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Este artigo apresenta o percurso da psicanálise em São Paulo durante o período que

permitiu a este saber estruturar seus dispositivos institucionais e clínicos, e que se situa

entre 1920 e 1969. Ele procura analisar, igualmente, as diferentes estratégias que

favoreceram a constituição do campo psicanalítico em território paulista.

>Palavras-chavePalavras-chavePalavras-chavePalavras-chavePalavras-chave: História, psicanálise, estratégia, implantação

This article presents the history of psychoanalysis in São Paulo between 1920 and

1969, a period when psychoanalysts were structuring their institutional and clinical

organizations. The different strategies that favored the establishment  of the

psychoanalytic field in this region are also analyzed.

>>>>>Key wordsKey wordsKey wordsKey wordsKey words: History, psychoanalysis, strategy, implementation

Este artigo tem por objetivo apresentar os
principais elementos que caracterizam o
processo de implantação e de expansão
da psicanálise ditada pelas normas da Inter-
national Psychoanalytical Association (IPA) em
território paulista. Por implantação situ-
amos o tempo cronológico que permitiu
a estruturação do conjunto de dispositi-
vos capazes de viabilizar essa prática, que
situamos entre 1920 e 1969. Esse proces-
so supõe uma periodização que leva em
consideração as diferentes problemáticas
que a delineiam e que, inspirada nos pres-

supostos estabelecidos tanto por Michel
Foucault (1969) quanto por Elisabeth
Roudinesco (1994), foi estabelecida a par-
tir dos acontecimentos que reagrupam e
caracterizam momentos de ruptura e
modificações estratégicas, tanto na forma
de conceber quanto na de praticar a psi-
canálise. Assim compreendemos a im-
plantação em três etapas:
1) A recepção das idéias freudianas (1920-
1937);
2) A formação da primeira geração e as
principais vias de implantação (1938-1950);
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3) A institucionalização sob a égide da
IPA (1951-1969).
A partir da década de 1970, pode-se dizer
que o processo de implantação foi con-
cluído e que se inaugura uma nova etapa,
agora de expansão, da história do movi-
mento psicanalítico paulista que chama-
remos aqui de “a verdadeira psicanálise”
e que, a grosso modo, vai até o final dos
anos 1980.

I – A recepção das idéias freudianas
O primeiro período vai da publicação do
livro de Franco da Rocha, Pansexualismo
na doutrina de Freud, em 1920, (o primei-
ro livro brasileiro sobre a psicanálise), até
o início das primeiras análises didáticas
após a chegada da primeira analista dida-
ta, Adelheid Koch, em 1937.
As condições que permitiram a predomi-
nância da difusão da psicanálise pela via
cultural estão relacionadas ao quadro de
desenvolvimento urbano. São Paulo é
nessa época a nova metrópole emergen-
te do país. Impulsionada pelo sucesso da
economia exportadora do café, ela é a ci-
dade brasileira que mais se beneficia com
a expansão industrial provocada pela Re-
volução científica e tecnológica, dos anos
1870, na Europa. A cidade apresenta um
crescimento econômico excepcional, se-
guido de um extraordinário desenvolvi-
mento tecnológico, artístico e cultural.
Classificada como a 11a cidade brasileira
no primeiro recenseamento nacional de
1872, em 1920, ela ocupa a segunda posi-
ção, atrás da capital, Rio de Janeiro. Exce-
to uma pequena elite originária do meio
rural e composta de famílias de grandes
fazendeiros, industriais e banqueiros, re-
centemente enriquecidos, essa população
originária do êxodo rural ou da imigração

é composta principalmente de trabalha-
dores pobres, submetidos a trabalhos
temporários e, vivendo à margem de toda
e qualquer regulamentação.
Mas, a despeito do crescimento econômi-
co, a cidade enfrenta graves problemas
de gestão e infra-estrutura, já se apresen-
tando nesse época como um verdadeiro
caos urbano. Entre outros, ela não dispõe
de meios para acolher essa população
que chega de toda parte e se instala como
pode. Como lembra Nicolau Sevcenko, os
efeitos desse crescimento acelerado e vio-
lento punham em causa a própria “iden-
tidade da cidade”, e ele completa:

Afinal, São Paulo não era uma cidade nem de

negros, nem de brancos e nem de mestiços;

nem de estrangeiros e nem de brasileiros; nem

americana, nem européia, nem nativa; nem era

industrial, apesar do volume crescente das fá-

bricas, nem entreposto agrícola, apesar da im-

portância crucial do café; não era tropical, nem

subtropical; não era ainda moderna, mas já

não tinha passado. Essa cidade que brotou sú-

bita e inexplicavelmente, como um colossal co-

gumelo depois da chuva, era um enigma para

seus próprios habitantes, perplexos, tentando

entendê-los como podiam, enquanto lutavam

para não serem devorados. (Sevcenko, 1992, p. 31)

Nessa época, a problemática urbana en-
volvia um certo número de questões que
exigiam respostas não somente no que
diz respeito a problemas concretos de
infra-estrutura, saúde, educação, mas
também no terreno da subjetividade.
Como viver numa cidade em constante es-
tado de transformação? Como conciliar
os códigos de vida arcaico, aos apelos da
vida moderna? Entre as numerosas ques-
tões a enfrentar, muitas diziam respeito à
efervescência da problemática familiar
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provocada pela crise do modelo patriar-
cal rural, ao enfraquecimento do discur-
so masculino e, em particular, a emergên-
cia de uma nova identidade feminina, as-
sim como o surgimento de novos padrões
e formas de vida citadina provocados
pelo progresso e modernização.1

Em resumo, esse processo de urbaniza-
ção, violento, brutal e rápido, havia pro-
duzido na vida cotidiana desses novos ci-
tadinos, como lembra Sevcenko, um clima
de tensão, angústia e indefinição que em
muito favoreceu a difusão da psicanálise.
Durante os anos 1920, a terminologia
freudiana circula na imprensa e, não
raro, serve para explicar comportamen-
tos e atitudes consideradas inusitadas
quando não condenáveis, sobretudo em
se tratando de sexualidade. O interesse é
tal que ao longo dos anos 1930, serão tra-
duzidos mais de cinqüenta textos de
Freud, além de autores freudianos aos
quais se acrescentam ainda numerosos
artigos e livros de autores brasileiros,

como Arthur Ramos, Medeiros de Albu-
querque e Gastão Pereira da Silva, incluin-
do na lista ainda diversos textos de vulga-
rização que conhecem um grande suces-
so.2 Além disso, a temática freudiana pelo
viés da psicologia vai ressonar na literatu-
ra por meio do movimento modernista
(cf. Oliveira, 1999, p. 79-96), na medicina
social e no discurso pedagógico.3

No que diz respeito à pratica psiquiátrica,
ainda que o primeiro livro brasileiro so-
bre psicanálise tenha sido escrito por um
alienista, Franco da Rocha, cabe lembrar
que se trata de um higienista da sua épo-
ca, marcado pelas teses organicistas e,
em particular, pelas de desvio de com-
portamento tanto físico como psíquico
ou moral, e pelos métodos de classifica-
ção das doenças mentais de Kraepelin.
Ele está acostumado a misturar e experi-
mentar todas as tendências e correntes
em voga, sem que isso represente um
problema de ordem epistemológica. A
psicanálise é assim um método entre ou-

1> Sobre a temática do gênero nas primeiras décadas da República, ver Monica Schpun (1997), Marina

Maluf e Maria Lúcia Mott (1998) e Susan K. Besse (1999).

2> No que diz respeito às traduções de Freud em língua portuguesa, a primeira data de 1931. Trata-se de

Cinco lições de psicanálise  traduzido por José Vicente Barbosa Corrêa e Durval Marcondes. Ela foi prece-

dida de uma tentativa malograda de tradução desse mesmo texto, em 1925, por Iago Pimentel para a pu-

blicação A Revista, dirigida por um grupo de jovens intelectuais e escritores de Belo Horizonte próximo dos

modernistas paulistas, tais como Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava e Godofredo Rangel. Em

seguida, durante os anos 1930, um grupo de médicos cariocas, Elias Davidovich, Odilon Gallotti, Moisés

Gikovate e Julio Porto-Carrero traduz 52 títulos reagrupados em 7 volumes publicados pela Editora Guana-

bara, Waissman-Koogan. Além dessa coleção, constam ainda quatro outros volumes publicados por ou-

tras editoras, todas do Rio de Janeiro.

3> Durante essa época, o pensamento psicológico como um todo encontra grande aceitação em certas

correntes pedagógicas que fundam a Associação Brasileira de Educação (ABE). Mas não só, ele influencia

tanto textos universitários como exóticos passando por fenômenos paranormais e aspectos da medicina

moderna. Sevcenko lembra, entre outros, o sucesso de conferências como a do professor Waclaw Radecki,

da Faculdade de Psicologia de Varsóvia e diretor do Laboratório de Psicologia da Colônia de Engenho de

Dentro, recentemente criada no Rio de Janeiro sobre os “métodos psicanalíticos em psicologia”, abertos

ao público em 1923. Ou ainda o popular “Curso de médico psiquista” por correspondência e endereçado

“às pessoas mais ou menos já práticas ou instruídas” (Sevcenko, 1992, p. 227-8).
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tros, e do qual ele passa a se dedicar ape-
nas no final da sua vida profissional. Em
1923, enquanto delega a direção do Ju-
query a seu discípulo mais próximo, An-
tonio Carlos Pacheco e Silva, sem aban-
donar totalmente a cena, Rocha estimula
um outro jovem estudante em medicina,
Durval Marcondes, a continuar suas pes-
quisas psicanalíticas. Os dois herdeiros do
pai fundador da psiquiatria paulista vão
se distinguir como rivais. O primeiro, or-
ganicista e mais interessado pelos pressu-
postos da psicologia experimental, reina-
rá durante os próximos quarenta anos
como o introdutor da prática medicaliza-
da e dos dispositivos que possibilitaram à
psiquiatria se tornar uma disciplina autô-

noma em território paulista. Ao passo que
o segundo, começa sua carreira como
médico da saúde pública, e será o funda-
dor do movimento psicanalítico e da psi-
cologia clínica em São Paulo.
Seu percurso começa em meados dos
anos 1920. Nessa época, recém-formado,
Durval Marcondes, integra o corpo de
médicos higienistas em sua nova versão
preventiva e educativa inaugurada por
Geraldo de Paula Souza, por ocasião da
Reforma Sanitária Estadual.4  Entre 1926,
data da publicação do seu primeiro traba-
lho inspirado das teses freudianas,5 e de-
zembro 1937, quando começa a formação
didática da primeira geração de analistas,
ele tenta, em diferentes ocasiões, impor

4> Geraldo de Paula Souza, então representante da Fundação Rockefeller e diretor do Serviço Sanitário

do Estado de São Paulo, realiza a Reforma Sanitária do Estado de São Paulo. Aprovada pelo decreto 3.867

de 11 de julho de 1925, ela representa uma ruptura na concepção das práticas sanitárias na medida em

que transfere a Saúde pública do domínio da polícia para o da Educação (Merhy, 1987). Com efeito, carac-

terizada por uma prática de controle policial e por normas de higiene e campanhas de combate às doen-

ças infecciosas, segundo o modelo bacteriológico de Pasteur, doravante a Saúde pública tem como divisa:

“A Educação Sanitária e a formação da Consciência sanitária” (Paula Souza, 1927). Defensor da medicina

social de base profilática inspirada do modelo americano, Paula Souza propõe a criação de Centros per-

manentes de Saúde como territórios de manifestações educativas, a integração desse serviço à Faculda-

de de Medicina e a formação de novos profissionais de Saúde pública, assim como um trabalho interdis-

ciplinar envolvendo médicos, enfermeiros e educadores (Ibid.). Desde então, o Instituto de Higiene de São

Paulo, embrião da futura Faculdade de Saúde Publica, abre suas portas a diferentes experiências como,

por exemplo, a criação de um grupo de estudos, em 1926, sobre a psicologia aplicada, do qual, lembra

Antunes, participam “médicos, educadores e engenheiros”, e cujos “estudos realizados versaram sobre a

Psicologia do Trabalho” (Antunes, 1999, p. 55). Aliás, essa mesma orientação é adotada pela Liga Paulista

de Higiene Mental, criada nessa mesma data por Antonio Carlos Pacheco e Silva.

