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Resumo 

O presente trabalho é o resultado de um esforço interdisciplinar que, sustentado pela 

posição da Psicopatologia Fundamental, aproxima Direito e Psicanálise, na tentativa de 

estabelecimento de um diálogo. Com base um caso perturbador, que investiga a 

ocorrência de abusos sexuais praticados contra uma criança, convocando a atuação de 

profissionais da área psi e demais operadores do Direito, a pesquisa busca uma 

articulação possível entre os efeitos que um fragmento narrativo de um caso jurídico 

pode suscitar em seu espectador e a vivência de um terapeuta num caso clínico. O texto 

aborda as dificuldades em ocupar uma posição de trabalho diante do escandaloso e do 

violento, daquilo que, necessariamente, compõe o ser humano em seu processo de 

constituição e, consequentemente, faz parte de sua vida psíquica. Esse é o domínio de 

pathos, cujos efeitos costumam ser entregues à intervenção clínica. Trata-se de 

questionar o quanto o operador do Direito é exposto ao mesmo material, e como isso 

pode afetá-lo, alterando sua posição de trabalho. É justamente nesse campo, o da 

incidência de pathos, que Psicopatologia Fundamental, Direito e Psicanálise podem se 

encontrar, enriquecendo-se mutuamente, sem abandonarem suas posições específicas e 

necessárias. Aproximando assim esses discursos, abre-se um caminho em direção a uma 

psicopatologia que seja útil à reflexão sobre a formação das convicções jurídicas.  

 

Palavras-Chave: Psicopatologia Fundamental; Psicanálise; Direito; Abuso Sexual. 
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Abstract 

The present study, supported by the position of Fundamental Psychopathology, is the 

result of an interdisciplinary effort and  approaches Law and Psychoanalysis in an 

attempt to establish a dialogue between them.  It is based on  a disturbing case of a child 

sexual abuse, requiring the actions of both “psy” and law professionals. Having said 

that, this research aims to find out the  likely effects that  a legal case narrative fragment 

can have upon its readers and the experience of a therapist in a clinical case. This study 

also addresses the difficulties to have a professional role before the outrageous and the 

violence, considering what constitutes the human being and, consequently, his/her 

psychic life. This is the realm of pathos, whose effects are usually subjected to clinical 

intervention. One must enquire in what extent  the law professional is exposed to the 

same material, and how that may affect him/her, in his/her working practices. It is 

precisely in this field , the incidence of pathos, that Fundamental Psychopathology, Law 

and Psychoanalysis may gather, enriching each other without leaving their specificity. 

As such discourses get closer, a new path is founded towards a psychopathology that is 

useful for the discussion about  the formation of legal convictions. 

    

Key words: Fundamental Psychopathology; Psychoanalysis; Law; Sexual Abuse. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de pesquisa nasceu de inquietações diante de casos 

jurídicos envolvendo crianças, consideradas vulneráveis pelo Direito, inquietações logo 

transformadas em pesquisas teóricas, tanto no campo jurídico, quanto no psicanalítico. 

A presunção de vulnerabilidade baseada no critério biológico, que norteia a legislação, 

embora necessária, não parecia suficiente para proteger direitos e garantias da criança. 

Ao mesmo tempo, dava a impressão de, ao retirar do vulnerável a responsabilidade por 

seus atos, causar males à própria criança.  

A maioridade, bruscamente atribuída ao cidadão a partir do dia específico 

em que completa uma determinada idade, parecia, por sua vez, uma ficção que não fazia 

jus ao lento e complexo processo de amadurecimento da psique. Os juristas estão 

cientes disso, razão por que há um índice para a maioridade civil, outro para a penal, 

outro para se tornar eleitor. O Poder Judiciário, por sua vez, permanece atento à 

necessidade de, caso a caso, relativizar os critérios legais, apesar das fortes polêmicas 

desencadeadas, sempre que cada decisão fora desses padrões de referência vem à luz. 

Enfim, não é de hoje que o tema da vulnerabilidade provoca discussões acaloradas entre 

os especialistas, e não há consenso, o que, em nossa opinião, é um excelente sinal de 

que há espaço para o debate.  

Durante o manuseio dos autos de um processo, algo de seu conteúdo abalou 

a usual burocracia, frágil defesa contra os afetos. Estava em jogo a formação do 

convencimento sobre a ocorrência de abusos sexuais praticados contra uma criança, 

conduta que o Direito classifica como estupro. Mas o caso continha obscuridades 

suficientes para gerar dúvidas. Teria o Direito meios para atingir seu fim? E qual seria a 

finalidade do Direito em casos dessa ordem? Quais seus limites em face do obscuro? 
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Teria a Psicanálise meios de colaborar, evitando ou diminuindo enganos em casos como 

esse?  

No caminho da pesquisa, as armadilhas são muitas e a ideologia pode ser 

um limitador drástico. Os discursos prontos são tentadores tampões da fenda. 

Aparentemente, oferecem boas razões, mas que frequentemente embotam o pensamento 

com fórmulas fáceis. Uma armadilha comum é a forte tendência de redução de uma 

disciplina à outra, pela tentativa de anulação das diferenças. A ocorrência de termos 

comuns aos dialetos jurídico e psicanalítico pode causar a impressão errônea de que há 

uma intersecção já estabelecida entre os dois campos, bastando apenas apresentá-la aos 

desavisados. No entanto, é forçoso admitir que palavras como lei e culpa não designam 

as mesmas coisas para o jurista e para o psicanalista. A lei que organiza o psiquismo 

não é jurídica, e a culpa, em sua dimensão inconsciente, tampouco é objeto do Direito. 

Na falta de uma intersecção previamente dada, o psicanalista pode cair na tentação de 

analisar o Direito. Por lhe faltarem os elementos fundamentais para um verdadeiro 

trabalho analítico, sua produção acaba sendo fruto de uma teorização solitária1, e que 

frequentemente recai numa posição crítica e lamentosa. Isso pouco interessa ao jurista, 

por não lhe trazer benefício prático. O jurista, por sua vez, distanciado de um método 

clínico, pode fazer uma leitura por demais normativa da Psicanálise, o que não desperta 

o menor interesse de um psicanalista, por fazer com que a prática clínica pareça 

inconsistente e superficial, exatamente o oposto do que a experiência de analistas e 

pacientes demonstra.  

Um outro problema, específico da presente pesquisa: possuir as duas 

formações, a jurídica e a psicanalítica, ao invés de conferir vantagem ao pesquisador, 

                                                 
1 Dizemos teorização solitária porque não há análise fora da transferência, ou seja, fora do vínculo 
específico entre o clínico e o paciente. Uma análise pressupõe, necessariamente, a presença e o trabalho 
de um outro. Assim, afirmamos, desde logo, que analisar o Direito significa fantasiar sobre ele, a 
pretexto de um suposto saber analítico.  



 

11  

aumentava as armadilhas em seu caminho. Para sorte e sobrevivência da pesquisa, 

orientador e colegas apontavam-nas aqui e ali, à espera do andarilho incauto. Faltava 

uma intersecção confortável, e persistia um buraco, um desencontro insistente. 

Outro tipo de trabalho se impunha: o diálogo entre as disciplinas. Nesse 

entre estava toda a potencialidade da produção de conhecimento e experiência. O 

trabalho do diálogo implica a aproximação de diferentes, através da palavra. A 

sustentação do diálogo é trabalhosa, porque a tendência às reduções tem um apelo 

poderoso. Se o diálogo é bem sucedido, seus participantes não se misturam, nem se 

assimilam, mas permanecem em posições diferentes, ao final enriquecidas pelo próprio 

diálogo. Nesse tipo de trabalho, a fenda não desaparece, mas se transforma num espaço 

fértil, que possibilita a criação. 

Dessa perspectiva, novas possibilidades de discurso se apresentavam, e 

estabeleciam um horizonte possível para a pesquisa. É com o olhar nesse horizonte que 

o presente trabalho se encaminha, guardando uma posição que reconheça a dimensão 

trágica e inapreensível do ser humano, que é essa fenda, a permanência de uma falta. O 

que colocamos no lugar da falta, afinal, é o desejo. E o desejo não é uma resposta 

definitiva. Ele não é um tampão do buraco, mas uma visada dele, uma promessa que o 

bordeja e que oferece uma espécie de mirante improvisado. Assim, sustentados pelo 

desejo, seguimos caminhando pela borda, morrendo de medo de cair, tentando ver 

melhor. 

A Psicopatologia Fundamental possibilita a produção pelo diálogo. Ela 

reconhece a existência de vários saberes que contribuem para a compreensão do 

sofrimento humano. O diálogo estabelecido pela Psicopatologia Fundamental oferece 

solo fértil para a brotação de conhecimento e experiência, solo em que esses vários 

saberes, sem abandonarem suas posições, podem deixar sua semente, ajudando a 
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compor uma paisagem cada vez mais rica, que possa melhor representar as muitas faces 

de pathos2 (CRISTINI JÚNIOR; BERLINCK, 2012). Este trabalho é uma tentativa de 

contribuir para essa paisagem, com sementes do Direito e da Psicanálise, cultivadas no 

solo da Psicopatologia Fundamental. À espera da brotação nesse solo, ao trabalho de 

cultivo e observação dessa paisagem, chamamos pesquisa. 

 

A psicopatologia fundamental não pretende ser uma nova disciplina, 
mas um campo composto por múltiplas posições. Este livro elabora 
uma posição em relação ao “psico-pato-lógico” característico do 
humano, coincidindo com a ocupada pelo psicoterapeuta. Há, pois, 
inerente a esta posição, uma finitude coincidente com o ser do sujeito 
em seu trabalho para encontrar palavras justas, bem recortadas, que 
representem condignamente as manifestações de seu pathos e 
permitam, graças ao possível compartilhar do que é dito e escrito, 
transformar aquilo que é vivência numa experiência que, muitas 
vezes, retorna para o seu autor com uma sensação de representação e 
estranhamento. (BERLINCK, 2008, p. 8) 

 

As técnicas jurídicas estão baseadas na coleta de evidências materiais, que 

nem sempre existem, como no caso que será comentado, ou pouco podem dizer a 

respeito da motivação íntima de um indivíduo. O julgador deve fundamentar sua 

decisão na lei, nos fatos comprovados e nos laudos periciais apresentados. Seu 

convencimento para julgar deve, em tese, excluir suas questões pessoais. O mesmo deve 

acontecer com os demais operadores do Direito3, em suas atividades ligadas à 

investigação, perícia, defesa e acusação.  

Pertinente registrar que o Direito pretende regular a si mesmo, limitando as 

intervenções do Estado a um mínimo necessário e suficiente, a fim de proteger garantias 

individuais, conquistadas pela evolução da sociedade. Isso levou os legisladores e 

operadores do Direito a tentarem manter todos os atos políticos, inclusive os judiciais, 

                                                 
2 Paixão, sofrimento, passividade. 
3 Neste trabalho, a expressão “operadores do Direito” designa todos os que atuam no processo em 
funções técnicas, como o juiz, os cartorários, o promotor de justiça, os advogados, as autoridades 
policiais, os membros do júri e os peritos. Estão excluídas dessa categoria as pessoas interessadas no 
resultado (partes) e as eventuais testemunhas. 
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dentro de parâmetros objetivamente fiscalizáveis. A subjetividade, na formação de uma 

decisão, tornou-se censurável, por não se adequar aos ideais vigentes de igualdade e 

justiça. Os juristas contemporâneos têm muito cuidado ao defenderem maior liberdade 

de interpretação ao juiz, por temerem um retrocesso histórico. Assim alerta Zilli (2011, 

p. 3): 

 

Ou seja, para além do fator punitivo, a Justiça Penal começa a 
observar o conflito social que informa o delito. Nessa tarefa, procura-
se alimentar o processo penal com mecanismos e fórmulas que lhe 
permitam o desempenho de tão ambiciosa missão. 
Mas, se realmente essa for uma tendência dos próximos anos, as 
preocupações ampliam-se. De fato, a filtragem legislativa e a 
construção de fórmulas processuais nunca poderão ser feitas de 
maneira restrita, sob pena de serem olvidados relevantes aspectos do 
conflito, comprometendo, assim, a própria eficácia do modelo 
desenhado. Afinal, o conflito social é, por natureza, complexo, sendo 
o delito apenas sua manifestação mais aparente, de modo que as 
intervenções, se cabíveis, devem ser pautadas por uma visão ampla, 
profunda e cautelosa. Por outro lado, o novo modelo não poderá se 
afastar de um padrão consolidado de respeitabilidade das garantias 
individuais. Trata-se de conquista histórica da modernidade. Enfim, 
nesse novo quadro, por certo o bom juiz não será mais aquele apto a 
fazer uma leitura adequada da ordem jurídica, mas sim aquele dotado 
de suficiente sensibilidade e formação que lhe permita tocar, pelas 
mãos do direito, todos os elementos do conflito social. (grifo nosso) 

 

Para que um operador do Direito possa compreender os elementos do 

conflito social que se expressa no delito ou no litígio civil, algumas questões devem ser 

enfrentadas. É preciso admitir que a neutralidade exigida desses profissionais não é 

facilmente sustentável. É preciso também admitir que a certeza advinda das provas 

produzidas no processo pode ser ilusória.  

Não é necessária uma extraordinária perspicácia para se perceber que uma 

parte considerável das motivações íntimas das partes envolvidas num litígio fica fora de 

alcance num processo judicial. De outro lado, os próprios operadores do Direito não 

sabem muito bem porque um determinado caso os mobiliza mais do que outro. No 

entanto, esses profissionais são frequentemente mergulhados na ilusão de que 
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alcançarão a verdade, pela análise objetiva dos fatos e das condutas descritas, tal como 

manda a boa técnica.  

O operador do Direito está exposto a um conflito que não é propriamente 

seu, pelo menos num primeiro momento. No entanto, por dever de ofício, vê-se no 

encargo de encaminhá-lo a uma solução. A posição a ser ocupada nesse mister não é 

confortável, nem protegida pela nomeação de um cargo ou por uma função técnica bem 

definida.  

Nem a Psicanálise, nem a Psicopatologia Fundamental servirão aos 

operadores do Direito como ferramentas para a solução jurídica de casos, e esse aviso se 

faz necessário desde logo. Podem, no entanto, servir de instrumento para ampliar a 

compreensão das complexidades de um caso. Isso não é pouca coisa, na medida em que 

esperamos do Direito a solução mais justa, e não a mais fácil.  

Afirmamos nossa posição entre os que reconhecem que o Direito tem uma 

tarefa a desempenhar, e que as ficções em que se apoia têm ótimos motivos para existir. 

Um bom exemplo delas é a de que o cidadão não pode alegar o desconhecimento da lei 

para justificar seu descumprimento. Ninguém conhece todo o texto da lei, mas por isso 

não pode se desculpar, sob pena de caírem por terra a segurança e a estabilidade jurídica 

do Estado. 

Há limites claros para os procedimentos jurídicos, em sua tentativa de 

resolver conflitos sociais, ou mesmo de evitá-los. No entanto, não se trata aqui de 

denunciar esses limites, nem de psicanalisar o Direito, o que seria de todo inútil e 

leviano. Antes, trata-se de apontar os limites do humano, no exercício de suas funções, 

frente a situações perturbadoras. Tampouco se pretende expor uma verdade última que a 

prática clínica detenha, mas, ao contrário, demonstrar como essa verdade não está dada 

a ninguém.  
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Também há limites claros para a Psicanálise intervir em outros campos, e 

concordamos com Ferenczi (2011a, p. 222), quando diz que “[...] o nosso método 

[psicanalítico] não é aplicável aos casos que ainda se encontram sub judice.”  

No texto “A psicanálise e a determinação dos fatos nos processos jurídicos”, 

de 1906, Freud reconhece um traço comum entre a atividade do jurista e a do 

psicanalista, que consiste em descobrir o material psíquico oculto. A semelhança, 

porém, adverte Freud, não vai além disso, porque os segredos ocultos por réus e 

testemunhas não são da mesma ordem dos segredos que estão na base do sofrimento dos 

pacientes. Uma pessoa sob investigação jurídica pode saber o que aconteceu, e procurar, 

de todas as formas, ocultar os fatos de seu interrogador. Já o paciente em análise, quer 

intensamente colaborar com seu tratamento, revelando tudo o que lhe for possível, 

porque acredita que isso reverterá em seu benefício. Apesar de seus esforços, no 

entanto, não consegue fazê-lo, porque desconhece o que se passa com ele. Os objetos 

investigados e estudados pelo Direito e pela Psicanálise não se confundem. Seus 

métodos de trabalho visam a resultados diversos, e pouco podem aproveitar um ao 

outro.  

Interessa-nos engendrar uma conversa sobre o quanto um ser humano não 

pode ser portador da verdade sobre o outro, nem sequer se manter na posição de 

observador neutro e estático dos fatos. Da perspectiva clínica, importa-nos dizer o 

quanto um terapeuta está presente em corpo e alma nesse encontro com o desconhecido 

no humano, que é da ordem do escândalo, do excesso e da periculosidade. Trata-se de 

questionar o quanto um operador do Direito é exposto ao mesmo material, e como isso 

pode afetá-lo, em sua tarefa tão distinta de uma terapia (ainda que se trate de um 

terapeuta, em função de auxílio ao Direito), mas que também implica acompanhar um 

conflito e seus eventuais desdobramentos. 
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Muitos temas se abrem nessa perspectiva, como a função da culpa na 

relação do indivíduo com a lei, na gênese dos crimes e na (in)eficácia das sanções. Não 

trataremos desse tema aqui, pois seu desenvolvimento exigiria um trabalho autônomo, 

dada sua abrangência e complexidade.  

O presente trabalho tem seu foco numa questão que entendemos ser, como 

em Direito se diz, preliminar, exigindo discussão que anteceda às demais questões, sob 

pena de, sendo ignorada, prejudicar todo o restante do processo. Trata-se de pensarmos 

se, antes de nos convencermos sobre o que ocorre com o outro, não nos devêssemos ater 

ao que nos leva a essa convicção. É que, a respeito desse outro, tudo o que podemos 

fazer é supor, e não saber. Dialogarmos sobre essa questão, preliminarmente, pode ser 

muito útil. Essa é nossa aposta. 

No primeiro capítulo, denominado “O caso como ponto de partida”, 

apresentamos algumas reflexões sobre o que representa um caso para a clínica da 

Psicopatologia Fundamental. Fazemos a distinção entre um caso clínico e outras 

narrativas, como o relato e o estudo de caso. É apresentado então o fragmento de um 

caso jurídico que, equiparado a um caso clínico pelos efeitos causados no pesquisador, 

gerou o movimento em direção à pesquisa. O caso apresentado passa pela investigação 

de um suposto estupro de uma criança, considerada vulnerável pela lei. 

O capítulo denominado “O Direito” apresenta breves considerações sobre o 

tratamento jurídico atual dado ao tema dos crimes contra a dignidade sexual, incluindo 

o conceito de vulnerabilidade. 

No capítulo seguinte, orbitamos ao redor do tema da verdade. Referimo-nos 

à verdade como o produto evanescente de um trabalho de desvelamento, ou seja, ela não 

está dada à mera observação. Também discorremos sobre as limitações que a busca da 
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verdade sofre no próprio Direito, vez que ela não pode ser admitida por qualquer 

método, mas apenas os legitimados pela lei. 

No capítulo sobre a fantasia, destacamos o seu papel fundamental e 

inafastável de mediação entre o psiquismo e a chamada realidade, desempenhando uma 

função eminentemente defensiva, mas, acima de tudo, constitutiva da própria realidade. 

O supereu, o gozo e o Direito são relacionados a seguir, com destaque para 

o equívoco em que frequentemente se incorre, de atribuir-se ao supereu a função de 

guardião da moral e da justiça. Embora a consciência moral e o ideal de justiça façam 

parte do supereu, não o descrevem suficientemente, fazendo-se necessário um alerta 

sobre a existência de outra face dessa instância, obscura, cruel e corrosiva. Também é 

feita uma breve alusão ao conceito de gozo em Psicanálise, e suas articulações com o 

Direito e o supereu. 

“O recalque e a negativa” explora mecanismos de defesa do psiquismo em 

face de representações intoleráveis, isolando ou amenizando essas representações, como 

condição de acesso à consciência. 

A neutralidade é abordada pela perspectiva clínica: argumenta-se que a 

racionalidade não é suficiente para sustentá-la, nem tampouco uma ilusória anulação 

dos afetos.  

A lógica do ato e seu tempo de tramitação psíquica são abordados em “O 

tempo lógico”, aproveitando a proposta lacaniana, para discorrermos sobre a construção 

das certezas em uma decisão. 

A seguir, o caso é analisado quanto à ocorrência de abusos. Consideramos 

que algum tipo de abuso ocorre, e apresentamos nossa hipótese, que leva em conta o 

percurso dos procedimentos jurídicos. 
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O capítulo final considera a questão da responsabilidade do individuo pelo 

obscuro em si mesmo, o que em Psicanálise consagrou-se na expressão responder pelo 

próprio desejo. Poderia alguém se esquivar disso? 

Nossa tentativa é a de entabular um diálogo sobre as dificuldades em ocupar 

uma posição de trabalho possível diante do escandaloso e do violento, daquilo que, 

necessariamente, compõe o ser humano em seu processo de constituição e, 

consequentemente, de sua vida psíquica. 

 

Neste sentido, quando pathos ocorre, algo da ordem do excesso, da 
desmesura se põe em marcha, sem que o eu possa se assenhorear 
desse acontecimento, a não ser como paciente, inaugurando, assim, 
condições necessárias e suficientes para a posição do terapeuta e para 
a transformação da vivência pática numa patologia e, daí, numa 
experiência. (BERLINCK, 2008, p.7) 

 

É justamente nesse campo, no da incidência de pathos no ser humano, que 

Psicanálise, Psicopatologia Fundamental e Direito podem se encontrar, num esforço 

interdisciplinar, enriquecendo-se mutuamente, sem contudo abandonarem suas posições 

específicas e necessárias. 
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1 O CASO JURÍDICO COMO PONTO DE PARTIDA  

 

O presente trabalho toma como base de pesquisa a narrativa sobre 

fragmentos de um caso jurídico. Entendemos que essa narrativa tem pontos comuns 

com o que chamamos de caso clínico, pontos que autorizam o diálogo que pretendemos 

iniciar. 

Os fenômenos sociais costumam convocar a intervenção de vários campos 

do conhecimento. É frequente que nenhum desses campos possam recobrir todos os 

aspectos do fenômeno. Isso certamente ocorrerá aqui. A tarefa de tudo explicar só pode 

compactuar com a superficialidade, o que implica seu fracasso. Nossa posição no 

diálogo deriva da clínica, e nossa perspectiva permanece sustentada pela concepção que 

temos do método clínico. Discorrermos, ainda que brevemente, sobre essa concepção, é 

um passo necessário para explicitarmos a origem de nossos argumentos. 

O motivo pelo qual nos apoiamos na posição da Psicopatologia 

Fundamental é a sua proposta de diálogo entre os saberes que tentam compreender o ser 

humano, o que inclui, necessariamente, as inestimáveis colaborações freudianas. No 

entanto, considerar a Psicanálise uma visão completa e acabada a respeito do psiquismo 

é uma visão reducionista, e um desserviço ao método clínico. 

