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“Se a aranha faz a teia, o homem tece biografia”
(Pessanha, 2000, p. 46)

Nada poderia testemunhar melhor a
seriedade de uma formação psicana-

lítica do que a produção teórica dos pro-
fessores por ela responsáveis. Com efei-
to, apenas essa produção pode deixar en-
trever o que se passa no interior hermé-
tico do espaço analítico. A clínica conta
histórias tem origem no ciclo de debates
promovido pelo Curso de Psicanálise, no
ano de 1999, no qual os docentes apre-
sentaram as questões que os têm desafi-
ado, a partir da clínica e de sua experiên-
cia analítica, em sentido amplo.

O recorte de O conto da ilha desco-
nhecida, de Saramago, que abre o texto
“A experiência de sonhar – o prazer de
existir”, de Maria Laurinda Ribeiro de
Souza, certamente não é um acaso:
Saramago retoma a problemática lusita-
na do caráter essencial, para a vida hu-
mana, do desconhecimento, do impossí-
vel, do que nunca foi nem nunca será.

Esta positividade do negativo ainda
é audível na palavra saudade, sem a qual
a dor de nossa distância de nós mesmos
dificilmente nos enriqueceria. A partir
deste vazio que nos pertence, Laurinda
retoma o prazer do sonhar e seu lugar na
teoria e na clínica em Psicanálise. Tal
ponto de vista permite ver novas realida-

des. Olhar o sonho a partir do abismo que
nos constitui significa, em Psicanálise,
poder cuidar de sua ausência, assim como
dos primeiros sinais de sua possível emer-
gência. Sob a ótica das vicissitudes do
sonhar, novos sofrimentos e novas possi-
bilidades de cuidado se abrem, como tes-
temunha o tocante fragmento de análise
que registra a reemergência do sonhar em
uma mulher gravemente doente.
Laurinda nos apresenta, além disso,
Winnicott, J. Kristeva, Masud Kahn, M.
Manonni, Pontalis e Radmila Zigouris
como interlocutores íntimos e, de retor-
no ao espaço ficcional, conclui seu traba-
lho com uma rara conversa epistolar en-
tre Fellini e Simenon.

Maria Cristina Ocariz, em “O sinto-
ma, para além da significação”, permite
uma visão clara do sentido ético da rup-
tura freudiana com a clínica psiquiátrica.
Diferentemente da Psiquiatria – em que
vale como indício de uma doença que
transcende o sujeito, ou como mentira –
o sintoma na Psicanálise possui o caráter
da verdade alienada. Cristina Ocariz nos
apresenta com clareza e simplicidade
quatro eixos fundamentais do sintoma na
Psicanálise: formação de compromisso,
satisfação pulsional, fenômeno para além
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do Princípio do Prazer e, finalmente, Gozo,
com a importante releitura lacaniana do
último eixo da teoria freudiana. Este só-
lido trabalho de distinção teórica nos en-
sina então que, se o sintoma diz uma ver-
dade alienada, a reconstrução da gramá-
tica de tal dizer exigiu uma contínua e
respeitável complexidade teórica da Psi-
canálise.

Fátima Vicente parte da metapsico-
logia do narcisismo para explorar
insuspeitadas articulações entre tempo-
ralidade e sexualidade. Partindo da voca-
ção intemporal da sexualidade infantil,
em “A eternidade e os futuros possíveis”,
esta autora repensa a continuidade e
descontinuidade generacional em termos
de uma sutil dialética da libido: se é ver-
dade que a castração materna vale como
condição de possibilidade da experiência
da finitude, a ilusão infantil de uma tem-
poralidade infinita se transmite somente
pelo recalcamento da sexualidade iluso-
riamente perfeita no inconsciente
parental. Seu belo texto nos permite pen-
sar se ao psicanalista não caberia o papel
de um outro Alberto Caeiro: um Caeiro
pastor de vazios, sobretudo nos tempos
atuais da globalização e de sua ideologia
de substituição frenética dos objetos.

Em “Dor psíquica e adolescência”,
Isabel de Vilutis, com sua leitura extre-
mamente cuidadosa dos textos freudia-
nos, convida-nos a explorar lugares vir-
gens da temática da dor: a dor como li-
mite da significação e a profunda trans-
formação de sua funcionalidade teórica
com a entrada do narcisismo, em que
passa a estar referida à ausência do obje-
to-mãe. Com Pontalis, Isabel explora ele-
gantemente a positividade clínica do ca-
ráter intermediário da dor, especialmen-
te na clínica da adolescência. O caso dis-

cutido nos permite visualizar como a clí-
nica da dor é capaz de intermediar diver-
sas polaridades fixas das categorias cor-
po/psíquico, eu/outro, pulsional/simbóli-
co. Isabel mostra assim a potencialidade
heurística da tópica essencialmente
disruptiva da dor, permitindo reestruturar
o campo metapsicológico e abrir um ter-
ritório inexplorado à clínica analítica.