5> Intitulado O simbolismo estético na literatura. Ensaio de uma orientação para a crítica literária baseada

nos conhecimentos fornecidos pela psycho-analyse, trata-se de um trabalho apresentado, sem sucesso,

no concurso para a cadeira de literatura de um Liceu do Estado sobre a importância do pensamento sim-

bólico na literatura, onde ele analisa sua contribuição à estética literária (Marcondes, 1926). O estudo é

enviado a Freud que, como de costume, responde agradecendo o interesse. Vale lembrar que, além de

Marcondes, Freud se corresponde também com outros brasileiros e em particular com o psicanalista ca-

rioca, Júlio Porto-Carrero e recebe a visita do psiquiatra carioca Belford Roxo, de passagem por Viena em

1926. Além disso, nessa mesma época, o paulista Osório Cesar envia seu texto A arte primitiva dos aliena-

dos: memórias do Hospital do Juquery, em francês. Cabe ainda assinalar que contrariamente à lenda di-

fundida pelo próprio Marcondes, apesar de dominar a língua espanhola, Freud nunca pôde ler um texto

em português (Sobre o assunto ver Jones, 1990, p. 523).
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os resultados positivos da psicanálise e
introduzir seu ensino na Universidade, em
particular no momento de fundação da
Universidade de São Paulo, em 1934. Mar-
condes tenta igualmente difundi-la entre
os pedagogos, os professores, os intelec-
tuais e os médicos. Membro da Associa-
ção Paulista de Medicina fundada em
1931, entre outros ele faz conferências,
publica artigos na imprensa diária e espe-
cializada e contata autoridades locais e
personalidades do movimento psicanalí-
tico de Viena e Nova Iorque.
No que diz respeito à implantação, a pri-
meira tentativa de reunir pessoas interes-
sadas no tema data de 1927. Apoiado por
Franco da Rocha e personalidades da
vida intelectual e cultural paulista, ele
funda a Sociedade Brasileira de Psychana-
lyse e, seis meses mais tarde, a Revista
Brasileira de Psychanalyse (RBP). Entre os
primeiros adeptos estão intelectuais pro-
gressistas, fundadores da Associação Bra-
sileira de Educação (ABE), como Raul Bri-
quet, Lourenço Filho (futuros signatários
do movimento escolanovista), que inte-
gram a primeira diretoria da ABP, além de
Renato Jardim que participa da Comissão
de Redação da RBP. No entanto, passada
a euforia inicial, os contatos estabelecidos
se revelam frágeis e ineficazes. Resultado,
a revista não passa do primeiro número,
e os pedagogos, além de retirar o apoio,
passam a tecer severas críticas à doutri-
na, fazendo com que a Sociedade, sem
adeptos, acabe por se dissolver. Uma das
razões desse fracasso pode ser imputada
ao fato que, durante essa época, a psica-
nálise é sobretudo associada a um saber
sobre a sexualidade infantil, e se encon-
tra no centro de um polêmico debate so-
bre a introdução do ensino de educação

sexual nas escolas primárias que divide as
opiniões das principais autoridades (cf.
Oliveira, 2002). Assim, amplamente co-
nhecida e difundida como doutrina pan-
sexualista, a começar pelo próprio Fran-
co da Rocha, os ataques à psicanálise não
tardam. É o caso, entre outros, da Igreja
que, seguindo as posições do Vaticano,
em 1929, por intermédio de Alceu Amoro-
so Lima, publica sob o pseudônimo de
Tristão de Athaide, um opúsculo intitula-
do, “Freud”. Nesse livro, após passar em
revista as diferentes correntes filosóficas,
segundo ele, representativas do individua-
lismo e do materialismo que dominam
nossa época, Nietzsche, Marx et Freud,
Amoroso Lima afirma:

O caso-Freud indica bem vivamente como o

mundo moderno é sinceramente materialista.

Nenhum pensador contemporâneo ousou ex-

por, com tanta audácia, as teorias mais repug-

nantes ao que havia de mais delicado, de mais

intangível na alma dos homens: a pureza do

sentimento filial e o respeito pela inocência

infantil. Freud ousou. (Tristão de Athaide, 1929, p. 33)

Pode-se concluir assim que, durante essa
primeira fase, a psicanálise circula em
território paulista sem se constituir como
movimento; mas como um saber inscrito
na concepção da medicina higienista e,
sobretudo, como saber sobre a sexualida-
de infantil, ou ainda como visão de mundo.

II. A formação da primeira geração
e as principais vias de implantação
(1938-1950)
O segundo período começa com as pri-
meiras análises didáticas, em dezembro
de 1937, após a chegada ao Brasil da psi-
canalista Adelheid Koch. Acontecimento
fundador da prática psicanalítica brasilei-
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ra regida pelas regras internacionais, ele
provoca uma ruptura na forma como até
então ela era praticada para introduzi-la
no campo institucional que lhe é próprio
e, ao mesmo tempo, permite que seja re-
conhecida como instituição afiliada à IPA.
Judia, berlinense, médica e recentemente
formada pelo Instituto de psicanálise de
Berlim, Adelheid Koch chega ao Brasil fu-
gindo do nazismo e por indicação de Er-
nest Jones, então presidente da IPA, e res-
ponsável pela adoção da política que fi-
cou conhecida como de “salvamento da
psicanálise”.6  Acolhida, graças a relações
pessoais, por membros da comunidade
judaica instalada na cidade, a família Koch
chega num país que alguns dias antes ha-
via extraditado e entregue à Gestapo uma
outra judia-alemã, militante do Partido
Comunista, Olga Benário, e que um ano
mais tarde conheceria o Golpe de Estado
que assegurou a permanência de Vargas
no poder e instalou, entre 1937 e 1945, um
regime totalitário, centralizado, naciona-
lista e baseado na ideologia da Seguran-
ça Nacional.
Alheia aos acontecimentos políticos da
esfera nacional, Koch estabelece contato
com Marcondes somente em meados de
1937 e, apesar da sua falta de experiência,
se torna, em dezembro deste mesmo ano,
a primeira e única analista didata da Amé-
rica Latina autorizada pela IPA a formar
psicanalistas. Cabe ao casal Koch/Mar-
condes a responsabilidade de implantar a
psicanálise em solo paulista. Recrutados

entre os conhecidos de Durval Marcondes,
essa primeira geração é formada por mé-
dicos e não-médicos, aliás, nenhum diploma
universitário era exigido nessa época.7

Além de reunir um grupo heterogêneo e
das relações pessoais de Marcondes, a
primeira geração conta com a adesão de
Nabantino Ramos, que poderíamos cha-
mar e, sem exagero, de “mecenas da cau-
sa psicanalítica”. Diretor, entre 1943 e
1962, do potente conglomerado jornalís-
tico Folha da Manhã, que publica o jornal
Folha de S. Paulo, é graças a ele que a psi-
canálise conhece uma grande difusão na
imprensa. Vale citar o programa radiofô-
nico Nosso Mundo Mental, apresentado
por Virgínia Bicudo na Rádio Excelsior ou
ainda uma série de artigos publicados na
imprensa em 1954, assim como a cobertu-
ra dada à campanha pela criação da Clí-
nica psicológica da Universidade de São
Paulo, no começo da década de 1960.
Além da formação de analistas, durante
esse período, três vias se abrem à psica-
nálise: o Serviço de Higiene Mental Esco-
lar, o ensino universitário nas Ciências
Humanas e, a algumas experiências isola-
das praticadas no Hospital do Juquery.
No que diz respeito à primeira, trata-se de
um trabalho desenvolvido na Seção de
Saúde Mental Escolar vinculada à Secre-
taria Estadual de Educação de São Paulo.
Nomeado diretor desse serviço na oca-
sião da Reforma do Sistema de Assistên-
cia médico-pedagógica, dirigida pelo Mi-
nistério de Saúde pública da ditadura Var-

6> Ver ASSOCIATION INTERNATIONALE D’HISTOIRE DE LA PSYCHANALYSE, Ici, la vie continue d’une manière

surprenante… Contribution à l’histoire de la psychanalyse en Allemagne.

7> São formados no divã de Koch: Durval Marcondes, Flávio Dias, Darcy Uchôa, Henrique Mendes, Virgínia

Bicudo, Frank Philips e Nabantino Ramos e, mais tarde, Henrique Mendes, Lygia Alcântara Amaral, Isaías

Melsohn, Mário Yahn e Margareth Gill.
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gas, Marcondes funda, em dezembro de
1938, a Clínica de Orientação infantil e o
posto de “visitadora psiquiátrica”, inaugu-
rando assim o primeiro espaço de forma-
ção e prática institucional destinado à
psicoterapia infantil. Dessa experiência –
praticada por professoras primárias com
formação em Saúde Pública, e submetidas
a uma formação especial acrescida de su-
pervisão com Durval Marcondes – são coop-
tadas as futuras analistas Virgínia Bicudo,
Lygia Alcântara Amaral e Judith Andreuc-
ci. É interessante lembrar que essa fren-
te de trabalho, que toma em consideração
o sofrimento e os laços afetivos familiares
da “criança problema”, e tem como pressu-
posto a investigação da história familiar,
do modo de vida e das práticas sociais de
cada indivíduo que participa do universo
psíquico da criança, se desenvolve até
meados da década de 1970.
Quanto ao ensino da psicanálise na Uni-
versidade, ele foi inicialmente introduzido
na Escola Livre de Sociologia e Política de
São Paulo, a ELSP-SP, em 1939, no curso de
graduação de Sociologia, sob a responsa-
bilidade de Durval Marcondes tendo
como assistente Adelheid Koch, rapida-
mente substituída por Virgínia Bicudo.
Nele, a psicanálise é ensinada como ins-

trumento de compreensão dos fenôme-
nos sociais, e método que visa melhorar
as condições de ajustamento psíquico
dos indivíduos.8 Desde então, integrando
a formação dos sociólogos da Escola de
Sociologia e Política, até os anos 1970,
essa disciplina foi controlada por mem-
bros da SBPSP, Oscar Resende de Lima,
José Collarile, Virgílio Basan e Armando
Ferrari. Mas nem só de IPA vive a psicaná-
lise. Além da ESP, no começo dos anos
1940, a temática freudiana é igualmente
introduzida no programa de curso dos
alunos da Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras da Universidade de São Pau-
lo, por iniciativa de Roger Bastide e Jean
Maugüe. O que dá uma dimensão da difu-
são desse saber no meio intelectual e uni-
versitário local.
Um terceiro território aberto à psicanáli-
se, desde os anos 1930, é do Hospital do
Juquery. Influenciados pelo sucesso da
medicina psicossomática, os primeiros psi-
quiatras a aderir à psicanálise a praticam
como método que eles adaptam ao trata-
mento de certas neuroses, ao mesmo tempo
que aplicam técnicas medicamentosas,
como choque elétrico, malarioterapia e in-
sulinoterapia. Destacam-se principalmente
Paulo Lentino, Darcy Uchoa e Mário Yahn.9

8> Ao longo dos anos 1940, a bibliografia adotada entre as obras freudianas ditas sociológicas, procurava

destacar a problemática cultural para dar conta da origem do laço social e do percurso que introduz o in-

divíduo no grupo e na história coletiva. Além da disciplina ministrada por Marcondes, a leitura de certos

textos de Freud, assim como de autores freudianos serão também recomendadas nas disciplinas de Edu-

cação Nacional, sob a responsabilidade de Raul Briquet nessa mesma formação.

