ausente a partir da qual uma falta pode se articular. A remissão à categoria de das 

Ding institui aí a dimensão de um impossível da linguagem em torno do qual uma rede 

simbólica pode se amparar. Que os efeitos deste limite para a redefinição das bases 

conceituais do objeto a – entre real imaginário e simbólico – partam deste momento da 

obra lacaniana, é algo sensível para diferenciarmos a função Nebenmensch da posição de 

semblante de objeto a.  

Além destes pontos, no que concerne à inscrição metapsicológica, ou antes de 

fundamentação lógica destes modos de presentificação do analista, vimos como tanto a 

figura do objeto seio é apresentado por Lacan como a dimensão do objeto pulsional a qual 

o analista precisa estar disposto a entregar, por meio de um processo de separação – sem 

angústia – na qual o seu saber-fazer com a perda de sua unidade corporal dará seu estilo 
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singular; quanto a dimensão do Nebenmench, enquanto um lugar de amparo diante dos 

limites do próprio laço social, viria como um modo de presentificação sensível 

incontornável a momentos de precariedade discursiva de uma análise, tão comuns ao 

longo de suas travessias e reconfigurações transformativas.  

O discurso do analista coloca em causa a possibilidade de emergência, produção 

e mesmo criação de novos significantes a se inscreverem em uma dada cadeia 

significante. Tal fato parte da operacionalização de uma forma de presença que reenvia 

ao sujeito falante seu enigma fundante (LACAN, 1970-1971 [2011]), tal qual sintetizada 

na posição de agência/semblante desse discurso. Todavia, se o objeto fantasmático aí em 

causa efetua uma síntese disjuntiva entre a causa do desejo e excessos inerentes à 

economia de gozo, propiciando uma presença inconstante, indeterminada, a dimensão do 

Nebenmensch, como bem redesignada pela apropriação lacaniana, faz da não-ausência 

deste um amparo ante ao abismo. É da estabilidade desta presença que as demais 

dinâmicas podem se construir.  

De alguma forma, temos no campo das variantes da presença do analista, modos 

deste se situar entre-dois, dando consistência corporal à transferência em uma lógica 

disjuntiva do mínimo de corpo necessário a que uma análise se sustente.  

Tomemos agora a dimensão dos processos de construção e deformação inerentes 

ao corpo do analista ao longo das derivas transferenciais no decurso de uma análise.  
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10. CORPOS INSTÁVEIS, INCONSISTENTES, DEFORMADOS  

 

 

Nos capítulos precedentes tratamos das dimensões do corpo do analista tanto em 

seu no aspecto limítrofe, dos momentos iniciais de efetivação do campo transferencial às 

formas de afetação e implicação nas bordas deste campo, assim como nos modos os quais 

este mesmo analista sustentaria modalidades de presença na direção da cura. Uma terceira 

via, já apontada pelo que ela decanta de uma modulação deste corpo depurável do 

processo analítico e inerente às suas reconfigurações ao longo de uma cura. Se as 

remissões a tais fenômenos surgem em elementos descritivos desagregadas na literatura 

psicanalítica, teremos também como tarefa notar como tal acepção se inscreve, tanto a 

partir do modelo lógico do discurso do analista tratado por Lacan ao fim dos anos 60, 

estas ainda não desenvolvidas na articulação com os eventos corporais do agente desse 

discurso; como, de outro lado, da própria aproximação dos termos em jogo na experiência 

analítica com aqueles presentes na cura xamânica, no que esta resguarda de homólogo 

aos fundamentos de nossa prática.  

Tomando esta última como ponto de partida, temos no modo de presentificação 

da figura do xamã uma tônica na inconsistência que seu suporte corpóreo, como um corpo 

entre-mundos, corpo mítico que apenas se configuraria como tal pelo seu caráter 

irredutível a uma unidade homogênea. Ou seja, uma das condições da terapêutica 

xamânica, no que esta se propõe como um modelo transformativo das redes 

sociosimbólicas que atam os discursos de referência da vida individual e coletiva, é 

justamente a presença de um devir-xamã que tem como correlato uma presentificação 

corporal indeterminada e múltipla em sua efetivação.  



 389 

Esta dimensão do corpo, decerto toca em muitos níveis do que vimos nos dois 

capítulos anteriores, mas lança luz para a perspectiva do que poderíamos chamar de uma 

abertura deste corpo que sustenta uma prática transformativa dos impasses de cada sujeito 

no laço social, no que a prática analítica se faz próxima da prática xamânica, ainda que 

não idênticas. Tal “abertura”, poderíamos aqui também nomear como uma não unidade 

deste corpo inerente ao devir-analista, e esta não unidade sendo marcante nos pontos de 

atravessamento entre o introduzido pelo analisante, assim como, por momentos 

experienciados pelo próprio analisa. Portanto, neste capítulo trataremos especialmente 

do que neste corpo que produz uma fissura estrutural nos termos de sustentação estáveis 

de referência unitária de si, assim como seu papel na produção do que nomeamos com 

Honneth (2007) de experiências produtivas de indeterminação.  

Tomemos seus termos.  

 

 

1. Que corpo para este analista? As deformações transferenciais 

 

Quando falamos do fenômeno transferencial, falamos de um campo instituído 

pela crença em um sujeito suposto saber da verdade acerca do que aflige aquele que busca 

a análise e que lhe resta como demanda a ser articulada enquanto questão inicial de 

análise. Nesta via, como vimos, o campo que se institui desta operação não é indiferente 

aos traços portados pela pessoa do analista, não apenas no que tocam à cadeia de 

significações potenciais próprias àquele analisante, mas também no que tais traços são 

direcionados a tendências de significação por discursos sociopolíticos.  

Entretanto, inerente a este processo, podemos dizer que de alguma forma está 

em jogo um conjunto de deslocamentos de representações investidas de afeto, de imagos 
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no léxico freudiano, que modulam diretamente a apropriação do que aqui poderia se 

definir como uma dimensão do corpo do analista. Poderíamos aqui nomear como vertente 

imaginária, narcísica da transferência tem no corpo do analista um espaço privilegiado de 

distorção, de deformação. Neste ponto, questiona Chabert: 

Que transportes operam de um corpo a outro nos levantes do 

início da cura? Que deformação preside esses deslocamentos 

quando sabemos que a formação de projeções que pode assumir 

o controle das imagens, após que elas originam sem faltas das 

inscrições corporais e suas formas sucessivas? A encarnação 

transferencial toma, sem dúvida, apoio sobre essas figuras e 

poderia bem ser um produto da deformação, um produto 

deformado que condensa a dupla valência narcísica e objetal das 

identificações. [...] para dizer a coisa mais radicalmente, que 

corpo perdido vem a se encarnar no corpo do analista? (2013, 

p.105) 

Colocar a questão nestes termos, é compreender que a própria realidade 

interposta à operação da análise tem como princípio este feixe de projeções, reflexos e 

outras formas de produção de imagem que ganham consistência no interior da 

transferência. Consistência, podemos dizer, a partir deste um suporte corporal que serve 

de apoio. Pensar uma análise como um processo de revisão global dos parâmetros de 

reconhecimento de si e do seu lugar no mundo, assim como a revisão dos modos de 

implicação subjetiva nestes, é pensar um processo no qual o próprio núcleo de amparo de 

sua existência será revisitado, com efeitos para a própria noção de realidade. Nesta toada, 

a mise en scène, a colocação em marcha de figuras e elementos identificatórios à pessoa 

do analista, e mais amplamente ao setting analítico – ou seja, tudo que se encontra na 

espacialidade efetivada pela posição deste sujeito – tem como resultado a produção de 

uma imagem consistente.  
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Assim, podemos ver não apenas na imagem transposta ao analista e seu entorno, 

algo a ser escutado como significativo para a condução de cada caso, mas também nos 

indícios de transformação destas imagens uma forma de “notícia” de como andam as 

transferências, assim como os movimentos de reposicionamento simbólico deste sujeito 

no decurso da cura. Por tal caminho, deste modo, mais que o simples entendimento de 

uma transposição única e unívoca, estamos falando de flutuações desta realidade 

constituída, flutuações que acompanham o próprio movimento dialético de uma análise.  

Poderia aqui citar alguns extratos que ilustram ecos destes movimentos de 

deformação, seja em sua ênfase negativa, no que se recusa ou extrai algum elemento, seja 

positiva: uma primeira situação me foi narrada por uma colega grávida que seguiu 

atendimentos normalmente durante os primeiros meses de gestação, até que, no momento 

em que precisou informar seus pacientes de que sairia de licença maternidade, espantou-

se com o fato de que alguns – não um, nem dois – dos seus pacientes ficaram muito 

surpresos com a “comunicação” de sua gravidez que até então passara desapercebida. 

Digno de nota ser uma gravidez de gêmeos, portanto, uma saliência duplamente 

significativa. Ainda nesta via, poderia citar, o momento em que decidi deixar de usar o 

cabelo comprido, após mais de duas décadas, e passei alguns meses ouvindo de pacientes 

que encontrava semanalmente, um comentário como: “ah, você cortou o cabelo?” Ainda 

que o tivesse feito meses antes. Por fim, citaria os não raros comentários acerca da 

decoração de meu consultório. Mesmo que não tenha o hábito de fazer alterações 

constantes, vez ou outra, surge um “puxa uma cortina nova!”, ou um “você mudou a 

poltrona?”, com relação a uma peça que segue a inalterada há anos.  

Todos esses eventos – que poderiam ser mais amarrados ao seu contexto lateral, 

das redes associativas particulares a cada caso – tem como valor o fato de, além de não 

serem raros, poderem ser lidos e mensurados no interior do que dizem de cada momento 
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de cada análise. Queremos aqui salientar o lugar mutável e impermanente das 

apropriações representacionais deste outro, no qual incluímos o corpo do analista. 

Acompanhamos, assim, a visão de Bollas de que “se tudo vai bem, ele ou ela entram em 

uma experiência corporal renovada na presença do analista” (1994, p.578), incluindo aí 

o corpo do analista como espaço de ressonância pra tal.  

Aqui, retomando o questionamento de Chabert, temos a noção de que os corpos 

perdidos que viriam a se encarnar no corpo do analista, poderiam fazer frente à 

possibilidade de reconhecer uma diferença própria a tal corpo. A analista prossegue: 

Se o eu é antes de tudo corporal, e ele encontra raízes no Isso, se 

aceitamos a ideia de Freud de uma construção do eu pela 

sedimentação dos investimentos de objetos perdidos ou 

abandonados, se, enfim, admitimos que esse processo é 

massivamente representado na cura, podemos nos perguntar 

como, a cada vez, a transferência agarra o eu do analista (2013, 

p.107) 

Ora, até o momento, nada que nos distancie da teoria lacaniana do registro 

imaginário como articulação lógica própria dos modos de apreensão do Eu, enquanto 

agregado de identificações e cujo valor imagético baliza esta dimensão da experiência. 

Entretanto, devemos aqui assinalar que estas transmutações presentes no fenômeno 

transferencial, ainda que articuladas ao campo da linguagem, não nos são indiferentes à 

leitura da experiência analítica. Especialmente no que estas tocam dos pontos de contato 

e atravessamento entre os personagens da cena, ou seja, como afeta e influencia 

decisivamente ao analisante e ao analista.  

Como vimos no capítulo quarto, nas míticas das origens da prática analítica, 

Breuer é descrito como aquele que não suportou o impacto dos aportes transferenciais por 

não se deixar transformar. Sobre tal, segue Villa: 
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 [Ele] resistiu à transferência, recusando-se a se deixar modificar, 

transformar, deslocar por ela. Breuer se recusa a se tornar um 

objeto maleável para a ação transferencial do paciente. Ele se 

opõe a se deixar afetar pelo poder metafórico da fala de Anna O., 

que transfere para a plena atualidade do presente as figuras de um 

passado que nunca cessa de poder constituir-se no passado. Na 

transferência funciona um passado imemorial que desafiou 

qualquer lembrança até agora. [...] deixar-se infiltrar por 

representações alheias a ponto de mergulhar na estranheza 

preocupante onde as temporalidades se confundem, onde as 

fronteiras da identidade vacilam (2013, p.46) 

A via oposta, na qual o analista se deixaria infiltrar por tais representações, é 

localizada, tal qual o argumento defendido por Villa, na imagem que Freud aponta em 

carta a Pfister: suportar tais deslocamentos transferências seria a cruz que todo 

psicanalista deveria carregar. Ora, portar a cruz responderia simbolicamente à posição de 

Jesus no que este aceita reencarnar a figura de deus Pai, “o suporte humano de sua 

reatualização por transferência da substância e do espírito do Pai” (Ibidem, p.47). A 

perspectiva totêmica aqui levantada por Villa, é captada pelo modo no qual a atualização 

da transferência presentifica este objeto que é sua fonte in absentia et in effigie. 