Explorando a vocação social da ciên-
cia freudiana, Silvia Alonso, em “‘O que
não pertence a ninguém’ e as represen-
tações da histeria” realiza uma verdadei-
ra guinada metodológica visando uma
orientação política da Psicanálise. Sua
reconstrução da história da cultura a par-
tir da clínica da histeria é sustentada por
três eixos: a geografia simbólica do cor-
po, o corpo dessexualizado e a fragilida-
de da imagem corporal. A multiplicidade
gestual da histeria seria assim um indí-
cio de sua multiplicidade identificatória.
Será precisamente tal camaleonismo que
outorgará à histeria a habilidade de cap-
tar, ao modo de um radar, o que se anun-
cia como novo na cultura. Retomando a
questão da política da Psicanálise, a au-
tora propõe então a utilização ativa de tal
radar histérico para o diagnóstico de nos-
sos sombrios tempos, em que se assiste a
um recalcamento simultâneo do pensamen-
to analítico, do sujeito e de seu desejo.

Rubia Delorenzo presentifica o desa-
fio da neurose obsessiva, em “A muralha
e a possessão: figurações do mortífero em
um obsessivo”. Localizando o tema da
angústia da morte na obra freudiana, ela
nos introduz no lúgubre universo de um
paciente que parece exigir a própria sei-
va vital do analista. Universo que vai do
eclipsamento autístico a formas de vio-
lência, cuja intensidade inumana só pode
ser avaliada indiretamente, à moda do
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espelho de Perseu, que lhe permitiu o ar-
riscado encontro com a Medusa. Talvez se
encontre aqui um outro sentido da escrita
precisa e elegante de Rubia que, como um
espelho de Perseu, como um espaço refle-
xivo e sensível, permite a proximidade com
abismos sem nome e monstros sem rosto.
Poder-se-á, enfim, perguntar se não seria
este estilo e sua ética freudiana um
homólogo da sensibilidade da contratrans-
ferência: se o obsessivo nos leva freqüen-
temente a querer lhe “arrancar um sorri-
so”, Rubia nos convida a contemplar obli-
quamente a imagem original deste desejo
na silenciosa violência que o analista pode
ver com o espelho de sua dor.

Uma rica e documentada reflexão
sobre as modalidades contemporâneas de
produção de subjetividade e as patologias
da atualidade é feita por Mario Fuks em
“Questões teóricas na psicopatologia con-
temporânea”. Retomando os trabalhos
pioneiros de Helène Deutsch sobre as
“personalidades as if” e percorrendo a
história dos desdobramentos deste con-
ceito em Winnicott, Pontalis, Bleger,
Kernberg e Kohut, o autor apresenta com
clareza o progressivo adensamento da
reflexão metapsicológica em torno de pro-
blemáticas (condutas aditivas, anorexia,
sintomas psicossomáticos, condutas de
risco, depressões sem luto, etc) que exi-
giram um deslocamento dos cânones da
escuta analítica. Mario Fuks descreve a
unidade subjacente a tais temas por meio
de uma descrição metapsicológica no sen-
tido pleno do termo, a saber, uma descri-
ção tópica, dinâmica e econômica, cons-
truindo uma compreensão teórica que
difere qualitativamente da mera classifi-
cação nosográfica da atualidade psiquiá-
trica. A cultura da reificação total que
marca a atualidade e as novas psicopa-

tologias começam, assim, a se mostrar como
profunda e necessariamente articuladas nes-
te trabalho de excelência, que restaura a
vocação simultaneamente clínica e social da
Psicanálise com todo seu vigor inicial.

Em “Francis Bacon e o pânico, uma
falha no recalque primário”, Ana Sigal dá
um exemplo da potência da imaginação
metapsicológica da experiência estética,
a partir dos efeitos analíticos de uma pin-
tura de Francis Bacon, em que “se vê
aquilo que não deve ser visto”, testemu-
nhando assim que uma relação fértil com
teoria analítica não é compatível com um
pensamento “despulsionalizado”. A figura
da fertilidade não deve, contudo, enco-
brir a precisão clínica de seu modelo para
a abordagem da psicopatologia do pâni-
co, o qual resgata a noção de recalque
primário. Ana Sigal articula finamente as
noções de traço, signo de percepção, ins-
crição e representação com o modelo
laplancheano da origem da sexualidade
para, assim, considerar o pânico não como
resultado do desamparo oriundo da falta
– conseqüência de uma ausência ou da
estrutura da subjetividade –, mas como
efeito de uma invasão de excitações
pulsionais e elementos arcaicos. A resul-
tante seria uma problemática específica
da constituição do recalque originário em
sua função de fronteira entre as instân-
cias psíquicas. Tal modelo permite ainda
à autora propor uma interessante refle-
xão nosológica sobre a diferença entre re-
calque primário e secundário.