9> Em formação analítica com Adelheid Koch, paralelamente Mário Yahn, então diretor do 50 Pavilhão

feminino, forma toda uma geração de futuros psiquiatras  ensinando-lhes a observar, escutar, diagnosti-

car e acompanhar tanto pelo método psicanalítico como por meios medicamentosos pacientes apresen-

tando perturbações graves. Essa mesma orientação, ele vai desenvolver em suas clínicas privadas. Insti-

tuto Aché e Clínica Bela Vista. Quanto a Paulo Lentino, ele desenvolve uma clínica que procura adaptar os

métodos do dissidente e fundador da psicologia individual, Alfred Adler, aos de Freud. Nos anos 1940, ele
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Voltando à formação ipeista, em 1946, o
grupo formado por Koch obtém o reco-
nhecimento como study group. É o primei-
ro passo em direção ao reconhecimento
oficial, como Sociedade afiliada à IPA, ob-
tida em 1951. Como assinala Claude Girard,
nessa época, Londres é “território de es-
plendor da psicanálise” (Girard, 1982, p.
313). Com o fim da guerra, a IPA entra
numa nova fase de estruturação e cons-
trução de novas estratégias de expansão.
Um quarto da comunidade freudiana
emigrou para a Grã-Bretanha, três quar-
tos para os Estados Unidos e uma ínfima
minoria para a América Latina (Argentina
e Brasil). Segundo Roudinesco e Plon,
essa imigração teve três conseqüências: o
reforço do poder burocrático da IPA; a
fragmentação do freudismo clássico em
diversas correntes (com rachas); e o fim
da supremacia da língua alemã em bene-
fício da língua inglesa (Roudinesco, Plon,
1997, p. 343-44). O que não impede que,
apesar das múltiplas experiências clínicas,
a Sociedade britânica (BPS), assim como o
Instituto de Formação, vivam atravessa-
dos por divergências internas e divididos
em três tendências: kleinianos, annafreu-
dianos e independentes. Este último con-
ta com Edward Glover, Donald W. Winnicott
e Melitta Schmidelberg, filha de Melanie
Klein. As divergências são reguladas em

1946, com a adoção de uma política de com-
promisso, e a instalação de dois tipos de
formação: uma mais importante, reagru-
pando os kleinianos e os Independentes;
e uma outra agrupando os annafreudia-
nos (Roudinesco, Plon, 1997, p. 405).
Distanciados das mudanças em curso na
geopolítica do movimento psicanalítico
ipeista, a primeira geração de analistas pau-
listas se forma lendo os textos de Freud, a
partir das obras completas em espanhol
ou inglês, assim como de outros fundado-
res do movimento psicanalítico vienense
e berlinense de orientação ortodoxa, em
espanhol e francês. Koch e Marcondes ten-
tam implantar uma comunidade analítica
estruturada segundo o modelo familiar,
mas já encarnam os herdeiros do pai mor-
to, Freud. Ainda que interessados pelas
teses de Melanie Klein, desde o começo
da década de 1950, a adesão do grupo
paulista ao kleinismo ocorre de fato no co-
meço dos anos 1960, após uma série de
idas e vindas de psicanalistas brasileiros a Lon-
dres. O primeiro é Frank Philips, em
1948.10

III. A institucionalização sob a égide
da IPA (1951-1969)
O terceiro período é o da expansão da
psicanálise e da constituição do monopó-
lio de formação e prática psicanalítica

reúne um grupo basicamente de médicos estagiários do Juquery. Contrário às regras de formação da IPA

que considera cara e longa, ele oferece aos seus discípulos uma formação teórica e supervisão de casos,

abrindo assim um outro pólo de formação paralelo ao de Koch/Marcondes. Muitos participam desse gru-

po antes de integrar a SBPSP, tais como Otávio Salles, Roberto Azevedo, Cléo Lichenchstein e Laertes Fer-

rão.

10> Philips se torna didata da Sociedade Paulista em 1946. Dois anos mais tarde,  instala-se em Londres

retomando sua análise desta vez com Melanie Klein (1948-1954) e, em seguida, com Wilfred Bion (1954-

1961). Radicado nessa cidade até 1969, ele se torna membro associado da Sociedade britânica apenas em

1953.
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pela Sociedade Brasileira de São Paulo,
SBPSP segundo as normas da IPA.
No plano nacional, o movimento psicana-
lítico se implanta num contexto de ex-
pansão econômica, efervescência social e
cultural e de crise política, que culmina
com o golpe de Estado em 1964, e a ins-
tauração da ditadura militar, assim como
da estruturação dos dispositivos militares
e paramilitares de repressão aos oposito-
res do regime a partir de 1968.
De uma maneira geral, a vida institucional
se caracteriza pela definição das referên-
cias teóricas e das experiências clínicas, e
pela delimitação das estruturas de forma-
ção e poder, principalmente a partir da
criação do Instituto de Psicanálise em
1961. Além da formação, a psicanálise se
expande também no meio universitário,
participando, como disciplina autônoma,
e desde a origem dos primeiros cursos de
Psicologia e, na década de 1960, nas Fa-
culdades de Medicina.11

Mas em 1951, uma vez obtido o reconhe-
cimento internacional para o grupo pau-
lista, resta ainda um longo percurso. Tra-
ta-se antes de tudo de sair de uma certa
“marginalidade” e “isolamento”, e obter o

reconhecimento local como saber e prá-
tica autônomos. Duas gerações de analis-
tas, majoritariamente médicos, são forma-
das ao longo desse período, ao passo que
aumenta de forma considerável a deman-
da de formação e de tratamento. A SBP

de SP é a única instituição paulista de for-
mação de psicanalistas a responder a essa
demanda, ainda que de forma precária e
se ressentindo de estruturas adequadas.
Por outro lado, o crescimento do interes-
se pela psicanálise, devido em grande par-
te ao sucesso da medicina psicossomáti-
ca, mas também ao reconhecimento in-
ternacional do grupo psicanalítico paulis-
ta, faz emergir a problemática do exercí-
cio legal da profissão e da formação. O
ponto forte do debate é o 10 Congresso
Latino-americano de Saúde Mental.12  A
psicanálise faz parte do programa com
uma sessão plenária e uma mesa-redon-
da, além de uma participação importan-
te na de Medicina psicossomática. Esta te-
ria sido a sua entrada triunfal no meio
psiquiátrico controlado por Pacheco e
Silva, se as intervenções virulentas das
principais personalidades do movimento
psiquiátrico brasileiro, principalmente as

11> No que diz respeito à psicologia, a formação universitária de psicólogos clínicos tem início em 1954 na

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, com a criação do curso de espe-

cialização em Psicologia clínica, em dois anos. Na ocasião, Durval Marcondes assume a cadeira da Clínica,

como professor convidado. Essa formação é precedida de uma outra oferecida pela Faculdade de Filoso-

fia Sedes Sapientiae, sob a batuta de Madre Cristina, que desde então oferece em território paulista uma

via de expansão a outras correntes psicoterapêuticas. Quanto aos cursos de medicina, a psicanálise é

introduzida em 1964 na Escola Paulista de Medicina por Darcy Uchôa e na Santa Casa de Misericórdia, na

disciplina de psicologia médica, por Virgínia Bicudo.

12> Organizado para a comemoração do quarto centenário da fundação da cidade de São Paulo, em 1954,

o Congresso é presidido por Pacheco e Silva e Durval Marcondes, como vice-presidente. O evento é patro-

cinado por 18 associações médicas, psiquiátricas e de psicologia nacionais e internacionais, além da SBP

de SP, e reúne 466 inscritos vindos dos mais importantes centros urbanos do país, mas também dos Esta-

dos Unidos, de Portugal, do Panamá, da Espanha, da Argentina, da Venezuela, da Colômbia, do Uruguai,

do Chile, do Paraguai e do Peru. Entre as principais personalidades do movimento psicanalítico, além dos

paulistas, participam os argentinos Celes E. Cárcamo, Angel Garma, David Libermann, Enrique Pichon-Ri-

vière e Arnaldo Rascowsky e, os cariocas Werner Kemper, Danilo Perestrello e Alcyon Baer (Anais do Primeiro

Congresso Latino-Americano de Saúde Mental, 1954).
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afiliadas a correntes organicistas, não ti-
vessem lançado o debate atacando, de
um lado, as regras da IPA consideradas
“intromissão estrangeira” – pelo viés que
o nacionalismo dos anos 1950 exigia – e,
de outro lado, a “análise leiga”, igualmen-
te exigida pelo mercado de trabalho. Mais
ainda, no fechamento dos trabalhos os
psicanalistas são surpreendidos pela
aprovação de uma Moção proposta por
Maurício de Medeiros (RJ) e Nelson Pires
(BA), propondo a legalização da profissão
no campo da medicina e condenando a
análise leiga.13

Transformada em caso jurídico, a respos-
ta dos psicanalistas paulistas virá um ano
mais tarde. Em nome da Associação Pau-
lista de Medicina, onde possui excelentes
entradas, Marcondes envia ao Serviço de
Fiscalização do Exercício Profissional, o
seu Parecer sobre o exercício da psicote-
rapia por psicólogos clínicos e psicanalis-
tas não formados em medicina (Marcon-
des, 1955). Após justificar a pertinência da
análise leiga sobretudo por razões de
mercado de trabalho que, segundo ele, é
suficientemente grande para todos, ele
propõe a criação de uma categoria pro-
fissional de natureza paramédica com a
finalidade de contribuir de forma preven-
tiva ao bom funcionamento da persona-
lidade. Essa profissão de psicoterapeuta
pode, segundo ele, ser exercida por psi-
cólogos clínicos e psicanalistas não médi-

cos, desde que formados por Sociedades
afiliadas à IPA e trabalhando sob o con-
trole do médico (Marcondes, 1955).
Então, Marcondes não só inverte a situa-
ção mas reivindica a legitimidade freudia-
na da IPA com o objetivo de obter o con-
trole da formação de analistas. Entre a
medicina e a psicologia, mas concebida
como saber e prática autônomos, temos
aqui, e pela primeira vez, um esboço de
definição e uma proposição de legaliza-
ção da profissão de psicanalistas no Bra-
sil. Outras proposições virão ao longo da
década de 1970 e mais recentemente por
iniciativa de um grupo de evangélicos,14

sem que a questão seja regulamentada.
Aliás ainda hoje, as posições são divididas
no interior mesmo das Sociedades filiadas
à IPA. Entre as Sociedades brasileiras, até
o começo da década de 1980, somente a
SBPSP aceitava membros não médicos. Por
outro lado, até hoje, os psicanalistas pau-
listas, ditos leigos, nunca tiveram que res-
ponder na justiça por prática ilegal da
medicina.
Para além da questão jurídica, nesse pe-
ríodo à formação dos analistas se carac-
teriza, de um lado, pela sua adequação às
normas ipeistas e, de outro, pela defini-
ção das linhas teóricas e práticas dos fu-
turos didatas. No que diz respeito à pri-
meira, lembremos que, até 1950, Adelheid
Koch é a única didata em São Paulo, e é
somente nessa data que finalmente che-

13>  Acusados de charlatões, durante um bom tempo os psicanalistas não-médicos exercem com medo

de responder na justiça por prática ilegal da medicina. O temor não é sem fundamento, em setembro de

1955, o consultório de Werner Kemper no Rio de Janeiro é invadido pela polícia e ele, assim como sua pa-

ciente, são conduzidos à delegacia de polícia.

14> Projeto de Lei n0 3944/00, de 13 de dezembro de 2000 do deputado e pastor evangélico Eber Silva e

sustentado pela Sociedade Psicanalítica Ortodoxa Brasileira (SPOB). O projeto foi rejeitado em 10 de no-

vembro de 2001.
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ga o segundo didata, Théon Spanudis.15 Com
um contrato assinado, e o compromisso
de formar os novos candidatos, seu cur-
rículo é convincente. Membro da Socie-
dade vienense desde 1942, ele fez sua for-
mação analítica com August Aichhorn e
Otto Fleischman e, participou da recons-
trução da Sociedade Psicanalítica de Vie-
na em 1946. Além disso, Spanudis é reco-
mendado por Grete L. Libring, que ocupa
na época o posto de secretária da IPA. Tan-
to por sua formação em medicina quanto
por sua experiência com delinqüentes
herdada de sua filiação a Aichhorn, mas
também pela sua concepção da psicaná-
lise como ciência entre a biologia e a psi-
cologia, ele vai formar principalmente os
candidatos médicos e, em particular, os
que trabalham no Hospital do Juquery,
dos quais alguns, por sexismo, se recusa-
vam a se deitar no divã Koch. Convém lem-
brar que se trata de uma mulher tentan-
do se impor num universo eminentemente
masculino, o da medicina.
Contrastando com o trabalho de 13 anos
de Adelheid Koch no Brasil, o sucesso da
clínica de Spanudis entre os psiquiatras é
imediato, fazendo com que rapidamente
ele passe a “recusar” pacientes e, segun-
do Haim Grüspun, por razões financeiras.

Fomos procurar um dos grandes psicanalistas

da época, vindo da Europa para formar psica-

nalistas. Mostramos honestamente o que ga-

nhávamos, propondo pagar até setenta e cinco

por cento do ganho, ficar com algo para o sus-

tento e deitar no divã, e fomos rejeitados pelo

pouco que isto significava em dinheiro. A fra-

se foi mais ou menos esta: “Cresça e apareça”.

