
 

 

 

                   Subjetividades, a mente em movimento1  

       

        Ruggero Levy2  

 

Considerando que nosso congresso é sobre Fronteiras e que a subjetividade é 
uma propriedade emergente da complexa inteiração nas fronteiras do individual, do 
familiar e do cultural, falarei tendo como referência em mente alguns pensadores da 
psicanálise junto com Ricardo Darín (brilhante ator argentino) e Jorge Drexler, médico 
e músico uruguaio, procurando acrescentar alguma psicanálise à poesia de Darín e 
Drexler ou alguma poesia à psicanálise. Outra fronteira indispensável entre duas 
formas de conhecimento do humano. 

Como nos diz Drexler, somos uma espécie em viagem, farejando o 
desconhecido, não temos pertences e sim bagagem. Desde que nos pusemos em dois 
pés, ou mais precisamente, desde que nascemos, escutamos a voz do desafio, olhando 
e visando a outra margem do rio, visamos ao futuro. Vamos como pólen ao vento e 
estamos vivos porque estamos em movimento. Ou seja, nós, os humanos, estamos 
numa construção permanente da subjetividade. E, neste sentido, é fundamental não 
ter tantas certezas para que a subjetividade possa se transformar através da 
experiência, o que hoje em dia, tempo de fanatismos, muitas vezes não ocorre. 

Em tempos de pandemia isso nunca foi tão verdadeiro. Nos demos conta que 
somos como o pólen ao vento, nossa vida que estava programada, planejada, 
organizada, de repente, com o furacão Covid-19 – não podemos dizer que foi um 
vento apenas -, nossa vida, nossas expectativas, nossas angústias e nossos medos 
foram subvertidos. E como diz Drexler novamente, nunca estamos quietos, somos 
filhos, netos ou bisnetos de imigrantes: é mais meu o que sonho do que o que toco. Ou 
seja, somos sempre imigrantes nos contextos que vivemos, assim como somos 
imigrantes nesta nova realidade promovida pelo novo Corona Vírus. E nossos sonhos 
serão a forma de apropriar-nos desta nova terra em que aportamos. Nossos sonhos 
são mais nossos do que o material que tocamos, como nos ensina Drexler.  

                                                        
1 Trabalho apresentado na mesa de abertura do Eixo Subjetividades do 33� Congresso da FEPAL. 
2 Psicanalista, Membro Efetivo e Analista Didata da SPPA.  



 
Seguindo nossa reflexão com Darín, sabemos que a criança cresce com as falas 

parentais, seus conceitos, sua visão de mundo, seus valores. E isso se soma ao que diz 
Winnicott: crescemos no mundo das coisas vistas e a crianças quando olham os seus 
pais, em alguns momentos os veem, mas na maior parte do tempo veem a si mesmas e 
o mundo que habitam. Ou seja, a imagem que a criança construirá de si e do mundo, 
ou se preferirmos a sua subjetivação, dependerá do que ela enxergar nos olhares de 
seus pais. Se os pais se encantarem ao olharem para ela, ela se sentirá encantadora; se 
se decepcionarem ao olhá-la irá sentir-se decepcionante; se quando olhar o mundo os 
pais enxergarem um mundo assustador, ela se assustará com o mundo; se virem um 
mundo cheio de oportunidades, assim ela verá o mundo. A questão é como está o 
olhar dos pais num mundo de pandemia, de medo de adoecer, medo de morrer, medo 
de perder renda, emprego, etc? Ou mais ainda, como está o olhar parental na 
pandemia de populações excluídas, condenadas à miséria, ao carencial?  

O ponto de vista de Meltzer é que o essencial das funções parentais é o casal 
funcionar como uma instância que contenha e transforme as ansiedades de todos os 
tipos a que a família está exposta, poupando os filhos de um excesso delas. E a 
quantas ansiedades depressivas, paranoides, de aniquilamento temos estados 
expostos! A quanta incerteza? Talvez isso se articule com a ideia de Darín que os seres 
vivos vão se transformando e reciclando ao longo da vida. Mas isso depende de poder 
ver a dor psíquica, não como um infortúnio do qual ficamos nos queixando, mas como 
um capital a ser transformado em crescimento psíquico.  