 

A descoberta do inconsciente freudiano como manifestação do pathos 
e como algo que surge da violência primordial, bem como a 
conseqüente metapsicologia que é conhecida por psicanálise é a casa 
mais confortável existente na contemporaneidade para a 
Psicopatologia Fundamental. 
[...] A Psicopatologia Fundamental só é psicanalítica porque, apesar 
de psicanalistas, há, na casa da psicanálise, um lugar para ela. 
(BERLINCK, 2008, p. 24) 
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A presente pesquisa, por sua proposta interdisciplinar e as dificuldades que 

dela decorrem, encontra na casa da Psicopatologia Fundamental um lugar de 

acolhimento propício à produção de uma psicopatologia  e, assim, de experiência.  

Freud chegou a conceber uma definição para a Psicanálise, que ele esperava 

constar de um verbete de enciclopédia: 

 

PSICANÁLISE é o nome de (1) um procedimento para a investigação 
de processos mentais que são quase inacessíveis por qualquer outro 
modo, (2) um método (baseado nessa investigação) para o tratamento 
de distúrbios neuróticos e (3) uma coleção de informações 
psicológicas obtidas ao longo dessas linhas, e que gradualmente se 
acumula numa nova disciplina científica. (FREUD, 1922, p. 253) 

 

O inventor do método psicanalítico nos alerta para o fato de ele consistir, 

antes de mais nada, num método de pesquisa, que eventualmente alcança efeitos 

terapêuticos, por força da própria pesquisa e de seus achados.  

Quanto à “coleção de informações psicológicas [...] que gradualmente se 

acumula numa nova disciplina científica”, a chamada metapsicologia, ela permanece em 

constante crescimento e transformação, pelo simples fato de que seu objeto de pesquisa 

 o humano  possui uma dimensão obscura e sempre surpreendente. 

Kant considerava que o ser humano possui em seu espírito pouquíssimas 

representações claras (conscientes), e que as representações obscuras, das quais não se 

tem consciência, predominam. 

 

Que seja imenso o campo das nossas sensações e intuições sensíveis, 
isto é, das representações obscuras no ser humano (e também nos 
animais), de que não somos conscientes, ainda que possamos concluir 
indubitavelmente que as temos; que, ao contrário, as representações 
claras contenham apenas infinitamente poucos pontos acessíveis à 
consciência; que, por assim dizer, no grande mapa de nosso espírito só 
haja poucos lugares iluminados, isso pode nos causar espanto com 
relação ao nosso próprio ser; [...]. (KANT, 2009, p. 35, grifo do autor) 
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O filósofo prossegue, asseverando que o campo das representações 

obscuras, que não seria objeto de sua obra, é aquele que submete grande parte do 

entendimento humano, apesar de todo o bom senso. 

 

Assim, o campo das representações obscuras é o maior no ser 
humano.  Mas como só deixa perceber o ser humano em sua parte 
passiva, como no jogo das sensações, a teoria dessas representações 
pertence apenas à antropologia fisiológica, não à pragmática, que é a 
propriamente visada aqui. 
É que frequentemente jogamos com representações obscuras e temos 
interesse em ocultar à imaginacão objetos desejados ou indesejados; 
com mais frequência, porém, somos nós mesmos um jogo das 
representações obscuras, e nosso entendimento não pode se salvar dos 
absurdos em que é posto pela influência delas, ainda que as reconheça 
como engano. (ibid, p. 37, grifo do autor) 

 

A proposta freudiana é justamente perscrutar esse campo obscuro, tarefa 

diversa de todo o esclarecimento proposto pela filosofia de inspiração kantiana. 

Também ao Direito, em que a influência de Kant é marcante, é forçosa a exclusão desse 

jogo obscuro do espírito humano, para possibilitar o exercício de suas funções na 

sociedade. O campo do obscuro é o domínio de pathos  que convoca o trabalho de um 

clínico. 

Compreender a prática clínica como oriunda desse lugar, que possibilita 

vislumbrar o obscuro, implica reconhecê-la como uma tentativa de ocupar uma posição 

evanescente4. Uma posição que certamente não é a do historiador, nem sem confunde 

com a ortopédica5, que pressupõe um modelo de postura a ser seguido. A posição 

clínica deve permitir a produção de uma narrativa que, criada e vivida na relação 

terapêutica, promova um saber no paciente, e outro no clínico. Como aponta Berlinck 

(2008, p.17), a posição clínica se aproxima do teatro, que “se opõe, assim, à do orthos 

                                                 
4 Como veremos no capítulo “Uma possível neutralidade”, a posição clínica não é outorgada por um 
título, mas é sustentada por um intenso trabalho psíquico, sendo constantemente perdida e reencontrada 
pelo clínico, em sua prática cotidiana. 
5 Orthos = correto. 
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porque aquele não pretende convencer o interlocutor da irrepreensibilidade de sua 

posição e, sim, apresentar um discurso mito-poiético epopéico que produza 

experiência.” 

É necessário discernir o saber do paciente do saber do clínico. A 

experiência, como resultado desejável do encontro terapêutico, instaura a possibilidade 

do paciente saber sobre si, e o clínico, sobre sua clínica. Que o saber sobre a própria 

clínica possa constituir no clínico um saber sobre si, é o que também se espera, mas esse 

é um trabalho posterior. É assim que a discussão de um caso clínico, numa supervisão, 

por exemplo, pode fazer progredir a formação do próprio analista. Construindo a 

narrativa de um caso, ele pode revisitar as posições ocupadas para, depois, retomar seu 

trabalho de maneira diversa; podemos dizer, portando outra forma. Dito isso, nosso 

argumento é o de que toda discussão a partir de um caso clínico não toma o paciente 

como objeto, mas sim as questões do terapeuta, num vir-a-saber sobre sua clínica e, por 

decorrência, sobre si mesmo. 

De outro ângulo, podemos dizer, com Freud, que a clínica comporta uma 

terapêutica e uma pesquisa, sendo que as duas, embora convivam, não se confundem. E 

não se confundem justamente porque suas finalidades diferem, tanto quanto seus 

destinos. O trabalho da análise revela ao paciente algo de seu íntimo que, mesmo sendo 

estranho e inquietante, é passível de ser por ele reconhecido como seu. A intervenção 

terapêutica, portanto, só poderá ser assim considerada quando (re)conhecida pelo 

paciente. O saber que constitui um dos efeitos de uma análise emerge do vínculo entre 

terapeuta e paciente, ou seja, é produzido em transferência, como resultado do trabalho 

efetuado pela dupla.  

 

“Psicopatologia” literalmente quer dizer: um sofrimento, uma paixão, 
uma passividade que porta em si mesmo a possibilidade de um 
ensinamento interno que não ocorre a não ser pela presença de um 
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médico (pois a razão é insuficiente para proporcionar a experiência). 
Como pathos torna-se uma prova e, como tal, sob a condição de que 
seja ouvida por um médico, traz em si mesma o poder de cura. Isso 
coloca imediatamente a posição do terapeuta. Pathos não pode ensinar 
nada, ao contrário, conduz à morte se não for ouvido por aquele que 
está fora, por aquele que, na condição de espectador no teatro grego 
do tempo de Péricles, se inclina sobre o paciente e escuta essa voz 
única se dispondo a ter, assim, junto com o paciente, uma experiência 
que pertence aos dois. (BERLINCK, 2008, p. 21) 

 

O discurso mito-poiético epopeico é produzido na fenda que se abre em 

função  e por causa  da própria relação analítica, sendo que essa mesma relação é 

parte integrante e fundamental da produção desse discurso. A fala dos sujeitos em 

questão bordeja, mas não recobre totalmente a fenda que insiste, sustentada pela posição 

do terapeuta, que tem como parte essencial de sua tarefa suportar esse espaço de 

potência criadora. A experiência única que daí emerge, pertencendo aos dois, não pode 

deixar de afetá-los, cada um à sua forma.  

Ao terapeuta, restam os efeitos da transferência e as impressões do caso, que 

poderão, entre os destinos possíveis, enriquecer sua rede de experiências ou de 

sintomas. A experiência, no clínico, só poderá ser reconhecida como verdadeira 

experiência clínica quando ele puder produzir um discurso que contenha em si uma 

metapsicologia, ou seja, uma ampliação do singular para uma compreensão teórica 

estrutural. 

 

O método clínico se inicia quando passa a revelar a singularidade do 
caso. E um caso clínico é o evento fortuito, acidental, que ocorre na 
clínica e que vem desacomodar a teoria. É justamente aí que se insere 
uma de suas principais funções: fazer avançar a prática clínica 
esclarecendo a estrutura psicopatológica subjacente. (TURNA, 2008) 

 

Obviamente, a construção do caso clínico não se confunde com um relato de 

caso ou mesmo um estudo de caso, que importariam uma narrativa fiel aos fatos 

ocorridos, para apreciação posterior de terceiros, formas de discurso que se 
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aproximariam da posição do historiador. O caso, na clínica, é o caso do clínico. É o 

resultado de uma perturbação que ocorre no próprio clínico, diante do enigmático e 

obscuro de um caso. Sua construção é uma elaboração a partir da experiência pática6 

vivida pelo terapeuta, das marcas deixadas em sua própria subjetividade e, 

principalmente, daquilo que o convoca para uma pesquisa. 

A pesquisa, por sua vez, nascida do incômodo, é uma atividade angustiante, 

que desloca o pesquisador de seu saber constituído  seus preconceitos , e aponta 

para a produção de uma nova realidade, uma nova posição diante do tema pesquisado. 

É a partir dessas ideias que podemos recortar de uma narrativa de 

fragmentos de um caso jurídico um problema de pesquisa, desde que esses fragmentos 

causem a perturbação necessária e suficiente para impulsionar uma pesquisa em direção 

a uma metapsicologia. 

 

O caso aponta para uma transformação metapsicológica, para o 
levantamento de um tema suscitado por ele. A metapsicologia não se 
reduz, de maneira nenhuma, a uma compreensão da dinâmica do 
paciente nem de sua estrutura clínica. Ela precisa ser ampla, como 
Freud o fez ao criar noções pertinentes à clínica como um todo. 
(MAGTAZ; BERLINCK, 2012) 

 

A narrativa que segue é a construção da psicopatologia de um caso, na 

medida em que elementos de um determinado caso jurídico geraram essa perturbação 

fundamental que nos angustia e nos impele à pesquisa, ao desvendamento de um 

enigma. Avisados que estamos sobre as limitações desse desvendamento, não 

esperamos  e obviamente não prometemos  respostas, mas almejamos, pela 

transformação metapsicológica, a assunção de novas posições e a produção de 

experiência. 

                                                 
6 E nunca apática (= indiferente, desafetada). 
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1.1 O caso 
 

Uma criança propõe a outra brincadeiras sexuais em troca de objetos, e essa 

conduta é considerada precoce e monstruosa. No calor do escândalo, um terceiro 

desconhecido oferece uma explicação: a criança certamente foi vítima de abusos sexuais 

por parte de um adulto. Essa ideia é imediatamente acatada por seus angustiados pais, 

que passam a rediscutir sua educação. Controvérsias quanto a esse assunto acabam por 

acirrar os ânimos e precipitam o rompimento do casal. 

Submetida a sucessivos questionamentos, a criança relata ter sido objeto de 

carícias e manipulações, apontando parentes diversos como autores delas, ora do ramo 

materno, ora do paterno, mantendo-se em constante contradição.   

O processo de separação judicial é marcado pela disputa da guarda da 

criança. Os pais acusam-se mutuamente de negligência na educação e de conivência 

com os abusos. Isolados em seus polos de disputa, os pais contratam diferentes 

profissionais da saúde mental para acompanhar o caso e fornecer-lhes provas que deem 

suporte a suas pretensões em juízo. A criança, diante dos vários terapeutas, altera sua 

versão dos fatos, aprofundando o litígio: para os peritos contratados por seu pai, diz que 

sua mãe a induz a mentir; para os contratados por sua mãe, diz que é instruída por seu 

pai. Perante cada um de seus pais, mantém relatos de que teriam “mexido” nela, 

acusando pessoas do polo familiar oposto ao de seu interlocutor. Laudos técnicos são 

oferecidos, confirmando a existência dos abusos, mas reproduzindo as contradições 

quanto à sua autoria. 

A questão extrapola a esfera do direito de família, e é instaurado um 

inquérito policial, com a finalidade de esclarecer o crime de estupro de vulnerável. Tem 

início, então, uma série de depoimentos dos familiares e da própria criança. Novos 

laudos são trazidos aos autos da investigação, apontando novos diagnósticos clínicos, 
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tanto de ordem psiquiátrica quanto psicológica. Todos os terapeutas indicam a 

necessidade de prosseguimento do tratamento, pelo bem da vítima, mas fica 

evidenciado, nos autos, que os pais procuram os peritos com o intuito de que forneçam 

laudos, que esclareçam a verdade e a autoria dos crimes. Os tratamentos, mal iniciados, 

são logo abandonados, assim que os profissionais fornecem algum documento.  

O inquérito é encerrado com o relatório da autoridade policial, que admite 

sua perplexidade ante a divergência das opiniões dos peritos em saúde. Assevera que os 

inúmeros relatórios, pareceres e declarações só fazem confundir o leitor leigo, já que 

suas conclusões são, muitas vezes, opostas umas às outras.  

O delegado conclui que a criança certamente foi vítima de abusos, mas, por 

cautela, remete à fase judicial a difícil questão sobre quem teria sido o autor deles. 

Quanto a isso, assevera que a verdade permanece oculta com a criança.  
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2 O DIREITO 

 

No âmbito deste trabalho, não se pretende analisar todo o longo e rico 

caminho do Direito ao tratar da sexualidade humana. Uma pesquisa dessa natureza, por 

si só, justificaria um trabalho com outro enfoque, dada a sua complexidade e as 

divergências que ainda hoje existem a respeito do tema. 

Diante do panorama altamente dinâmico em que o Direito Brasileiro se 

encontra, fizemos uma escolha por uma linha de entendimento que julgamos ser a mais 

prolífica e promissora, que já é compartilhada por parte considerável dos juristas 

nacionais. Também é uma posição jurídica que melhor se alinha a algumas posições já 

consolidadas da Psicopatologia Fundamental e da Psicanálise, e que o legislador 

brasileiro apenas recentemente começou a esboçar. 

O Direito, como instrumento de regulação da sociedade, nunca esteve 

distanciado de valores morais. No campo da sexualidade, essa influência é notável e 

determinou, durante muito tempo, a produção legislativa e a sua aplicação. Greco e 

Rassi (2010, p. XV) afirmam, numa síntese muito significativa, que “a manifestação da 

sexualidade humana nunca foi um tema pacífico e sua história é a história de sua 

repressão.” 

Importante ressaltar que, com o advento da Lei 12.015/2009, alterando o 

texto do Código Penal no seu Título VI, houve um grande avanço no tratamento do 

tema pela legislação. Inicialmente, o título “Crimes Contra os Costumes” foi alterado 

para “Crimes Contra a Dignidade Sexual”, num óbvio abandono da ideia de costumes, 

definidos pela moral de uma época em que o modelo era o do homem médio, essa 

ficção jurídica que servia de paradigma do bom cidadão. 
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Acontece que o homo medius não existe. [...] Ninguém é médio ou 
pode ser considerado como tal se as circunstâncias subjetivas e 
objetivas o conduziram a uma compreensão especial dos fatos. Essa 
compreensão pode não ser tão especial. Pode ser sociocultural, pode 
ser de formação educativa, religiosa, etc. Pode ser, também, ocasional, 
decorrente de circunstâncias específicas da situação em que cada 
pessoa é colocada. Isso é que tem de ser avaliado pelo juiz, ou seja, se 
o mal injusto era apto a submeter a vontade daquela vítima, naquelas 
circunstâncias, e suprimir-lhe as resistências. (GRECO e RASSI, 
2010, p. 146-7) 

 

Ressaltar que o bem jurídico tutelado é o da dignidade sexual retira o foco 

do valor dos costumes, para dar lugar à individualidade. A noção de dignidade envolve, 

necessariamente, algo de um sentimento individual, de sentir-se digno. O fato desse 

sentimento estar ligado a valores morais e crenças das mais variadas ordens é um 

reforço a esse avanço jurídico, uma vez que traz à questão o reconhecimento das 

escolhas individuais. Desse quadro, fica clara a impressão de que o legislador achou por 

bem proteger, prioritariamente, a liberdade sexual do cidadão, que pode decidir sobre 

sua própria dignidade.  

Os mesmos autores (id., p. 53) declaram: “A liberdade sexual tem sido o 

bem jurídico aventado pela doutrina moderna como sendo o único digno de tutela nos 

crimes sexuais, por não apresentar qualquer conotação moral.”  

A mesma lei aboliu crimes como o de adultério, num outro distanciamento 

dos padrões puramente morais da sociedade. Essa abstinência do Direito quanto à esfera 

íntima do jurisdicionado está em consonância com o princípio constitucional da 

intervenção mínima, um dos princípios basilares do Estado Democrático de Direito. 

A seguir, transcrevemos dois artigos do Código Penal Brasileiro (2012), 

referentes ao crime de estupro, com a nova redação dada pela Lei 12.015/2009. 

 

Título VI 
Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual 
Capítulo I 
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Dos Crimes Contra a Liberdade Sexual 
Estupro 
Art. 213.  Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, 
a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se 
pratique outro ato libidinoso. (Redação dada pela Lei nº 12.015, de 
2009) 
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.  
§ 1º Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a 
vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos. 
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.  
[...] 
Capítulo II 
Dos Crimes Sexuais Contra Vulnerável 
Estupro de Vulnerável 
Art. 217 - A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso 
com menor de 14 (catorze) anos: 
Pena - Reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos. 
§ 1º Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput 
com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o 
necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer 
outra causa, não pode oferecer resistência.  

 

Interessante notar que, num outro evidente avanço, a lei deixa de considerar 

vítima de estupro apenas a mulher, unindo os antigos tipos penais estupro e atentado 

violento ao pudor em um só, mais amplo, denominado simplesmente estupro. Manteve-

se, porém, certamente por técnica legislativa, mas talvez também por alguma hesitação, 

a antiga expressão conjunção carnal para definir o coito vaginal, apto à reprodução, 

distinguindo essa prática de qualquer outro ato libidinoso. Apesar dos óbvios motivos 

técnico-jurídicos para destacar o estupro do qual pode resultar uma gravidez, preservar 

essas expressões é preservar também o conservadorismo da noção de que a sexualidade 

humana visa conjugar a carne e reproduzir. Quaisquer práticas diferentes dessa são 

outros atos libidinosos.  

Nada mais ilusório, pois, do que desconsiderar que, na história da 

humanidade, o ato sexual com o objetivo de reprodução nunca foi a regra, mas sim a 

exceção.  

De qualquer sorte, as condutas estão equiparadas no mesmo tipo penal e, 

apesar das divergências dos especialistas quanto ao resultado prático, uma vez que essa 
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equiparação traz consequências na quantidade das penas impostas, há um avanço 

teórico significativo no tratamento do assunto. 

Ressurge uma figura que, embora não seja nova ao Direito, recebe novos 

contornos e nova denominação: o vulnerável, definido como o menor de 14 anos, ou 

aquele não pode discernir sobre seus atos, ou ainda, por qualquer outra causa, não pode 

oferecer resistência. A lei passa, então, a levar em conta a capacidade de o indivíduo 

dispor de sua liberdade sexual. Presume-se que o menor de 14 anos não tem seu 

desenvolvimento psicossexual suficiente para compreender o ato. Tal presunção torna 

inválido qualquer tipo de consentimento da vítima. É o chamado critério biológico, 

baseado num índice etário. A ideia da lei não é recusar a liberdade ao menor, mas, 

acima de tudo, preservá-la de abusos, para que possa ser exercida em seu devido tempo. 

Critérios dessa ordem costumam causar intensas discussões sobre sua natureza absoluta 

ou relativa. A questão que se impõe é a validade do critério biológico/etário como 

índice de insuficiência do desenvolvimento psicossexual, resultando na presunção legal 

de vulnerabilidade. 

No caso em questão, no entanto, parece haver uma verdade que permanece 

oculta com a criança, e sua ocultação dificultaria a aplicação desses princípios jurídicos. 

Impõe-se, nesse passo, refletirmos sobre a natureza da verdade. 
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3 ACERCA DA VERDADE 

 

“A verdade jamais é dada. A boa vontade, que acolhe o dado enquanto 
tal, abriga-se na quietude e na miopia da certeza. O dado não provoca 
a inteligência, aplaca-a.” (GARCIA-ROZA, 2001, p. 9)  

 

Heidegger comenta que a verdade, desde as origens da filosofia, tem sido 

considerada de duas formas: uma originária, do grego aletheia, que ele traduz por 

desencobrimento (2007, p. 110), e outra, que se afasta dessa concepção original, 

considerando a verdade como uma construção de linguagem, representada pela 

concordância, pela equivalência entre a coisa e a ideia a ela referida, o que ele chama de 

correção (ibid, p. 111). 

Afirma que a segunda concepção acabou por lançar a primeira ao segundo 

plano: “A caracterização da verdade como correção desloca a verdade para a 

sentença. [...] Nos últimos tempos, esta concepção se desenvolveu e a verdade foi 

apreendida como ‘validade’.” (ibid., p. 134, grifo do autor)  

Retoma a alegoria da caverna de Platão para demonstrar o embate entre as 

duas concepções da verdade, e comenta os estágios do mito. Nele, era possível aos 

homens, confinados como estavam, formular ideias, construir sentenças não 

contraditórias e, portanto, válidas, sobre o que não sabiam ser apenas sombras formadas 

pela luz do sol refletida no fundo da caverna.   

Na hipótese de se transferir bruscamente um desses homens para o ambiente 

externo, iluminado, ele negaria, confuso, a nova realidade. Quereria retornar à caverna, 

ao local onde estava sua compreensão, sua verdade sustentada pela validade de suas 

interpretações acerca das sombras. No entanto, se esse mesmo homem fosse conduzido 

para fora, de maneira gradual, seria possível sua adaptação à crescente luminosidade, 

dando-lhe tempo para interpretar o que visse. Ser-lhe-ia permitido a construção de uma 
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história. Então, o desencobrimento da verdade poderia ocorrer, pois teria diminuída 

(embora nunca eliminada) a sua violência. O processo de desvelamento (iluminação) 

alcançaria, para esse homem, uma forma de linguagem válida, construída à medida que 

as ideias pudessem corresponder às coisas. Para Heidegger (ibid, p. 150), a resolução 

platônica do embate entre as duas concepções sobre a verdade seria a de que “[...] a 

verdade, no sentido da correção, está fundada na verdade, no sentido de 

desencobrimento” (grifo do autor). 

Enunciar a verdade, considerada como desencobrimento, pressupondo por 

isso mesmo um encobrimento, indica um esforço de linguagem para apresentar o 

desencoberto, numa sentença válida, não contraditória, mas ainda assim baseada no que 

é visível, no parcialmente desvelado. 

Após essas considerações, Heidegger (ibid., p. 181) prossegue alertando que 

“somente enquanto o homem existe, numa determinada história, é que se dá sendo e 

acontece verdade. Não há nenhuma verdade em si, mas verdade é sempre decisão e 

destino do homem, é algo humano” (grifo do autor).  

