
Estou muito contente por estar aqui compartilhando esta mesa de abertura do 

Congresso da FEPAL, e gostaria de parabenizar a secretaria científica tanto pela 

organização deste programa tão diverso quanto pela capacidade que eles 

demonstraram em se adaptar ao difícil momento em relação à catástrofe 

humanitária que estamos atravessando no mundo inteiro. 

Proponho fazer aqui uma breve passagem pela noção de subjetividade, para então 

fazer a conexão com minha maneira de pensar o tema em uma psicanálise atual, 

aberta e sempre em movimento. 

Em primeiro lugar, me parece um marco que tenham incluído no título o plural, 

subjetividades, já que não há nunca um único modo de subjetivarmo-nos, é um 

processo contínuo, em movimento constante, e como tal, nunca cristaliza. 

Para percorrer brevemente a genealogia da concepção de sujeito, recorri à Jean 

Luc Nancy que, em seu livro “Um sujeito?” (Nancy, Jean-Luc, 2014) – assim com 

ponto de interrogação – investiga a concepção de sujeito. Ele faz um caminho 

muito interessante, estabelecendo desde o início que vai falar de um discurso 

filosófico contemporâneo presente na psicanálise. Faz um comentário relevante 

para nós ao afirmar que é necessário explicitar que aparecem com frequência 

confusões nos debates que mesclam sem cuidado o que se entende por sujeito na 

filosofia, na psicologia e na psicanálise. 

Propõe fazer uma montagem histórico-conceitual da noção de sujeito para sair de 

um debate de opinião e embarcar em uma discussão séria. 

Para Nancy há dois grandes temas de debate ou de mal-entendidos. O primeiro 

transita entre a Filosofia e a Psicanálise, principalmente a partir da visão 

lacaniana. Para ele, Lacan, talvez apesar de si próprio, mantém muito da 

concepção filosófica de sujeito. Em contraposição a isso, em sua opinião, um 

analista que fala a partir da sua prática, ao falar de “sujeito”, não diz o mesmo que 

um filósofo que ensina em um curso. 

O segundo debate se dá no âmbito da Filosofia, em relação aos que sustentam a 

“morte do sujeito” ou o “fim do sujeito”, o que dá lugar a uma falsa opção, no seu 

entender, a respeito de sujeito ou não-sujeito. 

Trazer o extraordinário trabalho de Nancy excede tanto a minha intenção quanto 

o espaço-tempo designado, de modo que apenas farei umas breves referências 

sobre a sua genealogia da noção de sujeito. 



Desde a concepção da filosofia clássica o sujeito é uma categoria que aparece 

sempre como algo que está coagulado. 

Nancy trabalha quatro autores que considera centrais na história da concepção de 

sujeito: Santo Agostinho, Descartes, Rousseau e Freud. Pare ele parece importante 

deixar explicitado que a palavra sujeito no sentido clássico implica uma certa 

unidade, o “uno”, e afirma algo mais: que nossa tradição ocidental reafirmou a 

problemática do “sujeito uno”. 

Descartes não usa a palavra sujeito: “Penso, logo existo” implica penso, então sou 

consciente que eu penso que eu existo. Implica a consciência. Para Hume, primeiro 

há a experiência e depois a possibilidade de pensar: eu recebo impressões o tempo 

todo, e depois a razão as ordena. Em proposições muito posteriores, Bion, no 

terreno da psicanálise, vai apresentar sua ideia de que o pensamento surge a 

partir de uma experiência emocional que será ordenada mediante uma mente 

capaz de pensar e simbolizar. 

Retornando ao terreno filosófico, com Descartes estamos falando de uma 

consciência racional. Para Hume será o sujeito da experiência. 

Seguindo por esta linha, Kant concilia o empirismo de Hume com o racionalismo 

cartesiano: recebemos impressões em um espaço e tempo absolutos. Em outras 

palavras, Kant adiciona o espaço e o tempo porque sem eles não se poderia usar 

as faculdades mentais, que são as categorias de entendimento para poder 

compreender as impressões que se recebe. 