(Grünspun, 1980, p. 63-4)

Mas, apesar da celebridade e da rentabi-
lidade imediata dessa clínica, em 1956,
Spanudis abandona seu trabalho para se
dedicar exclusivamente à atividade de crí-
tico de arte. Essa decisão é tomada após
uma internação em clínica psiquiátrica,
onde é diagnosticado como esquizofrêni-
co. A ela deve-se levar em conta também
o seu homossexualismo assumido e con-
trário às normas da IPA, que não somen-
te considera uma perversão mas proíbe
homossexuais entre os seus afiliados.
Acontecimento traumático, a demissão
de Spanudis suscita no entanto a neces-
sidade de formar novos didatas. Dora-
vante eles serão recrutados no próprio
grupo formado por Virgínia Bicudo, Dar-
cy Uchôa, Margareth Gill, seguidos de Ly-
gia Amaral, Isaías Melshon e Henrique
Schlomann. Esses novos mestres são for-
mados por influência direta ou indireta
da escola kleiniana e, em particular, por
Frank Philips assim como através de idas
e vindas a Londres. Um percurso que
consiste também em uma reanálise e/ou
supervisão também com, Wilfred Bion,
Hebert Rosenfeld, Hanna Segal, entre ou-
tros, e estágios nas clínicas londrinas e
seminários do Instituto. Quanto a Philips,
ele vem diversas vezes ao Brasil, onde faz
conferências e supervisão. Raros são os
analistas que escapam a esse percurso,
principalmente a partir dos anos 1960,
quando o ensino passa a ser ditado pelo
Instituto e seu Comitê de Ensino. Conce-
bido e dirigido por Virgínia Bicudo, ele é
inspirado no modelo da Sociedade lon-
drina, que ela conhece bem por ter vivi-
do entre 1955 e 1959. Desde então, Bicudo

15> Théon Spanudis nasceu em Smirna em 1915. De origem grega, ele se instala em Viena nos anos 1930,

onde, como seu avô e seu pai, ele faz seus estudos de medicina.
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exerce um papel crucial no movimento
psicanalítico paulista fazendo sombra à
pioneira Adelheid Koch. Entre 1963 e
1975, ela dirige o Instituto e o Comitê de
ensino que elege seus membros entre os
didatas. Despojada, carismática e dinâmi-
ca, ela cria diversos dispositivos que per-
mitem a concretização do trabalho de
implantação do movimento psicanalítico
paulista. Entre outros Virgínia Bicudo
funda os orgãos de divulgação, tais como
o Jornal de Psicanálise e participa ativa-
mente da criação da Revista Brasileira
de Psicanálise, além de mobilizar os alu-
nos e membros para a construção da
nova sede, indicar às editoras a tradução
de textos de psicanalistas kleinianos e
bionianos, participar de congressos e es-
timular a vinda de analistas estrangei-
ros.16  E, a partir de 1970, ela vai mesmo
exportar sua experiência e fundar o gru-
po de Brasília, dando impulso às chama-
das “análises condensadas” (em geral,
isso significa as quatro sessões obrigató-

rias concentradas em dois dias).
Apesar dos critérios burocráticos de for-
mação instaurados segundo o modelo da
IPA de quatro ou cinco sessões por sema-
na de análise didática, com uma duração
mínima de quatro anos seguido de duas
análises de supervisão além do curso teó-
rico – organizado segundo o modelo es-
colar, e obedecendo a critérios pedagógi-
cos que inclui avaliações, notas e até “di-
ploma” –, a demanda de formação não
cessa de aumentar, assim como o prestí-
gio do Instituto que reina sozinho sem ne-
nhuma instituição concorrente para lhe
fazer face.17

E quanto mais a instituição cresce, mais o
poder se centraliza e verticaliza, e mais a
importância do analista didata e da Co-
missão de Ensino aumentam gerando
conflitos e tensões. Em 1969, enquanto o
número de candidatos inscritos no Insti-
tuto resvala a casa dos 60, o de didatas
permanece praticamente imutável em re-
lação a 1961.18  Os conflitos começam já na

16> As primeiras publicações oficiais da SBPSP datam de meados dos anos 1960. Em 1966, é publicado o

primeiro número do Jornal de psicanálise (JP) e no ano seguinte, em 1967, a Revista brasileira de psicaná-

lise (RBP).

17> Segundo Sagawa, no começo dos anos 1960 a fila de espera era de cerca de 40 candidatos (SAGAWA,

1994, p. 23). Eles eram em grande parte médicos sensibilizados pela temática psicológica e dispostos a se

submeterem a esse processo com o objetivo de aprender a técnica psicanalítica e assim obter a validação

formal de suas clínicas. A disputa por uma vaga era tal que alguns candidatos não se privavam de artifí-

cios para obter rapidamente o ingresso no Instituto. O mais simples consistia em começar uma análise

com qualquer analista autorizado, em geral um analista menos solicitado e, desde que uma vaga com

um didata se liberasse, bastava solicitar a validação do tempo passado com o primeiro analista. Nessas

condições, é claro que a relação transferencial fica no mínimo comprometida, quando não completamen-

te excluída do processo analítico.
18> Em 1961, a comissão de ensino é composta de acordo com os Estatutos de 6 membros domiciliados

em São Paulo: Adelheid Koch, Darcy Mendonça Uchoa, Lygia Amaral, Virgínia Bicudo, Isaías Melsohn, Hen-

rique J. Schlomann (Barcellos, 1976, p. 15). Em 1969, os analistas didatas são: Adelheid Koch, Darcy Men-

donça Uchoa, Lygia Amaral, Virgínia Bicudo, Isaías Melsohn, Margareth Gill e Judith Andreucci, a mais nova

do grupo que substitui Schlomann morto em 1965. Quanto a Margareth Gill, ainda que seu nome, por

questões estatutárias, não conste na lista da Comissão de Ensino em 1961, ela ocupa essa função desde

1954.
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seleção dos candidatos. A ausência de
critérios de seleção, por exemplo, provo-
cava, e ainda hoje provoca, polêmicas e li-
tígios, que não raro se transformam em
rumores, trocas de acusações graves,
quando não, em crises internas.19

Por outro lado, a influencia da escola in-
glesa permite desde a década de 1950, a
diversificação da clínica. A partir de 1953,
começam as primeiras experiências de
terapia de grupo de base analítica que
dão origem ao Movimento paulista de
psicoterapia de grupo, em 1957 e, que co-
nhecerá um grande sucesso nas duas dé-
cadas posteriores, sobretudo após a fun-
dação da Associação Brasileira de Psico-

terapia analítica de grupo sob a impulsão
de Werner Kemper, em dezembro 1963.20

Ainda que no início, a psicoterapia de
grupo tenha sido introduzida como uma
prática destinada à “população desfavore-
cida”, rapidamente ela vai ser incorpora-
da à clínica privada que não cessa de au-
mentar. E isso, apesar da abertura, duran-
te a década de 1960, de novos espaços ins-
titucionais em hospitais importantes como
o Servidor e Clínicas, e de onde saíram
diversos grupos psicodramatistas ligados
aos argentinos Jaime Rojas Bermudez e
Dalmiro Bastos.
É claro que o aumento da demanda de aná-
lise em consultório privado e da rentabi-

19> Nos anos 1960, o caso mais controvertido é o de Regina Chnaiderman. Personalidade conhecida do

meio intelectual, psicanalítico e de esquerda de São Paulo, diplomada em química e psicologia, Chnaider-

man tem a sua candidatura à formação recusada por duas vezes, em 1965 e em 1967. Cecília Coimbra

(1995), que estudou as práticas “psi” em São Paulo e Rio de Janeiro entre os anos 1960 e 1980, sugere a

hipótese de que essa recusa estaria ligada de um lado à sua posição de esquerda próxima do Partido Co-

munista Brasileiro, na época vista com reservas pela direção da SBPSP e, de outro, ao seu pensamento

singular que tentava aproximar Freud da filosofia e não isolar o inconsciente do contexto histórico. No que

diz respeito à primeira hipótese, constata-se que ainda que a direção da SBPSP fosse nessa época majo-

ritariamente de direita, alguns até apoiaram o golpe de 64 e a ditadura militar, outros identificados como

de esquerda puderam perfeitamente ocupar espaços na Sociedade, sem que isso provocasse algum pro-

blema. Já quanto à sua forma de conceber não somente a teoria como a prática psicanalítica, é verdade

que Regina Chnaiderman era mais aberta a outras correntes e tendências, e que pela sua personalidade

marcante e liderança natural ela poderia ter constituído um risco à hegemonia kleiniana e aos mandarins

pouco habituados a suportar a diferença. Segundo o didata Isaías Melsohn, amigo próximo da família

Chnaiderman, a recusa diz respeito à denúncia de uma outra analista de que sua clínica transgredia as

normas estabelecidas. (Entrevista concedida em 8 de abril de 1999). E são provavelmente essas mesmas

qualidades tão temidas que fazem com que, em 1975, convidada por Madre Cristina ela funde, com Ro-

berto Azevedo, Fábio Hermann e Isaías Melsohn, uma outra frente de formação em psicanálise, no Insti-

tuto Sedes Sapientiae. Considerado pela direção como “formação paralela”, de fato ele representou a

primeira verdadeira ameaça ao monopólio da IPA em São Paulo, fazendo eclodir publicamente a primeira

crise interna. Os membros que aceitam integrar o corpo docente do curso são ameaçados de expulsão, e

uma primeira cisão é evitada in extremis.

20> Em São Paulo, essas experiências têm início com Oscar Rezende de Lima, que a adota na formulação

de diagnósticos em seu trabalho na Previdência Social; Lygia Amaral que a emprega na supervisão dos

alunos do curso de psicologia clínica da USP; Bernardo Blay Neto que a instaura em seu trabalho junto aos

internos do Hospital do Juquery, empregando principalmente técnicas inspiradas do psicodrama

(Zimmermann, Bertoni, 1969, p. 42), e Laertes de Moura Ferrão, no Serviço psiquiátrico do Hospital dos

Comerciários de São Paulo, IAPC, com grupos terapêuticos de alcoólatras.
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lidade financeira imediata dessa nova pro-
fissão fazem com que grande parte dos
psicanalistas abandone as experiências
institucionais e se volte para uma prática
liberal. Aliás, esta constitui uma das prin-
cipais mudanças em relação à primeira
geração.
Diversos elementos explicam esse aumen-
to da demanda de análise. Entre eles, po-
demos citar os efeitos da difusão na im-
prensa local, no cinema hollywoodiano e
na televisão,21 e sua disseminação no meio
intelectual e universitário. Além disso, a
psicanálise, assim como as diversas práti-
cas chamadas “psi” se beneficiaram da
efervescência econômica, cultural e polí-
tica dos anos 1960 que revolucionaram os
códigos de comportamento e as práticas
sociais ao mesmo tempo que emergiam
ditaduras sobretudo na América Latina.
Em São Paulo, algumas das questões que,
nos anos 1920 e 1930, haviam despertado
a curiosidade do público dito esclarecido
sobre a psicanálise se tornavam uma reali-
dade a ser enfrentada pelos pais e filhos
da geração dos anos 1960, originária de
uma classe média em ascensão e, acima
de tudo, à procura de sua identidade. A
sexualidade, o casamento, a virgindade, o
divórcio, a pílula, as drogas, a política,
enfim tudo se mistura numa atmosfera
que se caracteriza por uma violenta re-
pressão política, principalmente após a
instauração do terrível Ato Institucional

no 5 (AI-5), em dezembro de 1968.22

Enquanto o regime militar estrutura o seu
sistema de terror e uma nova classe mé-
dia comemora o “milagre econômico”, a
psicanálise e sua instituição, a SBPSP, assim
como as diversas práticas psicoterapeuti-
cas, conhecem os seus “anos dourados”.
A profissão de psicanalista ou psicotera-
peuta é lucrativa e para os pacientes é
mesmo “branché” estar em análise.
A aprovação dos novos estatutos, em
1969, sacramenta a implantação. Um ca-
pítulo da história da Sociedade está en-
cerrado. Desde então, a SBP de São Pau-
lo recebe a terminologia que conhecemos
hoje, SBPSP. Os velhos freudianos clássi-
cos, pais fundadores, Adelheid Koch e
Durval Marcondes, devidamente homena-
geados, recebem todas as honrarias pelos
gloriosos serviços prestados e são gentil-
mente enviados à aposentadoria compul-
sória.
Uma característica particular desse movi-
mento paulista: ele é um dos raros a não
ter conhecido rupturas. Até meados da
década de 1970, a psicanálise era pratica-
mente controlada por uma única institui-
ção, a Sociedade Brasileira de Psicanálise
de São Paulo, SBPSP. Movimento monolí-
tico, ele é o resultado de um trabalho mi-
litante de organização e estruturação de
uma instituição baseada no espírito fami-
liar. Os pais fundadores, Marcondes/
Koch, são personagens incontestáveis

21> É o caso do programa Jovem Urgente de Paulo Gaudêncio, o papa do psicodrama, na TV Cultura de

São Paulo, entre julho de 1968 e fevereiro de 1969, que conhece um grande sucesso e inaugura a partici-

pação de profissionais “psi” em programas televisivos.

