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“Ser contemporâneo: medo e paixão”. Este foi o tema escolhido para o congresso 

FEBRAPSI 2013.O que é ser contemporâneo? O que isso tem que ver com medo e paixão? É sobre 

psicanálise? Decididamente, não fui despertada pela paixão, mas sim pelo medo.  

Os termos “arte contemporânea”, “comida contemporânea” e “autor contemporâneo” entre 

outros, hoje fazem parte do senso comum. No entanto, a partirdo texto “O que é contemporâneo?” 

(Agamben, 2009), percebi que minha noção de “contemporâneo” como algo similar ao “moderno”, 

atual, estava completamente equivocado. Para minha surpresa  as palavras “inatual”, 

“deslocamento” e “anacronismo”, estas sim, referem- se ao conceito de contemporâneo.   

 

Pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente contemporâneo, aquele que não coincide 
perfeitamente com este, nem está adequado às suas pretensões e é, portanto, neste sentido, 
inatual;mas, exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e desse anacronismo, ele é 
capaz, mais que os outros, de perceber e apreender o seu tempo.(Agamben, 2009, p.58-59). 

 

Segundo Agamben (2009), o contemporâneo é a desconstrução de algo, ou alguém, 

paradoxalmente residual e inacabado, é algo que tanto desaparece, quanto está por vir. Portanto 

nunca acaba de acabar e nunca para de começar. Uma sábia frase de “parachoque de caminhão” 

sintetiza bem esta idéia: “O lugar em que estou, já fui”. Passado, presente e futuro entrelaçados, 

existindo ao mesmo tempo, simultaneamente, ao invés de obedecer à cronologia da linha do tempo, 

onde uma fase encontra-se após outra.Lembrei-me agora da forma com que alguns jovens hoje em 

dia se despedem ao sair de um lugar: -“Fui!”. É esse o paradoxo. Se “já foi”, não está lá para dizer 

que já foi.Esse anúncio viria do futuro, referindo-se ao passado, no entanto,quem anuncia está no 

presente. O tempo de ficar não passou, por isso ainda está lá para dizê-lo. Ao mesmo tempo em que 

já está no futuro, anunciando o que já ocorreu, ou seja anunciando o passado. É um passado que não 

acabou de passar e um futuro que ainda não acabou de chegar. É um movimento contínuo, uma 

desconstrução contínua, uma construção contínua. Algo germinando continuamente e morrendo 

continuamente. 

 

Interessa-nos aqui este sentido comum de algo que brota, que está sempre brotando, ou seja nascendo 
de novo não se sabe de onde, pois esta imagem expressa a nosso ver o cerne da experiência 
psicanalítica. (D`Abreu, Amin, Palhares & Njaine,  2011, p.9) 

 

Sem ainda ter compreendido o que significa “ser contemporâneo”, deixei os textos de lado, 

o que confesso: me causou grande alívio. A viagem para o congresso FEPAL foi a motivação para 

que eu me permitisse ficar um “tempo cronológico” sem pensar sobre esse tema.Eu deixaria no 
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espaço físicodo Rio de Janeiro as questões sobre o que é “ser contemporâneo”, viajando para outro 

espaço: São Paulo. Minha atenção estaria voltada para um assuntobem mais familiar a mim: a 

Psicanálise. Cada coisa no seu lugar, uma após outra, de forma linear,tudo a seu tempo. Quanta 

organização! 

Após três intensos dias escutando e pensando sobre  teoria e clínica psicanalítica, 

encontrava-me à léguas de distância de minhas dúvidas sobre o conceito de “contemporâneo”. Pelo 

menosera o que eu pensava naquele momento. 

Já que estava em São Paulo, escolhi ter uma tarde “cultural” visitandooMAM e a Bienal. Eu 

estava até então imersa em Psicanálise e ao sair do congresso, senti como se eu estivesse 

transgredindo, “matando aula”. Após um delicioso almoço, entrei na exposição “Histórias às 

margens”, de Adriana Varejão, uma artista plástica cuja os trabalhos eu ainda não conhecia.Nas 

paredes, imensas telas mostravam azulejos rachados, azulejos quebrados, líquido vazando, 

escorrendo, azulejos e paredes rasgados, sangue pingando, sugerindo a existência de outra camada 

por trás, “algo dentro”. Aos poucos os rasgos aumentavam, até que uma fatia de azulejo/pele era 

arrancada, ficando pendurada. A carne estava exposta. Absolutamente impactante! Nas próximas 

telas, entranhas misturavam-se a orgãos, corpo aberto, exposto, sangue para todo lado. Eu 

continuava impactada. Minha sensação era a de continuidade, como se eu ainda estivesse no 

congresso, imersa em psicanálise. Percebia cada tela como uma fase do processo analítico. 

Incômodas rechaduras/sintomas são a motivação para que se comece uma análise. Pouco a pouco as 

rachaduras transformam-se em rasgos, pequenas aberturas, grandes aberturas, carne exposta, 

entranhas... Uma viagem para dentro, passo a passo, desde a rachadura consciente até as mais 

profundas entranhas inconscientes. Para mim era o processo de descoberta do inconsciente, de fora 

para dentro, camada por camada, que estava exposto naquelas paredes. Ainda bastante impactada, 

na saída do MAM me deparei com as palavras: “Adriana Varejão, artista contemporânea”. 

Contemporânea? Não sabia ainda o que isso significava mas se as telas que eu havia visto 

eram obras contemporâneas, então eu estava absolutamente afetada e impactada“pelo 

contemporâneo”. 

 Na Bienal minhas associações continuaram. Desta vez, sentindo  estranhamento por 

me deparar com tantas manifestações de arte ditas “contemporâneas”, sem ainda ter compreendido 

este conceito. O congresso não era mais meu único foco. O tema “Ser contemporâneo: medo e 

paixão” pulsava em negrito na minha mente, rodeado de pontos de interrogação. Naquele momento 

me encontrava inundada por tudo o que estava vendo, absolutamente entregue a meus 

pensamentos:psicanálise, os seminários do Instituto,  as telas do MAM, o contemporâneo... tudo 
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misturado. Enquanto estava completamente imersa, sendo afetada por tudo o que vivenciava, minha 

sensação era deintenso prazer. Minha viagem para São Paulo/ Congresso/ Arte Contemporânea, 

enfim minhas associações, minha  “viagem para dentro”, me proporcionava tanto prazer, que 

percebia como se tudo estivesse ligado e eu ligada à tudo. Um estado de “apaixonamento”. Naquele 

momento não existia dentro e fora, tudo parecia conectado. 