O trabalho de Lucía Fuks (que, com
Flávio Ferraz, organiza o livro) – “A insis-
tência do traumático” – apresenta con-
sistentemente os momentos fundamen-
tais da teoria freudiana do trauma prepa-
rando, assim, o argumento que a estru-
tura bi-temporal do trauma, descoberta
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por Freud, marcaria simultaneamente
“um lugar da narratividade e historicida-
de do sujeito e uma condição de possibi-
lidade do próprio processo analítico”. Com
efeito, se a abertura do espaço analítico
está a serviço do “recontar a história”,
ela o faz sustentando a inquietante pos-
sibilidade de uma transformabilidade do
passado enquanto tal: “a historicização
que se consegue na análise muda o sen-
tido e a intensidade dos traumas; pode
relativizá-los, intercambiar seus pontos
de impacto e as figuras nele implicadas.
O conceito de Nachträglichkeit explica a
eficácia da psicanálise” (p. 122). Ofere-
cendo figurabilidade a uma das contribui-
ções mais radicais da experiência psica-
nalítica para o campo epistemológico,
Lucía Fuks conclui seu texto com um sen-
sível relato de caso, no qual retoma e dis-
cute o interesse da noção de trauma cu-
mulativo, elaborada por Masud Kahn.

O instigante texto, “Em busca de uma
clínica para o trauma”, de Myriam Uchitel,
toca uma lacuna relativamente silencia-
da da Psicanálise: a ausência de desen-
volvimentos na técnica, condizentes com
a revolução teórica do Além do princípio
do prazer. Sua clara apresentação dos
efeitos globais desta revolução na teoria
– ampliação do caráter traumático ao
pulsional e recentralização em torno do
modelo traumático – nos prepara para
abordar Ferenczi, para quem o trauma não
se daria diretamente pela fragilidade do
sistema para-excitações, mas sim a par-
tir do desmentido de uma experiência
dolorosa. A autora argumenta, então, que
o desmentido provocaria uma clivagem
do ego e, portanto, uma diminuição da
capacidade psíquica de representação/li-
gação frente a situações de angústia. Tal
processo comprometeria o sistema do

princípio do prazer como um todo, abrin-
do espaço para a emergência de uma
fenomenologia diabólica das forças psí-
quicas: compulsão à repetição, reação
terapêutica negativa... Myriam termina
seu texto com a coragem de, como Freud,
ver claramente o que está obscuro, con-
vidando-nos silenciosamente a continuar
a obra freudiana a partir do que nela há
de inconcluso.

Decio Gurfinkel, em “A clínica da
dissociação”, apresenta-nos a densa e
complexa evolução teórica desta noção,
de Freud a Winnicott. Com uma firme
pontuação dos lugares teóricos da
dissociação no discurso freudiano, o lei-
tor descobre que a dissociação, em Freud,
sofreu um “recalque pelo conceito de re-
calque”. Mas a dissociação irá retornar
no último Freud, ocupando um lugar de
honra como uma das formas estruturais
da inconsciência na subjetividade, ao lado
do recalcamento. Decio articula, então,
esta posição terminal do discurso
freudiano, com a origem mesma do pen-
samento de Winnicott, demonstrando a
centralidade da dissociação com relação
a outros elementos fundamentais de sua
teoria. A falha na adaptação ativa, por
parte do ambiente, estaria aqui na ori-
gem da dissociação, a qual se daria ao
longo de três eixos do sujeito: entre o fan-
tasiar e o sonhar, entre o verdadeiro e o
falso self e no psicossoma. Com excelen-
tes comentários sobre Winnicott, um frag-
mento clínico e trechos da literatura fan-
tástica, Decio oferece ampla figurabilida-
de à noção de dissociação, abrindo uma
possibilidade extremamente rica à escu-
ta analítica.

Em “A possível clínica da perversão”,
Flávio Ferraz certamente não deixará o
leitor incólume. A força e a intensidade
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figurativa que se pode testemunhar na
prosa fluida e bem recortada de Flávio,
transmite-nos, aqui, a multiplicidade de
provas da clínica da perversão. Primeiro,
a prova da contra-transferência, que sub-
mete o analista a intensidades e a quali-
dades de afeto traumáticas. Segundo, a
prova da teoria analítica, visivelmente
mais escassa na perversão que na neuro-
se. Finalmente, a prova da técnica psica-
nalítica, que se confronta aqui com pro-
blemáticas delicadas: ausência de sofri-
mento do ego com o sintoma e possíveis
efeitos iatrogênicos da própria análise,
uma vez que o risco uma depressão gra-
ve ou de uma psicose não é negligenciá-
vel. Flávio apresenta-nos esse no man’s
land da Psicanálise com a companhia de
Masud Kahn, Kernberg, Chasseget-
Smirgel e Fábio Herrmann, testemunhan-
do a renovada vitalidade da pesquisa clí-
nica em Psicanálise.