É claro que quando falo em casal parental, me refiro a um casal propriamente 
dito, mas também a funções maternas e paternas da mãe e do pai. Fala-se muito da 
imagem do pai na mãe e isso tem a ver com o fato que as mães saudáveis realizam 
uma triangulação primitiva, introduzindo a imagem do terceiro desde muito cedo, 
rompendo a dualidade. Em seu discurso, muitas vezes escutamos a mãe 
descentrando-se de si mesma e referindo-se à dupla desde uma terceira posição: 
hoje nós estamos tensas... Outra função parental essencial, além de conter e 
transformar as ansiedades familiares, de todos os tipos, é semear o amor e a 
esperança entre os membros da família. 

É claro que muitas famílias disfuncionais, ou em estado de profunda carência 
econômica ou sanitária, ou ainda famílias que faliram financeiramente, perderam seu 
trabalho ou sua renda, dificilmente conseguirão desempenhar estas funções parentais 
essenciais o que levará a um processo de subjetivação inacabado ou até à 
dessubjetivação. Naturalmente, tenderão a estabelecer uma relação paranoide e 
agressiva com o meio e terão dificuldades de semear a esperança e o amor entre os 
membros, e o resultado será a insegurança, a rivalidade, o ódio e a inveja entre os 



 
membros da família ou em sua relação com a comunidade. Isso talvez nos ajude a 
entender a violência que graça em nossos países, pois violência gera violência.  

Na medida em que o processo de subjetivação depende da criação de um 
sistema de representações no mundo interno que reflita as experiências emocionais 
do sujeito com o seu corpo, em suas relações íntimas e com o mundo, durante um 
bom tempo ele depende das funções materna e paterna para que a subjetivação 
ocorra do modo mais saudável possível.  

Mas como, num momento de pandemia, numa realidade potencialmente 
traumática, o “belo casal comum” – parafraseando Meltzer em sua referência às 
“belas mães comuns” – pode realizar estas funções de continência e transformação de 
ansiedades, e ainda refletir uma imagem adequada do filho e do mundo e não refletir 
uma imagem de pavor e de susto?  

É claro que teremos infinitas realidades e que há inúmeras situações de 
desamparo social, de vulnerabilidade, de falta de condições econômicas e sanitárias, 
em que não há “belo casal comum” capaz de desempenhar as funções acima descritas 
tamanha a precariedade nas mínimas condições de vida; e às vezes não haverá casal 
algum e nem figura parental alguma. Certamente estas situações carenciais 
redundarão em uma vivência traumática da realidade e danos ao processo de 
subjetivação, com todas as suas consequências no âmbito da psicopatologia. Ou seja, 
quando houver um excesso de ansiedades de desamparo, de privação, é possível que 
não haja instância parental capaz de conter, elaborar e transformar este excesso e as 
crianças serão expostas a ele, levando à formação de sintomas de todos os tipos, 
depressão, suicídio, delinquência, EPT, etc.  

Este é um dos desafios da psicanálise na atualidade. Além do nosso trabalho 
em consultórios – que considero da maior relevância e que faz parte de nossa função 
social -, a psicanálise, as instituições psicanalíticas, de algum modo deverão poder 
oferecer o seu olhar, a sua continência subjetivante, a estas populações desassistidas.  