 
No auge do enamoramento, a fronteira entre entre Eu e objeto ameaça desaparecer. Contrariando o 
testemunho dos sentidos, o enamorado afirma que Eu e Tu são um, e está preparado para agir assim. 
(Freud, 1930-1936, p.16-17) 
 

Freud  (1930-1936), relata ter enviado à Romain Rolland, sua “pequena obra” em que trata a 

religião como ilusão. Como resposta, este amigo descreve sobre um sentimento que “gostaria de 

chamar de sensação de “eternidade”, um sentimento de algo ilimitado, sem barreiras, como que 

“oceânico”” (Freud, 1930-1936, p.14). Não tenho como objetivo abordar a questão da religião, mas 

ao entrar em contato este texto identifiquei na descrição “sentimento oceânico”, a minha sensação 

no MAM, ao sentir-me afetada por tudo ao mesmo tempo e impactada pelas coisas terem “feito 

sentido”. Freud (1930-1936, p.15) o descreve como: “Um sentimento de vinculação indissolúvel, de 

comunhão com todo o mundo exterior.” Tudo parecia conectado e eu conctada a tudo. 

Eu na Bienal, me deliciando com tudo o que via, imersa em pensamentos, quando de repente 

meu celular tocou. Me senti invadida. Atendi e tratava-se de um problema burocrático que eu 

resolveria ao voltar para o Rio. O telefone tocou mais duas vezes. A mesma pessoa insistia que o 

problema fosse resolvido prontamente. Fui extraída à fórceps de minha viagem interna. Fiquei 

nervosa e cheguei a ser grosseira ao telefone. Pensei em desligar o celular, mas tinha razões para 

deixa-lo ligado. Em fração de segundos, a partir do toque de um celular, fiquei frustrada, nervosa e 

em conflito. Minha viagem prazerosa havia sido interrompida. 

Freud (1930-1936) colocou que o sentimento de “Eu” do adulto não deve ter sido o mesmo 

desde o começo. Apesar de não ter como comprovar, supõe uma construção  de como ocorredesde o 

começo a evolução do “Eu”. O bebê lactante não diferencia seu “Eu” do mundo externo. É 

constantemente invadido de sensações, sem diferenciá-las como oriundas de “dentro” ou de “fora”.   

 
Surge a tendência a isolar do Eu tudo o que pode se tornar fonte de tal desprazer, a jogar isso para 
fora, formando um puro Eu-de-prazer, ao qual se opõe um desconhecido, ameaçador “fora”. (Freud, 
1930-1936, p.18) 

 

Meu “enamoramento” pelo que estava experimentando proporcionou que eu sentisse algo 

muito primitivo: as sensações vivenciadas por todos nós, em nossos começos, antes de 
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percerbermos que o que estamos vivendo não é completo, antes de adquirirmos a capacidade de 

diferenciar dentro e fora. Ao ser incomodada pelo toque do celular, revivi minha sensação ainda 

quandobebê, masjá capaz de “distinguir entre o que é interior – pertencente ao eu – e o que é 

exterior – oriundo de um mundo externo” (Freud, 1930-1936, p.19).Meu puro Eu-de prazer, minha 

“viagem” foi interrompida pelo toque do celular. Ao perceber que algo me causou desprazer, 

rapidamente o identifiquei como um objeto vindo do mundo externo. Naquele momento minha 

percepção era a de que meu prazer estava “dentro” enquanto o “desprazer” vinha de “fora”. 

Respondi ao “ameaçador fora” sendo indelicada ao telefone. 

 
É desse modo então, que o Eu se desliga do mundo externo. Ou, mais corretamente: no início o Eu 
abarca tudo, depois separa de si um mundo externo. Nosso atual sentimento do Eu é, portanto, 
apenas o vestígio atrofiado de um sentimento muito mais abrangente – sim, todo-abrangente –, que 
correspondia a uma mais íntima ligação do Eu com o mundo entorno.(Freud, 1930-1936, p.19) 
 
O “Eu” do adulto que sou hoje é, segundo Freud (1930-1936), “apenas um vestígio” da 

minha sensação de “todo-abrangente”, ou seja, da minha vivência com a “mãe dos começos”. 

Assim sendo, o “Eu” de hoje contém ao mesmo tempo não só como é, mas também como foi 

durante as fases da sua evolução. Cada uma destas fazes fica arquivada seja no consciente ou no 

inconsciente, assim como os sentimentos por ela suscitados. 

 
...tendemos à suposição contrária de que na vida psíquica nada que umavez se formou pode acabar, 
de que tudo é preservado de alguma maneira e pode ser trazido novamente à luz em circustâncias 
adequadas, mediante regressão de largo alcance, por exemplo. (Freud, 1930-1936, p.20-21). 

 

 Mais tarde,Freud retoma esse assunto afirmando que tudo o que foi vivido fica marcado 

mas, não necessariamente vem à luz, se tornando claro e consciente. Há “coisas” que permanecem 

na sombra e que apesar de jamais aparecerem, estão lá. Agamben também recorre à metáfora de luz 

e sombra para explicar o contemporâneo.  

 
...contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele perceber não as luzes, 
mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. 
Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever 
mergulhando a pena nas trevas do presente. (Agamben, 2009, p.62-63). 