Entretanto, não nos deve escapar que a metáfora freudiana traz na reencarnação de Jesus 

um corpo que se transubstanciou, que foi estigmatizado na paixão vivida, logo um corpo 

maleável do ponto de vista de sua estabilidade substancial.  

 

 

2. Categorias da indeterminação e instabilidade corporal 

 

2.1.  O Informe 
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E é justamente no tratamento dos limites da transformação deste corpo que 

encontramos uma primeira tentativa de apropriação nocional a partir da categoria do 

Informe, tal qual proposta por Fédida. Partindo da ideia de que as palavras teriam uma 

corporeidade própria37, e assim dariam consistência ao diálogo analítico, Fédida lerá na 

base de tal situação a presença de uma “condição informe da construção especular” 

(FÉDIDA, 1978, p. 250). Aqui o autor não se distancia da definição winnicottiana do 

termo no qual:  

O ‘informe’ não significa ‘desorganizado’, mas, ao contrário, 

descreve algo à espera de forma, rico em potencialidades que 

requerem a contribuição do meio ambiente para se realizar. 

Pensa-se na conhecida frase: “Only out of non-existence can 

existence start” [“Só da não-existência pode começar a 

existência”] (Winnicott, 1974, p. 107). Pelo que entendo: algo não 

está (ainda) lá, mas esse ‘não lá’ é grande com um porvir possível 

(PRESS, 2016, p.798) 

Entretanto, se esta lógica é comum, Fédida, como Green e Fain – portanto, 

autores francófonos – acentuará esta direção de uma existência potencial do processo 

frente à ênfase de Winnicott acerca do papel da presença sensível do analista, como 

presença factual a dar condição ao trabalho do negativo, na trilha do que discutimos no 

capítulo anterior. Em outros termos, Fédida buscará delimitar o processo pelo qual um 

analista, por efeito do caráter performático do próprio discurso, se instituiria como 

“espelho opaco” na instauração da cena analítica, ou seja, como teria sua corporeidade 

deformada, com particular ênfase nos modos variáveis como este seria afetado em sua 

 

37 Digno de nota que tal ponto de partida não se distancia do que vimos no capítulo 3, acerca da 
materialidade da linguagem proposta por Lacan, ainda que sua gramática geracional se distancie do sistema 
de opositivo significante.  
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própria vivência. Acerca da noção de Informe, três aspectos seriam centrais, como aponta 

Mijolla-Mellor:  

O primeiro aspecto da definição: ‘O informe poderia ser dito ser 

o movimento pelo qual o analista percebe e constrói as formas de 

regressão’. [...] segundo aspecto do informe, inseparável do 

anterior, mas que o preexiste: o informe como substrato e, para o 

psiquismo, o lado pré-linguageiro das palavras. [...] Daí a terceira 

definição do informe, que não depende aqui da regressão da 

escuta do analista, mas do próprio ato da nomeação e daquilo que 

ele esmaga, necessariamente reduz (2005, p.164) 

A noção proposta por Fédida toca no cerce dos efeitos produzidos por um 

encontro analítico no que estes se situam de fronteiriços ao campo da linguagem, ainda 

que subsumidos a este. Dos três aspectos descritos, poderíamos sintetizar dizendo que 

sob a retórica da noção de regressão e do arcaico, temos um conjunto de figurações 

movediças, deformáveis interpostas na relação analítica que dariam condição para a 

emergência de novas nomeações, seja pelo que adviria das modulações de associações e 

endereçamento ditos regressivos, seja no que resguarda do “movimento inerente ao 

contato”, mais ou menos disruptivo, mesmo “violento entre significante e significado” 

(Ibidem, p.165).  

Fédida assinala que a dimensão do informe, não distante de seus traços sensíveis, 

aparecem na situação analítica especialmente indicado a partir de sensações “vívidas de 

inquietante estrangeiridade” (Ibidem). O informe é o correlato inverso da possibilidade 

de forma, o solo indeterminado no qual uma determinação poderá advir. Ainda nesta via, 

Fédida fará por vezes o informe convergir com as noções de carne e de materialidade. A 

disponibilidade do analista, que tratamos acima, viria acompanhada deste se permitir a 

tornar o campo transferencial afetado pela materialidade das palavras “como um sonho”, 
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no qual o psicanalista devém e se transforma através dos fluxos associativos dos pacientes 

(FÉDIDA, 2000)38.  

Mas o autor ainda vai além, apontando como tais efeitos são mais presentes no 

que denomina como a clínica dos estados limítrofes (FÉDIDA, 2002). A aposta descritiva 

é a de que tais casos, especialmente marcados por uma instabilidade nos modos 

simbólicos de subjetivação – logo, mais afeitos à lógica narcísica em sua labilidade 

inerente – afetariam de forma mais decisiva o clínico pelo próprio caráter fragmentário 

de tais imagens deslocadas a este. Como bem resume Kahn, ao comentar tal ponto: 

A ação desintegradora dessas transferências sobre a pessoa do 

analista e a necessidade em que este se encontra de trabalhar com 

suas próprias experiências subjetivas fizeram dos efeitos 

contratransferenciais a ferramenta pela qual o analista pode 

constituir, imaginar e construir em si mesmo um material 

transferencial que o paciente não pode reconhecer nem nomear. 

Nesse sentido, a clínica dos estados limites é uma clínica da 

criação da forma a partir de efeitos subjetivos (2003, p.565) 

A proposta de Fédida, entretanto, não se resume à dita clínica dos estados limites, 

sendo esta apenas um cenário onde tais efeitos desintegradores sobre a imagem do 

analista se mostrariam mais intensos. A fragmentação destas representações transpostas 

ao analista, com ecos para a experiência deste na transferência, se mostra em consonância 

com o que vimos anteriormente acerca desta dimensão não unitária da corporalidade 

daqueles que integram a operação analítica. É de um conjunto de experiências que estão 

 

38 Nesta via, encontramos a afirmação de Pereira Leite: “A arte do analista reside em acolher a verdade do 
afeto reeditado na situação analítica sem sobrepor sua pessoa ao destinatário e, quase sempre, em acolher 
a dor sem nome do evento traumático. Sustentar o intervalo, fazendo do corpo o espaço de recepção e 
transposição das impressões para o palco do sonho. Fazer do corpo a matéria da figurabilidade” (2006, 
p.95). 



 397 

além de um enquadre meramente classificável em termos significantes que se trata aqui, 

desta esfera indiscriminada da produtividade especular.  

 

 

2.2.  A Quimera 

 

Uma segunda figura desta experiência de indeterminação, por sua vez, se 

encontra na noção de Quimera. Vimos acima como uma das imagens convocadas por 

Lacan para tratar de um corpo não uno no escopo do discurso do psicanalista é a da 

esfinge, enquanto um ser mitológico, mas acima de tudo uma entidade quimérica 

constituída por fragmentos de outros corpos – “dois semi-corpos”, ou “ao menos dois”, 

diríamos – compósito fabuloso dentro dos limites taxonômicos. Entretanto, antes de 

retomar tal menção, cabe aqui explorar uma denotação distinta desta noção realizado por 

Michel de M’Uzan e Sylvie Le Poulichet.  

O primeiro destes assinala a noção de “quimera das transferências” como o 

fenômeno de ressonância no analista pela dinâmica “interpsíquica” que o afetaria a tal 

ponto que nele evocaria uma “apreensão criativa” a ser usada como ferramenta de 

trabalho.  

Como em uma iluminação, acho que, para ouvir melhor, [...] eu 

teria que me transformar em substância [...] uma matéria, um 

fundo indeterminado, fluido. Podemos dizer com razão que esses 

detalhes são de interesse para os fenômenos e estados de 

despersonalização. [...]. O informe como um benefício 

(M’UZAN, 2005, p. 106). 

A noção de despersonalização ganha aqui relevância, mas antes de adentrarmos 

nesta, precisamos delimitar como a quimera postulada por M’Uzan se situa no conjunto 
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de leituras acerca da dimensão disjunta do corpo do analista. Temos aí uma proposta que 

beira um psicologismo ordinário, como o presente em alguns discursos acerca da 

contratransferência, mas com a vantagem de assinalar para o deslocamento necessário do 

analista das referências que lhe fazem acreditar em sua identidade. A figura da Quimera 

aponta para os limites e riscos os quais o campo transferencial produz também sobre o 

analista os pensamentos mais insólitos, mesmo alucinações, portanto, “um movimento 

crucial de deslocamento dos processos psíquicos próprios ao funcionamento do analista” 

(M’UZAN, 1994 apud RABAIN, 2004, p.1746). Portanto, a situação analítica, composta 

a partir do encontro entre analista e analisante, formariam uma espécie de “novo 

organismo, um monstro de alguma espécie, uma quimera psicológica que tem suas 

próprias modalidades de funcionamento” (Ibidem, p.1747).  

Para o autor, neste campo de indeterminação haveria uma espécie de infiltração 

nos devaneios do analista de “vestígios das experiências traumáticas da infância do 

paciente” (RABAIN, 2004, p. 1748). Um exemplo particularmente ilustrativo desta 

identidade vacilante do analista em seu ato – instante em que se suspende limites entre 

ele e paciente – é encontrado no caso em que Winnicott teria escrito, no curso de uma 

dada análise, um poema – The Three – em que descreve de maneira vívida a imagem 

mortificada de uma mãe, ainda pouco mencionada nestes termos pelo paciente, que não 

teria deixado de lhe assombrar (Ibidem, p.1747).  

Se não podemos deixar de ver nessa apropriação de Rabain uma ressonância da 

ênfase no uso contratransferencial de tal conceito, vale ressaltar que a dimensão proposta 

por M’Uzan acompanha a ideia de que o próprio progresso do tratamento depende desses 

espaços de confusão, de indistinção, quiméricos. A face da produtividade da 

indeterminação nos modos de significação encontrados na situação analítica pode ainda 
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ser evidenciada na afirmação de que “neste lugar, o inconsciente do analista encontra seu 

engajamento mais profundo. Toda uma parte da atividade terapêutica é decidida aí”.  

A categoria estabelecida por M’Uzan receberá, por sua vez, uma ênfase em seu 

aspecto corpóreo pela apropriação de Le Poulichet. Por tal inflexão do conceito, 

encontramos a proposta da quimera do corpo introduzida em sua obra homônima da 

seguinte maneira:  

Chamo “quimera do corpo” uma montagem [assemblege] 

estranha e inverossímil que constitui frequentemente a 

composição do inconsciente de um corpo fantasmático. Nos cabe 

identificar e desatar, de maneira singular em certas curas, uma 

quimera que aparece como aglutinação de muitos corpos – vivos 

ou mortos em um só. Essa definição difere, mas se inspira ainda 

assim, das acepções tradicionais de quimera, seja da mitologia: 

uma criatura compósita fabulosa, seja da biologia: um organismo 

criado por manipulação de tecidos geneticamente distintos (2010, 

p.11) 

A proposta de Le Poulichet caminha em consonância com a ideia de que este 

espaço no qual o corpo é animado por imagens de sonho [revenant] articuladas pela 

linguagem. Estes sonhos, ou espaços oniroformes, seriam “suscetíveis de redesenhar a 

história do corpo investido pelas pulsões” (Ibidem, p.15), portanto, a imagem quimérica 

que emerge [mise en figure] em uma análise se encontra aqui intimamente ligada aos 

corpos – presentes e ausentes – que orbitam a cena analítica. Conceituar nestes termos 

permite à autora sistematizar o processo de análise como um processo de invenção de 

novos corpos, ou mesmo de experimentação de novas apropriações/apreensões destes.  

A aposta, a qual compartilhamos, é a de que se tomamos a circulação desejante 

presente no campo transferencial, poderíamos apreendê-la como um espaço de abertura a 

uma reconfiguração do campo do olhar, ou ainda, como um novo dispositivo do espelho. 
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Tal concepção, cuja ênfase está na produção de outros devires, não necessariamente se 

restringe à parcela do analisante, ainda que não sejam da mesma ordem para cada um dos 

presentes em cena. Le Poulichet defende que a elaboração do corpo através das palavras 

e imagens teria como organizador a noção de composição, tal como uma operação que se 

desdobra entre analisante e analista no campo analítico. Então segue a autora:  

A noção de composição difere da noção freudiana de construção 

ou de reconstrução do que foi esquecido, enquanto uma morada 

sepultada ou um monumento do passado. A composição não se 

desenterra do passado: ela realiza, no presente da transferência, o 

enodamento de elementos investidos que surgem 

inesperadamente em um tempo de elaboração. Assim se impõe, 

por exemplo, a presença de um volume corporal ou a perspectiva 

de uma concepção originária, que não teria jamais sido 

apreendida como tal. [...] como isso que chamo de composição de 

figuras de corpos e das origens nas curas analíticas criam novos 

laços identificantes e novos “pontos de vista” suscetíveis de 

modificar profundamente o devir do sujeito (Ibidem, p.19) 

A perspectiva introduzida pela noção de composição é a de pensar o processo 

analítico como algo que se sustenta entre os rearranjos do que já estava presente e a 

criação de novos elementos no interior deste. Salientar a dimensão especular do 

dispositivo transferencial permite Le Poulichet definir uma análise como um espaço de 

deformação das bordas entre o eu e o outro, na qual se pode efetuar uma tomada de corpo 

[prise de corps]. É explicita a influência da noção dos ‘pensamentos figurados’ de Piera 

Aulagnier (1986) e do corpo como um não-lugar, um informe a abrir espaço para novas 

formas, como reafirmado por Fédida. Entretanto, a autora inclui na relação analítica a 

dimensão do corpo quimérico presente na cura como “uma composição figurativa que 

corresponderia a uma mise en mouvement criativo que se emprega entre analista e 

analisante. O trabalho dialético implica que se coloque em jogo uma deformação e 
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decomposição do corpo do analista que seria condição para um ato de reconhecimento e 

recuperação no fio da palavra”. Eis uma modulação do lugar do corpo do outro a partir 

da qual um evento/advento psíquico [événement/avénement psychique], como nomeia, 

emergiria.   

