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Pluralidades heterogêneas 

 

Fronteiras e Subjetividades propõem percursos plurais, heterogêneos, complexos; áreas de 

opacidade e escuridão, uma aposta pela extraterritorialidade – como sugere Deleuze 

(1977), aquilo que acontece entre territórios, sem que nada ou ninguém possa se apropriar, 

ou seja, sem propriedade privada. 

 

Mais barrados que devastados por um vírus que cruzou todas as fronteiras, talvez a 

proposta deleuziana seja adequada para nos dissociarmos de posições binárias e, portanto, 

paralisantes ao falar das subjetividades da época, entre modos apocalípticos de 

compreender movimentos sociais e culturais – que estremecem subjetividades além de 

paradigmas culturais como os conhecemos no século XX – e, por outro lado, aqueles 

pensadores que vislumbram transformações coletivas em novas formas de sobrevivência, 

com graus variados de otimismo ou pessimismo. 

 

A psique está socializada, nunca totalmente. Há um ponto que Julio Moreno (2016) 

chamou inconsumível, que coincide com o ponto de inconsistência, um resto que não pode 

ser consumido mas que continua produzindo. 

 

O assunto é muito amplo; destacarei apenas três questões referentes à subjetividade, que se 

expandem naquelas zonas de convivência fronteiriça e que se vislumbram na clínica 

psicanalítica. 

 

A partir de uma perspectiva cartográfica/metafórica (de Sousa, 2014: 29), a linha de 

fronteira traçada na cartografia linear adquire espessura, deixando de ser linha para tornar-

se zona. À medida em que nos aproximamos (seja empiricamente ou pela 

quadridimensionalidade), a linha torna-se uma zona de convivência fronteiriça, região 
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onde há trocas, onde as bordas são muito mais difusas, porosas, sem que por isso se 

percam as diferenças. 

 

Conforme afirma Julio Moreno (2016), “Em rigor, não há mapa sem território, nem 

território sem mapa” – numa 'outra' leitura do clássico conto borgeano1. 

 

As zonas de convivência fronteiriça caracterizam-se por: “intercâmbio cultural, linguístico 

e religioso onde muros, muralhas, valas ou telas metálicas são não só limite territorial, mas 

também possibilidade epistemológica e uma estética de irrupção e transformação para 

quem as habita.” (Rodríguez Ortiz, R., 2017, p.23). 

 

O incomensurável está em jogo nas áreas de fronteira. 

 

Nessas zonas rizomáticas, que se soltam da origem, talvez possamos abrigar 

provisoriamente a justaposição entre construção do psiquismo e produção de subjetividade. 

 

I- Fronteiras porosas entre constituição do psiquismo e produção de subjetividade. 

 

Em novembro do ano passado, Paul Preciado, filósofo e curador de arte francês, gerou todo 

um movimento sísmico no mundo psicanalítico com sua intervenção nas Jornadas da 

escola da causa freudiana (Preciado, P. 2019). Perplexidade, amores e ódios, junto com a 

rejeição e os aplausos circularam com fervor ao ritmo das redes sociais. 

 

Como psicanalista em transferência com a psicanálise, fiquei assombrada pela crueza do 

cenário que as palavras de Preciado vislumbravam explícita e implicitamente. Além disso 

fiquei comovida, pois os que exercemos nosso ofício semana a semana com alguns 

pacientes que atravessam ou atravessaram processos de transformação – onde os 

hormônios e a mudança de denominação legal são tão importantes quanto a busca de um 

lugar para hospedá-los nesse trânsito –, podemos testemunhar que os avatares dessa clínica 

com complexas transferências e contratransferências “não circunscrevem apenas uma 

 
1  [Nota da tradutora] Referência a Jorge Luis Borges, escritor argentino (1899-1986). 
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história subjetiva, mas sim desenham uma ampla cartografia que permite ler como nos 

inscrevemos no contemporâneo”(Bourlez, F. 2019). 

 

Silvia Bleichmar (2004) argumenta que um dos temas imprescindíveis da psicanálise em 

seu porvir se refere à diferença entre subjetividade, produção de subjetividade e 

constituição do psiquismo. 

 

O conceito de subjetividade foi-se infiltrando na Psicanálise a partir de outras e variadas 

disciplinas, principalmente a Filosofia. A produção de subjetividade tampouco é um 

conceito psicanalítico; é sociológico. 

 

É impossível contornar as subjetividades sem contar com o movimento, as mudanças, as 

transformações, a de-substancialização que não é nem mais nem menos que a separação da 

natureza e a perda da origem, quase um elogio do gerúndio. 

 

Por outro lado, a produção de subjetividade constrói os modos históricos, sociais e 

políticos que constituem e instituem (Castoriadis 1998) as formas de organização que os 

sistemas representacionais adquirem. Em outras palavras: a produção de subjetividade 

refere-se a um conjunto de elementos que produzirão um sujeito e modos históricos de 

representação, com os quais cada sociedade determina requisitos para a conformação de 

sujeitos aptos para desenvolver-se dentro da mesma. 