  

O foco para o “contemporâneo” está na sombra, e não na luz. Esta, exatamente por ser vista 

sem esforço, é identificada facilmente, mas tende àofuscar,podendocegar. Na psicanálise, Freud fala 

de “luz” referindo-se ao consciente, ao mais óbvio, visto por todos. Já a sombra, “escondida”, sem 

brilho, representa o inconsciente. Apesar da aparente pouca importância da “sombra”, é ela o objeto 

de estudo,o foco, tanto para o contemporâneo quanto para a psicanálise. 
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É como se aquela invisível luz, que é o escuro do presente, projetasse sua sombra sobre o passado, e 
este, tocado por este facho de sombra, adquirisse a capacidade de responder às trevas do agora. 
(Agamben, 2009, p.72). 

 
 
 O inconsciente/sombra é atemporal. Não existe passado e futuro separadamente. Há uma 

dinâmica contínua. O passado não acaba de passar, e o futuro não acaba de chegar, exatamente 

como minha vivência na Bienal. No tempo presente, recorri à minhas “memórias” quando bebê 

revivendo  o “sentimento oceânico”, antes da distinção do “Eu”.Quando esse meu “enamoramento” 

foi interrompido pelo toque do celular, imediatamente o identifiquei como algo de “fora”, algo 

ameaçador, por isso tentei deixar isoladomeu “Eu-de-prazer” (Freud, 1930-1936, p.18), que 

reconhecia como sendo de “dentro”. Uma vivência atual me remeteu ao bebê que fui, trazendo 

daquela epoca primitiva minha reação ao telefone. 

Tudo fez sentido. Minhas associações tiveram como ponto de partida as imensas e 

impactantestelas contemporâneas de Adriana Varejãona exposição “Histórias às margens”. 

 

Nas palavras da artista, "margem remete a mar, mas também àquilo que está fora do centro". Daí o 
título da mostra. Histórias às margens são, para o curador Adriano Pedrosa, "histórias marginais, 
muitas vezes esquecidas ou colocadas às margens pela história tradicional, sejam elas histórias do 
Brasil, de Portugal, da China, da arte, do Barroco, da colonização; histórias que Varejão pesquisa, 
resgata e entrecruza em suas pinturas". Para Varejão, a história é algo vivo, o passado não é fechado 
nem morto, mas está sendo constantemente recriado, e essa é uma das principais motivações do 
trabalho. (Pontes, 2102)  

  
Segundo Pontes (2012), Adriana Varejão explica o título de sua exposição “Histórias às 

margens” justificando que “margem remete a mar”. Eu incluiria que mar remete a “oceano”. E não 

foi exatamente a percepção de meu sentimento “oceânico” que me impulsionou a escrever estas 

linhas? A artista acrescenta que margem é “também àquilo que está fora do centro”(Pontes, 2012). 

Eu incluiria que margem é a fronteira, é o que define o que está dentro (prazer) e o que está fora 

(desprazer). Na visão de Varejão (Pontes, 2012) “história é algo vivo” e “o passado não é fechado, 

nem morto, mas está sendo constantemente recriado”. Identifico nestas palavras de Adriana o 

conceito de contemporâneo de Agamben: 

 
...o contemporâneo não é apenas aquele que, percebendo o escuro do presente, nele empreende a 
resoluta luz; é também aquele que, dividindo e interpolando o tempo, está à altura de transformá-lo e 
de colocá-lo em relação com outros tempos, de nele ler de modo inédito a história, de “citá-la” 
segundo uma necessidade que não provém de maneira nehuma do arbítrio, mas de uma exigência à 
qual não se pode responder. (Agamben, 2009, p.72). 
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Algo atemporal, que transita entre passado, presente e futuro simultaneamente, algo 

transformador, algo transformado, algo que brinca com a cronologia, que vai e vem, uma 

desconstrução contínua, umaconstrução contínua, algo que não para de começar ao mesmo tempo 

em que não termina de acabar. É assim que Adriana Varejão (Pontes, 2012) descreve suas obras. É 

este o conceito de contemporâneo para Agamben (2009).E não é que esta definição se adequa 

também àpsicanálise? 

 
A psicanálise, assim, enquanto saber que se aprende com a experiência, nunca se completa, já que 
está sempre experimentando sair de si, andar para fora e retornar transformada, transformando o até 
então vivido na experiência clínica em potência de vida: transcender é o caminho que configura o 
trânsito entre os fins e os começos. TRIEB é também uma lembrança que nasce e começa a morrer, o 
que nos deixa em condição de incerteza sobre nós mesmos, uma inquietude que não acaba de acabar 
enquanto dura a vida.(D`Abreu et al., 2012) 
 

 
Quando viajei para São Paulo, pensei que tinha deixado “fora de mim”, as questões sobre o 

contemporâneo. Descobri no entanto que estas questões até então “estranhas”, estavam bem perto, 

não fora, mas dentro de mim. Viajei para dentro de mim/ fora de mim. Tal qual o processo de 

análise: uma viagem para dentro/ para fora. 
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MESA REDONDA 
“ENTRE O UNIVERSO DA FANTASIA INCONSCIENTE DE KLEIN E 

O PAI PERVERSO DE TOTEM E TABU” 
 
 

A FANTASIA É ESSENCIAL 
Valéria Clark 

 

Aceitei a honra do convite para esta mesa intitulada “Entre o universo da fantasia inconsciente em 
Klein e do pai perverso de Totem e Tabu” sem hesitação. 

Aceito o convite, senti o impacto do universo imenso do assunto a ser tratado. Como estamos numa 
mesa de discussão, eu me tranquilizo que a exposição restrita de minhas idéias será enriquecida pelo 
debate com meus colegas e com a platéia. 

O trabalho de Freud de 1911 intitulado “Formulações sobre os dois princípios do funcionamento 
mental” formaliza sua primeira visão sobre fantasia, mas as origens de seus estudos sobre fantasias 
inconscientes remontam ao início de sua obra. Neste trabalho Freud faz uma distinção entre o 
princípio do prazer e o princípio da realidade que regem os processos mentais. Fala da observação 
de um bebê, fato raro em Freud. Ele comenta como o bebê lida com a frustração de não ser atendido 
prontamente. Quando espernear e chorar não cumpre o papel da obtenção da ajuda necessária, o 
bebê pode alucinar esta satisfação chupando seu dedo, providencia que por tempo limitado resolve 
suas necessidades. Segundo Freud, esta alucinação confunde-se com a fantasia do seio, sendo que o 
seio seria equacionado com satisfação.  Mesmo no início dos estudos de Freud através da análise de 
pacientes histéricas, já é possível encontrar referencias à existência de fantasias que entenderíamos 
como expressão importante de conteúdo inconsciente, como por exemplo, no casode Breuer da 
paciente Anna Ó e seu “teatro privado”, (Freud, 1911, p. 64, 85,273, 289). 