22> O endurecimento do regime político, a partir de 1968, se traduz para uma boa parte dos militantes de

esquerda, em prisão e/ou exílio, quando não em morte nas células dos orgãos militares e paramilitares.

Nesse clima de caça às bruxas, de angústia e de medo, o silêncio está mais do que nunca na ordem do

dia, favorecendo a curiosidade pela temática da subjetividade.
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desse movimento e nunca se colocaram
num campo de disputa ou de confronto
direto. Apesar das diferenças e divergên-
cias, cada um cultivando o seu próprio
jardim colaborou para que tudo se pas-
sasse bem, e no melhor dos mundos. Sem
jamais disputar o lugar de “mestre”, cada
um tinha no entanto seu lugar bem defi-
nido e complementar na vida societária,
cada um ocupava uma função bem pre-
cisa cujo vínculo era a afetividade. Assim,
enquanto o pai Marcondes se encarrega-
va da expansão e da abertura de novas
frentes e vias para a psicanálise, a mãe
Adelheid Koch cuidava da casa, assegu-
rando a formação dos futuros analistas.
Já os irmãos mais velhos, em grande par-
te psiquiatras, cooptavam novos candida-
tos lhes oferecendo espaços de prática e
formação, como Mário Yahn, Virgínia Bi-
cudo e Lygia Amaral. Entre 1938 e 1970, a
manutenção da ligação pulsional necessá-
ria à vida societária é dada de um lado,
pelo reconhecimento simbólico do pai
fundador, reconhecimento este fundado
num ato de amor como lembra Enriquez
(1983, p. 68) e, de outro lado, na certeza
de que esse pai pode lhes unir para en-
frentar o inimigo. Este, necessário para
que a instituição possa existir e durar, se
encontrava alhures e encarnado no movi-
mento psiquiátrico, em particular na pes-
soa de Antonio Carlos Pacheco e Silva, e
todos os que discordavam da psicanálise.
Um investimento que ainda que tenha ga-
rantido a unidade do grupo, foi certamen-
te feito em detrimento de uma produção
local. Nenhum analista se distinguiu por
uma produção inovadora, nem no meio
psicanalítico local nem internacional.
Mas neste começo da década de 1970, já
longe parecem os tempos em que a psica-

nálise disputava um espaço no terreno da
medicina, e que o principal inimigo era a
psiquiatria organicista de Pacheco e Silva.
Para essa nova geração, trata-se de defi-
nir qual é a “verdadeira psicanálise”, e en-
frentar a concorrência, marcando sua di-
ferença com as práticas consideradas
“menores”, as chamadas terapias ou sim-
plesmente, “psi”.

IV – Os tempos da “verdadeira psica-
nálise”
Durante a ditadura militar, a SBPSP não
sofre perseguição do regime. Ela opta por
uma posição de “neutralidade”, de “silên-
cio”, e se protege numa prática de base
kleiniana que “não deve ser contaminada
pela realidade externa”, acrescida princi-
palmente após o retorno de Frank Philips
em 1969, da leitura de Wilfred Bion.
Autoritário, rígido e conservador, Philips,
retorna com um currículo de fazer inve-
ja. Analisado por Klein e Bion, de quem se
torna discípulo, ele se impõe como o
analista dos analistas, mas também das
novas gerações para se tornar a “eminên-
cia parda” da SBPSP. Como Virgínia Bicu-
do, ele representa a renovação. Doravan-
te, se deitar no divã do “Mister Philips”,
quatro ou cinco vezes por semana (a ses-
são é cobrada em dólar) é imperativo, so-
bretudo quando o candidato deseja se-
guir uma formação no Instituto da SBPSP,
e quer participar das instâncias de poder
da Sociedade paulista. Percorrendo os
anuários e publicações da SBPSP, é interes-
sante constatar que quanto mais o pres-
tígio e a lenda da “inteligência”, da “gran-
de bagagem cultural” e, da “fineza de in-
terpretação” de Frank Philips aumenta –
aliás em proporção ao preço da sessão –,
mais se faz necessário lhe atribuir um tí-
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tulo, de “engenheiro” ou então de “dou-
tor”, precedendo o seu nome, como se
um diploma pudesse justificar a compe-
tência que desejam lhe atribuir ou, quem
sabe, o exorbitante preço cobrado.
Convém salientar que a questão financei-
ra ocupa aqui papel relevante sobretudo
quando se trata de um país onde uma
parcela significativa da população vive em
condições precárias. Ora, o preço da
análise remete indubitavelmente à impor-
tância atribuída ao significado do concei-
to de “realidade externa” no processo
analítico. O preço suscita igualmente uma
reflexão sobre o significado do sujeito
psicanalista como sujeito político. Sobre-
tudo quando a resposta a essa questão é
revestida do argumento de que a psica-
nálise se destina a uma “elite”, a um “pú-
blico culto”, o que, trocando em miúdos,
significa definir a psicanálise como saber
endereçado a uma categoria social e eco-
nomicamente bem definida, a dita “bur-
guesia esclarecida”.
Não se trata aqui de criticar apenas uma
certa “opção pelos ricos”, feita por uma
parte considerável dos analistas da SBPSP,
mas de lembrar que essa geração que es-
colheu a clínica privada com pacientes
pertencendo a um extrato privilegiado da
população, muitas vezes diagnosticada
“neurótica”, se demarca sobretudo pelo
excelente padrão de vida adquirido graças
à prática analítica. Padrão que hoje alguns
melancólicos lamentam tê-lo perdido.23

Ao longo da década de 1970, apesar da
emergência de novos grupos de inspira-
ções teóricas e práticas diversas, e mesmo
após a chegada dos chamados “analistas
argentinos”, e do aparecimento dos pri-
meiros lacanianos, a SBPSP permanece
como instituição potente. Pertencer à IPA

é uma garantia e, muitos são os psicote-
rapeutas que acabam por se converter à
Instituição que alguns, anos antes, acusa-
vam de ser elitista, reacionária e conser-
vadora.
O fim do milagre econômico e o começo
do retorno da democracia ao país exigem
a hegemonia do famoso “grupo bioniano”,
ou melhor, do estilo “philipiano” será amea-
çada apenas em 1982, quando pela primei-
ra vez, é lançada uma chapa em oposição
à da direção autocrática da SBPSP.
Após um período tumultuado de transi-
ção, com ameaças de rupturas e cisões e,
incluindo intervenções da IPA, em 1990,
uma nova geração, majoritariamente re-
conhecida como neobioniana assume a
direção da SBPSP e seu Instituto. Mais de-
mocrática que seus mestres na forma de
conceber a instituição e a vida institucio-
nal, mas também mais consciente de seu
peso na geopolítica ipeista, sobretudo
pelo número de membros afiliados, ela é
também mais aberta ao diálogo com ou-
tras instituições e correntes teóricas psi-
canalíticas. Ao contrário de seus prede-
cessores, entusiasmados pela produção
estrangeira ditada pela escola inglesa, ela

23> Em uma pesquisa efetuada em 1998 pela Associação Brasileira de Psicanálise (ABP) junto aos seus

afiliados, essa clínica se encontra em aparente diminuição. Os resultados obtidos mostram que os anali-

sandos fazem em média 2,3 sessões por semana, e os analistas possuem cerca de 11,5 analisandos, sendo

a maioria pacientes adultos. Um outro dado importante: 42% dos analistas da IPA no Brasil tiveram sua

renda diminuída desde 1996. (ABP Notícias, 1999); essa diminuição da renda financeira já havia sido cons-

tatada numa outra pesquisa encomendada pela IPA em 1992.
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se recente de não possuir uma produção
original, e de apenas “copiar” as tendên-
cias estrangeiras. Curiosamente, ela pare-
ce sofrer do mesmo mal-estar intelectual
de que fala Schwarz: “o caráter imitativo
da vida cultural brasileira”. (Schwarz,
1987, p. 29). Esse “fantasma”, que desde o
século XIX, nos faz de tempos em tempos
retomar o eterno debate sobre a necessi-
dade de se elaborar um projeto de cultura
nacional, que para os psicanalistas brasi-
leiros se traduz na procura de uma “psi-
canálise brasileira”.24

Além das disputas internas entre os man-
darins da formação, os poderosos didatas
e, das batalhas fratricidas que marcaram
o movimento psicanalítico nacional e in-
ternacional, muitos dos que aderem à
SBPSP, hoje em dia, o fazem por causa do
prestígio sobretudo internacional e como
cobertura ao exercício de uma profissão
que, alguns nostálgicos das primeiras ge-
rações, em voz baixa, lamentam que não
seja reconhecida e praticada exclusiva-
mente por médicos. Ora, seguindo a ten-
dência internacional, a psicanálise é hoje
em dia uma profissão principalmente fe-
minina, e seus clínicos oriundos de uma
formação universitária em psicologia.25

Também como alhures, menos que os
embates político-institucionais, os psica-
nalistas dessa nova geração parecem mais

preocupados com o fenômeno de medi-
calização da “depressão”, da “angústia” e,
principalmente, com os efeitos que tem
provocado na demanda de clínica.26 Esta
nos parece, de fato, umas das questões
que coloca em causa o futuro da psicaná-
lise e do seu movimento.
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Alencar, Sandra Luzia. A experiência do luto em situação de violência: entre duas 

mortes. Tese de Doutorado, 2011. Defendida na PUC-SP. 

O presente texto reúne elementos que compõem partes do primeiro e do segundo 

capitulo da referida tese. A proposta é apresentar um caso clínico, cuja problemática se 

constituiu em objeto de pesquisa e direção da prática, para além da intervenção clínica, 

das ações no território.  

 O CASO FLOR 

I.I.1 - PONTO DE PARTIDA E DE QUESTIONAMENTOS 

FRAGMENTOS CLÍNICOS 

Flor é uma mulher negra, com 47 anos de idade, trabalhadora na área da saúde, 

moradora de um bairro da periferia da cidade de São Paulo. Ela chega a um serviço 

público de saúde mental por intermédio de uma colega de trabalho, a qual anuncia o 

sofrimento de Flor: depressão.  

Na primeira entrevista, Flor relata seus sintomas: está insone, não conversa, não 

tem vontade de nada, não consegue respirar, diz-se sufocada. Em uma consulta 

psiquiátrica (no mesmo serviço de saúde), cerca de duas semanas anteriores a esta 

primeira entrevista, recebeu diagnóstico de depressão. Tomava antidepressivos, e 

acrescenta: “mas não melhorei”. Dessa forma, seguiu o que a colega de trabalho 

indicou-lhe e ali estava para conversar com uma psicóloga.  

O filho de Flor foi assassinado havia um mês da data da primeira entrevista. As 

circunstâncias em que encontrou o filho morto são o conteúdo das entrevistas Descreve 

aspectos de acontecimentos que parece relacionar com a cena da perda do filho. Diz 

Flor:  Ele não dormiu em casa, quando passei em casa para me trocar para ir para o meu 

outro emprego [Flor trabalha em dois empregos, em um deles faz plantões noturnos] 

fiquei sabendo. Aí quando cheguei lá [na instituição onde trabalha] fiquei ligando para o 

telefone celular dele, mas ele não atendia... Eu fiquei ligando... aí uma mulher atendeu e 

ela me perguntou se eu conhecia o dono daquele telefone, porque ele estava morto, 

caído lá no chão. Eu dei um grito e caí. As pessoas lá no... (local de trabalho) vieram 

correndo, me ajudaram a levantar.  

Após ter a notícia da morte do filho, Flor foi, com o marido, ao local indicado. O 

filho estava ali, diz Flor: “Estava ali, jogado no chão, morto, morto como um 

cachorro!”. Esta é uma cena que vai se repetir no discurso desta mulher.  