A contrapelo da tradição que, com
ideais universalistas e infinitistas, opõe
a ética à noção de intensidade e de sin-
gularidade, Alcimar Lima, em “A produ-
ção paradoxal de nosso tempo: intensi-
dade e ética”, argumenta a favor de uma
ética essencialmente aberta ao devir his-
tórico e ao registro pulsional. Ele retoma
exemplarmente o caso do metralhador do
cinema do Morumbi Shopping, ocorrido
em 1999, em que a reação imediata de
algumas pessoas para imobilizar o assas-
sino não se degenerou em fúria vingati-
va. Esta “saída ética” resgataria a insus-
peitada, mas estreita articulação entre a
autoridade e o transbordamento (a qual
lembra a oposição entre poder e violên-
cia, no pensamento político de Hanna
Arendt). Não poderia, contudo transmitir
aqui a fluidez e erudição do autor, que
nos oferece – em sua releitura da pulsão

de morte a partir da filosofia Nietzsche e
Deleuze – instigantes questões sobre éti-
ca, sensorialidade e temporalidade, além
de brilhantes e ágeis comentários sobre
a constelação cultural e política da Áus-
tria no ocaso dos Habsburgos, a mitolo-
gia grega, a estética renascentista, o ci-
nema e a cultura norte-americana, a
luminosidade em El Greco e, last but not
least, sobre o Velázquez de Francis Bacon.

Concluindo o livro, Anna Maria
Amaral sugere que vejamos nossa rup-
tura de milênio a partir de um dos seus
futuros possíveis: em “A patologia das
sociedades civilizadas” – um recorte de
As partículas elementares, de Houelle-
becq – narra a auto-extinção da raça hu-
mana, que se substitui voluntariamente
por uma espécie mais racional e solidá-
ria, desenvolvida pela genética. Ao su-
perar a dor, a crueldade, o individualis-
mo e a morte, faz-se, porém, uma supres-
são do próprio devir; a homogeneização
total da presença acaba por silenciar a
própria história. Diante deste ambíguo
“final feliz” da história da humanidade,
Anna Amaral retoma a noção de pulsão
de morte em seu sentido original no dis-
curso freudiano, que propõe um desloca-
mento da morte para o centro da vida: “a
morte está conosco e trabalha em nós”
(p. 256). Se, para Freud, a pulsão de mor-
te é co-responsável pela vida – tal como
a experiência psicanalítica lhe permitiu
imaginá-la –, esta noção pode transfor-
mar radicalmente nossa escuta.

A pesquisa psicanalítica depende,
como se sabe, de uma abordagem crítica
dos conceitos, seja a partir de impasses
clínicos, seja a partir de incongruências
lógicas. Mas, se a metapsicologia for con-
siderada não como hipóteses sobre a ver-
dade do psiquismo e sim como uma
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hermenêutica do discurso – isto é, como
uma experiência no campo do sentido e
de seus limites –, ela se compreenderá
como um conjunto de modelos e proposi-
ções que fundam categorias de sentido e
de não-sentido. Nesse caso, a pesquisa
psicanalítica será uma reflexão crítica não
somente sobre os conceitos, mas também
sobre o horizonte dos conceitos: o pano
de fundo das noções metapsicológicas; e
nossos modos de compreender tais no-
ções tornar-se-ão, também, objeto de pes-
quisa. Com efeito, se a clínica conta histó-
rias, não se deve menosprezar a imensa
complexidade e a inquietante familiarida-
de com o negativo que o saber escutá-las
exige. Nesse sentido, os trabalhos deste
livro não deixarão de questionar e insti-

gar a Psicanálise, com uma bem-vinda
sutilização de nossa compreensão dos con-
ceitos e um significativo aumento de nos-
so repertório de possibilidades de escuta.

Referência Bibliográfica
PESSANHA, J. G. Ignorância do sempre. In:

AMARAL, A.M. A patologia das sociedades

civilizadas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2000.

Nelson da Silva Junior

Psicanalista; Doutor pela Universidade Paris VII;
Membro do Departamento e Professor do Curso
de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae; Pro-
fessor Convidado do IPUSP; Autor de: Le
Fictionnel en Psychanalyse. Une Étude à partir de
l’oeuvre de Fernando Pessoa.

e-mail: nesj@terra.com.br