Na teoria kleiniana a fantasia inconsciente tornou-se ponto nodal para entendimento do 
desenvolvimento mental e das patologias psíquicas. Trata-se não de um universo de fantasias como 
diz o título desta mesa, mas da postulação da existência de um mundo interno em todos os 
indivíduos, onde os objetos estão em constante relação, inclusive podendo existir núcleos de objetos 
de difícil alcance, mas nem por isto necessariamente inacessíveis. Podemos usar a figura de um 
teatro para o mundo interno no qual os objetos não são simples correspondentes de seus correlatos 
na realidade externa, mas se apresentam coloridos e distorcidos por introjeções e projeções 
pessoais. A ação neste teatro é constante e estes objetos estão sempre sujeitos a mudanças em 
função de novas identificações projetivas. Estas modificações são tanto na qualidade das relações 
estabelecidas entre os objetos como também na qualidade dos objetos em sua própria natureza.  Por 
exemplo, quando um indivíduo é capaz modificar um objeto interno e atenuar suas características 
superegóicas, todos os outros objetos internos serão afetados ao mesmo tempo em que a relação 
entre eles. Na prática clínica, um paciente pode começar a análise com o discurso de ter crescido 
com uma mãe gentil e acolhedora e relatando ao mesmo tempo sempre ter sentido o pai como 
autoritário. Ao longo do processo analítico, é possível que a análise dos ciúmes edípicos faça o 
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paciente modificar internamente estas lembranças do autoritarismo paterno e em consequência disto 
uma imagem mais equilibrada da figura materna pode emergir, permitindo que aspectos menos 
idealizados da mãe passem a fazer parte de seu mundo interno. Tal elaboração pode também 
influenciar uma mudança na realidade externa, com uma modificação das relações do triangulo 
edípico caso o paciente ainda tenha seus pais vivos. Quando tal reparação na realidade externa não é 
possível, ocorrerá, de qualquer forma, uma reparação interna que proporciona o alívio de ansiedades 
e conflitos, com menor necessidade da utilização patológica das defesas psíquicas.  A evolução dos 
objetos internos propicia mudanças tanto no mundo interno quanto por consequência na realidade 
externa por e é um processo possível ao longo de toda a vida.     

Foi Susan Isaccs, psicanalista kleiniana de Londres que escreveu o trabalho seminal sobre o 
conceito de fantasia intitulado “A natureza e a função da fantasia” apresentado nas famosas 
“Discussões Controversas” em 1943 e publicado posteriormente em 1952. Sua afirmativa “as 
fantasias são o conteúdo primário dos processos mentais inconscientes” expõe uma síntese do 
pensamento kleiniano sobre a matéria. 

A frase é simples e concisa, mas as conseqüências clínicas que acarretam são, entretanto, muito 
amplas. Junto com a concepção de um ser humano que nasce dotado de capacidade para relações 
objetais, ainda que limitadas, a premissa de que a fantasia inconsciente está presente em qualquer 
atividade psíquica implica na possibilidade de compreensão de patologias graves que envolvam um 
comprometimento acentuado da atividade de pensar.  Ao mesmo tempo, tal situação nos faz lidar 
com um leque de alternativas interpretativas no qual a fantasia e o simbolismo se entrelaçam e que 
junto com aspectos transferenciais e contratransferenciais tornam a clínica um campo complexo. 
Dito de outra forma significa que toda e qualquer comunicação oral ou não, incluindo-se aí gestos, 
contraturas corporais, silêncios, pigarros, enfim, tudo que um ser humano é capaz de produzir, tem 
um substrato inconsciente simbólico e sua compreensão pode levar ao conhecimento de conflitos e 
defesas utilizadas de forma patológica.  Estaria aí a própria essência da análise: a busca do material 
inconsciente expresso de diferentes maneiras, sendo o processo secundário com a palavra oral só 
uma delas.  

A ênfase dada ao conteúdo inconsciente da fantasia na teoria kleiniana levou Susan Isaccs a 
empregar a grafia utilizada pelos tradutores ingleses da palavra alemã “die Phantasie”, escrevendo 
ao longo de todo seu trabalho a palavra fantasia com “ph” para enfatizar a natureza inconsciente do 
processo. Tal providencia tinha o objetivo de distinguir a fantasia inconsciente de outros processos 
como imaginação e devaneios diurnos. A grafia de fantasia com “ph” continuou sendo usada pelo 
grupo kleiniano por alguns anos até cair no desuso há algum tempo. Esta escolha não modifica em 
absoluto a compreensão de que as fantasias são processos inconscientes e são substrato de todas as 
atividades psíquicas, inclusive da imaginação e dos devaneios diurnos. 

 Os psicanalistas das diferentes escolas de pensamento ainda têm muitas divergências a respeito da 
fantasia e hoje nós poderemos debater algumas delas tendo como objetivo correlacionar as idéias 
kleinianas sobre o assunto e a discussão de Freud das explicações antropológicas do totemismo e da 
exogamia.     



CADERNO DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE PSICANÁLISE 

11 

 

 Minha contribuição terá como foco a discussão de algumas hipóteses sobre as fantasias 
inconscientes que estariam expressas nas culturas tribais as quais levaram à gênese do totem em 
suas variadas formas bem como a adoção da exogamia, ambas as ocorrências extensamente 
discutidas na obra de Freud “Totem e Tabu” (1911). O contexto cultural hoje é muito distante 
daquele no qual Freud vivia quando escreveu sua obra e mais ainda daquele ambiente no qual 
viviam aqueles povos estudados na obra. Primeiramente recusarei a denominação “povos 
primitivos”, que por si só já carreia uma atitude de pseudo-superioridade diante daqueles grupos 
sociais estudados e pretende nos colocar consequentemente como “povos desenvolvidos” em 
antagonismo àqueles primeiros.   