Na via do que tratamos no capítulo anterior, a posição do corpo do outro no 

campo transferencial, viria fazer às vezes de responder por uma presença que remeteria, 

em alguns momentos, ao âmbito do corpo do estrangeiro que nos primórdios da vida 

daquele bebê esteve lá como o outro próximo. Entretanto, a autora precisa esses períodos 

na análise como os momentos em que estaríamos diante de uma suspensão entre sentido 

e não sentido, de vida e morte, história e não história: é aí que o corpo do outro, deste 

outro próximo seria convocado. Portanto, afirmar a precisão da dimensão do corpo do 

outro como respondendo à instauração de um meio indistinto próprio a momentos 

significativos de uma análise, é abrir espaço para a delimitação conceitual dos parâmetros 

nos quais uma experiência de indeterminação que toca ao corpo do analista seria 

produtiva à direção da cura.  

A partir das imagens e pensamento concernindo o corpo do 

analista tomado como uma forma potencialmente sem existência 

ou como poderia retornar como figura monstruosa, é a partir daí 

que uma travessia se efetua. [...], o analisante toma a imagem do 

corpo do analista como do outro lado do espelho. [...] Esse mise 

en jeu, da imagem do corpo do analista, deformado, na 

experiência da transferência, se associa à matéria onírica. Que 

surge transformando, de tal forma que aparece em sua 

recomposição corporal reempregando o campo das imagens onde 

se inscreve o traço simbólico do fundador de uma origem e do 

coup em avenir (LE POULICHET, 2020, comunicação pessoal – 

grifo nosso) 
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A dimensão de abertura às instabilidades deste corpo presente na cena, se é uma 

constante de M’Uzan a Le Poulichet, não deixa de ter na obra desta última uma ênfase 

maior sobre os limites nebulosos pelos quais este corpo pode ser apropriado e afetado no 

curso no âmbito de um campo transferencial. Como vimos acima, uma possível 

interpretação da figura da quimera apresentada por Lacan se tem na fragmentação, na não 

unidade corporal um de seus índices, ele não deixa de apresentá-lo como uma inscrição 

inerente a uma modulação discursiva. Em outros termos, a proposta lacaniana é a de que 

a corporeidade própria à quimera seria consubstancial à sustentação de uma presença 

enigmática. Assim como a esfinge, na mítica tebana, tem sua existência determinada pela 

insolubilidade de um enigma fundamental, ou seja, de uma questão de precário tratamento 

discursivo, de uma enunciação irredutível a qualquer enunciado (DOMICIANO, 2021), 

a própria lógica da transferência é amparada por tal fato.  

E nesta lógica que aqui exploramos a dimensão corpórea da indeterminação 

estruturante na sustentação do discurso analítico. Em outros termos, estar na posição de 

objeto a, fazer seu semblante como causa de desejo é algo que não deixa de ressoar na 

própria experiência corporal do analista, corpo este fragmentado, deformado pelo outro, 

mas, como próprio deste espaço, que também encontra ecos na estabilidade que este pode 

escorar sua suposta identidade.  

 

 

2.3.  Desorientações entre o Unheimlich [infamiliar] e o Entfremd 

[‘despaisamento’] 

 

Antes de aprofundarmos este aspecto, uma outra figura da indeterminação, nesta 

acepção do corpo do analista, merece atenção. Tratamos aqui das modulações do domínio 
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da não identidade, não familiaridade, ou ainda de uma certa “estranheza”, que podem ser 

apreendidas na importante distinção entre as noções de Unheimlich e Entfremd, que já 

apareceram em momentos anteriores desta pesquisa, de forma mais ou menos explícita.  

A primeira destas, a noção do estranho/infamiliar, ou ainda deste estranho 

inquietante, permeia a tradição psicanalítica de tal forma que, para além das declinações 

que diferentes autores dão, há algo de um impossível em sua simples definição (e 

tradução) que toca nos modos como Lacan nomeou o real. De forma sucinta, podemos 

definir o primeiro recorte freudiano da seguinte maneira:  

Unheimliche nos remete a uma experiência linguística 

antropológica e talvez ontológica de indeterminação. [...] O 

unheimlich é um sentimento (Gefühlsqualität) e como tal depende 

de uma espécie de partilha social dos afetos. [...] ‘um sentimento 

não é uma disposição para a ação ou para a reação como o humor, 

por exemplo, de um tipo maníaco ou depressivo 

(Grauenerregenden). Um sentimento aproxima-se mais de uma 

forma de abertura, receptividade ou espera (Erwartung). Se a 

infamiliaridade é antes de tudo um sentimento, ele pertence ao 

mesmo circuito do sentimento de realidade e do sentimento de si, 

também chamado de autoestima (Selbstgefühl) (DUNKER, 2019, 

p.200-202) 

Este modo de definir os limites da noção de Unheimlich, nos direciona à 

apropriação da articulação entre sentimento de si, sentimento da realidade e a própria 

indeterminação contida em seu cerne. Entre as imagens que Freud analisa em seu curioso 

artigo, temos a clássica cena em que o próprio Freud, em uma viagem de trem, percebe 

“um senhor idoso em roupão e boné de viagem na cabeça” entrar em sua cabine. Mas, 

escreve, ele logo repara, perplexo, “que o intruso era [sua] própria imagem refletida no 

espelho da porta do meio” (FREUD, 1919, p.103). Há algo no que Freud nomeia como 

“teste de realidade” que a figura do duplo vem desestabilizar. A essência desta 
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experiência, e de outras homólogas analisadas em seu texto, é a “báscula da dita 

‘realidade’ em face do retorno do mesmo, sob qualquer avatar que possa surgir. O 

equívoco permite dizer que “ele não se reconhece aí” (BROUSSE, 2020, p.3). A função 

de suspenção da realidade é indicada por Freud como 

Algo que tem um efeito de infamiliar frequente e facilmente 

alcançado quando as fronteiras entre fantasia e realidade 

[Wirklichkeit] são apagadas, quando algo real, considerado como 

fantástico, surge diante de nós, quando um símbolo assume a 

plena realização e o significado do simbolizado e coisas 

semelhantes. Aqui se baseia também boa parte da infamiliaridade 

inerente às práticas mágicas (1919, p.93) 

Temos aqui assinalada a acepção de uma possível afecção a partir de um 

reconhecimento de transformação da realidade, como um processo constante de revisão 

entre o que é do campo do familiar, caro, íntimo, próprio, e o que rompe com tal sensação. 

Entretanto, a figura do duplo, especialmente aprofundada na análise do conto O homem 

da areia, de E. T. A. Hoffmann, marca que tal sentimento depende de uma forma de 

relação com este objeto – enquanto um autômato – em que no conto “suspeita-se de que 

um ser aparentemente inanimado esteja vivo e se presume que um objeto sem vida seja 

animado. [...] ela se revela nas descrições de cloacas, vampiros, membros devorados ou 

corpos desarticulados, próprios da literatura fantástica e do mundo do sonho” 

(ROUDINESCO, 1997, p.383). A transformação da angústia neste sentimento de 

estranhamento inquietante, ainda escreve Freud, viria lado a lado com o que 

“encontramos com o animismo, a magia, a feitiçaria, a relação com a morte, etc.” (1919, 

p.89).  

Portanto, há algo neste tipo de experiência que provocaria uma espécie de 

sentimento que tornaria a própria realidade aberta a questionamentos. Mas a realidade 

aqui descrita não passa como um campo de uma fenomenologia transcendental, nos 
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termos de uma axiomática kantiana, é preciso, afirma Dunker, “a experiência de 

comunidade discursiva ou partilha de linguagem para que algo surja como revelação, 

fracasso ou enigma de reconhecimento” (2019, p.204). É justamente no movimento final 

de seu texto que vemos a precisão de diferentes modalidades do que Freud nomeia como 

realidade: “realidade matéria”, realidade psíquica, realidade comum, realidade literária 

ou ficcional. Em outras palavras, há aí uma explosão do termo “realidade” (BROUSSE, 

2020, p.4). Uma realidade que aparece em termos de um devir, uma efetivação [wirklich] 

a ser delimitado nas suas condições internas.  

Nesta via, Dunker propõe segmentar o aspecto produtivo da emergência do 

infamiliar em três tempos: 1) “a fronteira entre fantasia e realidade é apagada”. 2) a 

ambivalência e/ou indeterminação produzida entre familiaridade e infamiliaridade faz 

com que algo novo surja ou se revele. Isso é chamado de real. 3) o símbolo assume sua 

realização e significa o simbolizado. E então conclui:  

Apagar as fronteiras é negar a separação determinada por esta, 

confundindo realidade e fantasia. Temos aqui uma 

indeterminação que é falta de determinação, ou seja, déficit de 

fronteira. Desse apagamento tomado como ambivalência decorre 

o surgimento de alguma coisa, ou seja, uma indeterminação que 

produz um novo efeito, efeito real. Finalmente, no terceiro tipo 

de negação o símbolo determina e realiza o simbolizado, e quando 

ele o faz, ele nega o simbolizado ao compreendê-lo em uma nova 

forma. [...] o real, em contraste com a realidade, possui essa 

característica de ser não crível, ou seja, desafiar a nossa crença 

por meio de um conflito de juízos (2019, p.214) 

Ora, assinalar o caráter produtivo da experiência do infamiliar parece ecoar nos 

termos que vínhamos tentando delimitar até o momento. Pensar a redesignação dos 

termos da realidade e mesmo da estabilidade no qual estes termos são concebidos, implica 

pensar em um campo de realidade/efetivação [Wirklichkeit] a ser determinado enquanto 
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um processo constante, e não dependente de uma materialidade anterior ou autorreferente. 

Neste sentido, o caráter súbito da experiência de Unheimlichkeit que marca uma ruptura, 

uma suspensão das crenças que amparavam a relação do sujeito ao entorno, no que esta 

se define por um esvoaçamento das fronteiras entre eu/não eu, humano/inumano, 

vivo/morto, uno/não uno39. Ou, como resume o próprio Lacan: “que há de mais 

unheimlich do que vê-la [uma estátua divina] animar-se, ou seja, mostrar-se desejante?” 

(1962-1963 [2004], p.296). 	 

Entretanto, há uma outra modulação do afeto de instabilidade diante da realidade 

socialmente construída que merece ser aqui explicitada. Em um escrito dedicado ao seu 

amigo escritor Romain Rolland, Freud aos 80 anos – portanto em 1936 – descreve pela 

primeira vez a experiência que havia lhe tomado muito antes em uma viagem à Acrópole 

grega. A forma como foi invadido aí por uma sensação de irrealidade recebeu um termo 

curioso. Nos termos de Brousse: 

 Ele [Freud] analisa que, neste momento em que dá um passo 

além do pai, é invadido por um sentimento estranho, que qualifica 

não como Unheimlich, mas como ‘Entfremdungsgefühl’, uma 

espécie de despersonalização que então lhe ocorreu e que ele 

formula o seguinte: ‘o que vejo lá não é real’. Entfremd vem no 

lugar de Unheimlich quando passamos além do pai (2020, p.5) 

É no Seminário sobre a Angústia que encontramos uma primeira forma de 

inscrever esta diferença. Lacan inicia por aproximar a experiência do Unheimlich como 

respondendo ao que aparece no lugar em que se “deveria estar o menos-phi” (1962-1963 

[2004], p.51). Portanto, uma função que o aproxima da angústia, como afeto que não 

engana, e que “está ligada a tudo o que pode aparecer no lugar menos-phi” (BROUSSE, 

 

39 Os limites radicais da imagem, da sua captura entre o imobilismo e sua fragmentação se mostram aqui, 
como já observado nos modelos lacanianos do outro no capítulo quarto. 
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2020, p.3), nesta zona indeterminada na qual eu não sei “que objeto a sou para o desejo 

do Outro” (1962-1963 [2004], p.353). Nesta via, a angústia permitiria discernir a 

emergência “no mundo da realidade, dispersa, mas escondida entre os objetos do 

cotidiano, os objetos a que a provocam” (BROUSSE, 2020, p.3, p.4).  