A verdade como desvelamento traz em si a ideia de uma prévia liberdade. 

Essa liberdade consiste na abertura que possibilita o recebimento do novo, na exposição 

à essência das coisas, para dela fazer experiência. Em suma, trata-se da liberdade de 

existir. 

 

Somente o homem existe. Nesse modo de dizer, tomamos a palavra 
existência e existir num sentido que só deve expressar o ser do 
homem. Ec-sistência: o homem é ec-sistente, um sendo que sai de 
dentro de si mesmo. Em seu ser e durante o seu ser, o homem é e está 
sempre, por assim dizer, fora de si mesmo. Ele se acha sempre com 
outro sendo e a partir daí é que retira a relação essencial consigo 
mesmo, exposto e aberto para o sendo em sua totalidade. (ibid., p. 
186) 
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Desvelar a verdade não se trata, então, de simplesmente constatar e declarar 

o valor de algo dado, mas de conferir valor ao ente que se apresenta parcialmente 

velado e, com isso, apresentar a si mesmo, produzir verdade como efeito da própria ex-

istência. 

A partir daí, torna-se impossível sustentar o lugar de observador isento. 

"Não há filosofia que seja isenta de atitude e desprovida de posição ou ponto de vista, 

com cujo auxílio encontrar-se-ia a verdade. É um erro e uma moeda falsa.” (ibid., p. 

187, grifo do autor) 

A verdade, aliás, retomada como um processo de desvelamento, não permite 

significar que o velado seja falso ou mentiroso, mas apenas encoberto. "O homem 

existe, simultaneamente, na verdade e na não-verdade, no encobrimento e no 

desencobrimento" (ibid., p. 193, grifo do autor). A não-verdade é o encoberto, e nela 

reside a verdade ainda por desencobrir, por um ato de vontade, um movimento de força 

para retirá-la da obscuridade. Nisso não há isenção; esta sim, falsa e contrária à 

filosofia. 

Acrescenta Heidegger, na defesa de seu retorno à ideia da verdade como 

desvelamento:  

 

Mais importante e essencial é o fato de que, com a ajuda deste 
conceito de verdade [a validade da sentença], não chegamos a 
determinar a verdade do homem. Por ele, não podemos compreender: 
convicção, decisão interior, nem também a verdade de uma obra de 
arte. (ibid., p. 230)  

 

A correção, a validade de uma sentença pode ser buscada pela análise da 

coerência de um discurso, da correspondência entre a ideia e a coisa representada. Mas 

não poderá alcançar o desvelamento completo da interioridade do homem, da não-

verdade encoberta em que repousa a verdade a desencobrir. 
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Para Badiou (1994, p. 177), “a filosofia moderna é uma crítica da verdade 

como adequação. A verdade não é adequatio rei et intellectus. A verdade não se limita à 

forma do juízo.” Também para ele (id.) haverá sempre algo de indiscernível, de 

inominável, no percurso da verdade. 

Sobre a decisão de conhecer a verdade, Badiou aponta a existência de uma 

hipótese antecipante, “a poderosa ficção de uma verdade acabada”, que ele denomina 

forçação (ibid., p. 181). É a partir dessa forçação que se inicia o processo de construção 

de uma verdade. Mas faz um alerta: se essa ficção é capaz de forçar saberes novos, ela 

pode também impedi-los, se for absoluta, forçando não mais o saber, mas a nomeação 

antecipada de uma (in)verdade. “O Mal é a vontade de denominar a qualquer preço. [...] 

O Mal é finalmente o desejo do tudo-dizer.” (ibid., p. 183, grifo do autor) 

A decisão de saber pressupõe um enigma. A decisão de nomear, por sua 

vez, nasce de um preconceito. A ética do ato de enunciar uma verdade, portanto, 

depende da admissão de que sempre haverá o indiscernível e o inominável que, 

excluídos da enunciação, permanecem como verdades em potência. 

 

 

3.1 A verdade jurídica 

 

Nos autos que servem de base para a presente pesquisa, é visível a 

dificuldade em se decidir por uma verdade, diante das versões e opiniões diferentes 

sobre os supostos fatos, todas sentenças válidas em sua construção, mas que se 

contrapõem quando vistas em seu conjunto.  

O processo judicial é um procedimento de busca da verdade, dirigido e 

limitado por princípios jurídicos. O fracasso na investigação levaria ao fracasso da 
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intervenção do Estado, à impunidade ou ao julgamento equivocado e, assim, à injustiça 

e à tirania. Deve-se, para tanto, considerar qual a verdade que esse procedimento busca 

alcançar. 

Trata-se da verdade jurídica. Essa expressão merece uma justificativa. 

Contemporaneamente, não parece mais válido o conceito de verdade real, contraposto 

ao de verdade formal. Em Direito, o conceito de verdade formal designa aquela verdade 

obtida (construída) nos processos de natureza cível, em que as provas são produzidas 

apenas pelas partes litigantes, delimitando o conjunto probatório a ser considerado pelo 

juiz. A verdade formal é a verdade dos documentos trazidos aos autos, e o que não está 

nos autos, não está no mundo jurídico. 

À verdade formal contrapõe-se a verdade real, também chamada material, 

referida à verdade dos fatos, que deve ser perseguida pelo julgador, independentemente 

da massa probatória produzida pelas partes. O conceito da verdade real costuma ser 

ligado aos procedimentos de natureza penal, em que o juiz deve zelar pela produção de 

provas suficientemente robustas, que lhe deem segurança para decidir.  

Essa distinção entre verdades era justificada pela natureza diversa da 

chamada disponibilidade dos direitos envolvidos nesses campos jurídicos. Em Direito 

Civil, costuma-se tratar de direitos disponíveis do cidadão, ao passo que, em Direito 

Penal, o que costuma estar em jogo são garantias individuais, não disponíveis, como a 

de locomover-se livremente. Diante disso, na iminência de suspender garantias de um 

cidadão, poderia o juiz, em busca da verdade real, determinar por si mesmo a 

complementação de provas que pudessem lhe garantir um melhor convencimento.  

No Direito contemporâneo, porém, essa dicotomia não parece mais 

aceitável. Cada vez mais os diversos ramos do Direito vêm, à luz dos princípios 

constitucionais, privilegiando a busca da verdade dos fatos. Isso é evidente não apenas 
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em disciplinas tradicionais, como nas dos Direitos Administrativo e Previdenciário, mas 

especialmente nos novos campos de tutela, como no campo dos interesses difusos e no 

das causas ambientais, em que a mera produção de documentos não tem sido 

considerada suficiente para sustentar as intervenções do Estado. Há um movimento 

claro de reconhecimento da necessidade de o juiz ser livre para determinar a produção 

de provas que entenda necessária ao julgamento, independente do que lhe é apresentado 

nos autos pelas partes em litígio. 

Por outro lado, a busca da verdade a qualquer preço é limitada pelos 

mesmos princípios constitucionais que estabelecem garantias, como a dignidade 

humana, a inviolabillidade domiciliar, o sigilo profissional, etc. Na busca da verdade, o 

Estado não pode torturar, invadir a privacidade ou produzir provas ilícitas.  

Diante disso, os conceitos de verdade formal e verdade real não fazem mais 

sentido. A verdade jurídica, contemporaneamente, em qualquer ramo do Direito, é 

aquela mais próxima possível dos fatos e que seja processualmente válida, produzida 

de acordo com as peculiaridades das garantias e dos direitos em conflito. É uma verdade 

relativizada, portanto, cujo desvelamento é limitado pelo próprio Direito, em defesa de 

valores essenciais ao Estado Democrático de Direito.  

 

Por isso é que o termo ‘verdade material’ [ou real] há de ser tomado 
em seu sentido correto: de um lado, no sentido da verdade subtraída à 
influência que as partes, por seu comportamento processual, queiram 
exercer sobre ela; de outro lado, no sentido de uma verdade que, não 
sendo ‘absoluta’ ou ‘ontológica’, há de ser antes de tudo uma verdade 
judicial, prática e, sobretudo, não uma verdade obtida a todo preço: 
uma verdade processualmente válida. (GRINOVER; FERNANDES; 
GOMES FILHO, 1997, p. 130) 

 

Considerados esses novos limites e necessidades, resta ainda outra questão: 

toda valoração de provas, fatos e depoimentos dependerá da interpretação dos 

operadores do Direito. Vale dizer que a verdade jurídica será um efeito de linguagem. O 
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próprio procedimento judicial é um discurso, ou antes, o concurso de vários discursos, 

sendo a decisão judicial, a prestação da jurisdição  um ato terminativo de dizer a lei 

aplicada ao caso  efeito de linguagem, portanto. 

Isso nos permite retomar a questão da verdade como correção. Ela, por si, 

não revela a verdade do homem, sua convicção e sua decisão interior, as quais 

interessam fundamentalmente ao Direito contemporâneo. 

O homem é o motivo e o destinatário do Direito, sendo que suas convicções 

e decisões interiores, das quais sua conduta é consequência, compõem, necessariamente, 

a essência de seus direitos e garantias. Essa essência é o que está em julgamento quando 

se trata de declarar direitos, manter ou suprimir garantias. 

Por outro lado, os operadores do Direito, seres de linguagem, também estão 

implicados na questão como autores de discurso e verdade. Cada um produz sua própria 

forçação, sua hipótese antecipante a ser investigada. Se estiverem situados diante de um 

enigma, teremos uma apaixonante busca pela verdade jurídica. Se, no entanto, estiverem 

certos de tudo-dizer, estaremos diante de uma luta imagética, uma luta de (e por) 

preconceitos. 

A busca da verdade, em Direito, além das limitações processuais, deve ser 

pautada pela abstinência de tudo-dizer. Só o reconhecimento de que algo do enigma 

persiste pode afastar a ilusão onipotente de tudo nomear, bem como a violência que lhe 

é intrínseca. 

A verdade jurídica, nessa perspectiva, deverá ser fruto de um trabalho de 

construção de discurso, a partir de uma história que exponha a essência dos direitos e 

garantias em jogo na demanda apresentada ao Estado. 

Nossa tentativa de atualizar a definição da verdade jurídica como objetivo 

legítimo do Direito não pretende firmar um conceito doutrinário, nem o comparar à 
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doutrina já estabelecida, mas, principalmente, apontar sua finalidade e seus limites, 

conforme os efeitos deste trabalho. E no nosso percurso, permanece o enigma da 

interioridade do homem, que determina grandemente o processo de convencimento dos 

operadores do Direito e, por consequência, seus atos jurídicos.  

 
 
3.2 A verdade psicopatológica 

 

Em Psicanálise, a verdade como correção também não dá conta da 

subjetividade. “A via da verdade psicanalítica não é percorrida obedecendo-se o 

princípio da não-contradição.” (GARCIA-ROZA, 2001, p. 98). Erro e verdade não se 

excluem, mas são parceiros no jogo do velamento/desvelamento da interioridade.  

 

O próprio do campo psicanalítico é supor, com efeito, que o discurso 
do sujeito se desenvolve normalmente - isto é Freud - na ordem do 
erro, do desconhecimento, e mesmo da denegação - não é bem a 
mentira, é entre o erro e a mentira. São verdades de grosseiro bom 
senso. Mas - eis o novo - durante a análise, nesse discurso que se 
desenvolve no registro do erro, algo acontece por onde a verdade faz 
irrupção, e não é a contradição. (LACAN, 1986, p. 302, grifo nosso) 

 

O método específico da Psicanálise consiste justamente na escuta de uma 

verdade que irrompe nas inconsistências do discurso, por exemplo, nos atos falhos. Essa 

irrupção da verdade que acompanha os atos falhos faz com que Lacan os considere bem 

sucedidos, na medida em que revelam o sujeito, apesar do dis-curso do ser falante (id., 

p. 302).  

A palavra revela e esconde, carrega sempre uma verdade que está por detrás 

do discurso. O inconsciente, desconhecido para o sujeito falante, é a parte velada da 

verdade, que contém o indiscernível e o inominável. O inconsciente insurge em 

produções nas quais o controle do discurso arrefece, como nos lapsos de linguagem, nos 
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esquecimentos, nas associações livres, nos sonhos e nos sintomas. Onde o suposto erro, 

a contradição e a ambiguidade se apresentam, há a possibilidade de vislumbrar a outra 

cena, a cena inconsciente em que habita uma verdade velada. Por não saber de si, o 

indivíduo não sabe que, ao falar, também é falado, ficando assujeitado ao próprio 

discurso, que muitas vezes lhe causa inquietação. E nesse elemento inquietante, então, 

fica insinuada a verdade de sua constituição desejante, falante e defensiva. Obviamente, 

não é o caso de considerar esse não saber sobre si mesmo uma omissão dolosa, um 

ocultamento mal-intencionado. 

A essência do homem é ambígua e contraditória. Suas convicções e decisões 

interiores são conflitantes. O engano é a marca do humano, em sua constante tentativa 

de resolução de sua contradição interior. A verdade do homem se exprime, pela palavra, 

pelo corpo, e pelo ato, na instabilidade do conflito, entre a luz e a obscuridade. 

Freud já anunciava essa impossibilidade resolutiva: 

 

O médico deixará ao jurista construir para fins sociais uma 
responsabilidade que é artificialmente limitada ao ego 
metapsicológico. É notório que as maiores dificuldades são 
encontradas pelas tentativas de derivar de tal construção 
conseqüências práticas que não estejam em contradição com os 
sentimentos humanos. (FREUD, 1925a, p. 148) 

 

A construção da verdade jurídica não escapa da instabilidade do conflito. 

A tarefa do jurista é definir os limites dos direitos e das garantias. Para isso, 

seu olhar se dirige à consciência e à responsabilidade do cidadão pelos seus atos. Em 

outras palavras, ao Direito só pode interessar a parcela visível do humano, socialmente 

considerada. No entanto, reconhecer nesse olhar o lado obscuro do próprio jurista é, 

sobretudo, uma imposição ética. 
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4 A FANTASIA  

 

Na tentativa de construirmos uma paisagem mais ampla sobre o caso 

apresentado, tratamos da questão da verdade, ainda que brevemente. Buscar a verdade 

implica um processo de desvelamento, sempre parcial, necessariamente limitado. Dessa 

perspectiva, consideramos a verdade unívoca como um ideal. Esse ideal é constituído, 

entre outros elementos, da miragem da pura objetividade, que estaria calcada, pelo 

menos em algum ponto do processo de desencobrimento, na ideia da anulação dos 

elementos subjetivos da percepção.  

É comum encontrarmos, nas dramatizações de cenas de julgamento, a 

expressão “voltemos aos fatos”, para marcar a retomada dessa objetivação idealizada. 

Esse costuma ser o momento do drama em que o espectador é convocado à razão, como 

uma forma de assegurar a imparcialidade de seu juízo de valor. Pretendemos analisar o 

quanto há de equivocado nessa intenção de suprimir os elementos subjetivos, equívoco 

que pode conduzir a um resultado oposto ao pretendido, ou seja, que pode causar o 

obscurecimento da experiência, viciando o julgamento.  

É que, ao apelarmos para a razão, não estamos anulando relativismos de 

interpretação. A racionalidade é apenas uma das ferramentas que o ser humano possui 

para defender-se da incidência de pathos, e, mais frequentemente do que gostaríamos de 

supor, age exclusivamente a serviço dessa defesa, e não como uma forma de 

esclarecimento. É quase uma obviedade, mas vale a pena destacarmos que a 

racionalidade não existe sem uma subjetividade que a articule. É dizer que um suposto 

fato objetivo não é nada antes de ser nomeado, e o ato de nomeação é inteiramente 

submetido à interpretação. Com isso, podemos afirmar que a tentativa  obviamente vã 

 de excluirmos o subjetivismo de uma decisão só pode estar a serviço do mesmo 
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processo defensivo que subjugará os esforços racionais posteriores. Mais proveitoso, 

portanto, é tentarmos considerar o que pode compor esse subjetivismo, quando algo 

inquietante nos afeta. 

Prosseguindo nesse caminho, parece-nos imperativo considerar a 

importância crucial da fantasia. Esse conceito, embora não seja privativo da 

Psicopatologia Fundamental ou mesmo da Psicanálise, foi levado às últimas 

consequências nesses campos do saber. 

Freud inicia suas investigações sobre o psiquismo humano a partir dos 

sintomas histéricos, o que faz com que ele logo se defronte com fenômenos que, depois 

de algum tempo, servirão de base para suas conjecturas sobre a etiologia sexual das 

neuroses. Em seu texto “A História do Movimento Psicanalítico”, conta de maneira 

espirituosa como aqueles médicos mais experientes, os quais considerava seus mestres, 

“já transmitiam um conhecimento que, rigorosamente falando, eles próprios não 

possuíam” (FREUD, 1914, p. 23). Sem se aperceber de quão extraordinária era sua 

descoberta, Breuer já lhe dizia que essas coisas ─ os sintomas histéricos ─ sempre se 

tratavam de segredos de alcova. Mais tarde, Freud também se surpreenderia ao 

presenciar Charcot dizendo: “Mais, dans des cas pareils, c’est toujours la chose 

génitale, toujours... toujours... toujours”7 (id., p. 24). Assombrado, o futuro inventor da 

psicanálise se perguntava: “Mas se ele sabe disso, por que não diz nunca?” (ibid.) 

Então Freud, fortemente influenciado por Charcot, que postulava uma 

etiologia traumática da histeria, passa a considerar verdadeiras as declarações de 

pacientes que faziam referência a experiências sexuais passivas. O sofrimento histérico 

tinha origem na sedução. Prosseguindo em sua investigação, passou a ouvir relatos de 

cenas cada vez mais precoces, o que o fez perceber que as investigações clínicas 

                                                 
7 Em tradução livre: “Mas nesses casos a coisa é sempre genital, sempre... sempre... sempre.” 



 

 42 

deveriam retroceder até a adolescência, fase em que, tradicionalmente, considerava-se 

que os impulsos sexuais teriam início. Mas seus assombros não iriam terminar tão cedo. 

As evidências fizeram com que a pesquisa regredisse ainda mais na história do 

indivíduo, para momentos ainda insondados: 

 

Outro produto dessa espécie [uma inferência teórica legitimamente 
extraída de inúmeras observações] foi a hipótese da sexualidade 
infantil. Isto, porém, foi feito numa data muito ulterior. Nos primeiros 
dias da investigação experimental pela análise, não se pensou em tal 
coisa. De início, observou-se apenas que os efeitos das experiências 
presentes tinham de ser remontados a algo no passado. Mas os 
investigadores geralmente encontram mais do que procuram. Fomos 
puxados cada vez mais para o passado; esperávamos poder parar na 
puberdade, período ao qual se atribui tradicionalmente o despertar dos 
impulsos sexuais. Mas em vão; as pistas conduziam ainda mais para 
trás, à infância e aos seus primeiros anos. No caminho, tivemos de 
superar uma idéia errada que poderia ter sido quase fatal para a nova 
ciência. Influenciados pelo ponto de vista de Charcot quanto à origem 
traumática da histeria, estávamos de pronto inclinados a aceitar como 
verdadeiras e etiologicamente importantes as declarações dos 
pacientes em que atribuíam seus sintomas a experiências sexuais 
passivas nos primeiros anos da infância - em outras palavras, à 
sedução. (FREUD, 1914, p. 27) 

 

No entanto, considerando a frequência inverossímil com que lhe relatavam 

tais cenas de abuso, Freud, num momento decisivo para a construção do método 

psicanalítico, questiona a teoria da sedução, suspendendo o crédito dado àqueles relatos, 

apresentados pelas pacientes como verdadeiras lembranças. É oportuno resgatar as 

próprias palavras dele, ao confessar sua decepção e desnorteamento: 

 

Quando essa etiologia se desmoronou sob o peso de sua própria 
improbabilidade e contradição em circunstâncias definitivamente 
verificáveis, ficamos, de início, desnorteados. A análise nos tinha 
levado até esses traumas sexuais infantis pelo caminho certo e, no 
entanto, eles não eram verdadeiros. Deixamos de pisar em terra firme. 
(ibid.) 
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Diz ele, numa carta a seu amigo Fliess: “Não acredito mais em minha 

neurotica [teoria das neuroses].” (FREUD, 1897, p. 309).  Não era possível supor que 

tantos pais de Viena fossem depravados sexuais.  

Apesar dessa desilusão, Freud reconhece que a busca da verdade é um 

descobrimento, um processo que, rigorosamente, só pode ocorrer se o pesquisador 

puder admitir um não saber sobre seu objeto de pesquisa. Em outras palavras, só pode 

vislumbrar o encoberto aquele que suporta ser surpreendido. Assim, de uma desilusão 

decorreria um ganho importantíssimo, pois Freud pôde ampliar a teoria da sedução, 

antes baseada exclusivamente no trauma sexual, para incluir a fantasia. 

 

Por fim, veio a reflexão de que, afinal de contas, não se tem o direito 
de desesperar por não ver confirmadas as próprias expectativas; deve-
se fazer uma revisão dessas expectativas. Se os pacientes histéricos 
remontam seus sintomas e traumas que são fictícios, então o fato novo 
que surge é precisamente que eles criam tais cenas na fantasia, e essa 
realidade psíquica precisa ser levada em conta ao lado da realidade 
prática. Essa reflexão foi logo seguida pela descoberta de que essas 
fantasias destinavam-se a encobrir a atividade auto-erótica dos 
primeiros anos de infância, embelezá-la e elevá-la a um plano mais 
alto. E agora, de detrás das fantasias, toda a gama da vida sexual da 
criança vinha à luz. (FREUD, 1914, p. 27) 

 

Esse é justamente o momento em que se estrutura um dos alicerces de todo 

o edifício psicanalítico. A hipótese posteriormente construída passou a incluir a 

sexualidade nas fundações do psiquismo, rompendo a tradição que indicava a puberdade 

como o início da história sexual do humano. A prática clínica freudiana tomou o 

caminho do reconhecimento da necessidade de uma escuta cuidadosa e diferenciada, 

destacada do ideal de objetividade dos fatos relatados, e que conferisse à fantasia 

importância fundamental. Fáticos ou não, os relatos dos pacientes evidenciavam 

sofrimento. Se era o caso de um abuso real ou mesmo a fantasia de se ter sofrido um 

abuso, o que havia de inafastável era a grave importância da cena. Só restava então uma 
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possibilidade: reconhecer a fantasia como uma experiência psíquica de mesmo valor e 

intensidade que um fato histórico. A fantasia comporia, a partir de Freud, a história 

psíquica do indivíduo e, do ponto de vista clínico, pouco importava se os fatos tinham 

ou não ocorrido fora do mundo interno do paciente. 

Nunca é demais ressaltar que, após o desvelamento que pôde fazer ver a 

importância da fantasia, Freud irá inaugurar uma noção de sexualidade presente nas 

organizações iniciais do aparelho psíquico, mas que jamais se confundirá com o sexo, 

esse sim, uma experiência tardia na história dos indivíduos. 