Ao examinarmos o totemismo e a exogamia praticada em algumas tribos totêmicas, somos 
surpreendidos com grupos humanos que instituíram para si a proibição do incesto sem, no entanto, 
nomeá-lo como tal. Para conseguir o objetivo exogâmico, estes povos se utilizaram de formas 
intricadas e complexas que desafiam a compreensão de antropólogos qualificados. Todos os 
membros de um mesmo totem não tinham relações sexuais entre si, e tanto homens como animais 
poderiam pertencer a um mesmo totem. Curiosamente, tal providencia de se incluir animais também 
num mesmo totem, não só evitava o incesto como também as relações bestiais.   

Nos aruntas, povos que aparentemente desvinculavam o ato sexual da concepção de um bebê, a 
mulher se isolaria do grupo assim que percebe sua condição gestacional. A criança ao nascer seria 
uma encarnação de um espírito do mais próximo centro totêmico que se apoderaria do ventre da 
mulher no momento da concepção. É a mãe que determina em qual lugar ela supõe que a criança foi 
concebida, registrando o poder ancestral da mulher em apontar a paternidade de sua criança e ao 
mesmo tempo, mostrando que algum indício de vinculação do sexo com a gestação estava presente 
internamente na mãe.       

Parafraseando Freud, questiono: “qual é a fonte suprema do horror ao incesto que tem que ser 
identificada como sendo a raiz da exogamia?” (1913). 

Em primeiro lugar, tomarei de Bion (1963) o conceito das pré- concepções, no qual se postula que o 
bebê nasce dotado de pré-concepções do seio e do próprio ato sexual e consequentemente dos 
genitais de ambos os sexos. O bebê que busca o encontro da boca com o seio estaria exibindo um 
modelo de encontro de objetos que buscam satisfazer suas necessidades instintivas e emocionais. 
Para um seio intumescido cheio de leite uma boca que o possa sugá-lo apresentaria não só uma 
fonte de alívio, mas um encontro objetal ao qual corresponderiam também diferentes estados 
emocionais dos objetos envolvidos.   Este encontro do bebê com o seio seria também um protótipo 
do encontro dos genitais que se uniram e deram origem à sua concepção.    

Money-Kyrle (1968) propôs também a existência de uma fantasia inata da união satisfatória entre 
dois objetos, que constituiria a base do Complexo de Édipo. Tomando as pré-concepções como 
construtos que teriam suas origens mais remotas no homem tribal, poderíamos pensar nas formas 
mais precoces do Complexo de Édipo também como pré-concepções com rudimentos no homem 
das tribos totêmicas. Melanie Klein descreveu os estágios primitivos do Complexo de Édipo e sua 
ocorrência em bebês de poucos meses, sem precisar exatamente quando é seu início, embora 
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saibamos que isto se dá no momento da percepção ainda que tênue da figura paterna. A mãe 
abandona o bebê e retoma seu papel de fêmea na cena primária.   

Neste momento considero útil lembrar o princípio da continuidade genética, o qual nos esclarece 
que no mundo interno não existe objeto qualquer que brote por geração espontânea e que podemos 
sempre traçar caminhos que nos conduzem a percepções muito precoces da existência, as quais 
surgem como imagens num primeiro momento. Dito de outra forma, nenhum indivíduo é 
repentinamente assaltado por objetos que lhe penetrem como intrusos estranhos a seu mundo 
interno sem que haja uma ação introjetiva carregada de afeto. Poderemos inferir então que as pré-
concepções tanto de objetos como de sua união encontrariam rudimentos na mente do ser humano 
desde que ele se constituiu como tal filogeneticamente.  

Desta forma, o horror ao incesto seria já posterior a um horror ainda mais primitivo, o terrível 
assassinato dos objetos primitivos, o ataque à própria fonte da vida, como descrito por Klein e 
estudado por Money-Kyrle. Isto nos levaria a considerar que mesmo nas culturas tribais patriarcais 
estudadas em “Totem e Tabu” (Freud, 1913), haveria nos indivíduos a existência de pré-concepções 
de uma dupla que seria a responsável pela gênese de cada indivíduo. Teríamos então não só o pai 
perverso descrito no título desta mesa, assassinado por uma ação conjunta de revolta contra seu 
privilégio de ter para si todas as mulheres da tribo, mas a mãe perversa também, porque é ela junto 
com o pai que compõe um festim de prazer ao qual o bebê não tem acesso e do qual é 
irremediavelmente excluído. A introjeção decorrente seria da união das figuras parentais na 
assustadora figura combinada colorida por projeções violentas carregadas destes sentimentos de 
exclusão. É sempre oportuno lembrar que estou lançando mão nestas descrições de uma linguagem 
com um grau de sofisticação não existente na época dos fenômenos emocionais estudados. São 
fenômenos muito primitivos e de uma época na qual não havia ainda a possibilidade de expressão 
por palavras, tornando necessário usar o processo secundário para descrever um processo primário. 

O festim totêmico no qual o corpo do pai assassinado é devorado pelos membros da tribo e suas 
qualidades são incorporadas aos comensais encontra expressão similar no mundo contemporâneo, 
sem causar surpresa ou crítica de selvageria ou primitivismo de qualquer ordem. Estou me referindo 
não a algum ato de violência, mas a incitações à incorporação de qualidades dos objetos ou parte 
deles através de adereços, posses e estilos de vida através da publicidade do mundo moderno. 
Estamos todos familiarizados com anúncios dos meios de comunicação de massa que vendem 
beleza, saúde e felicidade. O uso de determinado produto ou sua ingestão teria o poder 
transformador da incorporação daqueles atributos. Não estaríamos cometendo o mesmo ritual 
totêmico de incorporação das qualidades do pai perverso quando compramos e consumimos o 
produto que é anunciado por uma família aparentemente feliz? Não estaríamos exatamente como 
aqueles homens tribais buscando incorporar atributos e qualidades que almejamos? 