No entanto, há uma condição em Kant: é preciso que haja um “acordo entre as 

faculdades mentais” para que se possa ter a representação de um objeto, quando 

não tem, não consigo pensar. Diz-se que na loucura “estão alteradas as faculdades 

mentais”. 

Por isso, para Kant vai haver um sujeito empírico que somos todos os que usamos 

as faculdades e dessa forma conhecemos os fenômenos. Contudo, ele também 

propõe o sujeito transcendental, que é um ordenador por excelência. Está para 

além do sujeito empírico. Para Kant trata-se de um sujeito abstrato, não há 

ninguém que o encarne e não se encaminha em direção à ele enquanto um ideal, 

simplesmente porque não é possível. 



O último Kant, o da intuição, da estética, do sublime, se concentra naquilo que 

escapa à razão. Portanto, já não seria apenas a razão o que rege o sujeito porque 

há um algo a mais inalcançável. 

Todo este desvio para voltar à proposição de que hoje as subjetividades podem 

ser pensadas – no plural – tendo em conta isto que escapa à razão. Em seguida, 

Freud fará outra ruptura com a hegemonia da consciência ao postular o sujeito do 

inconsciente que não segue as diretrizes da lógica formal. 

O que forma subjetividades não é simplesmente o sujeito da razão como o pensava 

a filosofia clássica e moderna, e tampouco é simplesmente o sujeito do 

inconsciente. A concepção contemporânea de sujeito implica a interação com o 

contexto e com a época. 

O processo de subjetivação não termina nunca, é constante e contínuo porque 

nunca somos um sujeito. A concepção de sujeito é uma concepção em crise: 

subjetividades põe em questão a teoria clássica de um sujeito. 

Vai ser Guattari (Guattari) quem falará do “processo de subjetivação”, e destaca 

que esses processos tem sempre relação com processos históricos. Há uma relação 

com o saber e com o poder, entendendo o saber não como o conhecimento 

científico, mas sim como o que se fala em determinada época. Retoma a pergunta 

de Foucault: como se modifica o regime de saber? Foucault (Foucault, ) mostra que 

o saber sempre está implicado nas relações de poder. É preciso que haja uma 

produção de subjetividade que torne possível questionar esse saber para então 

enredar outras relações de poder. 

Até aqui uma breve genealogia da noção de sujeito. Agora entramos no campo 

psicanalítico e, para começar, podemos dizer que a relação entre o si mesmo e o 

outro está entrelaçada desde o início de nossa disciplina. Freud, já no Projeto para 

uma psicologia científica de 1895 (Freud, S. 1895), explica a experiência de 

satisfação onde deixa bem clara a dependência total do ser humano em relação ao 

seu cuidador, para que este proveja o que ele não pode realizar: a ação específica. 

Passando rapidamente aos nossos dias, já não há nenhuma dúvida sobre o papel 

do outro humano na constituição do sujeito, ou seja, esse processo só pode se dar 

na dinâmica de uma construção intersubjetiva. 

Já estão muito distantes os tempos em que os desenvolvimentos psicanalíticos 

podiam centrar-se naquilo que vinha do paciente tendo a posição do analista como 



a de um decodificador. Tampouco se trata de apenas ter como eixo 

predominantemente o que se passa na mente do analista – nos desenvolvimentos 

sobre a Contratransferência –, nem apenas o que surge do campo analítico, 

seguindo os Baranger. Atualmente não é possível pensar uma psicanálise que não 

leve em conta o contexto e a época na produção de subjetividades. 

Os desenvolvimentos pós-freudianos avançaram seguindo diferentes linhas. 

Melanie Klein postulou a noção de um mundo interno e de um Ego primitivo capaz 

de estabelecer uma relação com o objeto. Mas é somente em 1946, quando teoriza 

a identificação projetiva, que situa a existência de um objeto externo, separado do 

sujeito, o qual vai abrigar as projeções daquilo que é intolerável para o bebê. 

Mais tarde, Bion (Bion, W.R.) expande o valor da Identificação Projetiva que 

chamou de Realista e a apresenta como sendo o modo de comunicação mais 

primitivo do bebê com sua mãe. 