É significativo apontar que Freud funda a psicanálise a partir da constatação 

do papel essencial da fantasia como elemento chave na organização psíquica, e nunca 

mais abandona essa descoberta. Em "Esboço de Psicanálise", um de seus textos mais 

densos, produzido no final de sua vida, a questão da fantasia é retomada, sem que seja 

alterado seu estatuto. Esse texto reafirma a radicalidade dessa descoberta inicial, após 

décadas de observação clínica, dizendo que "a realidade sempre permanecerá sendo 

'incognoscível'"(FREUD, 1938, p. 210).  

Cabe, então, considerarmos como a fantasia se origina e alcança um papel 

tão importante. Para isso, é necessária uma conjectura sobre o processo de constituição 

do ser humano, o caminho trilhado pelo ente nascido da espécie humana até alcançar o 

ser do humano, habitado pela linguagem. 

A condição de vida instintiva dos animais, apoiada exclusivamente na luta 

pela satisfação das necessidades e na repetição do sexo, como motor da reprodução e da 

perpetuação da espécie, está totalmente perdida para o humano. O nascimento, o 

aparecimento do corpo do homem, comporta uma herança filogenética, transmissora 

dos instintos que dão suporte à vida neuro-vegetativa. Ocorre que o homem, comparado 

aos outros animais, nasce precoce e dependente. Os instintos que o acompanham desde 
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o seu nascimento  sua animalidade  não serão perdidos durante sua existência, mas 

não são suficientes para sua sobrevivência, dada a precocidade de seu corpo. Entretanto, 

o animal da espécie humana parece dotado de uma outra força, própria do corpo nascido 

imaturo, ainda em formação. Ela consiste numa possibilidade de inovação, de 

redirecionamento da repetição instintiva, como uma compensação pela intrínseca 

fragilidade do recém-nascido. Essa força, todavia, está presente em potência, e não se 

torna predominante sem algo que venha de fora e, como um agente estranho inoculado 

no corpo, dê início à dinâmica que será denominada desejante.  

É preciso considerar, ainda, que o ente humano não nasce na natureza, mas 

imerso na cultura. Não se trata apenas de sobreviver, mas de submeter-se à civilização. 

Nesse sentido, a precocidade corporal do recém-nascido é um ganho inestimável, 

porque o corpo ainda não totalmente formado contém a força inovadora (criadora) do 

organismo em sua máxima potencialidade, o que produz uma abertura para inscrições, 

podendo conferir ao pequeno humano uma extraordinária capacidade de aprendizado.  

Estamos prestes a utilizar os termos instinto e pulsão, cuja distinção provoca 

tanta celeuma no condomínio psicanalítico, e por isso talvez seja necessário 

especificarmos nosso uso. Freud, no decorrer de sua obra, utiliza os termos instinkt e 

trieb, ora traduzidos como instinto e pulsão, respectivamente, ora traduzidos como 

sinônimos de instinto. Consideramos que o uso freudiano dos dois termos possui suas 

razões, e que a distinção entre eles mostra-se muito útil. Sem adentrarmos na questão 

filológica, mas restritos à nossa conjectura sobre a constituição humana, apresentamos a 

seguir nosso argumento para sustentar essa distinção. Permanece enigmático o quanto a 

vida do ser humano se subordina ao automatismo instintual. Nesse aspecto, ele não se 

afasta de sua animalidade, que está regida pelo ciclo de criação e organização celular 

(organismo), e posterior desorganização (morte, falência orgânica). Embora os instintos 
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nunca abandonem o homem, sofrem nele modificações importantes. Diremos que o 

instinto, em sua parcela humanizada, sofre um ganho, tornando-se pulsão. A fome 

humana, até um certo limite, não é fome de qualquer coisa, mas a vontade de saborear 

um determinado prato, e não outro. A pulsão é, assim, o instinto atrelado a uma ideia, 

ou seja, capturado pela linguagem.  

Quando optamos pelo termo pulsão, em substituição a instinto, estamos nos 

referindo a um cenário em que o homem encontra um destino bem mais sofisticado para 

seus instintos do que os outros animais. Nesse cenário, o instinto pertence ao ente 

humano, em sua animalidade, ao passo que a pulsão é atributo do ser humano, em sua 

dimensão desejante. Assim, não partilhamos da opinião de que os instintos animais não 

estejam presentes no ser humano. Antes, encontram nele inovações, variantes de 

(in)satisfação, como resposta à precocidade, ao acaso e à necessidade. Nessa ótica, a 

pulsão também difere do instinto porque, marcada pela linguagem, não comporta mais 

satisfação plena8. Finalmente, afirmamos que a pulsão é somática, ocorre no corpo, e 

esse é o sentido que lhe atribuímos no texto. 

Prosseguindo em nossa conjectura sobre as vicissitudes dos instintos no ser 

humano, consideremos a dualidade pulsional enunciada por Freud, entre pulsão de vida 

e pulsão de morte. Freud associava a pulsão de vida à libido, à energia posta em 

movimento pela sexualidade. A pulsão de vida produz tensões, e o alívio delas é 

chamado de prazer. Concorre com esse tensionamento vital a pulsão de morte, 

considerada como a tendência interna  e sempre presente  de retorno ao estado 

inanimado, à estabilidade absoluta, um estado de não-ser que, após o nascimento, só 

pode ter como modelo a morte. Freud dizia que todo instinto, no homem, parece ter 

como meta derradeira a homeostase, a extinção das tensões ([1938] 2006). A partir 
                                                 
8 Mais do que isso, optamos por essa concepção da pulsão por considerarmos que ela, obrigatoriamente, 
remete-nos à ideia de um objeto para sempre perdido, o objeto “a”,  causa do desejo, postulado por Lacan 
 tema importantíssimo, cujo desenvolvimento foge ao escopo deste trabalho. 



 

47  

disso, Lacan enunciaria que toda pulsão é virtualmente pulsão de morte (1998, p. 863). 

Afirmamos que a pulsão de vida carrega em si o potencial desenvolvido pelo indivíduo 

daquela força inovadora, presente no organismo precoce, no início da vida do ser parido 

da espécie humana. Diremos, então, que a pulsão de vida é uma criação, uma rota 

alternativa ao caminho de retorno à origem, marcada pelo movimento, em oposição à 

inércia, e por uma febre de desejo ─ resposta ao desejo inoculado pelo outro ─ que adia 

a morte. Assim, o bebê recém-nascido está mais próximo da morte do que da vida.  

Ferenczi reconhece isso: 

 

E, no fundo, não há motivos de espanto, uma vez que o bebê, ao 
contrário do adulto, ainda se encontra muito mais perto do não ser 
individual, do qual não foi afastado pela experiência da vida. Deslizar 
de novo para esse não ser poderia, portanto, nas crianças, acontecer de 
um modo muito mais fácil. A "força vital" que resiste às dificuldades 
da vida não é, portanto, muito forte no nascimento; segundo parece, 
ela só se reforça após a imunização progressiva contra os atentados 
físicos e psíquicos, por meio de um tratamento e de uma educação 
conduzidos com tato. (FERENCZI, 2011b, p. 58-9) 
 

É o desejo dos pais, ativo desde a concepção de um filho, antes mesmo do 

momento biológico da fecundação, que pode dar suporte a essa vitalização. Os 

cuidados, sustentados pelo desejo de vida e pela compaixão dos pais, dirigidos ao filho 

absolutamente frágil e dependente, oferecem uma alternativa de satisfação aos impulsos 

de retorno ao inanimado. O desejo dos pais oferece ao filho a possibilidade de inventar 

sua própria maneira de lidar com sua condição de falta essencial. É nesse sentido que o 

desejo é o desejo do Outro, porque somente a partir de um outro é que o desejo se 

inscreve.  

Ferenczi parece evitar dizer explicitamente que toda criança, nesse 

momento arcaico, é exposta a um excesso, precisando se defender dos cuidados que 
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recebe, ao mesmo tempo em que necessita deles. No entanto, ele reconhece que a força 

vital decorre de uma imunização progressiva.  

A perda da estabilidade uterina é uma reviravolta na existência, e o vazio 

que se instaura induz uma organização narcísica, uma espécie de envelopamento desse 

vazio, que vai se compondo a partir das inscrições psíquicas que a função materna 

origina. Essa organização narcísica do vazio é a gênese do aparelho psíquico e, como 

vimos, depende de elementos indutores externos, não ocorrendo naturalmente, como 

que por decorrência direta de se estar vivo, mas sim como uma resposta defensiva, 

febril e criadora do organismo. 

Os cuidados que o bebê recebe da função materna são garantidores da 

sobrevivência, mas também são constituintes dos primeiros contatos com o mundo. 

Esses cuidados são a primeira mediação possível com pathos, e são, em si mesmos, uma 

fonte pática, um excesso com que o indefeso e precoce ser precisa lidar. São um 

complexo de estímulos intermitentes, permeados de presença e ausência, de socorros e 

abandonos, de excitações e alívios, a que fica exposto o ser vulnerável, que ainda não 

possui capacidade de compreensão estabelecida. 

Situamos, assim, a potência criadora presente na vivência específica dessa 

fase arcaica da vida. Dela decorre a primeira e essencial necessidade do humano 

defender-se da violência, encontrando uma forma de compreensão daquilo a que está 

exposto. O aparelho psíquico é oriundo desse excesso.  

 

O psiquismo, o aparelho psíquico, é, na óptica da Psicopatologia 
Fundamental, um prolongamento do sistema imunológico. Ele se 
constitui graças à violência originária e é uma resposta defensiva do 
organismo a ela. (BERLINCK, 2008, p. 23) 

 

Esse prolongamento do sistema imunológico, fruto da imunização 

progressiva a que Ferenczi se refere, é um trabalho propelido pela função materna. Ela 
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instaura no bebê a possibilidade da tramitação dos estímulos endógenos que lhe tomam 

o corpo como uma necessidade absoluta, que não pode ser administrada pelos instintos, 

esse insuficiente saber da espécie. 

Jerusalinsky aponta, nesse trabalho da função materna, a captura,  pelo laço 

mãe-bebê, desses estímulos endógenos e seus efeitos. Um laço capaz de montar um 

circuito pulsional, colocando em jogo um elemento fundamental do trabalho simbólico 

 o tempo, que permite a inauguração de uma história: 

 

 O exercício da função materna implica instaurar um funcionamento 
corporal subjetivado nos cuidados que se realiza na relação com o 
bebê. A mãe se ocupa da economia de gozo do bebê – do olhar, da 
voz, da alimentação, da retenção e expulsão de fezes, do ritmo de sono 
e vigília – estabelecendo um circuito pulsional que não terá mais 
como prescindir do Outro para obter satisfação. Para tanto, a mãe, nos 
cuidados que dirige ao filho, articula a antecipação simbólica (relativa 
ao desejo que estabelecia para o bebê um lugar suposto antes de seu 
nascimento) à sustentação do tempo necessário para que a constituição 
do bebê possa se produzir (fazendo, com seus cuidados, certa 
suplência diante da imaturidade real do organismo do bebê). Somente 
a partir da circulação do circuito de desejo e demanda do laço mãe-
bebê por estes diferentes registros temporais o bebê poderá vir a 
apropriar-se imaginariamente de seu corpo, fazendo-o seu e 
transformando suas vivências em experiências que, algum dia, 
poderão vir a ser recapituladas por ele como sua própria história. 
(JERUSALINSKY, 2011, p. 15) 

 

A autora prossegue, evidenciando a dimensão criadora de uma antecipação 

simbólica, quando sustentada pelo cuidado materno, que supõe na criança um sujeito, e, 

com isso, permite seu aparecimento: 

 

Isto já evidencia o quanto o estabelecimento do laço mãe-bebê parte 
de condições absolutamente assimétricas de seus participantes, não só 
relativas ao real do corpo – que colocam em relevo a dependência 
orgânica do bebê –, mas fundamentalmente em termos da radical 
dependência do bebê para saber o que lhe convém. O estabelecimento 
de tal saber está sujeito ao modo pelo qual as experiências de vida são 
sustentadas no laço com a mãe, dando lugar às inscrições primordiais 
do aparelho psíquico do bebê. Nesse sentido, o bebê, nos primórdios 
da constituição de seu psiquismo, é tomado em um cenário 
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fantasmático em que é suposto antecipadamente como jogador, sem 
ainda sê-lo de fato. E é somente ao ser suposto antecipadamente em 
um determinado lugar pelo Outro encarnado que ocorrerão as 
primeiras inscrições a partir das quais ele, depois, poderá vir a 
produzir suas respostas ao Outro. Comparece aí uma passividade nos 
primórdios da constituição do psiquismo, já apontava Freud. (id., p. 
19) 

 

Importante ressaltar que a montagem desse circuito pulsional carrega e 

inscreve no psiquismo da criança sua primeira experiência de satisfação, marca 

primordial que lhe servirá de referência, e que permanecerá remetida ao desejo do 

Outro. 

Uma vez armado o circuito de tensão e alívio/prazer, a pulsão pretenderá 

percorrê-lo novamente, da forma que lhe for possível, na tentativa de reproduzir e 

manter a satisfação alcançada. O chupetear da criança, que alucina o seio ausente, é uma 

tentativa dessa ordem, um gesto de autoconservação que encontra no próprio corpo um 

alívio parcial para o vazio deixado pela ausência do objeto.  

Freud reconhece nessa cena o funcionamento daquilo que irá denominar 

princípio do prazer, e que jamais abandonará o humano. Trata-se de uma conjectura 

econômica do psiquismo que, como vimos, considera como desprazer o acúmulo de 

tensões orgânicas, imposto pelas necessidades internas, pulsionais, enquanto o prazer  

resulta do alívio proporcionado pela descarga dessas tensões. O princípio do prazer 

consiste, primordialmente, na evitação do desprazer, e, nessa empreitada, fará com que 

o psiquismo lance mão de todos os recursos e estratégias de defesa que tiver 

disponíveis, ou que puder inventar.  

 

Uma tendência geral de nosso aparelho mental, que pode ser 
remontada ao princípio econômico de poupar consumo [de energia], 
parece encontrar expressão na tenacidade com que nos apegamos às 
fontes de prazer à nossa disposição e na dificuldade com que a elas 
renunciamos. (FREUD, 1911, p. 240) 
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Quando, porém, a fome predomina e o desprazer retoma sua força, a 

alucinação do chupetear já não produz mais efeito e precisa ser abandonada. Entra em 

cena o princípio da realidade, movimento em que o psiquismo precisa buscar no mundo 

externo uma fonte de alívio das tensões. É essa necessidade que confere função aos 

órgãos sensoriais, e paulatinamente vai produzindo aquilo que conhecemos como 

atenção e memória, atividades complementares de pesquisa do mundo externo 

desconhecido.  

Freud, em seu texto “Formulações sobre os dois princípios do 

funcionamento mental” (1911), dá aqui mais um passo importante, apontando que a 

descarga motora que antes dominava o corpo, sob a regência do princípio do prazer, 

precisa ser adiada cada vez mais, a favor dessa pesquisa do mundo, que coleta dados e 

inaugura a atividade de pensar. O pensamento é uma atividade mais sofisticada do que 

se debater e gritar de fome, porque importa em um trabalho significativo de adiamento 

da descarga corporal. Segundo Freud, a partir de então o aparelho psíquico, munido 

com a nova habilidade  autoerótica  de pensamento, pode contar com uma certa 

dose de tolerância ao aumento das tensões, adiando a satisfação.  

Fédida (1991, p. 100) destaca a importância do autoerotismo como 

promotor desse tempo de desvio, que funda a sexualidade humana e permanece na base 

de toda a atividade psíquica, sustentando o pensamento e a fantasia: 

 

Como se, precisamente, a boca que é capaz de “chupetear” 
conservasse, de alguma maneira, uma forma gestual que provém da 
alimentação, mas como se não se tratasse absolutamente de encontrar 
o objeto da alimentação, e como se este objeto da alimentação 
definitivamente perdido conduzisse precisamente à sexualidade 
humana como um tempo de desvio, que não é outro senão o da 
fantasia e o do pensamento. 
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O princípio da realidade, por tentar ser uma resposta ao pathos, está a 

serviço do princípio do prazer, e não em oposição a ele. A própria atividade de pesquisa 

e pensamento não se presta totalmente à investigação do mundo externo, mas, antes, 

reserva para o psiquismo, em defesa de sua integridade, algo de autoerótico que fica a 

cargo da fantasia. O princípio de realidade não é senão um emissário do princípio do 

prazer (JORGE, 2010), que sai à frente como um batedor da pulsão. Se não encontrar 

condições favoráveis para sua satisfação plena, retorna como um embaixador cauteloso, 

recomendando uma solução de compromisso que pode consistir num adiamento da 

própria pesquisa, apoiado numa parcela de satisfação imaginária (a fantasia). Por isso, a 

fantasia é contínua, constituída como uma verdadeira lente ou um filtro luminoso com 

que enxergamos o mundo hostil, o abismo. Braunstein (2007) compara o funcionamento 

do princípio da realidade com o de um fuzível elétrico: diante de uma quantidade 

excessiva de estímulo, o circuito representacional imediatamente se interrompe. No 

escuro da falta, a fantasia compõe a cena. Dizendo de forma sintética, a apreensão da 

realidade é modulada pela fantasia. 

 Por isso, a apreensão da realidade material ou objetiva, como em Direito se 

pretende, não é acessível ao homem, senão pela realidade psíquica, que é subjetiva, de 

autoria do próprio sujeito, e composta, portanto, pela fantasia. É assim que o ser 

humano é autor de sua própria representação do mundo: “O humano defende-se do 

pathos com o psíquico, tornando-se, desta forma, autor de um mundo de representações 

objetais. O humano é, assim, sujeito.” (BERLINCK, 2008, p. 8) 

A fantasia é, nessa perspectiva, a primeira criação psíquica própria do 

homem, que se origina da necessidade de imunizar-se contra o pathos, incluída aí a 

inscrição do desejo do outro, a transmissão da sexualidade (FÉDIDA, 1991). É uma 

atividade autoerótica que nasce no corpo e mantém nele sua morada, permanecendo 
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para sempre como sustentáculo das produções que são suas derivadas: a instável 

atividade de pensamento e a enigmática formação dos sintomas. 
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5 O SUPEREU, O GOZO E O DIREITO 

 

O conceito do supereu é um dos temas que mais suscitam debates na 

Psicanálise. Freud trata da instância em momentos diferentes da sua produção teórica, 

mas não chega a defini-la de maneira inequívoca. A indefinição freudiana se refere à 

natureza de suas funções: o supereu regula a conduta, como um atento e benéfico 

conselheiro moral, mas, ao mesmo tempo, tiraniza o eu, com seus imperativos cruéis. 

Desde o “Projeto para uma psicologia científica”, de 1895, Freud apresenta 

o embrião daquilo que viria a chamar de supereu: “o desamparo inicial dos seres 

humanos é a fonte principal de todos os motivos morais.” (FREUD, 1895, p. 370). No 

entanto, seria apressado concluir que do desamparo sempre resulta o aprimoramento 

moral do ser humano. Com a afirmação acima, Freud antevia no desamparo não apenas 

a origem da instância que ele relacionaria com a consciência moral, mas também a 

marca distintiva e o saldo de seu funcionamento para o eu. 

Novamente, a cena dos cuidados maternos nos serve de modelo. A figura 

que desempenha a função materna é objeto de um profundo amor, mas também de ódio. 

O seio nutridor é devorado. Sua função de nutrir e acolher impõe a marca da 

dependência. O seio da mãe, ou mesmo o colo do pai, eles não podem ser de fato 

incorporados, já que em algum momento vão embora, deixando um vazio. O que acaba 

por ser devorado é um ideal de perfeição, de fonte inesgotável de vida e segurança, mas 

também de poder e crueldade, gerando ódio e inveja. Amor e ódio convivem, sem se 

excluir, nas vicissitudes da incondicional dependência do outro em que o bebê se 

encontra.  

Se considerarmos, com Freud, o desamparo inicial como a fonte principal 

de todos os motivos morais, temos de incluir neles todos os aspectos do complexo 
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amoroso, que também tem suas origens no desamparo. Nesse complexo, concorrem 

impulsos de dominação, possessão e, consequentemente, de anulação das diferenças. A 

anulação das diferenças é o berço da moral. A percepção da diferença é um processo 

difícil, que reconhece o outro como portador de seu próprio desejo e, por isso, sempre 

propenso a causar desilusões. O complexo afetivo originado pelo desamparo inicial 

inclui amor e ódio, ilusão e desilusão.  

Convém lembrar que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. O 

ódio é o amor contrariado, a outra face da moeda amorosa. O ódio é, portanto, um afeto 

tão poderoso quanto o amor. Não altera o valor da moeda de troca do vínculo afetivo, 

mas apenas sua qualidade. Anunciamos, com isso, que a forte reação moral face a um 

determinado tema sugere uma relação de ódio, totalmente atravessada pelos afetos, o 

que afasta a indiferença e interroga o sujeito sobre o seu desejo. Voltaremos a isso.  

Ao introduzir o narcisismo, Freud propõe um ideal do eu, como uma meta a 

ser atingida, e submete esse projeto à supervisão de uma instância especial: 

 

Não nos surpreenderíamos se encontrássemos um agente psíquico 
especial que realizasse a tarefa de assegurar a satisfação narcisista 
proveniente do ideal do ego, e que, com essa finalidade em vista, 
observasse constantemente o ego real, medindo-o por aquele ideal. 
(FREUD, 1914, p. 102) 

 

No mesmo parágrafo, no entanto, ele admite que a satisfação narcisista é, 

paradoxalmente, ameaçada pela atuação dessa mesma instância. Freud reconhece, no 

trabalho desse agente psíquico especial, a origem dos “delírios de sermos notados, ou 

mais corretamente, de sermos vigiados, que constituem sintomas tão marcantes nas 

doenças paranóides” (id.). Fica evidente que a mesma instância que assegura um tipo de 

satisfação narcísica, algo como a sensação do dever cumprido, também é fonte 

patológica, fazendo o eu padecer do ideal. A questão é que esse agente, percebido 
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muitas vezes como a consciência moral, sempre exige mais, nunca concedendo o 

prêmio narcísico almejado. 

 

Do ponto de vista do controle instintual, da moralidade, pode-se dizer 
do id que ele é totalmente amoral; do ego, que se esforça por ser 
moral, e do superego que pode ser supermoral e tornar-se então tão 
cruel quanto somente o id pode ser. É notável que, quanto mais um 
homem controla a sua agressividade para com o exterior, mais severo 
 isto é, agressivo  ele se torna em seu ideal do ego. (FREUD, 
1923, p. 66) 

 

Freud também apresenta o supereu como herdeiro do complexo de Édipo, 

considerando-o como fiscal da lei. A lei psíquica seria, nessa perspectiva, o resultado 

das identificações parentais, que se elevam à condição de ideal após a dissolução do 

complexo edípico. Assim, o supereu permaneceria como um modelo de conduta, fruto 

da educação dos pais e da renúncia do filho aos impulsos pré-edípicos. Mas Freud não 

se livra dos paradoxos, acrescentando que o supereu, como herdeiro do complexo de 

Édipo, também é herdeiro do id. Significa dizer que a consciência moral é efeito do 

supereu, mas não o descreve, porque o que o constitui é, essencialmente, inconsciente. 