Ora, todavia, se há algo que sustenta a articulação deste afeto de suspensão da 

realidade, é justamente da ordem dos modos de captura do sujeito ao Outro, ou ainda ao 

desejo deste. Os momentos de instabilidade próprio ao Unheimlich surgiriam como 

resposta à indeterminação radical frente aos avatares nos quais se poderiam ler o signo 

do desejo deste Outro, os objetos a no qual a causa do desejo – ou mesmo sua radical 

indefinição – poderiam ser denotados. Entretanto, se tal articulação circunscreve a 

indeterminação frente ao desejo do Outro, podemos dizer que a noção de Entfremd 

inscreve uma situação disruptiva aí, ou, como bem assinala Brousse, uma vacilação no 

enodamento entre real, imaginário e simbólico. A autora prossegue:  

Quando o inconsciente deixa de estar correlacionado com menos-

phi, com o signo do desejo do Outro, o vazio passa a ser um “sinal 

do real” [...]. Para usar o apólogo de Lacan sobre o encontro com 

o louva-a-deus, não existe mais um louva-a-deus. O efeito da 

emergência do real, onde era realidade, indica a rapidez de uma 

travessia captada justamente neste afeto que é o Unheimlich. O 

sujeito é deslocado, tanto de seu modo de gozar pulsional, quanto 

do Outro que desapareceu. Unheimlich dá lugar a Entfremd 

(2020, p.5) 

A proposta de leitura de Brousse aponta para uma dimensão na qual um deserto 

do Outro, e do outro, seria assinalado. O verbete escolhido por Freud “Entfremd” traz em 

seu radical o termo “Fremd”, noção que aponta para o estranho, na acepção de uma 

alteridade radical tal qual descrito no Projeto, enquanto a face inapreensível do outro 

próximo, do Nebenmensch. Poderíamos dizer que a zona de indeterminação experiencial 
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a que uma análise por vezes opera teria como fronteira prospectiva esta que separa entre 

o espectro do Unheimlich e aquele do Entfremd.  

A este limite da experiência no qual as duas dimensões se escoram, poderíamos 

incluir o corpo do analista como espaço, meio de ressonância que tornariam possíveis e 

suportáveis esta zona indeterminada, até mesmo à beira do abismo representado por este 

lugar de possível dissolução do Outro. Não à toa a expressão freudiana acerca da 

despersonalização, da perda disruptiva das suas referências estáveis aparece como uma 

narrativa comum dos ecos do campo transferencial sobre esta dimensão movente do 

corpo do analista.  Tomemos seus termos.  

 

 

2.4.  Ecos da indeterminação à despersonalização  

 

A noção de despersonalização pode ser remetida a uma experiência de suspensão 

ou alteração das impressões do sujeito sobre si e sobre o mundo ao redor. Podemos dizer, 

com Dunker (2021) que a noção responde por uma alteração tanto na noção de (1) 

unidade, onde o hiato, as fronteiras que marcam suas bordas que fazem um seriam 

esvoaçadas; quanto (2) pela perda da noção de identidade, na qual um déficit no 

reconhecimento de si em relação íntima ao outro daria as coordenadas; como ainda, (3) a 

um rompimento com a própria humanidade diante da sensação de uma autonomização de 

si apartado dos fenômenos conscientes da vontade.  Denis acrescenta a tal definição uma 

espécie de gradiente no qual sua “intensidade variaria, indo desde uma simples sensação 

de tontura a sensações dolorosas de transformação física, desde a fugaz sensação de 

estranhamento à impressão de que o mundo se tornou irreconhecível, morto ou inabitado” 

(2002, p.393).  
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No mesmo Seminário sobre a Angústia, Lacan faz um breve comentário sobre o 

conceito ao aproximá-lo da angústia no que esta se define, desde Freud, como um 

fenômeno de borda, um sinal nos limites do eu [moi], um sinal em que se alerta que algo 

que não deveria aparecer se faz presente, então conclui: “O que aparece é o a, o resto, 

abominado pelo Outro” (1962-1963 [2004], p.133). Eis onde a despersonalização seria 

convocada. Em seus termos:	 

Trata-se de algo que encontramos com muita clareza em 

fenômenos que estão entre os mais conhecidos como 

concomitantes da angústia, aqueles que designamos como 

fenômenos de despersonalização. Eles são justamente os 

fenômenos mais contrários à estrutura do eu como tal. [...] Em 

termos fenomenológicos, parece evidente que a 

despersonalização começa pelo não-reconhecimento da imagem 

especular. Todos sabem como esse fenômeno é sensível na 

clínica, e com que frequência é ao não se encontrar no espelho, 

ou em qualquer coisa análoga, que o sujeito começa a ser tomado 

pela vacilação despersonalizante. [...] Se o que é visto no espelho 

é angustiante, é por não ser passível de ser proposto ao 

reconhecimento do Outro (Ibidem, p.134) 

A proposta de sistematização aqui presente é a de que teríamos neste fenômeno 

uma desestabilização das referências que dão consistência à realidade experienciada, 

efetivada. É no lugar onde a imagem do corpo, a imagem especular no que esta organiza 

a experiência sensível, toca a dimensão do não reflexível, portanto, é do que não se 

articula no campo do reconhecimento simbólico que se trata no terreno da 

despersonalização – e em uma instância distinta do Unheimlich.  

A modulação da apropriação lacaniana ao introduzir o escopo do objeto a no 

limite do especularizável acaba por se contrapor a toda uma corrente de contemporâneos 

que tomavam o plano narcísico como índice para a produção deste fenômeno – podemos 
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citar Schilder que tratou da noção como um efeito da retirada de libido da imagem do 

corpo, ou Federn que entendia como uma alteração da distribuição da libido narcísica 

pelas bordas do corpo, ou ainda, um dos mais significativos neste tema e dos mais 

criticados por Lacan, Maurice Bouvet, que definia a despersonalização como um estado 

de fraqueza estrutural do eu (DENIS, 2002).  

E destes mesmos contemporâneos a Lacan que vemos uma aproximação de uma 

leitura da contratransferência somatoforme às experiências de despersonalização do 

analista, efeito especialmente presente em – este é o termo – “enquadres clínicos 

abertamente patológicos”. É nesta via que encontramos uma passagem com a de 

Boucherat-Hue 

Nessas clínicas de regressão massiva, que pode perturbar um 

pouco a organização psíquica do analista, será necessário 

‘segurar’ quando ‘a ligação entre afeto e representação é vista 

através das relações entre o ato e a alucinação’ (Green, 1973). E 

quando no paciente o afeto é ‘atuado [e] a representação não 

obedece mais ao teste da realidade’ (ibid.), O analista pode se 

sentir habitado pelo que M. Bouvet (1960) chama de ‘neurose de 

despersonalização’, que neste contexto, encontra sua 

funcionalidade transitória limitada. [...] Diante das clínicas de 

autismo, psicose ou dos principais transtornos do narcisismo, os 

analistas estão bem cientes desses mecanismos de identificação 

projetiva que perpassam pela desrealização dos movimentos 

sinestésicos e solicitam a contratransferência em suas dimensões 

psíquicas corporais (2019, p.139) 

É por tal trilha que, como vimos, que os estados despersonalizantes sobre o corpo 

do analista entrará na definição das quimeras transferenciais de M’Uzan. A hipótese de 

base é que haveria uma modalidade de comunicação infra-simbólica na qual uma troca 

“transferência-contratransferência” tornariam possíveis ao analista a circulação de 
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“alucinações sinestésicas” em momentos regressivos que se constituiriam como “leves 

movimentos de despersonalização passíveis de habitar ocasionalmente o analista” 

(Ibidem, p.140), e por tal dinâmica assumiriam, então, “a função de invólucro incubador 

propício à ‘reencarnação’ das sensações de trauma que permaneceram silenciosas por 

estarem encistadas no corpo do paciente” (Ibidem).  

Tomar o efeito da despersonalização como próprio a certas modalidades 

transferenciais, ou a momentos regressivos que refletiriam elementos determináveis ainda 

que não explícitos da história de um analisante é não apenas aplanar as possibilidades de 

leitura da própria contratransferência, mas também reduzir o caráter de estranhamento 

próprio da noção de despersonalização. É justamente em um debate sobre as possíveis 

traduções deste efeito que poderíamos questionar a distância entre tais leituras.  

Em seu Seminário XIII, sobre o Objeto da Psicanálise, a convite de Lacan, 

Melman retoma o citado momento na obra de Freud em que o termo surpreendentemente 

surge. Como vimos, é em um texto dedicado a Romain Rolland que Freud, no fim dos 

anos 1930, portanto nos últimos momentos de sua obra, conta neste pequeno texto Um 

problema de memória sobre Acrópole um interessante evento que lhe ocorreu.  

Durante uma viagem à Acrópole com seu irmão, ele teve uma 

sensação muito curiosa, Entfremdungsgefühl, uma sensação de 

estranheza que tudo isso não era real, que o que ele estava vendo 

não era real, que era bizarro, era curioso, que ele não podia 

acreditar nos seus olhos, que chegou mesmo ao ponto de se 

colocar a questão da existência da Acrópole e tudo isso o 

compromete a evocar o problema do falso reconhecimento: déjà 

vu, déjà narrado, quer dizer, combinando bem diretamente o 

sentimento do reconhecimento mais imediato e mais íntimo e 

seguro (MELMAN em LACAN, 1965-1966 [2018], p.524) 
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Ora, o questionamento introduzido por Valabrega é justamente do porquê da não 

nomeação deste sentimento, sensação [gefühl] como um estranhamento próprio ao 

Unheimlich, termo já inscrito em sua economia conceitual. Valabrega relembra Lacan 

que a Entfremdung é justamente o termo utilizado por Hegel na Fenomenologia do 

Espírito para assinalar o processo de Alienação. Do risco desta aproximação, Lacan faz 

questão de afastar sua possibilidade:  

Não é porque nos encontramos diante de um trabalho de 

Entfremdung que também encontramos em Hegel que vamos, 

assim, pular com os dois pés e dizer que o significado que Freud 

implica neste termo de Entfremdung é o hegeliano precisamente 

aí. [...] Que Entfremdung poderia corresponder a algo como 

despersonalização, ainda passa, ou o sentimento do duplo ou algo 

que nós ... é notado no texto como uma impressão, bem, é uma 

notação fenomenológica, alienação não é ... tem nada a ver com 

isso no Hegel (LACAN, 1965-1966 [2018], p.524) 

A aposta lacaniana é a de que na lógica interna do conceito não haveria uma 

espécie de alienação inerente ao espaço de tal forma que a qualidade da estranheza aí 

postulada não seria equivalente a um tipo de eco sobre o Eu dos efeitos do mundo 

circundante. Este debate não se distancia do próprio debate vernacular. Adorno, por 

exemplo, traz um diagnóstico de que Entfremdung só pode receber sua tradução clássica 

na filosofia pelo fato de “o estranho ter sido banido por tanto tempo do discurso moderno, 

do contrário não haveria tanto espaço para ‘alienação’ neste discurso” (MELO, 2011, 

p.2). 

Nesta via, Walenfels aproxima o diagnóstico da prevalência da noção de 

alienação da lógica própria à tradição marxista-hegeliana na qual “se admite que seria ‘o 

estranho’ como um mero estágio a ser superado em prol de um universal, no qual a 

diferença entre próprio e estranho se encontra suprassumida, é sintomático do recalque 
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da estranheza pelo racionalismo” (1997 apud MELO, 2011, p.4). Ora, é justamente na via 

de reconhecer a primazia da estranheza, de um limite ao próprio marcado pela hiância 

inerente ao saber e à verdade que Lacan recusa uma aproximação como esta.  

O debate, digno de nota, prossegue com Castoriadis assinalando que, em alemão, 

“Sich fremden de alguém que preferia estar em desordem [zizanie], a quem a vida 

distanciou do lar. É o Fremd neste texto [de Freud], por isso não deve ser comparado a 

outro grupo semântico.” (em LACAN, 1965-1966 [2018], p.527). Lacan encerra o 

assunto, notando que “esse é um sentimento que chamamos na clínica psiquiátrica: 

desrealização. [...] Claro, desorientação [dépaysement] ou desrealização, é isso mesmo, 

não é do real” (Ibidem, p.529). Temos aqui uma indicação de que o fenômeno do 

Entfremdung estaria mais próximo semanticamente ao campo da alteridade radical. A 

sensação de desrealização viria a marcar um estado de disruptiva relação do sujeito com 

as instâncias que organizam sua experiência de si e de mundo40.  