As religiões também empregam em seus rituais e de forma simbólica a incorporação através da 
ingestão de produtos aos quais são atribuídos algumas qualidades desejadas pelos indivíduos. Para 
citar um exemplo, podemos tomar o ato da comunhão praticado na Igreja Católica. A hóstia ao ser 
consagrada se tornaria o corpo e sangue de Cristo e os fiéis que a ingerem teriam a oportunidade de 
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incorporar, ainda que temporariamente, as qualidades que os seguidores da religião presumem 
existir em seu Messias, além do seu perdão pelos pecados cometidos. 

Um bebê mama e incorpora canibalisticamente os atributos do seio de forma a se sentir ele próprio 
possuidor de riquezas e funções emocionais que estão em desenvolvimento. A incorporação se 
mostra presente em vários contextos, como se pode constatar. As crianças dos anos 50 comiam 
espinafre e ficavam como o personagem do desenho animado Popeye, que de marinheiro fracote 
tornava-se um homem forte e capaz de proteger sua namorada Olívia Palito. 

 Desde as primeiras sociedades tribais, a prática da proibição do incesto tem servido a vários 
propósitos de preservação da espécie humana. Um bebê só pode sobreviver caso seja assistido por 
longos anos antes de ser capaz de completa independência e quando sua origem é inequívoca para a 
dupla que o gerou os laços emocionais favorecem esta assistência essencial. Não vivemos mais em 
tribos, mas nosso desenvolvimento psíquico tem mais em comum com aqueles grupos humanos do 
que se pode pensar com uma análise preconceituosa e precipitada. 

Obrigada por ouvirem. 
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Campo de trocas ativas

A porosidade da membrana, assim como concebida na 
atualidade, parece oferecer-se de forma diferente das 

rédeas imaginárias que, regidas pelo princípio da 
realidade, serviriam para dominar o princípio do 

prazer, na constituição da subjetividade
Correa, Celmy A.A.Quilelli - (2011) - O HOMEM EM SUA CASA - "Psicanálise e sustentabilidade". 

 
 

A Membrana e o Campo 

• A membrana celular, ou plasmática, quando estudada pela
biologia contemporânea, é percebida como uma estrutura fluida
que tem como função primordial o transporte dinâmico de
estruturas iônicas e bioquímicas. Ela mesma é concebida como
órgão de filtragem. Diferentemente de sua concepção até os anos
1960-70, quando nossos instrumentos tecnológicos mais precários
só conseguiam percebê-la como limitadora do interno e do
externo.

• Seria importante para conceber nossas trocas com o mundo, já
que tomamos como modelo a membrana plasmática, que
pudéssemos visualizar a comunicação humana de forma muito
mais complexa, uma vez que a própria fronteira entre o fora e o
dentro é fluida e dinâmica.
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POR QUE e AINDA?

Correndo o risco de repetir-me ad nauseam

Porque:
1) a apresentação do esquema histopatológico em sua forma ilustrada e
colorida pode ampliar a compreensão sobre aquilo que se convencionou
chamar de trocas intersubjetivas;
2) a noção de campo transferencial pode ser melhor apreendida, assim
que ilustrando o "terceiro" na situação psicanalítica: aquilo que emerge e
paradoxalmente regula;
3) o conceito de pulsão de morte, em sua expressão clínica de compulsiva
repetição, pode ser dimensionado como uma insistente ação disruptiva,
caótica, necessária para a recriação de novos elementos vitais;
4) a condição humana prescinde de categorias subjetivas normo-
valorativas (dentro-fora; melhor-pior; bom-mau);
5) o mais grave desafio é o da reciclagem de mentalidades e o melhor
instrumento para enfrentá-lo é uma constante dissipação de extremos.

 
 

TÁVOLA  REDONDA

O mais grave desafio nos tempos humanos é o da reciclagem de 
mentalidades e o melhor instrumento para enfrentá-lo é uma constante 

dissipação de extremos.
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AGAMBEN 
O QUE RESTA DE AUSCHWITZ ?

“O QUE RESTA DA PSICANÁLISE”
-O congresso se propôs pensar a psicanálise na contemporaneidade - o

autor que mais se destaca no pensamento filosófico é Agamben. "O que é o
contemporâneo?", foi eixo para um grupo de estudos em 2012 na SBPRJ.

-Outro livro de Agamben - ." O que resta de Auschwitz", discute a questão
da ética, que desde algum tempo considero como "a " questão que rege o encontro
psicanalítico .

" O que resta de Auschwitz“ - toma alguns elementos da situação histórica
acontecida e os discute em profundidade, sem intenção de julgar, mas examinando
dentro do contexto aquilo que os extremos da condição humana indicariam.

Depois de Auschwitz não se consentem juízos sumários nem distinções e
"agradando-lhe, ou não, a falta de dignidade deveria interessar-lhe tanto quanto a
dignidade". Sugere que as relações humanas sofreram uma quebra do paradigma
ético da humanidade.
Correa, Celmy A.A.Quilelli (2010) “COM QUE ROUPA EU VOU?” - ou decisões éticas sobre acontecimentos no
encontro psicanalítico, -ou, ainda, reflexões atuais sobre a técnica da Psicanálise.

 
 

• Auschwitz, o campo do indizível, do inominável, como um hiato no
pensamento humano, como um tema em que não se discutirão os elementos
históricos, mas as dificuldades do testemunho (J-M. Gagnebin, junho de
2008),
• Proponho que se tome como resto àquilo que escapa às regras e
normas, aquilo que se subtrai do exaustivamente registrado e normatizado.
• Proponho também que transportemos esse resto, o que um dia foi
pensado como restolho, para o foco de uma Psicanálise que se torne, então,
viva, na medida que se apoia nos testemunhos de cada par singular.
• "O resto indica muito mais um hiato, uma lacuna, mas uma lacuna
essencial que funda a língua do testemunho em oposição às classificações
exaustivas do arquivo"[1].
• Dar testemunho no sentido de superstes é o que pretendo fazer,
narrando, sem a intenção de julgar pela lei, pela norma, pelo registros
arquivados da técnica psicanalítica.