Considerar essa formulação como uma inconsistência teórica é certamente uma má 

leitura, “porque as verdades freudianas emergem justamente de seus paradoxos” 

(GEREZ-AMBERTIN, 2003, p. 105). A lenta e laboriosa construção do conceito do 

supereu é disso um excelente exemplo, ao não recair na armadilha da simplificação. O 

que Freud faz é admitir a função estruturante do supereu, sem desconsiderar sua 

dimensão corrosiva. A manutenção do paradoxo, longe de um descuido freudiano, é o 

indicativo de fidelidade ao seu projeto de pesquisa, que, baseado na observação clínica, 

buscava expor o intrincado bailado entre o claro e o obscuro do ser humano.   

Na 31ª das “Novas conferências introdutórias à psicanálise”, há uma 

passagem muito significativa: 
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Assim, o superego de uma criança é, com efeito, construído segundo o 
modelo não de seus pais, mas do superego de seus pais; os conteúdos 
que ele encerra são os mesmos, e torna-se veículo da tradição e de 
todos os duradouros julgamentos de valores que dessa forma se 
transmitiram de geração em geração. (FREUD, 1932, p. 72) 
 

Enigmática herança atávica, que só pode ser perscrutada se retornarmos à 

concepção do bebê, o lugar ideal (imaginário) no psiquismo dos pais, que é preparado 

para a sua chegada. Esse lugar ideal é construído a partir dos ideais parentais, formados 

por tudo aquilo o que eles não puderam ser ou realizar na vida. Esses pais sofrerão uma 

desilusão narcísica com o nascimento da criança. O frágil ser humano recém-nascido, 

longe de corresponder à imagem idealizada de um adulto forte, independente e bem-

sucedido, requer cuidados que despertam a compaixão dos pais e os convocam ao 

trabalho, suspendendo sua idealização. Essa é a natureza da desilusão parental. No 

entanto, esses pais, às voltas com choros, vômitos, xixis e cocôs, não deixarão de 

projetar na criança toda a carga narcísica com que aguardaram seu nascimento. A 

parcela consciente dessa carga se manifesta logo, seja com os pais achando o choro do 

seu filho o mais bonitinho do berçário, ou diante de qualquer ínfima reação ao ambiente 

sugerir uma profissão de sucesso. Fica instituído, assim, o narcisismo primitivo, o 

prolongamento dos ideais ancestrais, que são incorporados pelo bebê. Incorporação, e 

não identificação, vez que ainda não há relação de objeto. Uma verdadeira encarnação 

do ideal, “marca intrusiva, inassimilável, traumática e adesiva” (GEREZ-AMBERTIN, 

2003, p. 110). Essa marca inassimilável é a primeira marca constituinte do supereu, feita 

no corpo, e que certamente compõe a parcela inconsciente do eu que Freud supôs 

deslocada no supereu. Vemos que a origem do supereu é uma marca egoica (corporal) 

do ingovernável, do inapelável e não mediado pela linguagem, características de sua 

atuação sobre o eu. 
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Na 32ª das “Novas conferências...”, a propósito de compreender a formação 

do caráter, Freud sintetiza sua concepção do supereu, agregando a essa primeira marca 

as identificações resultantes da trama edípica: 

 

[...] aquilo que se conhece como ‘caráter’, coisa tão difícil de definir, 
deve ser atribuído inteiramente ao ego. Um pouco disso que cria o 
caráter já compreendemos. Primeiramente e acima de tudo, existe a 
incorporação, sob a forma de superego, da anterior instância parental, 
que é, indubitavelmente, a sua parte mais importante e decisiva; e, 
ademais, identificações com ambos os pais do período subseqüente e 
com outras figuras de influência, e as identificações semelhantes 
formadas como remanescente de relações objetais a que se renunciou. 
E podemos agora acrescentar como contribuições à construção do 
caráter, que nunca estão ausentes, as formações reativas que o ego 
adquire  no início, executando suas repressões e, depois, por um 
método mais normal, quando rejeita impulsos instintuais indesejáveis. 
(FREUD, 1932, p. 94) 
 

A formação do caráter não se dá sem as ferroadas do supereu (GEREZ-

AMBERTIN, 2003, p. 71). Para Freud, tudo o que for inflexível e intolerante no homem 

pode ser atribuído aos implacáveis mandamentos superegoicos, ao passo que sua atitude 

mais tolerante e compassiva pode ser vista com desconfiança, uma vez que resulta da 

formação reativa do eu, ao rejeitar impulsos intoleráveis. Pelas formações reativas, o eu 

se esforça por externar o oposto do impulso que o oprime, criando “a ilusão de uma 

mudança em seu conteúdo, como se o egoísmo se tornasse altruísmo, e a crueldade, 

compaixão” (FREUD, 1915, p. 219).  

  Há uma insistência por parte de Freud em destacar uma voz benevolente 

entre as vozes do supereu. Aponta o humor como uma alternativa para a usual crueldade 

superegoica. Na posição do humorista, o eu fica desinvestido e o supereu sofre um 

superinvestimento. O eu se faz passar por um miserável que, mal se sustentando nas 

próprias pernas, cai em nova trapalhada, inspirando o riso e a condescendência. O 

supereu, nessa dinâmica, age como o adulto que desdenha da precariedade da criança, e 
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recua divertido, do alto de sua sabedoria. O supereu benevolente é o que, agigantado 

pelo recurso do humor, desdenha do ego ignorante, e com isso lhe dá um descanso. 

A benevolência superegoica poderia ainda se mostrar pela via das 

identificações, naquilo que compõe uma parte da consciência moral. Essa face generosa 

do supereu teria seus traços desenhados pelas identificações com os pais e com as 

figuras de autoridade e influência que marcaram a vida do sujeito. Algo como a figura 

de um mestre parabenizando seu pupilo por uma boa ação. A questão, porém, é que isso 

não se dá sem a sombra da cobrança, conquanto amenizada por um tom 

condescendente, mas que apenas se permite reconhecer um pequeno êxito, como 

estímulo para o discípulo a se empenhar, mais ainda.  

No mais das vezes, porém, submeter-se ao mandato superegoico equivale a 

ocupar a posição sacrificial de Hamlet, o trágico personagem de Shakespeare: vingar ou 

não a morte de seu pai, merecer seu orgulho póstumo e resgatar sua honra ─ dilema 

inglório, que leva à escolha entre uma desgraça ou outra, e o conduz a excessos de toda 

ordem. Só é possível a Hamlet se livrar do espectro paterno pela morte, e não é outra 

coisa o que dele se exige desde o início.  

A dinâmica vociferante do supereu não se submete ao princípio do prazer. 

Embora o eu tente dar conta dela com seus parcos recursos, só consegue fazê-lo 

parcialmente, porque o supereu também se alimenta do indizível e do inassimilável. E o 

que não faz passagem pelo princípio do prazer fica mal coberto pela fantasia, fazendo 

algum uso dela, mas excedendo as operações da linguagem, permanecendo como puro 

gozo. 

Lacan apresenta o conceito de gozo a partir das descobertas freudianas, mas 

se fazendo valer do conceito jurídico do usufruto, enquanto fruição da propriedade 

alheia, acrescentando-lhe a contingência de não estar totalmente autorizada, nem 
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tampouco de reverter em algo útil. “O que é o gozo? Aqui ele se reduz a ser apenas uma 

instância negativa. O gozo é aquilo que não serve para nada.” (LACAN, 1985, p. 11) 

 O desejo, enquanto moção do sujeito para o alívio da tensão pulsional, é 

sempre inconsciente. O desejo é o que pode ser tomado pela linguagem, o que pode 

encontrar uma via de realização. Frise-se: via de realização, e não de satisfação. O 

desejo não se satisfaz, porque satisfeito, perece. O desejo encontra formas de realização 

pelos mecanismos de ciframento da linguagem. São a condensação e o deslocamento, 

que Freud identifica na montagem dos sonhos, mas também dos sintomas e da 

demanda. Operações linguageiras que, mais tarde, Lacan descreve como metáfora e 

metonímia. Acontece que algo circula e insiste, mesmo ficando de fora dessas 

operações, como um clandestino que viaja incógnito, durante o mesmo percurso. O 

gozo é o que, não servindo para nada, não deixa de tentar se inscrever, forçando a 

desmesura. Não encaminha o desejo ao seu objeto, mas o ultrapassa, instaura o excesso 

pelo uso imoderado, num a mais que o desejo, marcando as relações humanas como 

resto injustificado. O gozo é o que exaure sem ganho. Mas o gozo fica-nos permitido, 

na medida em que não depauperamos nossas fontes, e enquanto todos gozam sua parte. 

 Na cena da amamentação, o gozo está presente. A mãe goza com seu corpo 

ao amamentar, e goza pelo uso do corpo do bebê. O bebê, por sua vez, goza em seu 

corpo, o gozo do corpo da mãe. Por isso o bebê mama além da fome, até dormir, sem 

forças. Por isso a mãe se regozija, enternecida. Esvaziamento de um lado, 

empachamento de outro. Usufruto recíproco, cujo excesso não é propriamente 

autorizado, porque passa desapercebido como excesso. Ele age clandestino no ideal de 

completude, unificação e apaziguamento.  

O recurso a uma cena tão inicial da vida do indivíduo nos possibilita 

argumentar que, desde sempre, e muito antes do advento do eu ─ da imagem de si 
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mesmo ─ o ser humano já está às voltas com uma economia de gozo. No entanto, essa 

aproximação do conceito de gozo não dá conta de suas modalidades. O gozo do bebê e 

o da mãe não são da mesma ordem, mas a extensão do tema e a complexidade de seu 

estudo implicariam desenvolvimentos que fogem ao escopo deste trabalho. Para os 

nossos objetivos, julgamos suficiente indicarmos o gozo como sendo o excesso não 

percebido no usufruto. Nesse ponto, aproximamo-nos novamente do Direito, agora com 

Lacan, ao lembrar 

 

[...] ao jurista que, no fundo, o direito fala do que vou lhes falar o 
gozo. 
[...] 
O usufruto quer dizer que podemos gozar de nossos meios, mas que 
não devemos enxovalhá-los. Quando temos usufruto de uma herança, 
podemos gozar dela, com a condição de não gastá-la demais. É nisso 
mesmo que está a essência do direito  repartir, distribuir, retribuir, o 
que diz respeito ao gozo. (LACAN, 1985, p. 10-1) 
 

Somos indulgentes com o gozo, desde que possamos reparti-lo. A lei não 

ordena as relações no campo da ética, mas sim no campo do gozo. O que é de natureza 

ética já está dado ao sujeito. De fato: “O que nenhuma alma humana cobiça não é 

necessário proibir, exclui-se por si mesmo.” (FREUD, 1915, p. 241). A igualdade 

jurídica entre os homens, apesar de já ter sido há muito declarada pelo Direito 

Internacional e aceita pela legislação da maioria dos países, foi muito debilmente 

compreendida pelos cidadãos. Se ainda há leis esclarecendo a igualdade, do que então 

se ocupa o Direito, senão de barrar o mal-entendido, o que não cessa de não se 

inscrever, apesar de toda a clareza da lei? É aqui que fica exposta a ilusão de que a lei 

garante, ou mesmo confere alguma tranquilidade às relações. Nem se espere que cada 

um cuide de seu gozo, porque dele não se cuida; apenas se pode perceber submetido, no 

melhor dos casos.  
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A essência do Direito é a regulação das restrições impostas ao gozo 

(BRAUNSTEIN, 2007, p. 18). Um tanto do gozo escapa à linguagem, e por isso escapa 

à clareza da lei. A lei, que é artefato de linguagem, só pode falar das restrições. O 

Direito não se refere à consciência do dever, mas do limite. Se o que não está tratado 

pela lei presume-se permitido, é porque está aquém do limite. A questão jurídica é a 

impossibilidade de fazermos as coisas como bem entendermos, ou seja, não podemos 

livre-gozar  sob pena de enxovalharmos o contrato social. Bem assim, basta 

observarmos o texto da lei: ao Direito compete o estudo e a sistematização de licenças e 

proibições. Enquanto as proibições proscrevem, as licenças prescrevem formas de 

usufruto. Função importantíssima do Direito, desde logo impossível de se cumprir 

totalmente: a de impor restrições ao gozo, pela linguagem. 

Quanto à crença na benéfica função legiferante do supereu, toda cautela é 

pouca. Nada indica que o supereu seja fator de enlaçamento social. Longe disso, o 

supereu conduz a mais rupturas do que se supõe. Como mandante do excesso a serviço 

do ideal narcísico, o supereu pouco se importa com os laços sociais do cidadão, nem 

tampouco com seu bem-estar. Implacável em suas exigências, conduz o eu ao limite de 

suas forças, podendo atuar na origem da traição, da crueldade e do crime, como, aliás, 

ocorre com Hamlet. Aos que creditam ao superego uma função de bússola moral, Lacan 

(1985, p. 11) adverte: “Aí eu aponto a reserva que implica o campo do direito-ao-gozo. 

O direito não é o dever. Nada força ninguém a gozar, senão o superego. O superego é o 

imperativo do gozo - Goza!” 

É preciso alertar o operador do Direito de que é do gozo que se trata no 

litígio, pois da moral e da justiça todos sabem. Dos desdobramentos do gozo, não. É 
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possível perceber que, além dos direitos em jogo numa ação judicial, a própria lide9 faz 

nascer nas partes litigantes o interesse em vencer a causa, independentemente do 

merecimento ou da justiça desse resultado. Se o direito regula as restrições ao gozo, ele 

mesmo oferece campo ao gozo.  

Resta ainda dizer que o operador do direito também está submetido ao seu 

próprio gozo, no exercício de sua função. Nessa condição, o supereu não apenas não 

impede, mas força o excesso, utilizando, para isso, as vestes da técnica, da moral e da 

justiça.  

Na cobertura que fez do julgamento de Adolph Eichman, Arendt (2011, p. 

14-16) nos oferece um relato precioso: 

 

Desde o começo, não há dúvidas de que é o juiz Landau quem dá o 
tom, e de que ele está fazendo o máximo, o máximo do máximo, para 
evitar que este julgamento se transforme num espetáculo por obra da 
paixão do promotor pela teatralidade. Entre as razões pelas quais ele 
nem sempre consegue isso está o simples fato de que as sessões 
ocorrem num palco diante de uma platéia, com o esplêndido grito do 
meirinho no começo de cada sessão produzindo o efeito de uma 
cortina que sobe. [...] no tribunal [o primeiro-ministro], fala pela voz 
de Gideon Hausner, o procurador-geral que, representante do governo, 
faz o que pode para obedecer a seu senhor. [...] A justiça exige que o 
acusado seja processado, defendido e julgado, e que fiquem em 
suspenso todas as questões aparentemente mais importantes [...] Em 
juízo estão os seus feitos, não o sofrimento dos judeus, nem o povo 
alemão, nem a humanidade, nem mesmo o anti-semitismo e o 
racismo. 
E a Justiça, [...] vem a ser um amo muito mais severo até do que um 
primeiro-ministro com todo o seu poder. (g.n.) 
 

Grifamos as expressões que sugerem a incidência do gozo, que a aguda 

percepção de Arendt não deixou de estranhar. É que muito pouco do que contribuía para 

a montagem do cenário do julgamento podia ser atribuído aos feitos do réu. A paixão do 

promotor e o esplêndido grito do meirinho provavelmente expressavam um gozo por 

                                                 
9 Lide: disputa de interesses que se torna um litígio judicial. É marcada pela resistência de uma parte 
litigante às pretensões da outra, e tem sua dinâmica regulada pelas normas processuais. 
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participarem, com sua cota pessoal, do julgamento de um fugitivo nazista. O mesmo 

ocorreu, entre os cidadãos presentes, com aqueles que se consideraram parte de uma 

plateia. 

Quando nos lembra que a justiça exige a suspensão das questões 

“aparentemente mais importantes”, a autora denuncia os riscos da sedução ideológica, 

um dos veículos preferidos do gozo. Ela não abandona a convicção de que, no 

julgamento do outro, as cotas pessoais ─ ideologias, paixões e gritos esplêndidos ─ não 

servem para nada.  

O superego pode se travestir de um ideal de justiça para se tornar um amo 

extremamente severo, em face de quem o ego faz o que pode para obedecer a seu 

senhor. O ego se faz objeto do superego porque dele não escapa, senão pela posição 

masoquista. Não se trata de um jogo de oposição entre bem e mal, prazer e desprazer, ao 

fim do qual apenas um prevalece. Nem tampouco do balanceamento entre opostos, em 

busca de uma decisão finalmente equilibrada, mas da concorrência deles, numa escolha 

apertada em que desejo e gozo estarão presentes. A eventual sensação de 

apaziguamento não aponta para um bem ou um mal, mas sim para o esvaziamento 

temporário de excitação. 

O quanto goza aquele que dorme de consciência tranquila? Só o que se pode 

supor é que ele atendeu a seus mandatos internos. E que, por ora, desejo e gozo tiveram 

seu lugar. 
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6 O RECALQUE E A NEGATIVA  

 

Já destacamos a fantasia como a lente pela qual se vê a realidade. Indicamos 

também a fantasia como estando na origem dos sintomas e do pensamento. Essa 

clivagem entre os destinos da fantasia é produto do recalque. 

Freud faz uso de figuras emprestadas da física para construir suas hipóteses 

sobre o aparelho psíquico. Entre elas, postula que o psiquismo é determinado e se 

sustenta por uma dinâmica de forças em conflito, sendo o comportamento humano a 

resultante dessas forças. Mesmo quando apresenta a sua segunda tópica, com as 

instâncias do id, ego e superego, não abandona sua concepção sobre a dinâmica das 

forças internas.  

O aparelho psíquico, organizado como uma defesa imunológica, guarda as 

marcas das experiências vividas, e, com isso, pode organizar sua defesas preventivas 

posteriores. A aparente constância dos traços de personalidade de um indivíduo dá-se 

pela manutenção de um equilíbrio dinâmico de suas forças constitutivas, e pela 

repetição de suas estratégias de defesa. Esse equilíbrio é muito delicado, e sua 

manutenção exige compensações constantes, com o uso de recursos psíquicos variados. 

O aumento de excitação no sistema é vivido como desprazer, e a descarga 

dessa excitação é a experiência do prazer. As atividades que visam manter o equilíbrio 

dinâmico de forças consistem em evitar o aumento das excitações no sistema, ou 

descarregá-las. Um incremento no nível de tensão irá desencadear o trabalho psíquico 

tendente a produzir a repetição de uma vivência anterior de satisfação, em que houve 

um decréscimo de excitação e, portanto, foi marcada como prazerosa. A essa tentativa 

de repetir o prazer, Freud denomina desejo:  
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A esse tipo de corrente no interior do aparelho, partindo do desprazer 
e apontando para o prazer, demos o nome de “desejo”; afirmamos que 
só o desejo é capaz de por o aparelho em movimento e que o curso da 
excitação dentro dele é automaticamente regulado pelas sensações de 
prazer e desprazer. (1900, p. 624-5) 

 

Se os estímulos ao sistema fazem vir à tona uma marca dolorosa, então o 

aparelho tenderá a repetir a mesma estratégia de fuga que outrora foi bem sucedida, ou 

produzir uma nova, que lhe seja derivada. Isso é muito claro para a experiência tátil, 

ligada à sensação de dor, que produz um ato reflexo de afastamento do corpo. Freud 

demonstrará que o mesmo ocorre quanto às experiências do aparelho como um todo, 

incluindo as corporais e as psíquicas, que, verdadeiramente, não se separam. 

As marcas deixadas pelas primeiras experiências de satisfação, como a 

amamentação e o chupetear do bebê, são marcas do que Freud denominou processos 

primários. O objetivo dos processos primários é a satisfação pulsional. Neles, o sistema 

“não pode fazer nada senão desejar” (1900/1996, p. 627), ou seja, mobilizar-se na 

direção da descarga. Já as marcas deixadas pelas soluções do princípio de realidade que, 

como vimos, fica subordinado ao princípio do prazer e busca maneiras possíveis de 

satisfação nas circunstâncias externas, são a base dos chamados processos secundários. 

Nestes, o movimento de descarga sofre inibições, desvios e adiamentos. 

Uma marca proveniente do processo primário (desejante, portanto) pode ter 

como desdobramento uma marca de satisfação relativamente prazerosa no processo 

secundário. Mas, se houver conflitos nesse caminho, com um desejo resultando numa 

experiência aflitiva, a tendência do aparelho é rechaçar a marca, a representação do 

desejo, desalojando-a da consciência. Essa é a operação do recalque. Diferentemente da 

experiência física da dor, que provém de uma fonte externa e sobrecarrega a percepção, 

desencadeando a fuga, a lembrança desprazerosa poderá ser evitada pelo próprio 
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aparelho antes que venha sobrecarregar a consciência, ou seja, na iminência de provocar 

o desprazer. 

 

Essa evitação de lembrança de qualquer coisa que um dia foi aflitiva, 
feita sem esforço e com regularidade pelo processo psíquico, fornece-
nos o protótipo e o primeiro exemplo do recalcamento psíquico. É 
comumente sabido que boa parcela dessa evitação do aflitivo  dessa 
política do avestruz  ainda é visível na vida anímica normal dos 
adultos. 
[...] 
Retenhamos isso firmemente, pois é a chave de toda a teoria do 
recalque: o segundo sistema [processo secundário] só pode catexizar 
uma representação se estiver em condições de inibir o 
desenvolvimento do desprazer que provenha dela. (FREUD, 1900, p. 
626-7) 

 

O que obtemos como resultado dos processos secundários, e que fica 

disponível em nossa consciência, é fruto de um trabalho de rigorosa censura. Só 

pensamos no que nos é suportável. 

 

É essencial abandonar a supervalorização da propriedade do estar 
consciente para que se torne possível formar uma opinião correta da 
origem do psíquico. [...] O inconsciente é a verdadeira realidade 
psíquica; em sua natureza mais íntima, ele nos é tão desconhecido 
quanto a realidade do mundo externo, e é tão incompletamente 
apresentado pelos dados da consciência quanto o é o mundo externo 
pelas comunicações de nossos órgãos sensoriais. (FREUD, 1900, p. 
637) 

 

A fantasia é o veículo do desejo, e ela pode ser consciente ou inconsciente. 

Quando a fantasia é consciente, toma a forma do devaneio, operando na elaboração do 

pensamento. Quando a fantasia permanece exilada no inconsciente, e é, por alguma 

razão, dotada de força suficiente para abrir uma brecha na barragem do recalque, pode 

operar na irrupção de uma das formações do inconsciente, entre elas os lapsos de 

linguagem, os sonhos e os sintomas. As formações do inconsciente são verdadeiras 

obras de criação artística do psiquismo, que, ao mesmo tempo, revelam e escondem a 
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fantasia que os originam, utilizando-se de mecanismos que Freud pôde distinguir na 

formação dos sonhos.  

Nesse quadro, é possível perceber que a noção de normalidade não tem 

nenhuma função para a psicopatologia, mas está ligada tão somente à ideia de 

adaptação, de adequação do indivíduo às normas de um tempo e lugar. Freud traz a 

importante ideia de que a intensidade das forças em jogo no psiquismo produz a 

qualidade das manifestações visíveis, resultando num comportamento que poderá, ou 

não, ser considerado saudável ou adequado. 