Em outros termos, se o estranho próprio do Unheimlich viria marcar um instante 

de suspensão da realidade efetiva, momento no qual as coordenadas simbólicas se 

desestabilizam, a dimensão de desrealização [Entfremdung] traria uma espécie de 

sentimento no qual o amparo próprio à instituição/efetivação desta realidade, das relações 

do sujeito com espaço e tempo seriam perturbadas. Se no Unheimlich a ficcionalidade 

encontra um espaço de sideração, na Entfremdung a intrusão do objeto a sobre a imagem 

do corpo faria o corte estruturante desta relação se sobressair ao ponto de colocar em 

iminente risco esta última (Cf. LACAN, 1962-1963 [2004]).  

 

40 No comentário de Ferreira (2008): “Uma resposta para o insuportável pode ser a experiência de 
desintegração, de dissolução, de despedaçamento corporal. Freud conclui que os excessos devem ser 
retirados do campo da realidade para que ela seja experimentada como algo estável, e que as defesas do eu 
constituem um método normal de afastar o que é aflitivo ou insuportável” (p.65). 
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Poderíamos ainda inscrever a noção de Entfremdung, cujo sentido aproxima a 

dimensão da alteridade radical da experiência entre a irrealização, o ‘despaisamento’ 

[desterritorialização, na tradução brasileira] e a despersonalização, como um tipo de 

sensação de descolamento entre a realidade e a ficção. Pra retomar o esquema do espelho, 

recuperado no Seminário X, a ideia de distância aparece aí como uma categoria que 

organizaria a possibilidade de formação de uma imagem estável de referência de si e do 

mundo. De alguma forma esta imagem refletida no espelho, imagem estruturalmente 

desdobrada, permite uma alienação do sujeito que lhe dá um lastro para coordenar sua 

experiência sensível. Poderíamos dizer que, ainda que sejam capítulos próximos da 

disrupção da sensação de realidade, teríamos do lado do Unheimlich uma extrema 

aproximação entre realidade e ficção, na qual as bordas entre elas seriam esfumaçadas, 

enquanto do lado da Entfremdung teríamos um distanciamento tal destas duas dimensões 

que a ficção e realidade se autonomizariam. Em outros termos, o “isto não é real” de 

Freud viria com uma modulação da indeterminação distinta do “este que eu acreditava 

ser um homem velho, sou eu”. A desorientação da realidade “em outro país”, própria ao 

despaisamento, caminha ao lado, ainda que em direção oposta ao “este não familiar me é 

mais familiar que eu esperava”.  

Neste sentido, o traço Fremd da alteridade radical do Nebenmensch pode ser 

concebido como um lugar de estranhamento do outro que emerge ali onde o sujeito se 

encontra menos amparado em suas referências sociosimbólicas, mesmo discursivas. Este 

outro ao lado também se constituiria como aquele que não identifico como um meu, como 

um familiar, pela presença de um traço essencialmente desumanizado, portanto, sem a 

possibilidade de reconhecimento posterior dentro dos espaços de socialização que 

circundam tal estado de desamparo. Por tal caminho, um estado de indeterminação que 
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faria parte de uma dialética não sintética ao qual se contraporia, temporalmente, o 

sentimento de Unheimlich. 

 

 

3. O corpo inconstante como barreira aos não-limites de gozo  

 

Pra dar ainda mais um passo na qualificação da inconsistência e indeterminação 

desta dimensão do corpo do analista que ora tratamos, poderíamos aqui nos remeter a um 

interessante termo pelo qual Winnicott descreve as condições para um fim de análise: 

para o analista inglês, uma análise apenas chega ao fim se for “ao fundo do poço”, mas 

isso se analista e analisante estiverem dispostos a tal. O termo que este usa para designar 

tal processo é o de que haveria um colapso, um desmoronamento [breakdown] da 

transferência. André comenta da seguinte maneira tal terminologia: 

‘Colapso’, portanto. É a ideia de um enguiço, de uma ruptura de 

mecanismo; termo que, em inglês, pode também descrever a 

saúde que se altera, a razão que se ensombrece ou uma irrupção 

brusca de lágrimas. Esta última conotação ameaça inflectir 

excessivamente a versão francesa do termo: rapidamente desliza-

se de ‘s'effondrer’ [desmoronar] para ‘fondre en 

larmes’ [desmanchar-se em lágrimas], quando a ‘queda’ 

do breakdown pode ainda terminar no silêncio, no vazio, no 

branco... (2001, p.101) 

Das várias figuras nas quais este termo pode se desdobrar, salientamos aqui o 

lugar no qual o desmoronamento se aproxima também de uma queda, de um vazio. É no 

centro deste processo que Winnicott inscreverá ainda um conjunto de afetos que nomeou 

como primitive agonies, ou seja, agonias que condensam não somente a ideia de 

desamparo – no que toca no limite extremo da ausência do outro – como de uma resposta 
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a tal estado, dado que, como nos lembra André, a raiz grega do termo agon traz em si a 

noção de luta, resistência, combate. Estes afetos, segue o autor, “procuram circunscrever 

o que seria um espaço psíquico situado além da angústia” (Ibidem, p.99).  

Ao tomar a experiência analítica em seus momentos mais extremos, nos confins 

do próprio laço transferencial, a leitura de Winnicott sustenta a emergência de uma 

remissão a um passado que ficou fora da vivência do sujeito, um limite no qual se faz 

presente “aquilo que não teve lugar, não teve lugar na história, produziu-se fora da 

categoria de historicidade”. Não nos parece algo muito distante da dimensão na qual 

Lacan postula o real, posto que este também se definiria nos limites do simbolizável, do 

representável. A radical indeterminação dos afetos presentes no desmoronamento do 

vínculo transferencial, inscrita na dimensão da Hilflösigkeit, o desamparo – também 

traduzido por des-ajuda [désaide] ou por derrelição – abririam espaço para que desta 

queda emerja um ato criativo como resposta e direção nos limites de uma análise41.  

A proposta de leitura da experiência aqui colocada não se afasta, ainda que 

precisemos de algumas mediações conceituais, do que encontramos na tradição lacaniana 

de formalização dos fins de análise. A afirmação de que ao fim de uma análise teríamos 

um analista, ainda que este não exerça tal ofício (1967 [2003]), inscreve uma teorização 

na qual o desejo que se decanta das transformações de uma análise seria um desejo 

passível de sustentar um discurso analítico, um desejo de psicanalista. Nesta via, tomar o 

limite da experiência analítica como paradigma lógico para a sustentação da direção de 

uma cura – como lemos a notação inerente ao discurso do psicanalista – implica pensar a 

radicalidade do processo transformativo como base do ato analítico, ato que não o é sem 

 

41 É nesta via que Ferenczi sustenta haveria na experiência contratransferencial uma abertura também à 
“expressão de afetos inéditos suscitados pelo encontro analítico” (KUPERMANN, 2008, p.133) 
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o horror que constitui a experiência de seu agente (Cf. LACAN, 1980). Como resume 

Laia: 

Lacan, sensível ao abismo aberto pelo encontro com um resto 

insolúvel, oferece-nos uma dupla e paradoxal orientação: em sua 

clínica, um psicanalista lida com “o real impossível de suportar” 

(Lacan, 1977) e, ao mesmo tempo, “tem horror de seu ato” 

(1980). Lacan também ensina-nos que esse insuportável e esse 

horror não são enfrentados sem que um analista os descubra, ele 

mesmo, em sua própria experiência analítica, em sua análise 

pessoal, seja nos modos como essa satisfação pulsional chamada 

gozo lhe toca o corpo, seja em seus impasses como analisante 

para separar-se de seu analista e “tornar-se psicanalista de sua 

própria experiência” (1967) (2011, p.1) 

Como vimos, é na introdução das formas de modulação discursiva constituintes 

do laço social, tal qual proposta em sua teoria dos 4 discursos42, que Lacan escreve 

formalmente uma possibilidade de se conceber a posição própria do analista diante dos 

impasses e impossibilidades que determinam e constituem sua presença. Podemos ainda 

afirmar que o discurso do analista viria responder à estrutura interna inerente ao campo 

do desejo. Nos termos de Safatle:  

 

42 Retomamos aqui seus elementos: 
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O desejo como pura negatividade traz em si esta potência de 

indeterminação, essa presença, em todo sujeito daquilo que não 

se submete integralmente a determinação identitária da unidade 

sintética do Eu, que não se submete a forma positiva de um objeto 

finito. Ou seja, a forma própria ao desejo é na verdade o modo de 

descrição de uma potência de indeterminação e de 

despersonalização que habita todo sujeito (2017, p.30) 

Portanto, temos aí um discurso que se organiza na contramão da ideia de 

integralidade, de unidade sintética, de determinação positiva e finita. E é justamente nas 

figuras desta indeterminação que os elementos que orbitam o discurso se dispõem: o 

agente posicionado a partir do semblante de objeto a – objeto fantasmático, sensível, mas 

não positivo, portanto, inobjetivável, por excelência – se endereça a um sujeito divido a 

partir de uma disjunção entre a posição da verdade e o significante do saber (S2), fazendo 

com que este mesmo saber seja um saber não-todo, saber semi-dito, como próprio à 

dimensão da verdade em psicanálise, e que resultaria na produção de um novo significante 

ainda não inscrito naquele laço, produção de uma nomeação a introduzir um elemento 

que não repetiria o mesmo da cadeia significante.  

Ora, como vimos, tal discurso implicaria também na emergência de um suporte 

corporal homólogo a tal postulado, um suporte que não se imprime consistentemente em 

si, um meio-corpo que se decanta de um meio-dizer. Eis o ponto no qual Lacan convoca 

a figura da esfinge para responder a esta corporeidade quimérica que seria composta por 

ao menos dois semi-corpos, não formando uma unidade sintética ou integralmente 

unívoca. A disjunção inerente a este corpo presente no discurso do analista, portanto, 

podemos dizer que se sustenta neste saber do inconsciente não unificante, organizado em 

torno de um objeto parcial.  

A paixão do psicanalista está ligada a uma vontade, em particular 

a uma vontade de saber. E essa vontade de saber (↑ • / S2) anima 
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o ato psicanalítico (a / • →). A decisão ética do analista, que 

consiste em atuar como causa do desejo, implica que a paixão 

pela lacuna do conhecimento, pela lacuna no campo do 

significante, deve ser articulada ao ato que rompe com a 

repetição. [...] O ato, que ocorre em determinada ocasião e é 

escrito (a _), é amparado pela abertura de uma brecha no 

conhecimento inconsciente (S2 // S1). No discurso do analista, o 

suporte da implicação (→) é a disjunção (//). Cada vez que o 

analista realiza um ato, desde que haja efetivamente um analista, 

o efeito de formação é renovado (NAVEAU, 2002, p.25) 

Como apontamos em outro espaço (DOMICIANO, 2013), até mesmo na 

proposta lacaniana da dimensão de lalangue, temos a presença de “um corpo disjunto 

frente ao Um”. Dito em outros termos, sustentar o discurso do analista implicaria assumir 

a posição de semblante do objeto a, “bancar dejeto, justamente para permitir ao sujeito, 

sujeito do inconsciente, tomá-lo como causa de seu desejo” (LACAN, 1973 [2003], 

p.518). A sustentação deste lugar implica uma relação com um saber não apreensível em 

sua totalidade, um saber que nas bordas do real se mantém insabido; um saber que em 

outro momento será rotulado como um saber-fazer aí [savoir-y-faire] com seu sintoma 

que, sustentado singularmente por cada analista, responderia por seu estilo. Neste 

contexto, a consideração do analista com a linguagem não segue apenas a via do universo 

discreto e articulado da vertente simbólica do significante, ele atenta ao que se escreve 

para além desta dimensão, ao que nele, enquanto não-sentido, se escreve de uma relação 

de gozo ek-sistente à cadeia significante (Ibidem, p.514). A noção de lalíngua desponta 

no pensamento lacaniano justamente para responder a essas questões sobre a dimensão 

do ser falante, que em sua relação com a linguagem excede a articulação simbólica.  

Lalíngua pode ser definida como o que da língua materna o “sujeito recebe como aluvião, 

chuva, tormenta de significantes próprios àquela língua idiomática e que se depositam 

para ele como material sonoro, ambíguo, equívoco, repleto de mal-entendidos, com 
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diversos sentidos e, ao mesmo tempo, sem sentido” (QUINET, 2009, p.71). Lalíngua é 

feita de gozo e sustentada na “relação que o ser falante estabelece com o seu corpo” 

(LACAN, 1971-1972 [2003], p.27). Vemos na experiência analítica, portanto, a presença 

de uma dimensão da linguagem que emerge a partir de um registro corporal daquele que 

Lacan denomina nos últimos momentos de sua obra como falasser. Tal relação com a 

faceta de não-sentido por ela pressuposto implica um saber inarticulável conscientemente 

e que demanda uma consideração especial sobre a temática da transmissão em análise e 

sobre o momento de passagem de analisante a analista.  