Foram cerca de oito encontros com Flor. Neles, deteve-se a narrar as 

circunstâncias em que o filho morreu: encontrado no chão, numa rua em uma favela, 

com o corpo marcado por agressões. Esta cena a faz associar o filho morto a uma 

condição não humana – “Estava ali, jogado no chão, morto, morto como um cachorro!” 

–, o que é insuportável para Flor, mais do que a própria morte.  



Algo entre seus sintomas assume destaque para Flor: não consegue chorar. Ao 

descrever os sintomas, embora não o verbalize, sua fala destaca o estranhamento de 

viver silenciosamente a morte do filho – morte seca, tomando aqui a referência de 

Allouch (2004). Indago sobre sua relação religiosa; Flor é católica, mas não 

encomendou missa, também não cuidou da sepultura, não foi ao enterro. Diz não 

conversar com os vizinhos nem com as colegas de seu trabalho. Não atende ao telefone, 

recusa que se relaciona com o medo: com o que o filho estava envolvido? As 

circunstâncias da morte produzem esta pergunta substanciada por suspeitas que, no 

campo social, constituem-se em justificativas da morte e, com esta, negação da perda.  

Justificativa que levam à negação da própria lei, que proíbe o assassinato, e naturaliza o 

fato de que uma vida foi perdida: a circunstância, que se torna justificativa, encobre a 

perda. E isto não é indiferente a Flor. Ao ir à delegacia de polícia, já que queria saber 

quem matou seu filho, em nome de que ou de quem ele foi assassinado – posição 

legítima no Estado de direito brasileiro –, é-lhe negado este direito. Na delegacia, o que 

Flor escuta é que ela não deve querer saber, não deve buscar informação; estas são as 

palavras que recebe da autoridade policial: “Nestes casos é melhor não mexer, é melhor 

deixar isso para lá.”. Quais casos, porém, são estes a que se refere o policial? O que ele 

sabia sobre o filho desta mulher? Afinal, o que escutamos é que Flor recebeu como 

ordenamento as palavras proferidas pela autoridade da instituição pública de segurança: 

devia silenciar. Com estas palavras e de “onde” elas são proferidas constituem-se os 

sintomas de Flor; os sintomas mostram sua articulação, inferimos, com o ordenamento 

da autoridade como lugar do grande Outro, como diz Lacan.  

Com o caso Flor, vemos o espaço público da morte, onde ela acontece, em que 

condições e os sentidos que a recobrem; espaço que necessita ser considerado ao 

abordar o luto. Porque, segundo nossas observações com o caso Flor, se o luto é 

trabalho de elaboração de uma perda sofrida, as circunstâncias da morte e os sentidos a 

ela atribuídos colocam em questão a noção de perda como afirmação que é dada pela 

realidade, como “teste” para a passagem ao luto, tal como indica Freud (1917). 

No cenário em que Flor perde seu filho, as circunstâncias da morte operam 

encobrindo a perda sofrida; antepõem-se negando a própria dor da perda.   

A direção das intervenções clínicas foi a de deslocar o anteparo que as 

circunstâncias faziam para o reconhecimento de que um objeto de amor havia sido 

perdido, reconhecimento que é condição de passar ao luto e, talvez, dele sair. Porque, 

como nos mostra Butler (2009), é possível que o luto seja um trabalho interminável, e 

aqui lembramos a noção da análise como processo terminável e interminável.  

Em Luto e melancolia quando Freud (1917) delimita a melancolia, ele a 

particulariza em relação ao luto pela identificação e fixação no objeto de amor perdido. 

Tomando esta referência e acompanhando o que conta Flor, nossas inferências são de 

que seu luto aponta para outro processo que o de uma condição melancólica, na qual ela 

estaria identificada e fixada ao objeto. Algo parecia anteceder ao encontro com o objeto: 

as circunstâncias da morte. À medida que as entrevista caminhavam, Flor passou a 



formular a seguinte pergunta: poderia autorizar-se a sofrer a perda do filho como uma 

vida perdida? Poderia sair daquela condição em que “vivia”, emparedada, tal como 

Antígona, com seu objeto de amor perdido que, pelas circunstâncias da morte, foi posto 

em suspensão enquanto tal? Nossas intervenções se dirigiam a separar o que havia sido 

condensado pelas circunstâncias da morte.  

Uma pergunta, feita por Flor, exemplifica nossas reflexões. Em um processo de 

novamente descrever as circunstâncias da morte, intervimos: mas você pode separar as 

circunstâncias em que ele morreu dele, seu filho; você o amava. E Flor respondeu com 

uma pergunta: posso? 

Interpretamos que o que ocupava cada sessão era a pergunta: como chorar a 

morte do filho, dadas as circunstâncias da perda? Assim, a acentuação recai não sobre o 

objeto de amor perdido, mas sobre as circunstâncias da perda e com ela um 

ordenamento, o que impede chorar o amor perdido. De que processo de luto se trata 

então?  

No momento do trabalho clínico, a hipótese que construímos foi a de que se 

tratava de um luto impedido. Processo que se diferenciaria da melancolia, tendo o 

impedimento partido do espaço público expresso e sintetizado pela palavra do policial: 

“Deixar isso para lá, nestes casos é melhor não mexer”. Flor deve ignorar, silenciar a 

morte de seu filho. Ordenamento que ela tenta cumprir com o próprio corpo. 

 Mas, se as palavras do policial estão nos sintomas de Flor, é na medida em que 

ela os conta e a partir deles associa, que podemos escutar o que está velado sob o 

sintoma, e, assim, os sintomas revelam o que, de outro lado, velam. No silêncio de Flor 

há um ordenamento da autoridade.  

Na continuidade das entrevistas, a hipótese que formulamos foi a de que o luto 

de Flor estava impedido. Impedimento que, no momento da pesquisa, tornou-se objeto 

de indagação: de que se compõe? De que ou de onde retira sua força?  

Nas entrevistas, o impedimento mostrava sua composição pela colagem entre o 

ordenamento do policial e a obediência de Flor. Era com base nesta interpretação que 

intervíamos, procurando separar circunstância da morte e morte. Separação necessária 

para que a morte aparecesse e se revelasse como perda. Contudo, esta última 

formulação somente foi feita a posteriori, no momento da pesquisa. 

A diferença entre as circunstâncias da morte e a morte era relevante para Flor e 

ela respondia com indagação. Em uma das entrevistas, Flor diz: “Se ele tivesse morrido 

em um acidente ou de uma enfermidade, eu sofreria, mas aceitaria, porque teria sido 

Deus Quem o haveria tirado de mim, e como Ele é o Pai, eu sofreria, mas aceitaria, mas, 

assim como ele morreu…”. Ao que perguntamos: assim, quem o tirou? Ao que 

responde: “Os homens.”. 

Interpretamos que a separação entre circunstância da morte e morte possibilita 

constituir o registro da perda, localizar a falta que seu filho lhe faz, singularizar a vida 



perdida. Neste sentido, constitui-se como única e não há justificativa que apague sua 

condição de perda. O trabalho clínico com Flor não era de justificar sua perda, aliviar 

sua dor de perder o filho, mas, ao contrário, de reconhecê-la e dar-lhe lugar. Lugar que 

também é de testemunha e testemunho: sim, afirmávamos que Flor havia perdido um 

objeto digno de amor. E este faz falta, falta que lança ao indeterminado.  

A interpretação que fazíamos do processo de luto a que Flor estava remetida era 

a de que as circunstâncias se sobrepunham à perda e, assim, ela não recebia 

reconhecimento social de que tinha perdido um objeto de amor. 

A particularidade do luto de Flor não o constitui em um caso isolado; muito pelo 

contrário, ele é aqui trazido como emblemático de uma série de situações semelhantes 

que, pela sua presença ou ausência, no espaço de um serviço público de saúde, foram 

recortando em que medida as circunstâncias da perda impactavam o trabalho do luto. 

Nessa direção, tomamos as circunstâncias da perda como interrogante do luto. Com 

isso, o recorte não ocorre na relação do enlutado com o objeto de sua falta ou para o 

qual ele falta, questão que circunscreve o debate sobre os processos de luto ou de 

melancolia tomados com base em Freud e Lacan. Aqui, o recorte enquadra as 

circunstâncias da perda e as mediações que elas operam. Nos casos como o de Flor, as 

circunstâncias vão lhe negar que ela sofreu ou possa sofrer sua perda.  

Em uma das últimas entrevistas, Flor trouxe uma foto de sua família: festa de 

aniversário de sua neta, filha de Júnior. Seu filho estava na foto familiar. A presença do 

filho numa foto de festa de aniversário possibilita levantar a hipótese de que o luto de 

Flor entrava em movimento. Saía do impedimento. Júnior tem um lugar na foto e, na 

foto que será tirada, no próximo aniversário, Júnior estará ausente; é como faltando no 

aniversário da filha que ele será contado. Aqui há passagem do tempo, marcada pelos 

anos de aniversário. Lá estava Júnior, a família e amigos. Júnior retorna para a família e 

desde aí estará ausente. Junto a isso, Flor também passou a contar sobre o filho, quem 

era ele, um jovem alegre, muito ligado à avó materna à qual fazia visitas regulares.  

A fotografia pode aqui ser tomada como símbolo de especularização. Pensamos 

que um dos aspectos do trabalho clínico era o de que o espaço de escuta funcionasse 

como reconhecimento de que um objeto de amor havia sido perdido: Júnior, filho de 

Flor, e um semelhante, um outro. Esse reconhecimento apontava para a superação da 

condição desumanizada em que as circunstâncias da morte punham Júnior e sua mãe, 

“morto como um cachorro”,  

Se, todavia, no tempo do trabalho clínico as intervenções se dirigiam para 

separar circunstâncias e perda e, assim, compartilhar o reconhecimento de uma perda, 

posteriormente, no tempo da pesquisa acadêmica, este caso clínico nos orienta para o 

aspecto das circunstâncias da perda e seu impacto sobre o luto. Nesse âmbito, o presente 

trabalho de pesquisa vem se somar a outros que tomam uma categoria clínica como 

interrogante dos laços sociais em que os indivíduos tecem suas vidas cotidianas. 

  



A EXPERIÊNCIA DO LUTO EM SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA SOCIAL: QUAL O 

LUGAR DO E PARA O LUTO? 

Lembremos que o recorte desta pesquisa se inscreve no contexto do espaço de 

um serviço público de saúde. Nesta localização encontra-se o espaço institucional e nele 

as experiências clínicas que suscitaram questões sobre o luto, mais especificamente 

sobre a experiência do luto por mortes ocorridas em situação de violência; a estes dois 

aspectos somam-se e entrelaçam-se o lugar como território geopolítico. Estas três 

dimensões assumem relevância para abordagem do luto mediado pelo recorte social e 

político.  

 Foi a partir das demandas ao serviço de saúde que formulamos a 

pergunta que guia esta pesquisa: qual a importância das circunstâncias da perda para o 

luto? 

Tomando-se o espaço em sua dimensão geopolítica e neste localizamos o serviço 

de saúde, vamos a estas duas dimensões espaciais também para localizar o caso clínico 

que conduz esta pesquisa, nomeado caso “Flor”.  

Flor perdeu seu filho por assassinato, cujo corpo encontrou em uma favela 

localizada em um bairro da periferia de São Paulo. As circunstâncias da morte 

colocavam o filho de Flor, Júnior, como suspeito, e tal condição negava a de vítima. 

Esta negação nos leva a observar um processo que tem como culminância a negação da 

morte como perda.  

O luto é reconhecido por Freud (1917 [1915]) como um “afeto normal” que 

segue a uma perda sofrida. Mas, se não há reconhecimento de perda, como fazer o 

trabalho do luto? Pergunta central do e para o luto. A questão que se coloca com o 

recorte do luto em situações de violência é o lugar de onde parte a afirmação ou negação 

de que houve perda.  

Esta é uma questão com a qual nos encontramos no tratamento de Flor e a 

retomamos com esta pesquisa. Que experiência de luto decorre em um contexto social 

que nega reconhecimento de que houve perda a mortes determinadas em situações de 

violência, em que a pessoa assassinada é suspeita ou acusada de ser agente de ato 

violento?  

A morte e o luto são acontecimentos socialmente condicionados; porém, 

contrariando esta evidência – visível e audível também pelas manifestações midiáticas 

que deixam transparecer o caráter de limpeza social com que são significadas 

determinadas mortes –, a morte é velada com o manto de acontecimento sagrado ou 

natural. Velamento que adormece as consciências e muitas vezes os estudos sobre a 

morte e o luto. Há uma dimensão de pertencimento humano, social e político que habita 

a morte e atua na relação que se estabelece com ela.  