A teoria kleiniana da Inveja, tão polêmica e renegada, representa para mim uma 

contribuição clínica valiosa, a qual prefiro chamar da teoria kleiniana do 

narcisismo. É o ataque destrutivo ao objeto de amor e é primária, entre outros 

motivos (discutíveis, de certo), porque não depende de nenhum disparador: é 

desencadeada ante a mera presença de um outro que tenha algo para dar. O objeto 

da inveja é, portanto, essencialmente outro, outro radical, de modo que hoje, 60 

anos depois de sua formulação, poderíamos entender a inveja como a intolerância 

radical à alteridade. 

É então Meltzer (Meltzer, D., 1988) quem, em 1988, propõe a noção de Conflito 

Estético e, com isso, leva mais adiante a proposta kleiniana ao estabelecer que o 

encontro inicial, mítico, com o seio da mãe como representante da beleza no 

mundo, coloca o bebê desde o princípio em uma situação de conflito que se dá 

entre o que pode ser percebido, o exterior belo, e o interior, que não é observável, 

é misterioso, apenas imaginável e tornando-se a partir daí mais uma fonte 

atormentadora de toda ansiedade. 

Meltzer foi meu mestre e devo dizer que sua forma de pensar mudou não apenas 

a minha forma de ser como analista, mas também como pessoa. Gosto da ideia de 

me imaginar falando hoje com ele sobre subjetividades, termo que não me recordo 

de que ele tenha usado. Penso que com sua formulação do conflito estético como 

um momento mítico do início da vida mental, ele me diria que o reconhecimento 



da alteridade se dá de entrada e que a possibilidade de aceitar esta diferença 

radical vai nos levar a vida inteira. 

Nesta brincadeira, imagino que ele estaria interessado por essa conversa. E 

precisaríamos falar sobre como os códigos da época mudaram e como os 

territórios existenciais se ampliaram. 

Certamente, teria que pôr em questão um conceito muito enraizado em 

psicanálise, a identificação. Este conceito vem do pensamento ocidental sobre a 

identidade como o que é igual a si mesmo. Tem a ver com a ideia do Ser, é a 

identidade sem levar em conta a diferença. Porém, a diferença insiste. 

Para finalizar, gostaria de incluir uma perspectiva institucional, já que o lugar que 

ocupo como presidente da IPA me faz pensá-la como necessária em um debate 

como esse. 

É uma instituição com quase 13.000 membros, 5.200 analistas em formação, com 

76 sociedades componentes, 8 sociedades provisórias e 15 grupos de estudos em 

47 países. 

Isso pode nos dar uma ideia sobre as grandes diferenças que abarca em termos de 

geografias, fusos horários, línguas e culturas. E temos que dar lugar às diferenças, 

respeitá-las e trabalhar sempre sobre esta base: não negá-las, mas sim fazê-las 

trabalhar de forma produtiva. 

Este é o grande desafio que temos ao liderar uma instituição que contém 

diferenças e em que qualquer mudança vai, necessariamente, gerar turbulências, 

as quais devem ser encaradas de maneira decisiva. Trata-se de gerar políticas, 

justamente no trabalho sobre as diferenças. Este é um tema que tem ocupado o 

meu interesse pelos últimos dois anos e sobre o qual venho aprendendo ao longo 

do caminho. 

Aprendi, creio eu, que não se trata de tolerar diferenças. Isso me foi apontado de 

forma muito lúcida por uma colega de Brasília recentemente em uma live. Não 

basta tolerar, é necessário produzir consensos nas divergências. Para isso, temos 

que “experimentar”, viver as consequências dos desacordos, nos distinguindo dos 

ideais de harmonia. O importante é poder habitar as diferenças, com isso se faz a 

política, se fazem e se desfazem os acordos. 



Segundo Hannah Arendt, quem estudou em profundidade os preconceitos da 

tradição filosófica contra a política, trata-se de habitar as tensões, de visibilizá-las 

e trabalhá-las institucionalmente. 

Com esta maneira de pensar não fazemos mais que seguir a tradição freudiana de 

conflito. É necessário sustentar o conflito, não negá-lo, projetá-lo ou expulsá-lo, 

para poder trabalhar psicanaliticamente e assim produzir algo a partir das tensões 

insolúveis. 
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