Esta passagem nos encaminha à leitura da noção de gozo tal qual articulado nos 

pressupostos do entendimento dos fins de análise. De forma sintética, a categoria do gozo 

implica um modelo no qual as determinações são justamente atravessadas, indefinidas, 

vacilantes. Como Lacan indica a “transgressão é necessária para aceder a este gozo” 

LACAN, 1958-1959 [2016], p.217). Portanto, o gozo se articula com a perspectiva de 

inscrever uma dimensão econômica no qual as categorias de excesso, falta, mais, menos, 

podem se remeter nas relações complexas do sujeito com a linguagem.  

O objeto a, por sua vez, é inscrito na conceptualização lacaniana não somente 

como objeto causa de desejo, mas também enquanto objeto mais-de-gozar, ou seja, o 

lugar privilegiado deste objeto é o de organizar uma forma de articulação disjuntiva entre 

os polos constitutivamente opostos do desejo e do gozo. Este objeto, ao mesmo tempo 

em que por sua via inapreensível convocaria ao lugar enigmático do desejo, por sua 

presentificação fantasmática possibilitaria coordenar as modalidades de circulação da 

economia do gozo. É nesta via, como vimos, que Lacan inscreve a posição central deste 

objeto entre as três ordens da experiência tal qual formalizado no modelo dos nós 

borromeanos. 
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A imagem aqui extraída da Terceira, mostra como o objeto a se relaciona entre 

os três nós e como de articula, modula os gozos inscritos como gozo fálico, gozo do Outro 

e gozo do sentido/sentido/gossentido [jouis-sens].  

Do que nos cabe a partir deste modelo é reconhecer o lugar primordial no qual 

Lacan posiciona o objeto a enquanto um objeto que articula tais ordens, mas um objeto 

que faz barreira também ao gozo. Ainda no plano formal, podemos ler tal esquema da 

seguinte maneira: o gozo fálico se inscreveria entre a ordem do real e do simbólico, ali 

onde estes se encontram e não são tocadas pelo imaginário; o gozo do Outro, está entre o 

real e o imaginário, ali onde o simbólico não participa; e, por fim, o sentido é produzido 

como uma forma de gozo entre imaginário e simbólico, onde o real não participa. O objeto 

a, portanto, é o que marca esse elemento que toca às formas de gozo, e de uma maneira 

disjuntiva as coordena. A presença do objeto a, portanto, altera a relação do gozo e 

reinscreve esta dinâmica na articulação dos três registro. Dito isso, podemos retomar a 

leitura do analista como semblante de objeto a, para notar como uma dimensão dessa 

experiência implica o corpo deste analista em seu aspecto mais indeterminado.  

O analista é suposto em uma posição eminentemente fálica, como sujeito que 

poderia deter um saber ao qual este que o procura está despossuído, saber que lhe 

possibilitaria uma solução para seus males. O analisante toma o analista como aquele que 
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teria o significante fálico, inscrito por vezes enquanto significante-mestre, a partir do qual 

um saber se poderia produzir.  

O engodo da transferência, poderia se tornar um simples exercício de domínio e 

poder caso este analista recusasse o que é mais próprio do discurso do psicanalista, que é 

responder de uma posição no qual a causa de desejo se sustenta em um semi-dizer 

imanente à articulação entre saber e verdade em psicanálise. Nesta operação que o 

significante mestre, o S1, tem uma nova articulação com o gozo, enquanto produção e 

resto:  

É do lugar da verdade que o saber interpela o sujeito. O que se 

produz, S1, significante do gozo fálico, é ‘o significante do gozo 

mesmo mais idiota — nos dois sentidos do termo, gozo do idiota, 

que tem mesmo aqui sua função de referência, gozo também o 

mais singular’ (LACAN, 1972-1973). Para Lacan, ‘o discurso 

analítico só se sustenta pelo enunciado de que não há, de que é 

impossível colocar-se a relação sexual (...) Este é, nomeado, o 

ponto que cobre a impossibilidade da relação sexual como tal. O 

gozo, enquanto sexual, é fálico, quer dizer, ele não se relaciona 

ao Outro como tal’ (DIAS, 2008, p.17-18). 

Que haja um gozo aí em jogo é algo essencial na cura psicanalítica. Que um 

analisante possa encontrar uma forma de gozar na experiência do inconsciente, uma 

forma de obter uma recuperação mínima de um gozo no interior de um discurso 

psicanalítico é uma operação primordial para que se possa transformar algo nesta 

economia de gozo que sustenta a produção de sintomas, sofrimentos e todo infortúnio das 

repetições das quais este se vê aprisionado. É justamente este gozo fálico que Lacan volta 

a salientar quando, na tentativa de inclusão da teoria do gozo nos parâmetros de sua teoria 

do inconsciente, sistematiza a noção de falasser [parlêtre]. Em seus termos, “No falasser, 

que é o que designo como sendo o inconsciente, há a capacidade de conjugar a fala e o 
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que concerne a um certo gozo, aquele dito do falo, experimentado como parasitário, 

devido a essa própria fala, devido ao falasser” (SOUTO, 2018, p.1). Em outros termos, o 

gozo fálico participaria da experiência do inconsciente em uma análise.  

Entretanto, como podemos constatar pelo modelo acima dos nós, o gozo fálico 

é um gozo fora do corpo [hors du corps], ou ainda, como provocativamente salienta 

Lacan, é um “gozo que faria explodir a tela do imaginário corporal”. Neste sentido 

podemos pensar que 

O gozo fálico não é do corpo, sua existência encontra-se fora do 

corpo. Sendo assim, sua relação com o corpo é a de um parasita: 

ele vive do corpo, alimenta-se dele, mas sua relação com o corpo 

é de desarmonia. O gozo fálico, na perspectiva do inconsciente 

como falasser, encontra-se separado do corpo, da imagem e do 

sentido, na conjunção entre Simbólico e Real. O gozo fálico é 

opaco, sem imagem, mas, também, impossível de negativizar e, 

ao mesmo tempo, o suporte da fala, ou seja, de uma satisfação 

que se transporta para fora do corpo e que, nem por isso, produz 

necessariamente um sentido. [...] Ele institui a fala não em sua 

função de comunicação, mas de produção de gozo. É na 

conjugação do gozo do Um-sozinho e do gozo da fala que o gozo 

fálico confere um lugar ao que não se deixa absorver pelo sentido, 

interrompendo sua proliferação e produzindo uma ancoragem 

real referenciada no não sentido do gozo (SOUTO, 2018, p.1) 

O gozo fálico, portanto, viria na experiência analítica “contrabalançando” o 

sentido, e toda tentativa de fechamento da linguagem em uma consistência imaginária. 

Esta que, por sua vez, como Lacan insiste neste momento, seria aproximada da dimensão 

do corpo, enquanto corpo que faz unidade, corpo que daria consistência à experiência, às 

representações de mundo, mas tendo como referência a noção da unidade corporal tal 

qual postulada desde seu modelo do espelho.  
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Esta retomada de elementos próprios do campo conceitual do último Lacan43, 

nos permite pensar que a presença do analista, como semblante de objeto a, teria uma 

tríplice fronteira implicada.  

(1) De um lado, este objeto faria frente ao gozo do Outro, como um gozo que 

estaria nas fronteiras do simbólico, um gozo fora dos limites da ordem da existência 

significante. Portanto, seria a dimensão de um corpo que carrega consigo as marcas de 

um enigma fundamental, indexado simbolicamente, a sustentar a transferência que faria 

frente a um gozo místico.  

(2) De outro lado, temos como um objeto que faz um anteparo frente a um gozo 

puramente fálico, ou seja, seria a pouca consistência deste corpo inconsistente, não-todo 

realizável, que daria condições para a própria experiência do inconsciente, tal qual 

articulado no discurso do analista. Este corpo que não se faz demais presente, que se 

permite opaco, ainda que não todo reflexivo, é um corpo que ampara a presença de uma 

articulação entre real e simbólico, um corpo que dá alguma consistência à tal articulação, 

nos termos mesmo em que Freud assinala que “não é possível combater algo em ausência, 

in effigie” (1912c). 

(3) Por fim, teríamos na terceira borda, ou fronteira, deste objeto a no modelo 

dos nós, uma dimensão na qual a presença quasi-consistente deste corpo, faz frente à 

produção de um sentido unívoco, cristalizado, um fechamento da linguagem na crença de 

um sentido excessivamente consistente. Neste ponto, é da abertura deste corpo a se deixar 

transformar, que um analista, na posição de objeto a, resiste à mestria inerente à de um 

lugar amparado na crença de um saber, de um sentido plenamente consistente. É também 

 

43 Que não o faz mais importante ou rigoroso que os “Lacans” que o precederam, como acreditamos ter 
salientado em nossa metodologia de apreensão do conjunto de seu pensamento nesta tese.  
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aqui, o corpo silencioso que abre espaço a uma nova volta diante do enigma que este 

presentifica.  

Dito de outra forma, a posição que tal modulação imprime às leituras sobre o 

corpo em jogo do analista é justamente a de um corpo aberto à sua queda, ao 

desmoronamento que a atualização no campo transferencial implica nas relações deste 

analisante ao Outro. No fim das contas, ao cabo de um processo transformativo de cura o 

que esta presença específica permite é que possamos afirmar que o outro que aí estava, a 

quem o analisante se endereçava, era uma construção própria do sistema de crenças que 

sustenta sua neurose, que este Outro não existe. Ou ainda, como assinala a blague 

lacaniana, “O que podemos dizer sobre qualquer analista, exceto para tornar óbvio que 

também não existe nenhum?”. Nos termos de Brousse: 

A eficácia do analista repousa, portanto, sobre o não-todo que 

existe, visto sob sua cobertura fálica no ato analítico, esse núcleo 

que, diz Lacan, é o ponto de tropeço [obstáculo | achoppement] 

de uma lógica de quantificadores: nenhuma totalização a esperar 

daí. A eficácia do analista depende, portanto, dos efeitos da causa 

que faz o ato analítico produzindo o declínio, a degradação do 

sujeito suposto saber (1988, p.79) 

Como quer que concebamos a lógica de um fim de análise, um ponto essencial 

é a queda dos pilares que sustentavam aquela transferência particular. Neste sentido, quer 

chamemos tal movimento de queda, desmoronamento, dissolução, degradação ou 

declínio, o fato é que algo deste vínculo se deforma, transforma e tem seus parâmetros 

reconfigurados. É justamente esta presença inconsistente que opera a possibilidade de 

realização da inconsistência própria ao simbólico, de materializar que não há um Outro 

do Outro.  

Miller apresenta uma interessante perspectiva acerca desta relação com a 

consistência corporal ao fim de uma análise. Ao lembrar que o suporte fundamental das 
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imagens – imagens do corpo dos outros e do corpo próprio – é o Nome-do-pai, 

significante que posiciona a possibilidade de ver ao semelhante e a si, significante que 

verifica a consistência da realidade perceptiva. Entretanto, se o significante que sustenta 

a cadeia simbólica organiza o campo visual, é preciso um objeto parcial que posicione 

este outro, objeto que Lacan nomeia como o olhar do Outro a fundar a experiência do 

espelho. Então, segue Miller:  

Como estamos acostumados a vivenciar esse sentimento de 

estranheza, é a extração do objeto a como olhar que nos permite 

ter uma sensação de realidade perceptual. Assim, a cada vez que 

se impõe o mais de gozar visual, o olhar pode surgir e se impor 

sobre nós, e devemos dizer que essa é a condição usual do sujeito 

paranoico. [...] Pode-se perguntar se quando o objeto cai por um 

analisante, o olhar do grande Outro também cai (2007, p.104) 

Para além da resposta dada por Miller, o questionamento introduzido por este 

tem para nós o valor de permitir indagar se, em um momento de virada de análise – e 

mesmo em seus momentos terminais – algo do olhar que ampara tal realidade não sofreria 

uma desestabilização possível e mesmo esperada. A via tomada pelo autor é a de ler tal 

queda potencial como um passo ético – presentes na desculpabilização e 

desenvergonhamento próprios a estes momentos em que não se veem diante do olhar do 

Outro. Por esta via, ele prossegue tomando como um passo “ético limitado” tal queda do 

olhar, sendo a asserção lacaniana de que ele estaria sob o olhar de Freud um indício de 

que “o fim da análise está de acordo com a manutenção do olhar do grande Outro; é por 

isso que ele diz em algum lugar que o pudor é a única virtude” (Ibidem, p.105).  

Todavia, para além do plano ético, tocando neste possível âmbito da consistência 

da realidade aí inscrita, podemos dizer que há algo nesses momentos de queda que são 

condição para uma transformação analítica, com movimentos mais ou menos drásticos 

do sujeito frente ao mundo circundante. Como marcamos neste capítulo, a qualidade desta 
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presença do devir-analista não apenas faria de seu corpo um reduto das figuras 

indeterminadas do informe, da quimera, etc., no que estas resguardam de potência ao 

processo, como pode implicar ao próprio analista ecos desta experiência.  