“ O QUE RESTA DA PSICANÁLISE”
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“O QUE RESTA DA PSICANÁLISE”

- esse resto, o que um dia foi pensado como restolho, para o 
foco de uma Psicanálise que se torne, então, viva, na medida 
que se apoia nos testemunhos de cada par singular.
- sentido de superstes é o da testemunha que narra, sem a 
intenção de julgar pela lei, pela norma, pelo registros 
arquivados da técnica psicanalitica..
- embora muito se saiba disso  - a proposta é que se 
considere  a narrativa clínica como um produto imaginário 
do psicanalista
- no campo transferencial– o  importante é também correr o 
risco de sonhar junto.
- só assim se cria o terceiro , o verdadeiro produto dos dois 
parceiros.

 
 
 
 

A  GÓRGONA

A dificuldade de transmissão e registro do
indizível não é nada nova para nós, mas impõe-
se cada vez mais o reforço de que o que se passa
no campo transferencial, tomando como modelo
a membrana-órgão-de-trocas-ativas é algo
que só pode testemunhar quem viveu;
- mais grave ainda, segundo Agamben, aquele

que ainda tem voz para falar o acontecido, não
relatará o acontecido, já que sobreviveu e se
destacou. ( A Górgona).
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UM  SÉCULO - 1913-2013
Britton ( 2010), para o site da IPA, encontramos justamente esses

argumentos: como continuar com os mesmos princípios que regiam a
dinâmica e a as forças da física e da mecânica dos tempos de Freud,
quando ele próprio era fator de mudança dos próprios paradigmas da
época?

Em Freud ( 1913), " Início de Tratamento", encontramos esta
abertura para o futuro : " ( essas) são regras triviais...recomendações... e
(farei bem) em não reivindicar obrigatoriedade ( para segui-las)". Sabemos,
à exaustão, que não foi exatamente isso o que os psicanalistas ouviram e
leram.

Hanly, (2013) - pesquisas recentes revelam que a curiosidade
sobre os nomes de Einstein e de Freud, que eram paritários em curvas de
aferição de prestígio e valor social, informam um acentuado declínio do
interêsse pelo nome do fundador da psicanálise?!

Freud, S.  ( 1913) - O início do tratamento" - a extraordinária diversidade.... p. 164

 
 

O medo de ser Cassandra

• Apesar dos fundadores de escola terem colocado diferenças e avanços na compreensão do
fenômeno psíquico, as mudanças sobre a técnica e a forma de alcançar essas áreas da subjetividade
retardaram muito .

• Só por umas "Cassandras" foram ensaiadas, sob a sombra da transgressão e da censura por usarem
uma técnica "suja", "sedutora". Anne Alvarez, em entrevista no Congresso de Praga ( 2013),
comentou sobre as várias vezes em que teve o terrível e transpassante sentimento quando, na
relação com as crianças que tratava, iniciava brincadeiras, fugindo ás determinações de uma técnica
naqueles tempos dominante.

• Registre-se que internamente ao movimento psicanalítico, Ferenczi ( 1924) já escrevia sobre a
técnica de tal forma que parece ter sido o único a ler e escutar as recomendações de Freud.

• Exemplifico. Lia-se Guntrip e Fairbairn, nos anos 60 e começo dos 70, mas a compreensão do
fenômeno esquizoide, das constelações narcísicas de difícil acesso, com as correspondentes
mudanças técnicas necessárias só nos chegou no início dos anos 80. Na SBPRJ, a vinda de Bernard
Brandchaft, representante do pensamento kohutiano no Rio de Janeiro, dava voz à clínica secreta
que se praticava ás escondidas, com pacientes narcísicos. Do próprio Winnicott, usava-se o conceito
de objeto transicional observado no desenvolvimento emocional da criança, mas sem a devida
compreensão correlata do espaço transicional e dos fenômenos transicionais que hoje em dia tanto
facilitam o entendimento dos fenômenos criativos e o manejo do campo transferencial, permitindo
ao psicanalista uma postura mais expontânea.
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CAMPO

Acompanhando esses últimos quarenta anos percebe-se que o efeito
significativo no manejo dos processos psicanalíticos emerge de uma
releitura que se dá após duas décadas sobre a obra de Winnicott, seis
sobre a de Ferenczi, cinco sobre a de Lacan (pelos não lacanianos), três
sobre as observações precoces da relação mãe- bebê - valorizadas
recentemente pela escola francesa.

Para mim, a mudança que mais me impressionou e veio a
modificar a técnica psicanalítica, foi o conceito de campo. Em si, as
relações de objeto foram o germe da noção de campo dos Baranger, que
aliás lhe dão como referência o tempo todo. No entanto, as relações
eram muito calcadas no paradigma anterior que supunha um dentro e
fora, um sujeito versus objeto. E´ fácil perceber nos relatos clínicos a
descrição de

 
 
 
 

PARADIGMA ANTERIOR
DENTRO E FORA – SUJEITO /OBJETOPARADIGMA ANTERIOR

DENTRO E FORA – SUJEITO X OBJETO
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CAMPO

• Foi em[1] julho de 1996 em Monterrey, Mexico que o tema do Campo 
Transferencial ganhou relevância na América Latina. Da SBPRJ foram 
enviados dois relatórios: [1],[2]. Nesses artigos nota-se em uma das autoras o 
objetivo de refletir sobre o conceito de campo como um entrecruzar de 
transferências[3] e a consequência prática para a situação analítica daí 
derivada. 

• Para considerar a gênese desta estrutura a autora se utiliza da noção das 
estruturas dissipativas de Y. Prigogine: "criação de ordem a partir da 
desagregação da energia".[i] ... E continua citando o mesmo autor: "Os 
fluxos energéticos, em condições de desequilíbrio e instabilidade, podem 
transformar-se súbita e imprevisivelmente em estruturas ou formas 
organizadas. A ordem emerge da desordem: a dissipação pode criar 
uma estrutura. Paradoxalmente a estrutura e a desordem coexistem sem 
que nenhuma delas possa ser considerada dominante"[4]. 