 

As neuroses representam, por um lado, surpreendentes e profundas 
analogias com as produções sociais da arte, religião e filosofia, e, por 
outro, se nos mostram como deformações de tais produções. 
Poderíamos quiçá dizer que uma histeria é uma caricatura de uma obra 
de arte, que uma neurose obsessiva é uma caricatura de uma religião e 
que um delírio paranóico é uma caricatura de um sistema filosófico 
deformado. (FREUD, 1913, p. 95)  

 

De qualquer forma, é importantíssimo apontar que as divisões entre 

consciente, pré-consciente e inconsciente, e mesmo entre as instâncias do id, ego e 

superego, são determinadas pela resultante das forças psíquicas, subordinadas ao 

princípio do prazer. O trânsito das representações de um sistema para outro, ou de uma 

instância para outra, é corriqueiro, e a dinâmica é constante, podendo haver 

modificações a todo momento. Este é o fundamento para uma psicoterapia. Se assim 

não fosse, não haveria porque investir em um tratamento longo e custoso, pois ele não 

poderia produzir experiência, que significa mudança na configuração psíquica. 

Após essas considerações, podemos afirmar que o homem não é um ser de 

razão, mas sim, de desejo. O desejo, nas vicissitudes de seu caminho, pode até encontrar 

uma razão que o justifique. É que a razão é um processo consciente que, 
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fundamentalmente, é montado pelo aparelho psíquico para encontrar uma via de (mal) 

satisfazer um desejo. 

Em seu clássico texto “A negativa”, Freud apresenta de maneira cristalina a 

racionalidade como um recurso subordinado à defesa psíquica: 

 

Nota-se, portanto, que o conteúdo recalcado de uma idéia ou 
pensamento pode penetrar na consciência, desde que seja negado 
[verneinen]. Isso porque a negativa [Verneinung] é uma maneira de 
tomar conhecimento do recalcado em um plano apenas intelectual. O 
que está em jogo, nesse caso, é só uma suspensão do recalque, 
naturalmente ainda não sua plena aceitação [Annahme]. Esse 
fenômeno nos mostra como a função intelectual se separa do processo 
afetivo. Na verdade, com a negativa, somente um dos resultados do 
processo de recalque é revertido: aquele que impede que o conteúdo 
da idéia alcance a consciência. Disso resulta, então uma aceitação 
apenas intelectual do recalcado, o essencial permanece intocado. 
(FREUD, 1925b, p. 148) 

 

No mesmo texto, Freud prossegue afirmando que nossa percepção da 

realidade deriva da repetição do que já sabemos. Tendemos a considerar real o que já 

conhecemos, e o propósito primeiro de nossas observações é o de reencontrar, no 

mundo externo, elementos de nosso mundo interno:  

 

[...] todas as representações mentais [Vorstellugen] se originaram de 
percepções e de fato elas são repetições [Wiederholung] destas 
últimas. Dessa forma, a própria existência de uma representação 
[Vorstellung] já é, na sua origem, uma garantia de realidade do 
representado [des Vorgestellten]. Assim, a oposição entre o subjetivo 
e o objetivo não existe desde o início. ... O primeiro e mais imediato 
objetivo do teste de realidade não é, então, encontrar na percepção real 
um objeto correspondente ao que foi imaginado [vorgestellt], mas 
reencontrá-lo, certificar-se de que ele ainda permanece presente. (id., 
p. 149) 

 

Se, diante do caso concreto, pensamos que “não dá nem para imaginar o 

que pode ter acontecido ali...", é possível que essa seja a única maneira lidar com a 

emergência de intensos afetos despertados por uma cena externa, afetos relativos a 
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lembranças recalcadas, de momentos de profundo desamparo. Como sua revivescência 

consciente seria insuportável, a negativa é um meio eficaz de lidar com a representação 

intensamente aflitiva.  

Se retornarmos ao caso que dá ensejo ao presente trabalho, podemos supor 

as causas da dificuldade em admitir a ausência de outras evidências, além da fala da 

criança, ou mesmo uma certa precipitação em concluir pela ocorrência dos abusos. Tais 

convicções podem ser o resultado das ressonâncias de marcas psíquicas arcaicas, 

decorrentes da excessiva presença do outro. No início de nossas vidas, fomos lançados 

num desamparo radical. Da condição de uma falta essencial, no entanto, pudemos nos 

tornar desejantes, pela própria configuração defensiva de nosso psiquismo. A 

necessidade dos operadores de investigar a autoria de um abuso, sem contestar o próprio 

fato, pode se fundamentar nessas ressonâncias. 

O fato é que todos puderam imaginar a cena, ou seja, formar a imagem do 

abuso, mesmo que seja com a condição de repeli-la do pensamento. Todos, de fato, 

temos uma vivência de radical desamparo e da presença excessiva do outro em nossas 

histórias, tendo sido ou não bem sucedidos em transformá-la em experiência criativa.  

Freud nos brinda com uma passagem elucidativa: 

 

Durante todo o período de latência a criança aprende a amar outras 
pessoas que a ajudam em seu desamparo e satisfazem suas 
necessidades, e o faz segundo o modelo de sua relação de lactente 
com a ama e dando continuidade a ele. Talvez se queira contestar a 
identificação do amor sexual com os sentimentos ternos e a estima da 
criança pelas pessoas que cuidam dela, mas penso que uma 
investigação psicológica mais rigorosa permitirá estabelecer essa 
identidade acima de qualquer dúvida. O trato da criança com a pessoa 
que a assiste é, para ela, uma fonte incessante de excitação e 
satisfação sexuais vindas das zonas erógenas, ainda mais que essa 
pessoa  usualmente, a mãe  contempla a criança com os 
sentimentos derivados de sua própria vida sexual: ela a acaricia, beija 
e embala, e é perfeitamente claro que a trata como o substituto de um 
objeto sexual plenamente legítimo. A mãe provavelmente se 
horrorizaria se lhe fosse esclarecido que, com todas as suas expressões 
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de ternura, ela está despertando a pulsão sexual de seu filho e 
preparando a intensidade posterior desta. Ela considera seu 
procedimento como um amor “puro”, assexual, já que evita 
cuidadosamente levar aos genitais da criança mais excitações do que 
as inevitáveis no cuidado com o corpo. Mas a pulsão sexual, como 
bem sabemos, não é despertada apenas pela excitação da zona genital; 
aquilo a que chamamos ternura um dia exercerá seus efeitos, 
infalivelmente, também sobre as zonas genitais. Aliás, se a mãe 
compreendesse melhor a suma importância das pulsões para a vida 
anímica como um todo, para todas as realizações éticas e psíquicas, 
ela se pouparia das auto-recriminações mesmo depois desse 
esclarecimento. Quando ensina seu filho a amar, está apenas 
cumprindo sua tarefa; afinal, ele deve transformar-se num ser humano 
capaz, dotado de uma vigorosa necessidade sexual, e que possa 
realizar em sua vida tudo aquilo a que os seres humanos são impelidos 
pela pulsão. (FREUD, 1905, p. 210-1) 
 

A presença excessiva de nossas mães não foi assim considerada, porque faz 

parte de uma função de cuidado. Em nosso imaginário, uma mãe somente toma os 

corpos dos filhos pela via do amor incondicional, totalmente desvinculado de qualquer 

tipo de egoísmo ou prazer sensório. Em outras palavras, atribuímos ao amor materno 

uma santidade tal, que, no próprio mito cristão, atribuiu-se uma mãe a Deus, que não 

poderia ser perfeito e misericordioso, se fosse órfão desse amor. Que nossas mães não 

tenham sido nada santas, mas mulheres desejantes, exercendo a difícil função materna 

de erotizar nossos corpos, é o que nos permite qualquer vivência de prazer na vida. Se 

nossa imagem delas é sacralizada, é porque fomos interditados pela função paterna, e 

tivemos de ganhar o mundo com o aprendizado que delas obtivemos, com o desejo que 

aprendemos a colocar no buraco da falta. Mas punimos, com o rigor de nosso amor pela 

verdade, qualquer outro tipo de excesso, cuja imaginação nos remeta a um desamparo 

que conhecemos, mas recalcamos, pelo bem do desejo. 

Talvez seja útil avançarmos nesse raciocínio, para retomarmos uma ideia 

mencionada no capítulo anterior: nossas batalhas morais são fruto do ódio e, 

acrescentamos agora, de nossas representações recalcadas. As ideias formuladas pelo 

ego, como mandamentos, podem ser formações reativas a conteúdos inconscientes. O 
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equilíbrio dinâmico das forças envolvidas nessa manutenção oferece apenas uma 

aparência de estabilidade. Por isso é um engano pensar que esse exílio é seguro.  

 

É verdade que, no sentido metapsicológico, esse conteúdo reprimido 
mau não pertence ao meu ‘ego’  isto é, presumindo que sou um 
indivíduo moralmente inatacável, porém, pertence a um ‘id’ sobre o 
qual meu ego se assenta. Esse ego desenvolvido a partir do id contudo 
forma com ele uma unidade biológica isolada, é apenas uma parte 
periférica especialmente modificada dele, e está sujeito a influências e 
obedece às sugestões ambas originárias do id. Para qualquer intuito 
vital, uma separação entre o ego e o id seria empreendimento 
irrealizável. (FREUD, 1925a, p. 147) 
 

A ideia de que o ego é uma modificação do id, e não uma instância 

autônoma, é fundamental para entendermos o quanto as construções egoicas podem ser 

instáveis, assujeitadas às mudanças internas constantes, em seu permanente esforço de 

defesa.  

Uma investigação muito apaixonada, que procura esclarecer os fatos, doa a 

quem doer, ou uma moral exaltada, que pretenda corrigir uma situação imperdoável, 

denunciam uma verdadeira tormenta interna. Alguns lamentáveis exageros na condução 

de situações assim podem ser facilmente compreendidos, se considerarmos a função da 

negativa na formação da chamada consciência moral. Nossas representações recalcadas 

podem habitar nossa consciência, desde que travestidas em imperativos morais 

inatacáveis. Toda vez que um desses preceitos é abalado, uma enorme quantidade de 

força defensiva do ego precisa ser realocada, no intuito de manter o recalque. 

 

A psicanálise nos tornou familiarizados com uma condição patológica, 
a neurose obsessiva, na qual o pobre ego se sente responsável por 
todos os tipos de impulsos maus, dos quais nada sabe; impulsos que 
são levantados contra ele na consciência, e que ele, no entanto, não é 
capaz de reconhecer. Algo, como parte disso, está presente em toda 
pessoa normal. É fato notável que, quanto mais moral ela seja, mais 
sensível é sua ‘consciência’. É exatamente como se pudéssemos dizer 
que, quanto mais saudável é um homem, mais sujeito a contágios e ao 
efeito de danos ele fica. Isso sem dúvida se deve ao fato de a 
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consciência ser, em si, uma formação reativa contra o mal percebido 
no id. Quanto mais fortemente o último é suprimido, mais ativa é a 
consciência. (FREUD, 1925a, p. 147–8, g.n.) 

 

No caso que norteia este trabalho, a criança considerada vítima dos abusos 

não sabe bem qual adulto apontar como abusador. Afirma terem mexido nela. Esse 

discurso abre uma fenda que conclama uma pesquisa, que é uma atividade 

eminentemente angustiante. Os adultos têm seu próprio mundo interno mobilizado por 

uma fala enigmática e inconclusiva da criança. A questão é que, independentemente da 

comprovação de fatos, alguma cena é montada em nosso psiquismo, a partir dos dados 

colecionados no processo, amalgamados pelas nossas próprias fantasias. É a isso que 

respondemos. É essa a razão da advertência de Lacan: 

 

É que uma fantasia, com efeito, é bastante perturbadora, pois não se 
sabe onde situá-la, por ela estar ali, inteira, em sua natureza de 
fantasia que só tem realidade de discurso e que nada espera de seus 
poderes, mas que lhes pede, isto sim, que se ponham em dia com seus 
desejos. (LACAN, 1998, p. 791) 

 

A convicção, assim considerada, é uma construção de discurso, filha da 

fantasia e, eventualmente, órfã da comprovação de fatos. Ficamos alertados, assim, da 

necessidade de nos colocarmos em dia com nossos próprios desejos.  

Nosso próximo passo nos leva à consideração de uma possível neutralidade 

nesse processo. 
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7 UMA POSSÍVEL NEUTRALIDADE  

 

"Mas quem pretenderá ser justo poupando-se da angústia?" 
(DERRIDA, 2010, p. 39) 

 

Se o homem é um ser de desejo, e não de razão, impende, desde logo, 

afirmarmos que a neutralidade possível não se apoia na racionalidade. É um engano 

imaginar que o afastamento da subjetividade (entendida aqui como a reação emocional 

do intérprete) garantiria a neutralidade diante de uma cena. Essa ideia conduz à negação 

da verdadeira amplitude da dimensão psíquica, o que não passa de reforço das 

estratégias de defesa contra o pathos. A ilusão que consiste em escapar do subjetivismo 

de uma convicção não faz outra coisa senão subordinar totalmente as decisões à 

sobredeterminação inconsciente, ou pela negativa diante de um estímulo que só chega à 

consciência com a condição de ser evitado, vingado ou compensado, ou mesmo pela 

formação de um sintoma. 

Nem é possível pensarmos que o apuro da atenção poderia compensar as 

falhas de percepção da realidade. Já faz parte de nossas constatações cotidianas o fato 

de que duas pessoas diferentes, embora tenham assistido ao mesmo filme ou à mesma 

peça dramática, irão destacar, em seus relatos, cenas e sutilezas diversas, 

frequentemente não percebidas da mesma forma pelos dois espectadores, embora 

estivessem ambos atentos e interessados. 

Isso também acontece, ainda com mais razão, em situações que convocam a 

pessoa a emitir um juízo de valor. As diferenças na motivação de cada juízo ficam bem 

demonstradas no filme “12 homens e uma sentença” (LUMET, 1957), em que um 

jovem estava sendo acusado de um crime de parrícidio, sem que houvesse provas 

suficientes para a condenação. Porém, onze dos doze jurados entram na sala secreta 
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convencidos de sua culpa. O jurado que estava em dúvida propõe uma nova discussão 

do caso e, um a um, penosamente, os jurados vão mudando de ideia, admitindo sua 

precipitação. Vai ficando claro, no transcorrer do drama, que a convicção dos jurados 

estava assentada em motivos de ordem emocional, que foram se revestindo de 

argumentos racionais que os justificassem. O último dos jurados a mudar de ideia, o que 

estava mais convicto da culpa do réu e, portanto, tinha o ânimo mais exaltado durante a 

discussão, era um pai cujo filho ingrato já não mais falava com ele. Era um pai que 

estava morto para o filho. Esse jurado também recua da condenação do réu, após 

atravessar toda uma tormenta íntima, e, finalmente, perceber que condenava o próprio 

filho, projetando naquele caso todo o seu ódio, fruto de uma grave desilusão. 

Quem já teve a chance de acompanhar o cotidiano de um órgão colegiado, 

que frequentemente se reúne para emitir juízos, como ocorre no Poder Judiciário, já 

pôde presenciar cenas em que membros do colégio estranham uma mudança de posição 

sobre algum assunto, por parte de um colega. Essa mudança de opinião costuma afetar o 

resultado do julgamento do órgão, desfazendo uma unanimidade ou alterando os 

números de uma maioria antes tranquila, o que faz com que os motivos da mudança 

sejam questionados. Não raras vezes, o autor do voto alterado mostra-se surpreso e um 

tanto constrangido com a observação dos colegas, por não ter se dado conta de uma 

eventual contradição. Para compor um órgão colegiado dessa natureza, todos os seus 

integrantes costumam ser profissionais experimentados em sua arte, o que afasta a fácil 

e um tanto leviana presunção de despreparo daquele que mudou de ideia, ou mesmo 

daquele que, eventualmente, tenha se enganado ao apontar uma contradição que, de 

fato, não ocorreu. Uma explicação para os dois casos, que a nós parece mais condizente 

com a condição humana, é a que atribui mudanças ou enganos dessa ordem à defesa 

frente ao pathos. O psiquismo se defende com os recursos de que dispõe a cada 
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momento. E os recursos disponíveis vão mudando com a história do indivíduo. Uma 

mudança de ideia ou de comportamento pode significar uma defesa mais intensificada 

ou mesmo o seu oposto, um ganho recente de recursos, que amplia a possibilidade de 

respostas do indivíduo a uma mesma questão. Em outras palavras, uma mudança pode 

indicar tanto um novo retraimento do psiquismo, como uma saída mais criativa que as 

anteriores. Trata-se da natureza do homem que, por ser habitado pela linguagem, é 

psicopatológica. 

 

Esta [a Psicopatologia Fundamental], por sua vez, é um discurso 
representativo (logos) a respeito do pathos psíquico.  
De pathos, um outro nome um tanto misterioso, um tanto estrangeiro, 
deriva-se paixão, passo ou caminho, excesso, passividade e, em 
português coloquial, um certo sentido de pato em que ocorre uma 
vitimização, um assujeitamento. O "pato", neste sentido, é o que cai 
estando completamente despreparado para isso. Diz-se, nesta situação, 
que "fulano caiu como um pato". Quem cai como pato, sente-se um 
pato, ou seja, sofre deste excesso manifestando-se tanto no despreparo 
como na própria queda, concebendo-se como vítima ingênua e 
indefesa. [...]  
O pato, em terra, é passível de tropeço e queda, interrompendo, 
imediatamente, sua postura elegante e transformando-se, 
momentaneamente, numa figura grotesca retomando, em seguida, de 
forma impávida, seu caminhar.  
O humano é um "pato lógico", ou melhor, "psico-pato-lógico". 
Tropeça em seu caminhar naquilo que manipula com mais elegância e 
majestade: a palavra. Ao contrário do pato, entretanto, nunca é o 
mesmo depois do tropeço, pois este acontecimento, produzido pelo 
sofrimento e, quando ocorre, fazendo sofrer, é o âmbito do 
significante que solicita logos, palavra representativa. (BERLINCK, 
2012) 

 

A ideia de uma neutralidade fundada exclusivamente na capacidade 

racional, portanto, é uma impossibilidade. A experiência é fruto de uma psicopatologia, 

de um árduo e constante trabalho psíquico de representação do vivido. Confiar na 

excelência racional do próprio discurso é recusar a própria condição humana, e resulta 

em tropeços, como os do pato em terra. A constatação essencial da psicopatologia é a de 

que o ser humano não é senhor de seu discurso, mas sim submetido a ele. 
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É ilusório pensar que todo evento pode ser interpretado da mesma forma, se 

todos os intérpretes puderem excluir de seus julgamentos suas questões subjetivas e 

puderem ater-se aos fatos, aplicando apenas a excelência de uma técnica prescrita. Não 

é isso o que se vê na prática, e, muitas vezes, se não todas, uma unanimidade de 

resultados é obtida sem que haja consenso entre as motivações de cada intérprete. 

Viemos de descrever uma conjectura do aparelho psíquico do homem, 

inspirada na metapsicologia freudiana, que pode ser confirmada pela experiência de 

inúmeros psicoterapeutas. Essa conjectura, essas experiências e sua transmissão 

permanecem oferecendo preciosos elementos para o trabalho da Psicopatologia 

Fundamental, em sua tentativa de encontrar, caso a caso, momento a momento, a 

palavra justa e digna, que faça do sofrimento humano uma experiência na linguagem, 

como um trabalho alternativo à repetição da dor e do padecimento. É certo que há uma 

concepção da neutralidade na clínica, e é fundamental que cada clínico possa atravessar 

suas próprias dificuldades em ocupar e sustentar esta tão necessária posição. 

Para Freud, essa posição, na clínica, é alcançável pela abstinência das 

próprias preferências. Trata-se da atenção flutuante, que consiste na possibilidade do 

terapeuta escutar o relato oferecido pelo paciente, sem dar destaque especial a qualquer 

ponto específico, mas aguardar que, dos elementos aparentemente não relacionados do 

discurso, uma ideia possa se formar no psiquismo do analista, que represente o que há 

de mais íntimo, e não deliberadamente comunicado, no psiquismo do analisando. Em 

outras palavras, trata-se da escuta do inconsciente, que permanece oculto no dis-curso 

do paciente. A atenção flutuante do analista é a contrapartida da associação livre, a 

famosa regra fundamental da análise, em que o paciente se compromete a comunicar ao 

seu analista todas as ideias que lhe passarem na mente, ainda que pareçam desconexas, 

banais ou sem sentido. Nunca é demais lembrar que o modelo da associação livre e sua 
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correlata no terapeuta, a atenção flutuante, é o sonho. Freud, em busca da neutralidade 

que faça surgir a verdade do sujeito, pede-nos para, tanto quanto possível, sonharmos 

em vigília com nossos pacientes. E de um sonho, como de uma análise, não 

controlamos o enredo ou o desfecho.   

Lacan vai acrescentar a essa posição, a partir de sua preocupação constante 

com a ética própria da praxis psicanalítica, o chamado desejo do analista. Não se trata 

do desejo de ser um analista, que merece, é bom que se diga, uma boa análise. Mas sim 

do desejo que sustenta a prática do analista, a própria atenção flutuante. É o desejo de 

saber sobre o inconsciente, de vislumbrar o obscuro e trazer para uma experiência 

linguageira aquilo que é do domínio do estranho, do oculto e do indizível do sintoma. 

Um desejo que somente se sustenta a partir da travessia das próprias fantasias, da 

possibilidade de trabalho dada pela formação do analista. 

Berlinck, num importante artigo que denuncia o fracasso da cura dos 

tratamentos baseados no uso de psicotrópicos, irá indicar a urgência na busca de outros 

tipos de tratamento. Adverte que, nas práticas clínicas em que o diagnóstico é feito de 

forma muito apressada e pragmática, o padecimento do paciente não encontra espaço 

para se mostrar. 

 

Neste âmbito, em que as características de cada manifestação 
sintomática estão classificadas e caracterizadas, não há espaço e 
tempo para a fala psicopatológica do paciente. Não há, pois, lugar 
para a ocorrência da psicopatologia – discurso (logos) sobre o pathos 
psíquico. (BERLINCK, 2012, p. 185) 
 

A fala psicopatológica do paciente é a maneira com que expressa seu 

sofrimento, e seu conteúdo manifesto, intelectualmente construído, não pode ser 

suficiente para expressar toda a riqueza de sua existência, todas as nuanças de sua 

defesa contra o pathos. Buscar um tratamento, tornar-se paciente, indica um padecer e 
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um agir, um agir em busca da cura e um padecer como sofrimento. Esses movimentos 

são inseparáveis. A ambivalência dessa dualidade é a essência mesma da configuração 

humana. A clínica, do ponto de vista da Psicopatologia Fundamental, reconhece que o 

terapeuta e o paciente são, ao mesmo tempo, agentes e pacientes. Berlinck (id.) 

continua, alertando que as posições do clínico e do paciente não podem servir de 

paradigma, pois "querem dizer lugares mutáveis e evanescentes". Cabe ao clínico, 

apoiado em seu longo e penoso processo de formação, reconhecer e intervir na 

circulação dos afetos, fazendo do encontro agente-paciente uma possibilidade 

terapêutica. O clínico é afetado pelo paciente: “Guardando seus lugares, o clínico se 

deixa afetar pelo paciente e este é afetado pelo clínico. A circulação do afeto (pathos) é 

que garante a natureza psicopatológica da clínica.” (ibid., p. 186) 

O paciente é um corpo estranho, enigmático e perigoso, que convida o 

clínico a caminhar à beira do abismo. É frequente que o clínico se precipite a 

diagnosticar esse obscuro surpreendente, colocado a seus cuidados, defendendo-se da 

própria angústia, frente ao anúncio dessa inóspita caminhada. Não é possível eliminar 

esses afetos. Antes, Berlinck (ibid.) destaca que é a formação do terapeuta que o 

autoriza a prosseguir nessa caminhada com passos um pouco mais firmes. Ao mesmo 

tempo, a própria formação do clínico pode se tornar um empecilho à clínica, se for 

tomada como uma espécie de ideologia, como um saber a priori sobre o outro, o que 

não passaria da evitação do enigmático e perigoso, fazendo o clínico se precipitar. Nas 

palavras do autor: “O desconhecido surpreendente é sempre vivido, pensado e dito no 

neutro. O pensamento no neutro é uma ameaça e um escândalo para o próprio 

pensamento.” (ibid., p. 196) 

Nosso aparelho psíquico, que é parte de nosso sistema imunológico, não é 

construído para funcionar neutramente. Há nele uma figura, que chamamos de eu, que 
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se apresenta ao mundo, com características passivas e ativas, constantemente em alerta 

frente ao pathos psíquico. O eu está incumbido de promover a defesa, um bom ou mau 

acordo com o sofrimento. Há sempre uma reação egoica aos estrangeiros externo e 

interno, numa dinâmica que dificulta a constância e a abstinência. 