Sustentar-se no lugar deste semblante de objeto a, no que tal objeto é recapturado 

na experiência analítica, poderia, por vezes e em momentos específicos, ressoar na 

experiência do próprio analista como os efeitos das complexas bordas deste objeto aos 

atravessamentos inerentes a cada modalidade de gozo que ele viria a fazer frente. Neste 

sentido, os efeitos desorientadores de despersonalização/despaísamento (gozo do Outro), 

de desrealização (gozo fálico), até mesmo de desumanização (sentido), entre outros 

avatares destas modalidades de desestabilização da própria experiência corporal, 

poderiam ser vistos como os riscos iminentes que esta posição de objeto implicaria. 
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11. CONCLUSÃO 

 

 

À guisa de conclusão do percurso desta pesquisa, podemos começar observando 

como a ausência de uma teoria sui generis do corpo à psicanálise (Cf. Assoun, 2015), a 

despeito do grande volume de tinta dispendido ao tema, ressoa nos modos como o tema 

do corpo do analista se inscreveu nos discursos sobre a dimensão terapêutica da prática 

psicanalítica.  

Tal constatação nos levou a acompanhar e identificar como discursos 

sintomáticos deste fato a presença tanto de grupos que abordam frontalmente o lugar do 

corpo do analista, como as modulações pelas quais ele foi elidido enquanto tópico 

relevante, e mesmo possível, para parte significativa da psicanálise de extração francesa 

e suas derivadas. Ora, a despeito de se constituírem atitudes diametralmente opostas, tais 

vertentes se aproximam na crença da possibilidade tanto de objetivação e controle dos 

modos de presença deste corpo: se de um lado, vimos como tal controle beira uma 

teatralização farsesca das coreografias do analista, tal como os grupos de Sletvold; por 

outro, a retirada da tematização, leva a uma apreensão do lugar desencarnado do 

psicanalista como um lugar possível. É neste sentido que a absoluta tecnicização 

regulatória do corpo do clínico e os silenciamentos sobre este se unem enquanto leituras 

que tocam a uma apropriação de um dualismo ordinário, e seus moralismos correlatos – 

acepções tematizadas no capítulo primeiro de nosso percurso. Controle, dominação e 

exclusão viriam como retóricas de um pretenso processo de corpsificação deste corpo do 

clínico.  

Entretanto, como vimos, tal apropriação marca uma espécie de disjunção 

epistêmica entre os modos pelos quais o corpo do paciente, corpo sintomático, e mesmo 
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o corpo em geral foi trabalhado nos debates psicanalíticos – tema inaugural da clínica 

psicanalítica e que acompanhamos detidamente nas obras de Freud e Lacan – e o corpo 

do clínico, o corpo do psicanalista foi aí apreendido. Temos no conjunto da literatura 

psicanalítica, um vasto campo principiado por Freud, no qual as dimensões, limites e 

fronteiras do corpo foram decisivamente abaladas, evanescidas, reformuladas a partir dos 

efeitos do sexual e da linguagem neste domínio. O corpus psicanaliticis, se assim 

podemos nomeá-lo, ainda que resguarde diferenças importantes nos modos de 

delimitação por distintos autores, como explicitamos no cotejo das obras trabalhadas, é 

um corpo que essencialmente torce e desestabiliza qualquer discursividade oriunda da 

dualidade cartesiana. Entretanto, o mesmo não podemos dizer das apropriações da 

declinação deste corpo com a prática do analista. Portanto, o corpo do analista mostrou-

se a nós como um corpo que premia por ser inscrito nas sistematizações inerentes à teoria 

e prática psicanalíticas.  

O percurso pelos modos de delimitação da noção de corpo entre os sistemas de 

pensamento de Freud (Capítulo 2) e Lacan (Capítulo 3) nos deu base para observar como 

ao longo dos discursos sobre a prática (Capítulo 4) – destes mesmos, assim como de seus 

continuadores, cujos fortes ecos ressoam até os dias de hoje – uma série de 

desenvolvimentos teóricos foram modulados por estas, assim como alguns temas foram 

aí emudecidos.  

Falar do corpo do psicanalista é falar sobre os modos como este se desdobra e se 

conjuga na experiência psicanalítica, esta constitutivamente estruturada em torno do 

campo transferencial. Como explicitamos, a questão posta é como apreender e inscrever 

este corpo outro no interior das esferas discursivas das psicanalises aí apresentadas. Se 

para Freud, haveria uma forma de inscrição de si e da experiência corporal fora do campo 

do Outro – como vimos pela persistência da dimensão do Organismo em sua leitura 
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corporal – para Lacan, a alteridade como radicalmente intrínseca faria com que um não 

se pudesse realizar sem o outro. Nomeamos tal distinção como dois modos de ruptura da 

categoria de indivíduo, ou de crítica à leitura de que em uma análise teríamos de forma 

unívoca o encontro entre “dois corpos”: para o Freud, a instabilidade da experiência 

psicanalítica viria marcar um campo que nomeamos entre o um e o dois, enquanto para 

Lacan, seria entre o zero e o um.  

Vimos como um dos efeitos do modelo de extração freudiana é o lugar que o 

corpo ocupa a uma certa leitura do fenômeno contratransferencial. A abertura à 

possibilidade de uma dimensão de um corpo não marcado estruturalmente pelo simbólico, 

teria como decorrência colateral a articulação de recortes teóricos de apreensão dos 

fenômenos somáticos do analista subsumidos a uma teoria da comunicação infra-

simbólica que cooptaria tais reações na direção do que eles diriam de supostos fragmentos 

traumáticos, irrepresentáveis da vida do analisante. Do lado do corpo lacaniano, por sua 

vez, podemos dizer que a tendência à redução da tematização do corpo do outro à questão 

da lógica da imagem, fez com que o analista cada vez mais fosse representado como uma 

instância desencarnada, abstrata, respondendo apenas a uma posição puramente lógica, e 

cujos ruídos e particularidades à sua realização na sessão analítica não tivessem espaço 

para serem sequer formulados. Portanto, estes últimos, sistemas que, se por um lado, 

abrem inúmeras possibilidades de categorização dos condicionantes da cena analítica, por 

outro, deixam elementos significativos de fora de suas considerações, sendo o lugar do 

corpo do analista um dos mais afetados.  

E é no interior dessas distinções que propusemos no capítulo 4 o seguinte modelo 

de possível inscrição de articulações, e consequentes tensões, do corpo do analista no 

conjunto de termos aos quais ele se enodaria:  
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O corpo do analista, enquanto “interseccionante”, elo central para a amarração 

de três campos discursivos que aqui propomos teria assim um lugar de encontro entre 

temas significativos para a delimitação dos condicionantes da cena analítica. Neste 

sentido, de maneira sucinta, definimos os três domínios da seguinte forma: o denominado 

“pessoa”, responderia pelas marcas sociopolíticas deste corpo, assim como suas 

disposições de implicação no tratamento, dimensão que se apresenta na cena analítica nas 

fronteiras entre um possível dentro e fora ao campo transferencial, modulando sua própria 

configuração. No campo da “presença”, como vimos, o recorte seria feito a partir dos 

modos de presentificação deste corpo, das narrativas e momentos nos quais este corpo se 

coloca e se retira de cena, e quais seus efeitos para o tratamento; por fim, a dimensão da 

“transferência” aqui inscreveria os modos pelos quais este corpo se deforma, se retorce, 

tem seus limites revistos pelo inconstante dos ecos movimentos transferenciais. 
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Ora, tal recapitulação nos permite caminhar rumo à extração de implicações 

desta particular junção, após termos percorrido nos últimos três capítulos os aspectos mais 

sensíveis de cada um dos domínios.  

Nesta via, podemos dizer que os temas tratados no capítulo 6, apontam para um 

lugar do corpo que se não considerado, pode produzir efeitos significativos à 

sistematização do que opera em uma análise: por um lado, desconsiderar os ecos das redes 

sociopolíticas nas quais são conjugadas as marcas que este corpo carrega, poderia nos 

levar a uma naturalização dos discursos hegemônicos que valoram certas tendências de 

significação em detrimento de outras. Tecido discursivo, portanto, que está no entorno de 

nossa prática e que ao ser desconsiderado, não apenas nos deixa com menos recursos de 

leitura dos modos de particularização do fenômeno transferencial – pois, como dissemos, 

ainda que tais traços no limite, não sejam determinantes a todo traço positivo de inscrição 

de uma dinâmica transferencial, eles não deixam de operar alguma modulação aí – como 

tornam a psicanálise enquanto uma prática clínica de transformação sociossimbólica, uma 

prática distante dos seus termos, uma prática que sob a égide de uma pretensa posição 

abstrata, assepsiada e neutra, estaria mais afeita a declinações individualizantes e 

inerentes, no limite, a uma lógica discursiva neoliberal.  

Em outros termos, a recusa de uma abstração universalizante da posição do 

analista tem como consequência direta o reconhecimento da necessidade de se conjugar 

a cena analítica como uma cena profundamente atravessada pelos conflitos que ordenam 

o âmbito da esfera social e política, como um espaço de embate e tensões dos termos 

estruturantes do laço social. Neste sentido, o corpo, enquanto o corpo em si e per si 

político, “agente” político privilegiado no direcionamento de certas tendências 

denotativas da posição de cada na ordem social. Portanto, o corpo declinado por qualquer 
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marcador social de diferença entra no jogo analítico a partir de uma posição 

particularizável.  

Neste sentido, o passo propiciado pela retomada da questão do corpo do analista 

segue a trilha de uma inversão da questão de afirmação de um universal através da 

negação dos traços particulares, a questão é que universal seria possível tomar a partir 

da conjugação de cada e todo e não-todo particular? Inversão consubstancial à lógica 

proposta pela antropologia ameríndia enquanto sistema interpretante não constrito aos 

limites do dualismo cartesiano. Mais ainda: incluir o particular do corpo branco, preto, 

amarelo, masculino, feminino, cis, trans, é reconhecer que das declinações destes na 

esfera social que cada análise em sua singularidade poderá se efetivar.  

Que não haja transferência sem o particular, isso não significa que ele por si só, 

como vimos, seja razão suficiente para a leitura dos parâmetros inteligíveis nos quais um 

dado campo transferencial se atualiza. A cena analítica se fundaria nesta linha tênue sobre 

a qual teríamos a declinação dos (1) traços marcados no corpo sociopolítico de um 

analista – como homem, branco, cis, etc. – e como estes são apropriados pelo conjunto 

de significantes que lhe chegam desde o Outro suposto e suportado pelo analisante, com 

(2) os modos como este analista suporta ser despossuído destes, separado. A cena 

analítica, no que toca ao laço sociopolítico, viriam como uma forma de recusa da simples 

identidade como potência única de escuta.  

Em casos limites, esta identidade pode ser o que dá condição para que um 

trabalho se inicie – como o caso de uma pessoa negra que demanda uma escuta por um 

analista negro buscando um suposto amparo, dado que teria sua trajetória marcada por 

reiteradas cenas de violência proveniente pelas mais diversas modulações do racismo 

estrutural. Entretanto, a operação transferencial é justamente o que dará condições para 

que alguns destes traços sejam conjugados em uma Outra cena. Que um analista negro 
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possa naquela transferência ser despossuído de alguns traços, isso não significa o caso de 

uma despossessão, de uma recusa ou retirada violenta de um traço significativo de sua 

identidade, como a desvaloração inerente dos avatares do racismo estruturante do laço 

em nossa sociedade. A operação analítica transmuta um analista branco, preto, homem, 

mulher em um analista. Mas este um analista não é sem os elementos que foram aí 

retirados: tal um analista não é um universal a priori ou prescritivo, mas inclui 

extimamente em seu campo de ressonância aquilo que fora excluído. É do estilo de se 

deixar retirar os traços positivos de sua pessoalidade, que cada analista se inclui no 

discurso psicanalítico – ponto denotado pelo tema do objeto seio, que retomamos a seguir.  

Por outra via, que possamos afirmar que um analista não seja sujeito sob a égide 

de sustentação de seu lugar de analista, isso não deveria nos impedir, ou tornar menos 

formuláveis – por efeitos colaterais de uma idealização coletiva do analista opaco, frio e 

distante – as reverberações de uma cura sobre este, e sobre seu corpo, no que tal inscrição 

tem de não dominável no campo transferencial. Ora, que possamos pensar o corpo como 

o articulador nos limites destes ecos contratransferenciais, portanto, que não 

responderiam necessariamente a mensagens decifráveis dos analisantes em causa, é uma 

possibilidade reaberta pela não recusa à tematização do corpo do analista, ou de uma 

psicanálise que não teme implicar seu corpo. 

Ainda neste campo tocamos ao lugar do corpo nos limites da própria cena 

analítica, como nas apropriações extremamente codificadas de sua presença, assim como 

às possibilidades de uma inteligência virtual operar em uma terapia pelo discurso. 