 
 

CAMPO

• O que se dá não é meramente uma troca de ação entre um elemento e seu entorno,
mas a formação de uma estrutura, de um campo, implicando essa troca uma
potencialidade de estruturação.

• Assim pensando vamos poder distinguir os polos paciente e analista para o qual este
último é fator estruturante, germe da estruturação, isto é, o fator que determina um
certo tipo de ligação entre o que está desligado, disperso, pré-estruturalmente. A
palavra do analista seria a imantadora da gênese do campo.

• Note-se que há uma distinção entre a intensidade e a estrutura: o analista não vai
estar adicionando energia. Está induzindo, colaborando, catalizando, modulando,
para que naquele fluxo de dispersão, onde haviam potencialidades, passe a existir
uma configuração. Seria a qualidade de sua palavra, com sua carga afetiva que
permitiria a ligação daquilo que estaria anteriormente disperso. Seriam
interdependentes, mas assimétricos, visto que o analista seria o modulador desta
configuração. Modulador, nunca modelador.

• Quilelli Correa, C - 1996 - Construção (desconstrução) do campo transferencial
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CAMPO

• Desdobrei em 1985 a ideia de Gantheret de que 
haveria "uma enganosa demarcação de territórios“

• Como  trabalhar  isso?

• Correa, C. Araripe Quilelli - (1985) Reflexões sobre o tema contra-transferência Apresentado no 
Congresso Brasileiro de Psicanálise do Rio de Janeiro. Boletim Científico da SBPRJ, n. 10, p. 1-6. 
agosto de 1989.

• Gantheret, F. - Incertitude d’Éros. Paris: Gallimard. 1984.

 
 

O  RESTO DEPOIS DE AUSCHWITZ

•Qual o resto, o 
inapreendido? 

•O que está além das 
palavras? 

•A que respondeu a analista 
com seus atos, e 

enactements? 
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PULSÃO DE MORTE

• Novos paradigmas da ciência contemporânea podem permitir à 
Psicanálise uma releitura de seus conceitos, afim de retirá-la de um 
anacronismo e possibilitar-lhe uma aproximação com o homem atual. 

• Um exame rigoroso do conceito de pulsão de morte se faz necessário.

• Paralelismo com a concepção da teoria do caos;  não foi compreendida na 
dimensão desconstrutiva e de desligamento. 

• Função desobjetalizante (Green). 

• Entre nós, Birman, que descortinaram a grande virada de 1920,  em sua 
dimensão metapsicológica e abriram outras possibilidades técnicas. 

 
 

FREUD E O ROMANTISMO ALEMÃO

• No trabalho sobre "O  Estranho", calcado na literatura, entrevemos um Freud que resgata 
seus interesses juvenis, enraizados no pensamento do romantismo alemão, com seus duplos, 
o pensamento mágico, a exaltação da Natureza, a constante sombra da morte e da maldade 
humana nos textos literários e filosóficos. 

• Freud, leitor poderoso, apresentou-nos a pulsão de morte, uma de suas ferramentas 
conceituais mais especulativas, através da literatura. 

• Sugiro que com uma imersão na leitura dos textos literários oferecidos como referência em 
1919, obteríamos uma relação profunda com o imaginário e uma dimensão de sua condição 
terapêutica. 

• Como diz  Olgária Matos ( 2013) numa asserção sobre os textos literários em sua condição 
terapêutica: " A palavra é a medicina da alma". Na atualidade, encontramos com muita 
facilidade a discussão de como a repetição é tediosa e como "a "literatura desafia (o igual) 
com sua opção pela divergência e pela diferença. E´o igual (repetição pura, paralisia, morte) 
que C. de Brito e Melo interroga com seu belo romance. ... E´ entre as frestas do absurdo e 
do inconcebível que devemos procurar aquilo que ainda temos de humanos, e nessa busca a 
literatura se oferece como caminho." ( Castello, 2013 - O GLOBO.). 
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A PALAVRA É A MEDICINA DA ALMA

•Sugiro que com uma imersão na leitura dos textos literários 
oferecidos como referência em 1919, obteríamos uma relação 
profunda com o imaginário e uma dimensão de sua condição 
terapêutica. 
•Na atualidade, encontramos com muita facilidade a discussão 
de como a repetição é tediosa e como "a "literatura desafia (o 
igual) com sua opção pela divergência e pela diferença. 
•E´o igual (repetição pura, paralisia, morte) que C. de Brito e 
Melo interroga com seu belo romance. ... E´ entre as frestas do 
absurdo e do inconcebível que devemos procurar aquilo que 
ainda temos de humanos, e nessa busca a literatura se oferece 
como caminho." ( Castello, 2013 - O GLOBO.). 

 
 

A LITERATURA 
" A palavra é a medicina da alma"

• Na entrevista feita com Olgária Matos ( 2013) 
pela equipe da RBP, encontramos uma asserção 
sobre os textos literários em sua condição 
terapêutica.

• Através da leitura literária, tão rarefeita hoje em 
dia, experimentamos uma imersão no texto que 
permite uma relação profunda com o imaginário. 
Freud, leitor poderoso, apresentou-nos a pulsão 
de morte, uma de suas ferramentas conceituais 
mais especulativas, através da literatura. 
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SUPERSTES  - SUPÉRSTITE

Minha proposta é que se examine o relato de um encontro
como o apresentado, que não tem nenhuma situação
aparente de catástrofe psíquica, como uma cena trágica na
qual mergulhamos e da qual o narrador, quando emerge, só
pode testemunhar como supérstite, um tema em que não se
discutirão os elementos históricos, mas as dificuldades do
testemunho. O que lá foi vivido, quando narrado, foi tecido
pelo encontro.

 
 

DEPOIS DE AUSCHWITZ

Depois de Auschwitz não se consentem juízos 

sumários nem distinções e "agradando-lhe, ou não, 
a falta de dignidade deveria interessar-lhe tanto 

quanto a dignidade". 
AGAMBEN - sugere que as relações humanas  

sofreram uma quebra do paradigma ético da 
humanidade. 

 