O tempo em que se vela uma morte, os sentimentos de pesares que a cercam, os 

rituais produzidos e disponibilizados para recobrir a morte e a dor que ela acarreta 



fazem parte do trabalho do luto. Este patrimônio cultural e o lugar que é dado à morte 

revelam seu caráter social e econômico quando contrapomos às mortes em situação de 

violência, tal como delimitada nesta pesquisa, as mortes que são reconhecidas como 

perdas.  

Se o patrimônio cultural que cerca a morte mostra sua divisão e distribuição 

social, podemos afirmar que o luto é produto social e histórico que se inscreve nas 

mesmas relações econômico-sociais que regem a vida.  

O que os casos de mortes em situação de violência nos apresentam, é que a 

morte e o luto estão no mesmo lugar social e político que a vida. Neste contexto, o luto 

não pode ser tratado como noção abstrata, mas necessita ser abordado a partir das 

circunstâncias que o condicionam, atuando para possibilitados ou impedi-los. E os 

limites ou impedimentos para o luto não se constituem em exceção, mas se dão nas 

mesmas regras do funcionamento social e político. Assim, o luto é necessariamente 

categoria social e política e ele evidencia os lugares dados a determinadas vidas, vidas 

que são determinadas. Com isto, quando tomamos o luto como objeto de investigação, 

não abordamos propriamente a morte, mas a vida que com esta é negada, acrescida a 

esta negação da vida, a negação da morte como perda.  

Se o luto aparenta ser um afeto que segue naturalmente a uma perda, o que entra 

em questão é a noção de perda. E o reconhecimento de que houve perda mostra seu 

condicionante social.  

Nossas indagações sobre que experiência de luto se forja em situações enredadas 

por violência, apoiam-se no texto de Freud (1917 [1915]) Luto e melancolia, porque no 

centro dele está o reconhecimento da perda como fator determinante para a vicissitude 

psíquica do luto ou melancólica. O que entra em funcionamento psíquico para que, 

frente às mesmas circunstâncias – a perda de algo ou alguém amado –, o indivíduo faça 

como caminho e dê lugar à melancolia e não ao luto? Esta indagação é o que movimenta 

Freud em suas investigações e hipóteses, que o levam a encontrar o enigmático da 

melancolia no desconhecimento do que se perdeu com o objeto de amor:  

[...] não podemos, porém, ver claramente o que foi perdido, sendo de 

todo razoável supor que também o paciente não pode conscientemente 

perceber o que perdeu. Isso, realmente, talvez ocorra dessa forma, 

mesmo que o paciente esteja cônscio da perda que deu origem a sua 

melancolia, mas apenas no sentido de que sabe quem ele perdeu, mas 

não o que ele perdeu nesse alguém. Isso sugeriria que a melancolia 

está de alguma forma relacionada a uma perda objetal retirada da 

consciência, em contraposição ao luto, no qual nada existe de 

inconsciente a respeito da perda.  

No luto, verificamos que a inibição e a perda de interesse são 

plenamente explicadas pelo trabalho do luto no qual o ego é 

absorvido. Na melancolia a perda desconhecida resultará num trabalho 

interno semelhante, e será, portanto, responsável pela inibição 



melancólica. A diferença consiste em que a inibição do melancólico 

nos parece enigmática porque não podemos ver que o está absorvendo 

tão completamente. (FREUD, 1917[1915]: 277-278)  

Há um teste de realidade pelo qual uma “perda” tem que passar e sem esta 

passagem não há o que é condição do luto: a perda. O reconhecimento de perda, assim, 

mostra seu caráter condicionado: “O luto é, por regra geral, a reação frente à perda de 

uma pessoa amada ou de uma abstração que faça sua vez, como a pátria, a liberdade, um 

ideal, etc. Em decorrência de idêntica influência, em muitas pessoas se observa, em 

lugar de luto, melancolia.”  (FREUD, 1917 [1915]: 241). E se a condição do luto é ter 

sofrido uma perda, nos casos em que a perda é negada, podemos visualizar que o luto 

mostra particularidades. 

O que está em questão, porém, é que, nas circunstâncias que não se distinguem, 

tal como aborda Freud, a negação de que houve perda é uma operação do indivíduo 

pesaroso que resiste frente à afirmação da realidade: “Ele não está mais”; afirmação que 

é dada ao indivíduo pelo laço social, neste caso, a perda é confirmada. Aspecto que nos 

parece fundamental para observar o condicionamento social do luto e o luto em situação 

de violência, circunscrita nos marcos desta pesquisa, porque o que observamos é que no 

lugar da afirmação social da perda sofrida, o que o indivíduo recebe é a negação de que 

sofreu uma perda. A depender das circunstâncias da “perda”, o lugar do reconhecimento 

entra em questão e com ele o teste de realidade que é passagem para o luto: “O teste da 

realidade revelou que o objeto amado não existe mais, passando a exigir que toda a 

libido seja retirada de suas ligações com aquele objeto.” (Ibidem, p. 276).  

Em alguns dos casos com os quais nos encontramos na experiência desenvolvida 

no espaço de um serviço público de saúde, seja pela negação de averiguação, seja pelas 

palavras dirigidas aos familiares, seja pela indiferença que as instituições davam ao fato 

de que uma morte tinha ocorrido, o que pudemos apreender é que os familiares não 

recebiam reconhecimento ou confirmação que haviam sofrido uma perda, mas pelo 

contrário, o que recebiam era uma negação de que com a morte havia uma perda a ser 

lamentada e chorada.   

Esta observação também é apreensível com base no relato de casos como os das 

Mães de Acari: 

Como foram esses 20 anos de luta das mães de Acari? Eu digo que 

nossa luta teve vários momentos. Teve o primeiro momento, que foi a 

surpresa da notícia, quando a gente quis buscar, descobrir, ajudar. 

Como é que se consegue sumir com onze pessoas? Por quê? O que 

eles fizeram de tão grave para merecerem isso? Além de mortos, 

foram enterrados numa vala comum, como animais. A gente passa por 

situações, como, ter uma Kombi com laudo pericial mal concluído. E 

a gente vendo que o tempo seria um fator muito importante para quem 

cometeu o crime. Nós, mães das vítimas, fomos desprestigiadas. 

Houve descaso. (Anexo B)  



A busca de saber sobre em nome de que ou de quem os filhos foram mortos: 

“Por quê? O que eles fizeram para merecer isso?”, e as circunstâncias da morte que 

desumanizam, assemelhando a condição de animal: “Além de mortos, foram enterrados 

numa vala comum, como animais.” É o que também indaga e aponta Flor sobre o lugar 

a que o filho e ela foram remetidos. 

Se Freud toma a indistinção das circunstâncias como o elemento que confere 

caráter enigmático à melancolia, se procedermos em um movimento oposto: partirmos 

dos conteúdos que distinguem as circunstâncias é possível encontrar elementos que 

permitam visualizar a vicissitude psíquica percorrida? Ou ainda: de que modo as 

circunstâncias podem impactar a experiência do luto, atuando para o caminho deste ou 

para o luto patológico, aí incluída a melancolia?  

Estas perguntas se justificam na medida em que possam contribuir para tirar o 

véu que recobre a morte e o luto e conferem a estes caráter enigmático e significado de 

acontecimento sagrado e natural, abstrata e ideologicamente tratados, para reconhecer o 

conteúdo social e político do luto.  

Na base destas perguntas também está nossa experiência clínico-institucional na 

qual nos encontramos com situações de violência, por meio dos lutos impedidos das 

mães de jovens que morrem sem que suas mortes sejam reconhecidas como perdas. 

Com elas apreendemos que, dada as circunstâncias da morte, os familiares não recebiam 

confirmação de que haviam sofrido perda. Desde aí a realidade da qual parte a prova de 

que um objeto de amor foi perdido negava reconhecimento de perda à morte sofrida. O 

que assim a realidade dava prova era de negação da perda.  

Com isto o que está em prova é a circunstância da realidade que nega caráter de 

perda a uma morte.  

Estas questões nos levam a reconhecer que as circunstâncias atuam como 

autorização ou proibição do luto. Mas, frente a esta constatação é, ainda, necessário 

perguntar: quais são estas circunstâncias? 

Apreendemos, com efeito, que as mortes são socialmente condicionadas pelas 

condições da vida: saúde, trabalho, moradia, transportes etc., mas a este aspecto se soma 

o lugar social que é conferido à morte e com o qual ela é recoberta, o que se relaciona 

com o lugar do luto. Ao luto condicionado por situações de violência, antecede a 

violência que determina a morte. E este é o lugar em que a morte é esperada e, neste 

lugar, a morte de um jovem, negro, morador de um bairro localizado na periferia da 

cidade, não se constitui em perda ou acontecimento que corta o ritmo sequencial do 

cotidiano.  

Diversas eram as situações de violência que motivavam a procura por tratamento 

médico-psicológico. A recorrência desta procura talvez possa ser tomada como um 

elemento que dificultava a observação da situação na qualidade de acontecimento 



porque passava mesmo a constituir homogeneamente o cotidiano do serviço, numa 

reprodução do cotidiano do território.  

A percepção do cotidiano como sequência homogênea, tomada como uma 

explicação possível para que situações de violência sejam observadas como naturais, 

revela seu caráter social e ideológico quando trazemos à análise a dimensão geopolítica 

do território. Porque o local em que o serviço se encontrava parecia constituir um 

elemento autoexplicativo da situação. Esta noção se chocava com as ações da equipe de 

profissionais do serviço de saúde que tratava as demandas apenas como casos 

individuais, e como resultado deste tratamento dado às demandas, o que se produzia era 

fragmentação da situação, da compreensão e das ações. 

Como é possível que situações de violência maciçamente vividas se tornem 

invisíveis e inaudíveis? 

A fala de uma adolescente de 16 anos, cuja demanda de atendimento se 

relacionava a tentativa de suicídio, revela este impacto: 

Ontem mataram um amigo meu lá na rua perto de casa. A gente 

estudou junto, ele morava numa rua depois da minha. A polícia 

chegou e deu um monte de tiro nele, dizem que ele estava envolvido 

com o PCC [Primeiro Comando da Capital]. É sempre assim, os 

moleques morrem... 

Neste cenário, o impacto da violência não recai apenas sobre aqueles que a 

sofrem diretamente, mas também pelo cotidiano que torna estranhamente familiar a 

violência. 

Mas o que “cegava” também foi o que tornou possível interrogar aquele 

cotidiano institucional: a alta incidência de casos em um curto período de tempo – cerca 

de quatro semanas – e as particularidades dos casos nos levaram a perguntar sobre que 

realidade era aquela. 

Esta observação nos direcionava ao reconhecimento de que havia uma situação 

de violência naquela região que marcava o cotidiano das pessoas e compunha seus 

sintomas. Dessa forma, é possível dizer que a situação de violência vivida e que atingia 

a população naquele território adentrava as portas do serviço. Não obstante este quadro, 

o comportamento da equipe era de alheamento à situação e à realidade que a produzia, 

da mesma forma parecia alheia ao impacto destas sobre si. 

Se muitas e variadas eram as situações de violência, recortamos a abordagem 

destas situações por um caso clínico, porque com ele as circunstâncias emergiam a 

observação: a morte por assassinato, cujo corpo foi encontrado em uma favela da região 

da periferia da cidade, profundamente marcado pelas agressões sofridas; a faixa etária, 

jovem de 23 anos de idade; o local de moradia da família, periferia da cidade e a etnia, o 

jovem e sua mãe eram negros; aspectos que apontam a posição de classe da vítima e da 

família.  



Estas circunstâncias interrogavam a condição de vítima do jovem morto e de sua 

mãe. Porque, dada a situação, a conclusão do poder público de segurança foi a de 

suspeita, a qual tinha valor de certeza, de que o jovem estava envolvido em crimes. Com 

isso, foi retirado o reconhecimento de vítima e de que alguma averiguação deveria ser 

encaminhada. Tais aspectos deixaram a mãe sem amparo legal, social e discursivo para 

recobrir como perda a morte que sofria. Com estes elementos é possível visualizar o 

lugar do reconhecimento ou de sua negação. Contrariamente ao observado por Freud, 

em que a negação da perda parte do indivíduo pesaroso, nos casos de violência esta 

negação é dada pela realidade, materializada nas instituições.  