Tratamos aqui de polos distintos da posição de suposição de saber: se ao analista que 

considera seu corpo plenamente controlável e extraível ou restringível poderíamos dizer 

que há uma crença elevada neste saber sobre si – amparada em redutos de uma certa doxa 

psicanalítica ou não – que o faria perder de vista esta dimensão indeterminada da 
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experiência intrínseca à psicanálise – por outro, o campo de uma escuta não suportada 

por uma pessoa, com sua história e marcas formativas e deformáveis, reduziria 

drasticamente o sistema de suposição, enquanto avesso à crença irrestrita, como mola do 

tratamento analítico. Nossa atividade clínica é estruturalmente uma prática em que pouco 

se avança ao se tirar o corpo fora.  

No que concerne ao lugar do corpo nos modos acerca dos quais um analista se 

presentifica em uma cura, poderíamos dizer que para além de dar consistência à 

transferência, qualificar esta parte “emprestada à operação de tais fenômenos”, a 

tematização neste escopo nos apresenta como esta presença é modulada nos termos de 

como ele se coloca aí e como se retira. Perder de vista tal dimensão, seria desconsiderar 

que um tratamento analítico, enquanto uma cura pela fala – portanto, de um 

posicionamento em ato – implica a presença de um outro próximo para o qual esta fala se 

endereça e em direção ao quem outros deslocamentos afetivos orbitam.  

Além da importância dos discursos sobre os modos de retirada do analista, pelos 

dispositivos do divã e do silêncio, como elementos que contribuem para a produção do 

espaço analítico, vimos como a presença intensa do corpo do analista contribui nesta 

acepção, tanto à eficácia própria ao silêncio, cuja não-ausência se constitui como uma 

condição de possibilidade, como pela modulação aos quais este corpo seria tomado no 

interjogo pulsional – sendo esta doação de uma parte separada de si, cuja separação não 

implica uma angústia, pré-requisito para a transferência –,  como ainda, e não menos 

importante, o lugar eminente que a presença do corpo do analista ocupa em momentos de 

precário recobrimento discursivo, seja nos momentos de saltos elaborativos próprios ao 

curso de uma análise, seja decorrente de eventos que remetem a um desamparo 

sociossimbólico. Portanto, mais que a recusa de uma posição que tira o corpo fora, como 
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a via precedente, tratamos aqui tratamos da questão de se conceber uma análise que não 

tira seu corpo dentro.  

Retomar da qualificação deste corpo em presença na cena analítica, nos permitiu 

reposicionar o tema lacaniano do objeto seio e a enigmática figura freudiana do 

Nebenmensch. Ambos os temas, viriam como avatares às avessas de uma pretensa 

imagem una e consistente deste analista, imagem consubstancial à esfera do belo, tal qual 

tematizada por Lacan. A des-beleza do analista estaria neste saber-fazer com as 

separações de partes de seu corpo por efeito do campo transferencial, assim como o se 

manter disponível, ali, ainda que em uma esfera de estrangeiridade tal que sua presença 

não seria toda simbolizável como ao reduto próprio do Neben.  

Ora, este ponto toca, como vimos, diretamente nos debates sobre as 

possibilidades de se conduzir uma análise sem a presença imediata do corpo, debate assaz 

atual dado o contexto de isolamento social ao qual nos vimos compulsoriamente 

obrigados em 2020. Entendendo que a presença do corpo do analista se faz em sessão por 

traços que este aí sustenta, podemos pensar que no que remete à imagética deste corpo, 

roupagem inerente aos objetos pulsionais temos alguns ruídos significativos: a voz pode 

ser aí modulada, os olhares não se inserem diretamente na cena, as trocas como um todo 

ficam comprometidas. Entretanto, preservando o registro da fala em presença, podemos 

dizer que estes ruídos por si só não inviabilizariam um tratamento possível.  

A mediação tecnológica parece comprometer de forma mais decisiva os 

elementos que elencamos nesta esfera: desde a possibilidade de não-ausência exigida à 

eficácia do silêncio – dado que a falta de expressão do analista pode ser simplesmente 

uma queda de conexão – assim como, a restrição de traços sensoriais e o controle da cena 

entregue implicam em uma baixa disponibilização de um traço do corpo doável à 

transferência, como, por fim, a própria estrangeiridade da presença Neben é limitada por 
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tal meio. Neste sentido, antes formular a questão da eficácia da análise no par opera/não-

opera, entendemos que a tematização do corpo em presença do analista nos habilita a 

identificar em que eixos o encontro tem suas potencialidades de transformação alteradas.  

Por fim, se podemos dizer que a consistência da transferência seria dada pela 

particularização deste fenômeno no endereçamento a discursivo um analista, haveria, na 

via oposta, um registro de distorção, desestabilização de suas fronteiras unitárias como 

consequência direta da noção de transferência. É neste campo, como vimos, que as 

experiências de indeterminação se apresentam tanto nas deformações pelas quais um 

analisante concebe, apreende, representa o corpo do analista, como nas experiências de 

desorientação do analista frente as referências de estabilização do sentimento de si. 

Certamente, recuar diante deste aspecto do devir-analista, inscrito no que este corpo 

apresenta de inconstante no campo analítico, é perder de vista os limites e potencialidades 

intrínsecas a tais experiências. Se falávamos de uma psicanálise que não tira o corpo fora, 

nem que não tira o corpo dentro, agora a questão é reconhecer o valor deste contexto para 

sustentar uma análise que não tire o corpo entre.  

A cena analítica se funda na operação transferencial, atuamos e intervimos a 

partir das modulações próprias de tal laço, entretanto, salientamos que o corpo neste 

âmbito viria recobrir uma dimensão aberta a distorções com ressonâncias sobre todos os 

agentes do dispositivo analítico. Certa inconsistência é o que faria frente a uma imagem 

demasiado fálica, cristalizada, é o que colocaria em marcha o próprio discurso do 

psicanalista, enquanto um discurso amparado sobre um saber não-todo da causa 

enigmática do desejo.  

Se exploramos um feixe de configurações desta indeterminação intrínseca à 

experiência analítica a partir das figuras do Informe, da Quimera e do Unheimlich, é no 

debate sobre os modos de desrealização inerentes à categoria de Entfrend que vemos 
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reconhecemos o corpo neste lugar de esteio ambivalente entre o que dá suporte para a 

instabilidade necessária a um processo transformativo, e o que sustenta nos limites do 

desamparo discursivo, do laço ao Outro – no que o Nebenmensch tem de Fremd, segundo 

Freud. A presença sensível de um corpo que suporta uma abertura consubstancial à face 

enigmática e inobjetivável da causa do desejo, de um corpo que se conjuga com o 

semblante deste dito objeto a, é justamente o que torna os atravessamentos da próprios à 

experiência analítica, atravessamentos possíveis, saltos que não caiam no abismo de um 

gozo reificante, cristalizante e ensimesmável.  

Se no breve “Retorno a Aristóteles” presente em Encore, encontramos a 

afirmação de que o ser é fundado pelo corpo, no que este resguarda de uma relação aos 

objetos a, a transgressão à ordem simbólica em que este objeto implica, seria condição 

necessária para aceder a um gozo. Portanto, nas complexificações das modulações da 

relação do sujeito à linguagem, é da presença de um corpo que algo do ser não se furta. 

A falta-a-ser preconizada à posição do analista desde A direção do tratamento, nesta 

trilha, poderia ser transmutada na cena psicanalítica por uma forma de quase-consistência, 

enquanto um mínimo de ser, ou mesmo um ser não-todo, um demi-ser? Deixamos aqui 

como questão.   

Reconhecer o lugar primordial no qual Lacan posiciona o objeto a enquanto um 

objeto que articula os campos de RSI, é reconhecer que é aí inscrito um objeto que ordena 

e dispõe barreiras às modalidades de gozo, posto que de uma maneira disjuntiva as 

coordena. Dito isso, entender a leitura da posição do analista como semblante de objeto 

a, implica apreender seu corpo como um elemento de tal modo indeterminado, cuja uma 

inconsistência e inconstância são consubstanciais à possibilidade do analisante encontrar, 

criar novas formas de lidar com seus sofrimentos, mal-estares e sintomas 
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Em outros termos, é neste sentido que a leitura do modelo dos nós borromeanos 

que realizamos no capítulo anterior serve como um articulador das fronteiras e as 

amarrações próprias do corpo nesta seara. A barreira ao gozo do Outro, ao gozo fálico e 

ao sentido teriam um lugar privilegiado nas roupagens corporais do objeto do desejo, 

falamos aqui em especial às marcas que inscrevem este sujeito em uma ordem 

sociossimbólica, como as modos de produção de presença não-ausente inerentes ao 

silenciamentos, assim como à sustentação de uma não consistência que organizaria parte 

significativa da vivência coletiva ordinária.  

 

Poderíamos aqui dar um passo a mais e retomar a leitura lacaniana da causa 

eficiente de Aristóteles, como articulada à prática xamânica, em especial ao suporte 

corpóreo deste como organizador de uma relação discursiva entre saber e verdade que 

teriam como norte a dimensão da eficácia. Alguns pontos deste argumento podem ser 

revistos a partir do nosso percurso.   

Como vimos no capítulo primeiro, a teoria aristotélica das causas permite 

leituras distintas da produzida pela apropriação lacaniana através da qual poderíamos 

compreender quatro modalidades de causalidades dissociadas entre si. Como se pudessem 

amparar distintos discursos, ou ainda regimes de produção de verdade delimitáveis e 

mesmo excludentes. Ora, se nos valemos da indissociabilidade das causas frente a um 

mesmo fenômeno, poderíamos observar como a psicanálise, ante de se destacar 

facilmente dos campos descritos por Lacan – nomeadamente a ciência, a religião e o 

animismo – teriam um laço mais próximo do que gostaria de reconhecer a comunidade 

psicanalítica. Que ela toque a estas esferas, nos dá aqui oportunidade de rever os termos 

da proposição lacaniana.  
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Poderíamos assim interpretar a causa eficaz, cujo operador está na base dos 

debates acerca da real possibilidade de transformação inscrita em tratamento pela palavra 

– como vimos desde Tratamento psíquico, tratamento da alma (FREUD, 1890), e A 

eficácia simbólica (LÉVI-STRAUSS, 1949b), para ficarmos em dois marcos deste tema 

– a necessidade de um corpo que suporte para tal alteração de estado. Lacan, diante do 

que tinha em mãos, apresenta este suporte corpóreo, como o corpo do xamã que 

identifica, se imiscui aos termos da natureza e assim seria determinado pelas mesmas 

vias.  

Entretanto, ao visitamos as reconfigurações da antropologia contemporânea, 

cujos termos estavam dispostos para a démarche lacaniana, que trazem novas modulações 

da noção de natureza e mesmo dos corpos presentes na condução ritual, vimos como há 

um conjunto de tematizações que se aproximam do que acompanhávamos frente ao tema 

do corpo do analista. Neste sentido, poderíamos ler o corpo do analista, como um corpo 

que responde aos discursos sociossimbólicos que dispõe seu lugar no interior de uma 

comunidade, como um corpo que tem formas específicas de presentificação nas 

conduções rituais, enquanto condições de possibilidade para uma reconfiguração dos 

termos nos quais uma dada efetividade socialmente partilhada se institui, assim como um 

corpo que tem uma inconsistência e inconstância consubstanciais à possibilidade de 

inscrição de novos termos no discurso social. Neste sentido, este corpo, assim como seu 

homólogo nas sociedades tradicionais, seria um corpo que responde à própria causa eficaz 

no interior dos quais o tratamento psicanalítico se organiza. 

Por fim, acreditamos que esta pesquisa não esgota o assunto, sendo uma primeira 

tentativa de sistematização desta categoria através dos termos aqui propostos. Não cabe 

argumentar que a não tematização do corpo do analista na experiência psicanalítica 

impeça de todo que ela ocorra. Argumento que seria leviano e quase delirante. Entretanto, 
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acreditamos que o pequeno passo que aqui vislumbramos, no escopo da nomeação dos 

termos constitutivos e estruturantes de nossa prática, está em consonância com o grande 

esforço crítico da comunidade psicanalítica e psicoterapêutica, dentro e fora da 

universidade, de vislumbrar os limites e as fronteiras possíveis às curas em questão.  

Se nas últimas décadas cada vez mais revemos os modelos tradicionais de 

enquadres do tratamento psicanalítico, assim como seus efeitos para a direção ética da 

cura, entendemos que o presente trabalho segue no encalço de dar subsídios teóricos para 

a constante – e por vezes, necessária – revisão e transformação dos parâmetros pelos quais 

regulamos nossa prática. Acreditamos que um horizonte produtivo dos debates nosso 

campo se abra diante de uma prática não tire o corpo fora, nem dentro, muito menos 

entre.  

Se a clínica psicanalítica se constitui desde sua experiência inaugural na 

possibilidade de produzir encontros singulares, contingentes, fora de um regime 

meramente técnico-protocolar, e se ela por tanto tempo deixou o tema do corpo do 

analista como um tema de segunda ordem, quando muito, podemos dizer, parafraseando 

Lacan, que os efeitos da experiência analítica não deixam de ser verdadeiramente 

produzidos, entretanto, esta seria uma experiência que esquece seus termos.  
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