 

Mesmo quando a subjetividade atravessa toda a nossa clínica, insiste a pergunta sobre de 

que inconsciente estamos falando quando o fazemos em torno da subjetividade, assumindo 

subjetividade como um conceito diferencial a psiquismo. Como fazer conciliar a ideia de 

uma disciplina do inconsciente em sua universalidade somada à existência de leis que 

devem ser cumpridas – e que regem os processos de constituição psíquica em níveis 

básicos possibilitadores do funcionamento do aparelho2– com o reconhecimento dos 

modos particulares pelos quais vemos emergir a subjetividade em suas características 

dominantes compartilhadas dentro da diversidade cultural? (Bleichmar, 2004) 

 

 
2  [Nota da tradutora] Aparelho psíquico, denominação freudiana. 



4 

 

Jean Laplanche (2003), em um de seus seminários, argumentou que as distinções 

conceituais não são válidas por si mesmas, e sim pelas potencialidades conflitivas e 

reflexivas que contem. Indagar com rigor as zonas de convivência fronteiriça entre as 

categorias conceituais de subjetividade, produção de subjetividade, psiquismo e 

inconsciente pode ser um dos muitos desafios que se avizinham. 

 

II- Sobre o que os espaços promovem 

 

Os espaços são capazes de promover mecanismos psíquicos? 

 

Dizem algumas lendas cordobesas que tal pergunta foi feita por Donald Meltzer numa 

entrevista que, apesar de todas as tentativas, não me foi possível encontrar. Seja como for, 

mesmo que seja somente um mito local, a questão mantém sua validade e de acordo com a 

linha que vinha propondo eu deveria reformulá-la, não tanto sobre mecanismos psíquicos e 

sim sobre instâncias de subjetivação: O que promovem os espaços em termos de 

subjetividade?  

 

Bem: A que nos referimos quando falamos de espaços? Tempo e espaço se co-instituem, se 

amalgamam. Depois de Einstein é difícil separá-los, mesmo que a partir da teoria do caos 

isso tampouco seja imutável. 

 

Deleuze (1997) argumenta que tempo e espaço são as condições de possibilidade para que 

algo aconteça. 

 

E de novo o incomensurável: tempo e espaço são relativos, vivenciados, subjetivos, 

resistem a ser substancializados, dependem da posição do sujeito. 

 

A performatividade do espaço não tem uma direção única: “a condição do espaço produz 

efeitos de subjetivação, mas ao mesmo tempo o mesmo espaço é produzido pela 

subjetividade – constituem-se mutuamente”. (Sperling, 2020) 
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Ambas organizações – a do espaço e a da subjetividade – caminham juntas, atravessadas 

pela perspectiva como forma de representação simbólica. 

 

A perspectiva não se configura previamente; é mais um dos conceitos que tem um 

tratamento popular naturalizado, porém não tem coisa alguma de natural. A ideia de 

perspectiva na arte começa no Renascimento e implica que não todos os pontos no espaço 

são iguais – depende do ponto de vista a partir do qual se olha, a partir de onde se habita. 

 

De acordo com o que afirma Julio Moreno (2010): “A perspectiva de uma situação 

(incluídos o tempo e o espaço) se inaugura, pelo menos em parte, ao habitá-la. 

Perspectiva, tempo e espaço nunca foram invariáveis como coordenadas sólidas à espera 

de nossa presença. Pareceram invariáveis, porém, no que chamei de mundo habitado por 

sujeitos e que acompanhou o humano até uns cem anos atrás. " 

 

III- Está oculta a identificação projetiva nestes tempos? 

 

A identificação projetiva foi um conceito subversivo que irrompeu no cenário da 

Psicanálise de forma instituinte, pelas mãos de Melanie Klein. 

 

Qual é o destino do instituinte? Diana Sperling (2020) aponta que uma vez que o instituinte 

se torna instituído – o que é inevitável porque é o destino do instituinte –, há dois perigos: 

um é que se cristalize, coagule, se paralise, com o qual nada se pode mover nem se inovar; 

e por outro lado, algo que acontece de maneira inevitável com o instituído é que uma outra 

onda de instituinte lhe dê um xeque-mate, começando obviamente com um movimento 

destituinte do que estava antes. 

 

Nas fronteiras entre o instituinte e o instituído encontra-se o trabalho de tradução e certa 

posição migrante, de diáspora, que se abre caminho diante da autoctonia enraizada em 

terras conceituais conhecidas. 

 

Encontrei um exemplo desse movimento em um debate sobre identificação projetiva 

(Klein Studies, 2012), onde se discute como o conceito de identificação projetiva se tornou 

substancial. Fiquei impressionada com a forma como os colegas atravessam o debate 
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desconstruindo um conceito, e é exatamente esse procedimento o que realça a fecundidade 

clínica. 

 

No início do isolamento imposto pela pandemia e talvez inspirada pelas leituras citadas, 

observei em pacientes que habitualmente iniciavam suas sessões com fortes referências 

transferenciais (que autorizavam a conjecturar a presença de identificações projetivas com 

variados graus de massividade) que tais formas de início de sessão tinham variado com a 

virtualidade, dando lugar a outras constelações. 

 

O aparecimento de sonhos que aludiam a odores e/ou perfumes me levou a questionar se a 

presença dos corpos num espaço (o virtual) que não permite o registro de sentidos 

proximais – principalmente o olfato – interferiria no misterioso e repentino esconderijo do 

uso da identificação projetiva como forma de comunicação. 

 

O trabalho clínico, em suas travessias e efeitos, irá mostrando se essas pequenas 

conjecturas têm alguma sustentação ou se foram apenas poeira ao vento. 
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