 

O neutro é, assim, constantemente rechaçado de nossa linguagem e de 
nossa verdade. Recalque posto em evidência de modo exemplar por 
Freud que, por sua vez, denomina o neutro como inconsciente. Freud 
guarda o neutro quando propõe que o âmbito do inconsciente, do 
obscuro, do recalcado é onde nascem forma e linguagem graças à 
pulsão, ao instinto, à figura e à língua. Não se trata aqui de uma 
esperança, mas da própria natureza falante do corpo. Na clínica não há 
lugar para uma virtude como a esperança, pois ela conta com a 
natureza própria do humano que inclui a linguagem. (BERLINCK, 
2012, p. 197) 

 

Na clínica, o lugar do neutro é um lugar na linguagem, em que predomina a 

abstração e a indeterminação. Berlinck (ibid.) nos lembra que esse lugar não deve ser 

confundido com a indiferença, que é um dos possíveis destinos da pulsão. O neutro, 

denominado inconsciente por Freud, fica situado aquém e além das defesas egoicas, 

abrindo-se para o risco. É um lugar que provoca a própria linguagem, proporcionando 

uma condição de fala ao ser falante que é o paciente, mas cuja fala ainda não irrompeu. 

Não pode se tratar da revelação ou da produção de sentidos supostamente ocultos, o que 

silenciaria a fala do outro. Berlinck (ibid.) aponta ainda que o neutro afasta o uso de 

enunciados performativos, que contêm em si mesmos a coisa enunciada, produzindo-a 

como efeito. O lugar do neutro na linguagem pressupõe uma abertura cujos efeitos não 

são conhecidos desde logo. 

 

O obscuro surpreendente na clínica é o neutro. O obscuro não é nem 
objeto, nem sujeito. Isso significa dizer que pensar o obscuro não é de 
modo algum pôr gênero à coisa (das Ding) [...]. A clínica não é uma 
relação de desvelamento. O obscuro, na clínica, não será revelado, 
mas indicado, sugerido sutilmente, apontado. (ibid., p. 197) 
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A pontuação do obscuro, evitando a atribuição de significados, mas 

permitindo a significação, oferece um espaço possível para uma psicopatologia.  

O clínico não pode trabalhar em apatia, mas deve trabalhar em abstinência. 

É sua tarefa não se permitir gozar, nem ser gozado. Para tanto, espera-se que, pelo seu 

longo e trabalhoso trabalho de formação, ele saiba de seu próprio gozo. Ele não deve 

negar os afetos no caminho, e sim reconhecê-los e atravessá-los, com o objetivo de 

ocupar essa posição do neutro, encontrada, constantemente perdida, e reencontrada pelo 

clínico, por força de um trabalho psíquico intenso.  

Acima de tudo, ocupar uma posição em que se pretende compreender a 

lógica com que o outro sustenta seu ato, implica abster-se de impor a própria lógica à 

cena, suportando a angústia diante da insurgência do desconhecido. 

Todas essas recomendações sobre a neutralidade na prática clínica indicam 

a necessidade de serem produzidas condições para que uma fala psicopatológica se 

construa, e faça surgir do neutro a palavra justa e digna do sofrimento, palavra que dê 

ao pathos o caminho da linguagem e, com isso, produza experiência. A sutileza dessas 

recomendações não deve nos enganar quanto à dificuldade de sustentação desse 

trabalho, nem quanto à profundidade de seus efeitos. 

Esse trabalho penoso e delicado exige tempo, que não pode ser medido 

apenas em sua dimensão cronológica, mas que necessita ser também reconhecido em 

sua dimensão lógica. 
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8 O TEMPO LÓGICO  

 

O vislumbre do obscuro surpreendente no outro, que só pode ser inferido, e 

nunca totalmente revelado, consistirá sempre em equívoco, se não estiver apoiado em 

modulações temporais que, por sua vez, obedecem a uma certa lógica. Essa é a proposta 

de Jacques Lacan, em seu texto "O tempo lógico e a asserção de certeza antecipada: um 

novo sofisma" (1998). 

Desde logo, importa destacar que seu texto não implica uma lógica do 

tempo, mas antes, uma lógica do ato, que precisa de tempo para se orquestrar (PORGE, 

1998). Nem se trata da medida de tempo em sua dimensão cronológica, mas do 

reconhecimento de operações subjetivas que se sucedem como num processo, termo 

que, na concepção jurídica, evoca uma sucessão ordenada de atos que visam a um fim. 

Operações que se ordenam psiquicamente, num prazo totalmente desconhecido antes de 

seu término, e que conduzem a uma decisão. 

Para demonstrar sua hipótese, Lacan (1998) apresenta um problema que 

envolve três prisioneiros e um diretor de uma penitenciária. O diretor dispõe de cinco 

discos, de duas cores diferentes: três brancos e dois pretos. Cada um dos três 

prisioneiros teria fixado em suas costas um disco de cor desconhecida. Eles não 

poderiam se comunicar entre si, mas poderiam ver os discos nas costas de seus 

companheiros. O primeiro prisioneiro que, de maneira fundamentada, pudesse descobrir 

qual era a cor do disco em suas próprias costas, seria libertado. O diretor havia fixado 

nos prisioneiros apenas os três discos brancos. 

Dentre todas as soluções possíveis, Lacan aponta aquela que seria a perfeita: 

Os três prisioneiros, simultaneamente, dirigem-se à saída, para, separadamente, 

comunicar ao diretor a conclusão semelhante, a de que "sou branco". Ao mesmo tempo 
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em que considera essa solução perfeita, Lacan vê nela um sofisma, que só adquire valor 

lógico, ou seja, só se afasta do erro, se comportar, em seu percurso, duas escansões 

suspensivas, que passam a confirmar a hipótese que cada prisioneiro concebe. 

 

O sofisma preserva, portanto, à prova de discussão, todo o rigor 
coercitivo de um processo lógico, sob a condição de que integremos 
nele o valor das duas escansões suspensivas, que essa prova mostra 
confirmar no próprio ato em que cada um dos sujeitos evidencia que 
chegou à sua conclusão. (LACAN, 1998, p. 201) 

 

Vamos tentar acompanhar a solução proposta por Lacan: 

A, B e C são os três prisioneiros. Tomemos A como aquele que pensa, 

enquanto B e C são observados por ele. 

Primeiramente, A considera que, se houvesse dois pretos, o prisioneiro que 

os visse imediatamente concluiria ser branco, e sairia da sala, para comunicar sua 

conclusão ao diretor. O processo de saber-se branco, nesse caso, duraria o instante do 

olhar. 

Não é isso o que ocorre, já que A vê dois discos brancos. 

A pensa então que, se fosse preto, B e C não demorariam a sair, concluindo 

serem brancos. Isso ocorreria porque B, ao ver o disco preto em A, e também ver a 

hesitação de C em sair, saberia que não era preto. O mesmo deveria ocorrer com C, 

observando a hesitação de B.  

Para B e C, esse é o tempo de compreender que o outro hesita por não ver 

dois discos pretos, ou seja, é o tempo de compreender-se não preto.  

Também para A, transcorre um tempo para compreender que B e C hesitam 

por não verem em suas costas um disco preto. 

A duração desse tempo de compreender varia, e encontra seu limite no 

momento em que A conclui: “Apresso-me a me afirmar como branco, para que esses 
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brancos, assim considerados por mim, não me precedam, reconhecendo-se pelo que 

são.” (id., p. 206) 

Como B e C estão, de fato, na mesma posição de A, os três apressam-se a 

comunicar suas conclusões, em tudo semelhantes, ao diretor. Mas, como iniciam o 

movimento de saída ao mesmo tempo, os três se surpreendem, e hesitam novamente. 

A está pensando: Será que não esperei demais? Serei mesmo branco? Mas, 

em seguida, percebe que B e C também pararam. Então, A retoma o raciocínio: Se eles 

pararam também, é porque não sou preto. Se eu fosse preto, eles não hesitariam, pois 

já haviam observado um ao outro e suas decisões não dependeriam da minha reação. 

Essa é a primeira escansão suspensiva. 

Então, A parte em direção à saída novamente, e vê que B e C também o 

fazem.  

Há uma nova hesitação, uma nova escansão suspensiva, esta mais curta, em 

que A pensa: Se hesitaram de novo, então só posso ser branco. Tenho de me apressar 

agora para comunicar minha conclusão, para não ser precedido pelos outros, porque 

todos devemos estar pensando a mesma coisa. 

Saem os três juntos. 

As modulações do tempo estão assim nomeadas como o instante de ver, o 

tempo de compreender e o momento de concluir. Interessante pensarmos nessa 

ordenação temporal sugerida pelos termos instante, tempo e momento. Ver leva apenas 

um instante, ao passo que a compreensão dura um tempo, que absorveu o instante de 

ver, e que se exaure no momento em que a conclusão se precipita, como uma certeza 

que se antecipa ao ato. O tempo de compreender contém as moções de suspensão, que 

denunciam o que os prisioneiros não veem, mas podem deduzir a partir do 

comportamento do outro.  
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O tempo de compreender pode durar o instante de ver, e o momento de 

concluir pode se apresentar de imediato, como na hipótese de haver dois discos pretos. 

Mas a solução proposta por Lacan nos fornece a oportunidade de observarmos como 

uma convicção se forma, antes mesmo da constatação de sua veracidade.  

A primeira hipótese de A, embora levasse a uma conclusão correta, partia de 

uma ideia falsa, que era a de ser preto. Não fosse a observação do comportamento 

hesitante e recíproco de B e C, não teria sido possível a A afastar essa hipótese. Mesmo 

assim, a dúvida ainda persiste e se mostra na primeira suspensão do movimento de 

saída, em que os três são levados a refazer seus raciocínios. Uma segunda hesitação 

precipita a conclusão e apressa a iniciativa de sair. Ocorre aqui uma asserção do eu, uma 

tomada de posição subjetiva de certeza, antes do ato, que precipita o ato. 

 

Poderíamos imaginar outros modos de expressão do ato de concluir. O 
que constitui a singularidade do ato de concluir, na asserção subjetiva 
demonstrada pelo sofisma, é que ele se antecipa à sua certeza, em 
razão da tensão temporal de que é subjetivamente carregado, e que, 
sob a condição dessa mesma antecipação, sua certeza se confirma 
numa precipitação lógica que determina a descarga dessa tensão. 
(ibid., p. 209) 

 

A principal função do diretor é a de promover a pressa na conclusão, ao 

anunciar que libertaria o primeiro que pudesse saber a cor de seu disco. Lacan atribui 

essa função ao analista, a quem caberia intervir na modulação dos tempo da fala do 

analisante, precipitando seus momentos de concluir. 

A alusão à descarga de tensões demonstra a concordância com a proposta 

freudiana do princípio do prazer como o regulador das atividades psíquicas. Mais tarde, 

Lacan iria retomar o tempo lógico para incluir nele o objeto a, objeto causa do desejo, 

que ele consideraria sua maior contribuição teórica à psicanálise.  
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Pode-se ler muito bem ali [em “O tempo lógico e a asserção da certeza 
antecipada”], se se escreve, e não somente se se tem bom ouvido, que, 
a função da pressa, já é esse a minúsculo que a tetiza. Ali, valorizei o 
fato de que algo como uma intersubjetividade pode dar com uma saída 
salutar. Mas o que mereceria ser olhado de mais perto é o que suporta 
cada um dos sujeitos, não em ser um entre os outros, mas em ser, em 
relação aos dois outros, aquele que está em jogo no pensamento deles. 
Cada qual só intervindo nesse terno a título desse objeto a que ele é 
sob o olhar dos outros. (LACAN, 1985, p. 67) 

 

Lacan aponta uma saída para evitarmos a antecipação indevida, sofística das 

decisões, propondo moções de suspensão do saber sobre o outro, que permitam um 

tempo de compreender, até que o momento de concluir advenha como uma urgência, 

uma certeza que, mesmo que ocorra como asserção subjetiva, sem valor de prova na 

realidade, possa conter em si um elemento de reciprocidade, um saber sobre o outro que 

passa pelo outro; em outras palavras, uma suposição um pouco mais lúcida. Ainda 

assim, admite que depender do outro para compreender e concluir é, ao mesmo tempo, 

uma necessidade e uma limitação: 

 

Basta fazer aparecer no termo lógico dos outros a menor disparidade 
para que se evidencie o quanto a verdade depende, para todos, do 
rigor de cada um, e até mesmo que a verdade, sendo atingida apenas 
por uns, pode gerar, senão confirmar, o erro nos outros. E também que 
se, nessa corrida para a verdade, é apenas sozinho, não sendo todos, 
que se atinge o verdadeiro, ninguém o atinge, no entanto, senão 
através dos outros.  
Essas formas decerto encontram facilmente sua aplicação na prática, 
numa mesa de bridge ou numa conferência diplomática, ou até no 
manejo do “complexo” na prática psicanalítica. (LACAN, 1998, p. 
212)  

 

Não é difícil transportarmos o esquema proposto para o processo judicial, 

em que os operadores do direito dependem do discurso alheio para formarem suas 

próprias convicções, que motivam cada uma de suas manifestações em juízo.  

Há o relato de uma estratégia parecida nos textos bíblicos: ao Rei Salomão 

coube decidir uma contenda entre duas prostitutas, que haviam dado à luz. Uma das 
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crianças havia morrido, e as duas mulheres alegavam ser a mãe do bebê vivo. O rei, 

diante do impasse, decidiu comunicar que iria partir a criança em duas partes, e 

determinar que cada mulher ficasse com uma metade. Uma das mulheres se precipita e 

cede, pedindo, angustiada, que a criança fique, viva, sob os cuidados da outra. O rei 

pôde, então, saber que essa era a verdadeira mãe, que abriria mão do convívio de um 

filho para salvá-lo.  (BÍBLIA, 2011, p. 473) 

Não haveria como saber quem era a mãe verdadeira, senão promovendo a 

precipitação do momento de concluir das mulheres em litígio, para obter um ato 

psíquico potencialmente revelador. A verdadeira mãe era aquela que, movida pela 

angústia, pôde abdicar de seu próprio gozo, em nome da salvação de seu filho. 

São cenas em que se revela a lógica com a qual o outro sustenta o seu ato. É 

bem verdade que esse tipo de artifício está interditado aos operadores do Direito 

contemporâneo, e nem se trata de tomarmos aqui como modelo o diretor da 

penitenciária, o rei bíblico, ou mesmo o analista atento ao tempo lógico da análise. Mas 

o caminho tomado por esses personagens na direção de um convencimento mostram 

artifícios interessantes. São tentativas de alcançar algum grau de abstinência, 

construindo convicções fundamentadas, o melhor possível, em eventos externos a eles. 

Dizemos o melhor possível porque não há como elidir a passagem da convicção pela 

própria subjetividade. É que o momento de concluir é também o momento da fantasia. 

As escansões suspensivas do saber sobre o outro operam o adiamento da construção da 

própria fantasia para incluir algo de fora, possibilitando a revelação do inesperado. 

Assim, abre-se o espírito para o risco e para a possibilidade do encontro com o novo, e 

não apenas para o reencontro com aquilo que já habita em nosso íntimo. 
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9 OS ABUSOS DO CASO 

 

Estamos cada vez mais convictos da falta de fidedignidade das 
declarações feitas por testemunhas, sobre as quais, entretanto, se 
apóiam tantas condenações nos tribunais. (FREUD, 1906, p. 95) 

 
 

A partir do caso apresentado, importa discutir a validade do critério 

biológico como índice de insuficiência do desenvolvimento psicossexual, resultando na 

presunção legal de vulnerabilidade. Questionamos anteriormente qual a dimensão e o 

alcance dessa proteção, e como ela poderia ser construída. Agora, invocamos Freud que, 

em suas Conferências Introdutórias sobre a Psicanálise, apontava:  

 

Primeiro e acima de tudo, é um erro injustificável negar que as 
crianças têm uma vida sexual e supor que a sexualidade somente 
inicia na puberdade, com a maturação dos genitais. Pelo contrário, 
bem desde o início as crianças têm uma intensa vida sexual, que difere 
em muitos pontos daquilo que mais tarde é considerado normal. 
(FREUD, 1916, p. 210-1) 

 

Essa é uma descoberta fundamental da Psicanálise, que se tornou a base do 

edifício freudiano. Freud prossegue descrevendo a sexualidade infantil como uma 

vivência difusa e intensa. As crianças não têm as barreiras do pudor e da repugnância, 

que vão sendo lentamente adquiridas pela educação. A própria excitabilidade é 

difundida pelo corpo sem as especializações da genitalidade, e as primeiras experiências 

marcantes ocorrem por força dos cuidados com a higiene e a alimentação.  

 

Não dão importância especial à distinção entre os sexos, mas atribuem 
a ambos a mesma conformação dos genitais; dirigem seus primeiros 
desejos sexuais e sua curiosidade àqueles que lhes são mais próximos 
e, por outras razões, mais caros  os pais, irmãos e irmãs, ou babás; 
e, finalmente, demonstram (e isto mais tarde irrompe novamente no 
clímax de uma relação amorosa) que esperam obter prazer não 
somente a partir de seus órgãos sexuais, mas que muitas outras partes 
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do corpo exibem a mesma sensibilidade, proporcionam-lhes sensações 
análogas de prazer e, em decorrência, podem desempenhar o papel de 
genitais. Assim, pode-se descrever as crianças como ‘perversos 
polimorfos’ e, se estes impulsos apenas mostram traços de atividade, 
isso ocorre, por um lado, porque eles têm intensidade menor quando 
comparados com os da vida posterior e, por outro lado, porque todas 
as manifestações sexuais de uma criança são prontamente, 
energicamente suprimidas pela educação. (id., g.n.) 

 

Freud, com o vigor habitual do seu texto, lembra que a educação que os pais 

impõem aos seus filhos é, por sua vez, fruto da educação que eles próprios receberam, 

tão eficaz que os faz reprimir o que neles foi reprimido. Ocorre, com frequência, que os 

adultos, por força dessa repressão, esforçam-se por não reconhecer as manifestações 

sexuais das crianças, negando sua natureza e advogando veementemente uma suposta 

inocência infantil. Mas os ecos dessa perversão polimorfa podem ser observados na 

clínica, reverberando no psiquismo adulto. 

Freud ainda adverte sobre as consequências de desvios ou falhas na 

educação: 

 

Quando abandonadas a si próprias, ou sob a influência de sedução, 
amiúde as crianças realizam proezas consideráveis na área da 
atividade sexual perversa. Os adultos, naturalmente, têm razão ao não 
levar isto muito a sério e considerá-lo como ‘criancice’ ou 
‘brincadeira’, de vez que as crianças não podem ser condenadas como 
inteiramente capazes ou inteiramente responsáveis, seja perante o 
tribunal da moralidade, seja perante a lei; não obstante, essas coisas 
existem. (ibid., g.n.) 

 

Vê-se logo que Freud não questionava a relativa incapacidade das crianças 

de responder à lei, embora apontasse a existência de uma intensa vida sexual, cujos 

desejos costumam estar esquecidos e negados no adulto. 

 

Entre esses desejos proibidos, merecem especial ênfase os desejos 
incestuosos - isto é, aqueles que objetivam a relação sexual com pais, 
irmãos e irmãs. Os senhores conhecem o horror que se sente, ou ao 
menos se manifesta, na sociedade humana, diante de tal relação, e o 



 

 90 

acento com que se tonificam as proibições contra a mesma. Esforços 
tremendos têm sido dispendidos para explicar esse horror ao incesto. 
[...] e não se esclareceria por que se exigem essas proibições severas, 
as quais indicariam, antes, a presença de um intenso desejo 
incestuoso. As pesquisas psicanalíticas têm demonstrado 
inequivocamente que a escolha incestuosa de um objeto de amor é, 
pelo contrário, a primeira e a invariável escolha, e senão mais tarde é 
que a resistência contra ela se manifesta; sem dúvida, não é 
impossível descobrir a origem desta resistência na psicologia 
individual. (ibid., g.n.) 

 

Sem afastarmos a ideia da vulnerabilidade da criança, que consideramos 

referida à incapacidade de responder pelos seus atos com a lógica adulta, passamos a 

analisar o que, do caso, causou incômodo, exigindo a pesquisa. 

Não podemos afirmar a verdade dos fatos quanto ao abuso sexual, que a lei 

penal tipifica como estupro de vulnerável. Mas podemos apontar a ação de verdades 

psíquicas que, não necessariamente ligadas aos fatos, estão presentes na subjetividade 

dos adultos envolvidos. Essas verdades psíquicas individuais têm em comum a 

formação da imagem de uma cena de estupro, a forçação de uma verdade. 

Nossa hipótese é a de que a criança tem sido abusada, pelo menos, desde o 

momento em que a ideia do abuso foi formulada, e daí por diante, no decorrer dos 

procedimentos jurídicos. Isso ocorre na medida em que a investigação a que está 

exposta a criança, apesar do cuidado com que é conduzida, serve de palco de atuação 

para cenas imaginárias de horror. O abuso reside no fato de que a criança, ao ser 

interpelada, fica submetida às fantasias dos adultos. Esses, assolados pelas próprias 

fantasias, que têm a força de verdades psíquicas, demonstram-se ansiosos por descobrir 

uma verdade factual já previamente imaginada. Essa é a natureza do submetimento, que 

consideramos causa de abuso. Esse é o domínio do gozo. 

Nosso argumento é o de que o elemento que compõe a diferença entre o 

cuidado e o abuso é a responsabilidade. E a responsabilidade é produtora de angústia. 

Esse é justamente o caso da função materna que, como vimos, opera no excesso, mas, 
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fundada no cuidado, impõe intermitentes renúncias ao gozo. É o que ocorre no 

julgamento de Salomão, em que a verdadeira mãe, angustiada, renuncia ao próprio gozo 

de litigar diante do rei, em nome da sobrevivência do filho.  