Durante a pandemia, onde todos em maior ou menor medida estamos sendo 
demandados a lidar com um excesso de angústias, medos, privações, teremos, todos, 
de novo, de fazer um esforço extra de continência e de transformação de angústias 
para torna-las “sonháveis”. É claro que aqui me refiro ao sonho como o espaço 
psíquico que temos para lidar, representar e tentar “resolver” as experiências 
emocionais intensas que vivemos em nossa vida.  Mas também me refiro ao “sonhar” 
como a atividade psíquica encarregada de simbolizar, construir significado e a partir 
disso narrativas que permitem a inserção e elaboração de experiências emocionais no 
espaço mental. Esta capacidade dos pais, dos cuidadores em geral – ou dos analistas e 



 
psicoterapeutas no quando num tratamento -, de sonhar ou de colocar em narrativa, é 
que poderá ajudar a digerir melhor este montante de angústias e oferecer às crianças 
e aos adolescentes um ambiente menos tóxico. É claro, como já disse antes, desde 
que não sejam intensas demais, seja pelo motivo que seja - por causas sociais, 
econômicas, ou emocionais -, e que sobrepassem a capacidade de qualquer um de 
sonha-las, ou de construir um significado para elas. Se entendermos o traumático 
como aquilo que não pode ser simbolizado adequadamente e conduziu a uma 
subjetivação insuficiente, então, a impossibilidade de sonhar ou construir um 
significado de uma determinada experiência, fará com que uma realidade difícil se 
torne traumática.  

Eu não poderia encerrar minha fala sem me referir ao processo adolescente; 
seja porque é um momento da vida em que há um intenso processo de subjetivação; 
seja porque o adolescente vive essencialmente nas fronteiras, do individual, do 
familiar, do social, do cultural, do psíquico e do corporal.  

Considerando que o homem é um animal simbólico (Cassirer, 1964), no tocante 
ao processo adolescente não poderia ser diferente. Ele se constitui pelo desligamento 
dos sistemas de representação anteriores montados pelo self (Cahn, 1999), ao longo 
de toda infância, e pela criação de um novo sistema de representações que dê conta 
do novo corpo, do self em si mesmo, dos objetos e do próprio mundo. Assistimos 
então, ao longo deste doloroso processo de desconstrução e reconstrução de um 
sistema de representações, a emergência de uma nova subjetividade no universo 
simbólico do sujeito, com todas as vicissitudes próprias de tal empreitada. Ao longo da 
infância o sujeito havia construído um sistema de representações do self e dos 
objetos que lhe garantia alguma estabilidade na imagem de si mesmo. Pois com este 
processo radical de reordenamento simbólico, além da perda da infância e do corpo 
infantil, há a perda das representações de si e dos objetos, vivência que provoca 
muitas vezes um sentimento de terror. E há adolescentes que frente à perda da 
representação de si e frente ao sentimento de não existirem, ou por terem um 
processo de subjetivação inacabado, fazendo com que não possam criar sólidas 
imagens de si, de terem o sentimento de existirem, de ser alguém no olhar do outro - e 
aqui de novo penso também em jovens excluídos não “olhados” pela sociedade -, 
muitas vezes se aferrarão ao negativo como única realidade tangível: sofrer, sentir dor, 
ser destrutivo, é uma forma de ser. 

Termino com uma rápida ilustração e, desde já, agradeço a uma 
supervisionanda a gentileza de me ceder o material para esta exposição. Cristiana é 
uma jovem de 15 anos com várias internações por tentativas de suicídio e frequentes 



 
atentados à pele, como queimaduras para “retirar manchas de pele”. Ou seja, 
apresentava um continente psíquico insuficiente para lidar com suas “dores” e suas 
“manchas traumáticas” e estas eram evacuadas no soma através das queimaduras ou 
buscava a autodestruição, seja para aliviar-se, seja como um retrato de seu sentimento 
de não existência.  Provavelmente as  queimaduras na pele também eram uma forma 
delimitar os limites de seu self e de sentir-se viva através da dor física. Estabelece um 
profundo vínculo terapêutico e finalmente traz o seguinte material à sua sessão.  

P - Essa semana eu vi um filme muito bom, se chama Escritores da Liberdade, tu 
já viu? 

... Eu me emocionei muito sabe. Eu vi poucas vezes esse filme, acho que umas 
três só, mas é um filme muito, muito bom. Conta a história de uns adolescentes muito 
pobres, em uma comunidade sabe, e eles tinham muitos, mas muitos problemas 
mesmo, então eles nem ligavam pra escola. Mostrava que um deles tinha o pai que 
estava preso, o outro fazia parte do tráfico, era muita coisa mesmo, e eles eram 
negros, então na escola todos olhavam pra eles como se eles fossem nada, sabe? Eles 
nem conseguiam fazer nada...  

Daí chegou uma professora na escola, e ela começou a perceber que isso estava 
acontecendo, e começou a tentar ajudar essas pessoas. Ela se importava de verdade 
com eles, não era só uma professora qualquer.  

... Tem uma cena do filme que eu chorei muito, foi uma das cenas mais bonitas 
pra mim, porque ela perguntou pra turma toda assim, quem que sabia o que era o 
holocausto, e só umas duas pessoas levantaram a mão, nem isso. Ela perguntou quem 
que já tinha tido um familiar assassinado, ou quem que já tinha pegado em uma arma, 
e toda a sala levantou a mão, tipo todo mundo. Ela ficou muito mal com isso, e decidiu 
ajudar por essa via, sabe. Ela quis dizer pra eles que o que acontecia com eles também 
era uma espécie de holocausto, e ela levou a turma toda pra conhecer a pessoa que 
abrigou a Anne Frank! 

... eu não sei, mas eu acho que no fundo eu sou meio romântica, mas não 
romântica de amor, romântica, tipo... eu vejo essas coisas como se fossem um 
desenho, uma pintura bonita, e aí eu fico pensando que cada pessoa é um mundo. Um 
mundo pequeno, cada pessoa é como se fosse um universo, só ela tem a vida dela 
mesmo, só ela sabe o que ela sente, as coisas que ela viveu... 

 Assistimos aqui a uma adolescente construindo/reconstruindo sua 
subjetividade, através do olhar de sua terapeuta sensível que a auxilia a transformar 



 
suas feridas corporais em feridas simbólicas. Assim como os adolescentes de Escritores 
da Liberdade, ela passa a existir através do olhar de sua terapeuta e juntas colocam 
suas emoções em imagens e constroem uma narrativa a respeito dela, de seu 
funcionamento mental e de sua vida. Cristiana e os jovens do filme citado por ela, 
além de darem um sentido às suas emoções e às suas existências, se libertam de seus 
destinos que seria a morte física e psíquica.     

Mais do que nunca estamos precisando, nós, as crianças, os adolescentes e 
nossos pacientes alguém próximo nos ajudando a contar histórias, a sonhar, subjetivar, 
essa dura realidade. Histórias e sonhos que deem algum sentido à nossa vida e a este 
momento absurdo e assustador que estamos vivendo.   

O fato é que estamos vivendo um período inusitado da história. E se durante 
milhares de anos o homem foi o grande predador do planeta Terra, este é um dos 
momentos da história da humanidade que passamos a ser presa de um ser destituído 
de mente, de cérebro, de inteligência. Um amontoado de filamentos de RNA cercados 
por uma ridícula camada de gordura.  

Esta é a voz do desafio, nas palavras de Drexler. E se quisermos seguir nosso 
“movimento em direção à outra margem do rio”, dando continuidade à nossa espécie, 
já que somos seres essencialmente simbólicos, não racionais, teremos que usar ao 
máximo nossa capacidade de continência e transformação simbólica para que o nosso 
processo de subjetivação – e o de nossos filhos – prossiga de modo suficientemente 
bom, parafraseando Winnicott.  E é claro que, na nossa América Latina, para que esse 
processo de subjetivação ocorra adequadamente em uma grande parcela da 
população, antes teremos que construir também uma sociedade minimamente mais 
justa. 

 