Era disso que falávamos ao indicar que os pais, em sua desilusão narcísica 

imposta pelo nascimento do bebê indefeso, são deslocados de sua posição idealizada e 

convocados para um trabalho. Se esses pais permanecem totalmente encastelados na 

idealização de suas posições, ficam também totalmente submetidos ao gozo, além de 

submeterem seu filho a ele, sem nenhuma mediação. Se não fogem à sua 

responsabilidade  e à sua consequente dose de angústia , os pais desejantes 

oferecem ao filho uma rede simbólica (um suporte de linguagem) que permita a 

tramitação de sua lenta e delicada constituição psíquica, e assim possa constituir um 

saber sobre si mesmo. Por esse enlaçamento de discursos que reforça o vínculo afetivo 

(e de maneira responsável, não o evita), os pais dão causa e atraem, no filho, o desejo, 

que nada mais é que a parte alienada do gozo pela linguagem.  

No caso desta pesquisa, os próprios pais tomam como verdadeira a fala de 

um terceiro desconhecido, que afirmara a ocorrência do estupro, como justificativa do 

comportamento da criança. As desavenças do casal vieram à tona e resultaram na 

separação judicial, marcada pelo conflito aberto, com acusações mútuas envolvendo não 

apenas a capacidade de educar os filhos, mas, principalmente, as próprias escolhas e 

condutas sexuais, num cenário indubitavelmente adulto. E, nesse cenário, a criança, no 

lugar de constituir um saber sobre si, fica dividida. 

Poderíamos questionar aqui qual a natureza da ressonância que a fala do 

terceiro encontrou no psiquismo de cada um desses pais, que aceitaram sua ideia tão 

rapidamente. Mas isso nos afastaria da discussão principal sobre a violência que implica 
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trazer uma criança à cena conflituosa do casal, na condição impossível de mediadora do 

que desconhece. 

Diante da inquirição dos pais para que descreva as cenas dos presumidos 

abusos, resta a essa criança a necessidade de responder, aqui sim, de um lugar 

totalmente vulnerável, submetido, por não conseguir alcançar a representação adulta 

que se lhe demandam. O resultado é a adesão à fala do inquiridor, dizendo logo o que se 

quer ouvir, para, com isso, obter aprovação, ou, quem sabe, o encerramento da própria 

conversa.  

Fica também a ideia de que a criança pode, nesse cenário, conduzir o caso 

segundo seus caprichos infantis, levando os adultos confusos e angustiados (mas 

também desejosos de aprovação social) a satisfazerem sua própria fantasia onipotente, 

de separar os pais e de tê-los exclusivamente para si, nos momentos e durante o tempo 

em que isso lhe aprouver. 

No calor do litígio, são perceptíveis as tentativas de extrair da criança a 

confirmação de uma acusação dirigida ao cônjuge ou a seus familiares. A criança, por 

sua vez, responde a essa pressão de sua própria maneira, que é marcada pelo 

imediatismo e pela incontinência. Nesse aspecto, o texto freudiano é contundente: 

 

É instrutivo que a criança, sob a influência da sedução, possa tornar-se 
perversa polimorfa e ser induzida a todas as transgressões possíveis. 
Isso mostra que traz em sua disposição a aptidão para elas; por isso 
sua execução encontra pouca resistência, já que, conforme a idade da 
criança, os diques anímicos contra os excessos sexuais  a vergonha, 
o asco e a moral  ainda não foram erigidos ou estão em processo de 
construção. (FREUD, 1905, p. 180) 

 

É imperioso discernir entre a dimensão inconsciente em um adulto e o 

psiquismo em formação da criança. A condição perverso-polimorfa da criança não 

indica outra coisa senão a incipiente fixação de suas fantasias constituintes. Sua 



 

93  

estrutura psíquica ainda não está decidida. No adulto, o recalque já opera, para o bem ou 

para o mal, determinado pelo que Freud considera o processo civilizatório. Na criança, 

no entanto, o mesmo processo não se fixou, mas está num momento crítico de sua 

tramitação. Aqui, cabe retomarmos uma ideia presente no caso apresentado para 

indagarmos: a verdade estaria oculta com a criança? Parece-nos que ainda não. 

Na construção do psiquismo, entra em cena, radicalmente, a palavra do 

outro. Não é por outro motivo que as crianças, ao iniciarem a fala, referem-se a si 

mesmas como o neném. O humano, antes de falar, é falado. E principia a falar de si 

como os outros falam dele. Dizendo de outro modo, para construir uma imagem de si 

(que será mais tarde o ego), é necessário ver-se representado no olhar do outro, que lhe 

servirá de referência fundante. Mais do que isso, o humano permanece falado no 

decorrer de sua existência, sem nunca chegar a ser senhor de sua palavra, podendo 

apenas se posicionar em relação a ela, depois de proferi-la.  

“Quanto à psicanálise, ela é um procedimento discursivo entre outros, com a 

particularidade de servir para apreender como o discurso nos determina.” 

(GOLDENBERG, 2002, p. 13) 

Se o humano não pode antecipar-se em relação à própria palavra, porque 

deveria alguém fazê-lo? O que dizer então de uma criança, para quem essa antecipação 

pode produzir realidade psíquica? Um adulto pode responder defensivamente, ao passo 

que uma criança poderá responder constitutivamente, com um risco de dano 

presumivelmente maior. Quais serão as consequências na constituição de um psiquismo 

que, nas referências em que se apoia, figura como uma vítima abusada, algo como um 

objeto entregue ao gozo do outro, sem desejo próprio? Lembremo-nos de como se dá a 

construção da realidade, que, na criança, é ainda frágil: 
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Vale observar, entretanto, que o princípio-de-realidade não visa à 
abstinência, mas à verdadeira satisfação – que o sujeito não se 
entregue a um engodo, que não abrace a miragem ou beije a 
alucinação. Seu objetivo não é a renúncia, mas a perseguição dos fins 
do princípio do prazer por outros meios – chorar para mamar, em vez 
de contentar-se em chupar o dedo, imaginando o peito. Fantasia e 
realidade não estão em lados opostos, como se costuma dizer. (id., p. 
25, g.n.) 

 

Assim, no caso em tela, o que se caracteriza como abusivo é o bombardeio 

de imagens que não encontram lugar de acomodação no imaturo psiquismo da criança, 

constituindo uma inflação imaginária sem nenhuma possibilidade simbólica. O processo 

de construção dos diques anímicos fica aqui comprometido. 

Não é outra a consequência para a criança, quando operadores do direito a 

questionam diretamente sobre condutas típicas, que caracterizariam o crime de estupro. 

Aqui, ainda há o acréscimo  não menos massacrante  de conferir à fala do 

vulnerável o peso da lei, a decisão sobre a honra e a liberdade dos parentes, supostos 

criminosos. 

Não parece despropositada a total confusão dessa criança, que não sabe 

muito bem o que ou a quem responder, nem sequer compreende a magnitude das 

consequências daquele seu famigerado ato, motivado talvez pela curiosidade infantil, 

mas violentamente elevado à categoria de monstruoso.  

Pode-se imaginar as fantasias de onipotência alimentadas por essa 

supervalorização do ato, que modificou radicalmente toda a sua vida e a das pessoas 

próximas. Tudo se passa como se à criança coubesse o poder de decidir sobre o destino 

do casamento de seus pais, ou mesmo sobre a vida futura dos acusados de terem mexido 

nela. Seu contato físico gera monstros e monstruosidades. Onipotência efêmera que 

pode, mesmo, transformar-se logo em culpa atroz. Nesse psiquismo assim marcado, que 

tipo de desejo poderá se inscrever? 
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Nesse passo, afirmamos que o sistema jurídico, ao perseguir uma verdade 

presumida por seus operadores, acaba por servir de palco para cenas de uma violenta 

separação conjugal, em que os atores atuam suas próprias fantasias primitivas, revividas 

com o obrigatório acento da agressividade, e projetadas no outro na forma gozosa de 

acusações ou certezas sobre fatos não comprovados. O menor vulnerável trazido a esse 

contexto é, lamentavelmente, vítima de abuso.  

 

Ainda em nossos dias, à testemunha é solicitado dizer a verdade, nada 
mais que a verdade, e ainda mais, toda, se ela puder – como é, vejam 
só, que ela poderia? Reclama-se dela toda a verdade sobre o que ela 
sabe. Mas, de fato, o que é procurado, e mais do que qualquer outra 
coisa no testemunho jurídico, é do que poder julgar o que é do seu 
gozo. O objetivo, é que o gozo se confessa, e justamente, porque ele 
pode ser inconfessável. A verdade procurada é essa aí, no que diz 
respeito à lei, que regra o gozo. (LACAN, 1985, p. 124) 

 

Com Lacan, destacamos a descoberta freudiana  tão incômoda e tão 

preciosa  de que a violência com que condenamos uma transgressão indica termos em 

nosso íntimo, sob recalque, o mesmo material transgressor. Tal condição implica o 

risco, sempre presente, de que o juízo de valor, inevitável para todos os que de alguma 

forma se aproximam do caso, esteja ancorado numa cruzada contra a pedofilia, e não 

nos elementos de fato apresentados. 

Estamos apontando para a possibilidade de, independentemente de ter 

havido ou não a conduta criminosa típica do estupro, ocorrerem outros abusos, tão ou 

mais graves, ainda que inadvertidamente. É útil lembrarmos: o reconhecimento da 

sexualidade infantil por Freud nos indica que a criança não é um ser inocente, mas 

ativamente desejante, pouco habituado à arte da resignação. (ROSENBERG, 1988, p. 

56). O vulnerável está sendo protegido apenas parcialmente, sem que sua principal 

fragilidade seja considerada: sua delicada condição de já ter uma vida sexual plena de 

desejo, mas incipiente em seu percurso civilizatório, em sua inserção na cultura.  
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Proteger esse aspecto de sua vulnerabilidade passa, necessariamente, por 

reconhecer o valor de sua palavra, na forma mesma de sua enunciação. Se a criança 

enuncia que mexiam nela, é isso o que faziam. Se não a escutamos, se lhe negamos a 

palavra por considerá-la insuficiente, atribuímo-nos o direito e o (autoritário) dever de 

falar por ela. Falar por uma criança que já fala é negar-lhe a subjetividade, é correr o 

sério risco de submetê-la ao gozo e, assim, abusá-la. 
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UMA CONCLUSÃO COMO PONTO DE PARTIDA 

 

Reik (1998) relata uma conversa que teve com Freud, andando pelas ruas de 

Viena, em que revelava ao seu professor suas angústias quanto aos seus planos para o 

futuro, envolvendo a escolha entre seu casamento ou o prosseguimento de seus estudos. 

Reik reproduz assim a resposta de Freud: 

 

“ I can only tell you of my personal experience”, he said. “When 
making a decision of minor importance, I have always found it 
advantageous to consider all the pros and cons. In vital matters, 
however, such as the choice of mate or a profession, the decision 
should come from the unconscious, from somewhere within ourselves. 
In the important decisions of our personal life, we should be 
governed, I think, by the deep inner needs of our nature.”10 (1998, p. 
VII)  

 

Esse é o reconhecimento de que nosso psiquismo é governado pelo 

inconsciente, pelas nossas necessidades mais profundas. Nossas decisões conscientes 

são sobredeterminadas, e a razão só nos serve de ferramenta de esclarecimento quando 

os afetos não ameaçam nosso delicado equilíbrio psíquico. Na incidência de um afeto 

mais intenso, todo o aparelho se volta para a compensação necessária, e a razão passa a 

servir unicamente a esse propósito. Visto dessa forma, o equilíbrio só existe pelo 

desequilíbrio, pela necessidade constante de mantê-lo, ou retomá-lo. O legado freudiano 

não é a constatação do obscuro no homem, mas a possibilidade de contar com ele. 

O operador do Direito  talvez não o saiba  opera a sua dor, no Direito. 

Não se trata de um trocadilho qualquer, dada a frequência com que se ouvem expressões 

                                                 
10 Em tradução livre: “Eu posso apenas lhe falar de minha experiência pessoal”, ele disse. “Ao tomar uma 
decisão de menor importância, sempre achei vantajoso considerar todos os prós e contras. Em problemas 
vitais, no entanto, tais como a escolha de uma companheira ou de uma profissão, a decisão deverá vir do 
inconsciente, de algum lugar dentro de nós mesmos. Nas decisões importantes de nossa vida pessoal, 
deveríamos nos deixar governar, na minha opinião, pelas necessidades mais profundas de nossa 
natureza.”  
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similares à locução metonímica dor no coração, seja por ter de emitir uma certidão, 

fazer uma intimação ou proferir uma decisão num determinado processo. Quando algo 

sai da rotina do operador e o afeta especialmente, começa em seu íntimo uma intensa 

operação compensatória, a serviço de suas necessidades mais profundas. A própria 

sensação de rotina pode ser resultado de uma defesa frente ao trabalho difícil. O uso da 

burocracia é uma frequente defesa contra o pathos psíquico, defesa que aparentemente 

facilita a tomada das decisões, por organizá-las e subordiná-las a uma ordem superior 

ou previamente estabelecida. Mas o fato é que as decisões de um operador do Direito 

são processos singulares e subjetivos, ainda que se revistam da máscara autorizada pela 

técnica de seu ofício. Essas decisões influenciam o processo como um todo, e a 

subjetividade das vítimas, das partes litigantes e, certamente, dos acusados, é também 

afetada, no passo a passo da burocracia. O esplêndido grito de um meirinho faz 

diferença, e toma todos os presentes pela ressonância corporal, pela via do gozo. 

É imperioso que o profissional que forma juízos saiba que é governado pelo 

obscuro, pelo estranho em si mesmo. O processo de pensamento é inconsciente, é só 

parte dele, autorizada pelo princípio da realidade, chega à consciência. Lembremo-nos 

de que o princípio de realidade é recurso delegado do princípio do prazer, e a ele se 

submete. Reconhecer essa sobredeterminação é a única maneira de poder responder 

pelo próprio desejo, porque só então se abre uma via de atravessamento da fantasia, via 

que pode conduzir a um juízo menos defensivo, menos sintomático. 

Responder pelo próprio desejo não significa ser culpado ou socialmente 

responsabilizado por ele, mas sim tê-lo em conta. E tê-lo em conta implica reconhecê-

lo, com todas as suas consequências. Trata-se aqui, inclusive, da possibilidade de ter de 

ceder da premência do desejo, em nome de outro interesse, e suportar a culpa que disso 

resulta. Daí a importante observação de Lacan: 
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Proponho que a única coisa da qual se possa ser culpado, pelo menos 
na perspectiva analítica, é de ter cedido de seu desejo. 
Essa proposição, aceitável ou não em tal ética, expressa 
suficientemente bem o que constatamos em nossa experiência. Em 
última instância, aquilo de que o sujeito se sente efetivamente culpado 
quando apresenta culpa, de maneira aceitável ou não pelo diretor de 
consciência, é sempre, na raiz, na medida em que ele cedeu de seu 
desejo. (2008, p. 373) 
 

Não se renuncia a um desejo sem custo. Esse custo, como frequentemente se 

vê na clínica, é o da culpa. A culpa, portanto, não se refere à correção ou ao aspecto 

moral de um ato, mas sim ao seu custo psíquico. Nesse sentido, a culpa é um resto 

consciente da operação psíquica de decidir. Essa operação psíquica é melhor entendida 

como uma de-cisão, uma escolha marcada pela cisão psíquica do humano, em que o 

inconsciente cobra sempre seu tributo. Uma escolha que, no entanto, é sempre feita, e à 

qual não se renuncia. Esse é o argumento de Freud a Reik: se não escolhermos, algo em 

nós escolherá, de uma forma ou de outra. E mesmo que essa escolha não seja 

consciente, é nossa, porque se origina em nossas necessidades mais profundas. Assim 

como ocorre com a lei, cujo desconhecimento por parte do cidadão não o desobriga de 

cumpri-la, o desconhecimento sobre o inconsciente não nos livra de seus imperativos. 

Longe de um conselho hedonista, o que Freud recomenda é assumirmos a 

responsabilidade por nossa existência, incluindo nossas mais recônditas premências, e 

sustentarmos nossas escolhas e seus custos.  

Prossegue Lacan: “Fazer as coisas em nome do bem, e mais ainda em nome 

do bem do outro, eis o que está longe de nos abrigar não apenas da culpa, mas de todo o 

tipo de catástrofes interiores.” (id.) 

A paz da consciência é a ausência da culpa e da catástrofe. É a ausência de 

custo psíquico. Justamente por relacionar a consciência moral com o superego e as 

ressonâncias provenientes das identificações parentais, Freud não se deixou levar pela 
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ingenuidade. Ele chega a declarar que “nossa consciência não é o juiz inflexível pela 

qual a têm os mestres da ética, é em sua origem ‘medo social’ e nada mais” (FREUD, 

1915, p. 217).  Assim, a consciência tranquila não se refere necessariamente a um bem, 

mas pode ser o resultado de uma decisão mal tomada, totalmente submetida ao gozo do 

imperativo superegoico e ao medo social que, apaziguados, concedem efêmero 

descanso. 

A certeza é totalmente subjetiva, bem como a verdade. Nossa percepção da 

realidade, frisamos, é uma construção imaginária. Ter em conta o próprio desejo na 

formação de um juízo é poder enunciar esse juízo com a consciência de que há limites 

ao fazê-lo, no que se refere à verdade dos fatos. A verdade é a asserção de uma certeza 

do sujeito, antecipada pelo desejo, durante o tempo da enunciação. Em outras palavras, 

tenho como certo aquilo que me alivia, no momento exato em que o (re)conheço fora de 

mim. Então o enunciado se forma, e tudo o mais não me interessa. 

Ter em conta esse limite pode ser a diferença entre emitir um juízo sobre um 

caso ou empreender uma cruzada, com a desculpa do caso. Nas duas situações, há 

escolha, mas seus caminhos diferem.  

Na primeira, há um cuidado com o caso, e o excesso  a violência  de 

um ato é parte da própria atividade de cuidar. Em Direito, seria declarado que tal 

excesso teria sido absorvido pelo cuidado. É uma visão interessante, porque não há 

absolvição do excesso, mas absorção por algo que é preponderante. A preponderância 

do cuidado faz de sua violência intrínseca um traço criativo, estruturante, e não um 

evento traumático.  

Na segunda situação, porém, nada absorve o excesso, já que falta a 

responsabilidade, o que afasta a hipótese do cuidado com o outro. O que ocorre é o 

submetimento do outro, como objeto de gozo. A cruzada só desculpa o cruzado, que se 
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sente cumprindo um dever, mas, paradoxalmente, falta com ele, porque negligencia  a 

finalidade de seu ofício, para dedicar-se à sua própria desculpabilização. 

No caso em que se apoia este trabalho, qual seria o resultado de encontrar o 

culpado do estupro, além do afastamento das responsabilidades, da sensação do dever 

cumprido dos operadores do Direito e da desculpabilização social dos pais? 

Afirmarmos, num caso como este, a certeza da existência do abuso, responde a quê? 

Livra-nos do quê? Para que o longo processo está servindo? Se é para fazer o bem, é 

para o bem de quem? São perguntas difíceis. Para elas, não temos respostas prontas. 

Temos apenas um caso, que nos desacomoda, e nos obriga a um trabalho.  

Julgar o homem pelos seus impulsos inconscientes é uma leviandade que 

não cometeremos. O próprio Freud já alertava que o julgamento que fazemos de nossos 

semelhantes só pode dizer respeito às suas ações, e nada mais. A fantasia (ou mesmo a 

cogitação, consciente) a respeito do ato não é o ato em si, e isso é válido tanto do ponto 

de vista clínico quanto do jurídico. E julgar alguém pelo seu inconsciente, aliás, é fazer 

algo que o próprio indivíduo já fez, e permanece fazendo, de maneira muito mais 

radical do que podemos conseguir. Nosso objetivo é outro: alertar que cada um dos 

personagens dessa história (e é preciso incluir aqui tanto o pesquisador quanto seus 

leitores), ainda que não saiba o quanto, formará sua convicção sob as injunções do 

medo social, dos desejos inconscientes e dos imperativos superegoicos do gozo. Do 

obscuro, enfim. Mais ainda, importa-nos alertar que a racionalidade é um recurso a 

serviço prioritário desse obscuro. 

Para todos os efeitos, a criança do caso se diz abusada, e isso deve ser 

cuidado. O que está oculto com a criança não é a verdade, mas a sua tentativa de 

construir sua própria história. O que está oculto nos procedimentos jurídicos não é a 

justiça, mas o gozo de todos, inclusive o da criança. Se o que está em jogo no Direito 
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são as barreiras ao gozo, a nosso ver, o processo não cumpriu sua finalidade. Não por 

demorar a indicar um culpado, mas por insistir em encontrá-lo, em detrimento do 

cuidado com a vulnerabilidade, e em benefício do gozo.  

E nem se culpe o Direito, a Psicanálise, a Psiquiatria, a Psicologia, a 

Pedagogia ou determinada característica da contemporaneidade, pois a questão é do 

humano, profunda e simplesmente. 

A escrita de um capítulo final faz-nos ver, imediatamente, que muito foi 

deixado de fora. Certamente, há fios soltos que mereceriam melhor desenvolvimento. 

Mas os recortes foram necessários, e cada escolha implica uma perda.  

O momento de concluir é determinado pela pressa, pelo final de um prazo, 

mas também por uma urgência que sugere que dizer mais poderia resultar em dizer mal. 

Concluir um trabalho como este é, necessariamente, ter de suportar a 

constatação de que não se conclui definitivamente, mas sim, a de que se conclui muitas 

vezes. A cada conclusão, o obscuro surpreendente revela uma franja, que suscita um 

novo trabalho. Portanto, o momento de concluir é um novo instante de ver, que dá início 

a um novo tempo de compreender, o que nos leva a seguir concluindo... 

 

Ah, mas para se chegar à mudez, que grande esforço da voz. Minha 
voz é o modo como vou buscar a realidade; a realidade, antes de 
minha linguagem, existe como um pensamento que não se pensa, mas 
por fatalidade fui e sou impelida a precisar saber o que o pensamento 
pensa. A realidade antecede a voz que a procura, mas como a terra 
antecede a árvore, mas como o mundo antecede o homem, mas como 
o mar antecede a visão do mar, a vida antecede o amor, a matéria do 
corpo antecede o corpo, e por sua vez a linguagem um dia terá 
antecedido a posse do silêncio. 
Eu tenho à medida que designo  e este é o esplendor de se ter uma 
linguagem. Mas eu tenho muito mais à medida que não consigo 
designar. A realidade é a matéria-prima, a linguagem é o modo como 
vou buscá-la  e como não acho. Mas é do buscar e não achar que 
nasce o que eu não conhecia, e que instantaneamente reconheço. A 
linguagem é o meu esforço humano. Por destino tenho que ir buscar e 
por destino volto com as mãos vazias. Mas - volto com o indizível. O 
indizível só me poderá ser dado através do fracasso de minha 
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linguagem. Só quando falha a construção, é que obtenho o que ela não 
conseguiu. (LISPECTOR, 2009, p. 175-6) 
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