Qual o lugar para o luto nestas circunstâncias? E qual a importância do trabalho 

de luto? Quais as consequências individuais e sociais da negação de lugar para o luto? O 

que está em causa nestas relações com a dor do outro, como prestar reconhecimento a 

uma vida como perdida?  Butler (2009) identifica a capacidade para o luto de 

determinadas mortes com um processo político de superação da violência ou pelo 

menos de que esta não se constitua na política: 

O que está privado de rosto ou cujo rosto se nos apresenta como o 

símbolo do mal, nos autoriza a tornamo-nos insensíveis ante as vidas 

que temos eliminado e cujo luto resulta indefinidamente postergado. 

Certos rostos devem ser admitidos na vida pública, devem ser vistos e 

escutados para poder captar um sentido mais profundo do valor da 

vida, de toda vida. Assim, não é que o luto seja a meta da política, 

porém sem essa capacidade para o luto perdemos esse sentido mais 

profundo da vida que necessitamos para opormo-nos à violência. E 

ainda que para alguns só pode ser resolvido por meio da violência, 

parece estar claro que a violência só conduz a mais perda, e que a 

impossibilidade de perceber os direitos da vida precária só conduz 

uma e outra vez à amarga dor de um ódio infinito. (BUTLER, 2009: 

21). 

Observar o lugar do e para o luto, a partir da distinção de circunstâncias 

violentas da morte, deixa transparecer a distribuição desigual dos lutos e de seus 

lugares.  

A escuta e o contato com as diversas situações que chegavam ao espaço 

institucional indicavam que para a compreensão daqueles processos de luto fazia-se 

necessária a referência ao território. E se o território era um elemento que se mostrava 

relevante para formular uma compreensão sobre os casos que tinham suas perdas 

envolvidas em situações de violência, ele o era na condição de parte intrínseca da 

problemática da violência.  

Esta consideração se faz também com base na contextualização da problemática 

da violência a partir das mediações da instituição pública de saúde e da localização 

desta, uma região de periferia da cidade. Estes aspectos assumem relevância, neste 

contexto, porque qualquer compreensão sobre que experiência do luto se forja nas 



situações descritas necessita incluir estes elementos de compreensão e desde aí para o 

planejamento de ações. 

A instituição estava, assim, convocada a responder àquela densidade de casos e 

situações, o modo que procedia estabelece aproximação ou distância dos princípios e 

diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), Lei 8080/90 (1990).   

A compreensão de saúde que está na letra do SUS traz intrínseca uma noção de 

indivíduo e ambas atravessam a organização, planejamento e ações dos serviços 

públicos de saúde, saúde mental. Não se trata apenas do que está no texto da lei e que 

incide sobre a organização dos serviços e da saúde na cidade; o próprio conteúdo da lei 

é expressão da conjuntura na qual foi escrita. A letra do SUS é expressão de uma 

concepção que estava conjunturalmente regida pelo fazer coletivo e pela ocupação do 

espaço público. E, se esta concepção perde força no espaço social onde ela se tece 

também as práticas de saúde são afetadas, tendendo ao isolamento e à fragmentação. 

Se parece evidente que o funcionamento dos serviços de saúde não são 

independentes da política de saúde, a relação desta última com a conjuntura política 

local e geral muitas vezes é desconsiderada ou mesmo elidida das reflexões sobre a 

saúde institucionalizada na cidade.  

As pessoas que chegavam ao serviço – considerando que muitas das pessoas que 

vivem situações de violência não procuram um espaço para falar desta situação – e que 

tinham suas demandas envolvidas em alguma situação de violência eram tratadas de 

forma que seus casos ficavam isolados entre si, configurando-se apenas como casos 

individuais. Aspecto que poderia ser considerado importante na medida em que estes 

casos fossem tomados como particularidades de uma situação que, por sua recorrência, 

mostrava sua amplitude. No entanto, ao serem tratadas apenas como casos individuais, 

embora recorrentes, não se observava ou indagava sobre conexões existentes entre eles 

e também não eram contextualizados. Apresentavam-se como casos situações 

particulares, entretanto possuíam uma questão que as articulava: estavam inscritas em 

um cenário de violência. Embora tais casos de violência estivessem cotidianamente 

presentes no serviço de saúde, a violência forjada e que recaía sobre os indivíduos 

naquela região da cidade não era reconhecida em sua relação com o território; desta 

maneira, também não era considerada no planejamento e direção da intervenção clínica 

e institucional.  

Se a violência é um fenômeno complexo e de difícil abordagem, disso devemos 

desdobrar que uma intervenção que faça frente a ela não é obra de ações isoladas e 

fragmentadas nem de um único serviço. Exigem-se análises que revelem os elementos e 

laços que a forjam, relacionadas a estas análises a soma de esforços dos diversos setores 

sociais que se desdobrem em práticas. As análises e cooperações entre os agentes 

sociais são necessárias também para evitar a polarização entre expectativas ufanistas e 

sentimentos de impotência que imobilizam.  



Se o SUS é sancionado em 1990, ele só iniciará sua implementação em São 

Paulo em 2000, e mesmo assim timidamente. Em desacordo com os preceitos do SUS, 

as situações de violência eram tratadas como realidades individuais e os 

encaminhamentos de atenção à saúde eram, exclusivamente, medicamentosos e/ou por 

meio de psicoterapias individuais ou grupais.  

O tipo de resposta dada pela equipe de trabalhadores da instituição à demanda de 

atenção, motivada por situações de violência, não pode, porém, ser considerado como 

algo que diz respeito apenas aos méritos ou incapacidades da equipe. Apreendemos que 

a conduta da equipe seguia a tradição que pensa e trata a saúde como fato isolado, que 

diz respeito ao indivíduo, concebido como realidade autônoma e independente dos laços 

sociais. A esta noção de indivíduo como fato isolado, pode ser contraposta a noção 

psicanalítica de sujeito, que se constitui no laço. A esta noção articulamos a de 

integralidade das ações prevista pelo SUS, assim como a de territorialização enquanto 

reconhecimento da realidade local como determinante social do processo saúde-doença:  

[...] é fundamental lembrar que o SUS assume que a saúde não 

depende apenas de assistência médica, ela é o resultado de toda a vida 

do indivíduo: de seu trabalho, de sua habitação, de sua educação e de 

seu lazer. Neste sentido, para promover a saúde das pessoas, o Estado 

brasileiro teria de investir intensamente nos setores sociais. Além de 

garantir assistência à saúde, o Estado deveria promover a igualdade 

social. (JUNQUEIRA, 2001: 11) 

Em acordo com as noções do SUS, observamos os casos envolvidos por 

violência recorrentes ao serviço de saúde como compondo um quadro da realidade 

territorial. Realidade que se dá a conhecer pelas circunstâncias não apenas da vida, mas 

da morte e das mensagens que ela dirige aos indivíduos. Mas, a ida ao território, a 

articulação com outros setores e com a comunidade eram condição para o 

reconhecimento da realidade local: 

A territorialização significava o reconhecimento das condições de vida 

e saúde da população da área de abrangência de cada UBS [Unidade 

Básica de Saúde], em um processo que, ao esclarecer a determinação 

da situação de saúde, pretendia também promover a vinculação das 

equipes multiprofissionais à população dos bairros.  (Ibidem, p. 38). 

O território não é pensado aqui como solo, o que levaria à noção de espaço fixo, 

mas como complexo de relações econômico-sociais no qual os indivíduos constituem 

seu viver cotidiano. Com isto, põem em movimento no presente relações que têm 

ligações com o passado histórico.  

Considerar o lugar como espaço dinamicamente ocupado apresenta relação com 

a definição que Milton Santos (2002) oferece de território: lugar ocupado, em 

configuração pelo uso que dele fazem os homens e mulheres em cada momento 

histórico. É nesta perspectiva que a explicação de Milton Santos sobre a espacialidade 



que implica o território ajuda-nos a refletir sobre a dimensão do território na saúde e no 

sofrimento dos indivíduos. Edmilson Rodrigues (2008) sintetiza tal noção: 

Esse recorte no espaço-tempo ou periodização histórico-geográfica 

refuta as abordagens que por serem não-históricas se propõem analisar 

o espaço como uma inércia estável, porque, confundem o território 

com o solo e, desse modo, eliminam qualquer possibilidade de 

transcendência entre esse objeto inamovível, segundo essa forma 

idealista de concepção do mundo, e o sujeito social, inclusive os 

agentes da análise científica. Nessa perspectiva, o homem agiria 

apenas mecanicamente com relação ao chão onde vive e trabalha, 

como se a relação entre homem e meio geográfico pudesse ser 

reduzida a uma relação entre um ator que age com absoluta liberdade 

com relação aos objetos incorporados como fixos ou como fluxos no 

espaço geográfico e como se as reconfigurações desse espaço no 

processo histórico ocorressem à revelia da ação humana ou como 

ações desprovidas de intencionalidade, como se o resultado da relação 

homem e meio não modificasse esse meio geográfico para cumprir 

determinadas funcionalidades obedientes à lógica do sistema social, 

ou sócio-espacial, atual, pode-se dizer: modo de produção capitalista. 

(RODRIGUES, 2008, texto não publicado)  

Apoiados nesta noção sócio-espacial a instituição de saúde pode ser observada 

como agente que cumpre determinadas funções de modo a manter a marcha da lógica do 

sistema capitalista. Considerando esta perspectiva, reconhecer e tratar os problemas de 

saúde apenas como individuais tem implicações éticas, considerando ademais que a 

noção de indivíduo como unidade isolada e independente dos laços sociais não é 

salvaguarda do reconhecimento de singularidades.  

Recortar a dimensão espacial desloca não só o luto do âmbito interno individual, 

mas também os indivíduos da abstração em que geralmente são tomados pelas diversas 

áreas de conhecimento e atuação: saúde, educação, jurídica etc. É a partir disso que as 

referências à territorialização, incluída nos princípios organizativos do SUS, 

possibilitam-nos abordar o luto em sua relação com o lugar, conceituado como espaço 

ocupado dinâmica, histórica, social e politicamente, as quais determinam ou se 

articulam as posições que os indivíduos ocupam.  

De acordo com a perspectiva construída pelo SUS, o serviço de saúde poderia 

ser um agente promotor da articulação entre o que se manifestava individualmente pelas 

demandas de tratamento médico-psicológico e os modos históricos de relação dos 

indivíduos e dos grupos sociais no território; cumprindo esta função ao se voltar e 

indagar sobre o que no sofrimento tem como condicionante o território.  

Ao considerar as pontuações de Rodrigues (2008), é possível reconhecer o 

território de nascimento e de vida dos indivíduos fazendo parte da localização de suas 

posições sociais. Este aspecto não é sem importância para as relações que se 

estabelecem entre as instituições e os indivíduos e entre estes. E há neste aspecto algo 



de contraditório com a noção de indivíduo autônomo e independente dos laços sociais. 

E nisto opera uma contradição que se relaciona com a abordagem social, institucional e 

discursiva da violência. Tomar esta contradição – presente também na conduta 

institucional da segurança pública – como objeto de indagação parece significativo para 

nosso avanço na análise da experiência do luto em situação de violência, bem como do 

lugar do luto. 

De acordo com a Prefeitura do Município de São Paulo, uma região como São 

Mateus, localizado na zona leste da cidade de São Paulo, conta com cerca de 436 mil 

habitantes e encontra-se dividido em três distritos: São Mateus, São Rafael e Iguatemi. 

O relatório de 2006 divulgado pelo Programa de Aperfeiçoamento de Informações de 

Mortalidade (PRO AIM) descreve a situação de mortalidade em São Mateus: 

Região periférica da cidade de São Paulo, que, a exemplo de várias 

outras periferias, é marcada por graves problemas de infra-estrutura 

urbana, acesso a bens e serviços e com uma população “expulsa” de 

áreas mais centrais da cidade. Apesar das dificuldades é uma região 

com tradição de lutas populares desde a década de 70.  

Como triste expressão da falta de condições dignas de vida em várias 

áreas desta, a incidência de mortes violentas de adolescentes e jovens 

aparece de forma bastante preocupante. (PREFEITURA DO 

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, 2006) 

Os indicadores apontam os homicídios como a terceira causa de mortalidade da 

população; porém, feito o recorte por faixa etária, eles constituem a primeira causa de 

mortalidade dos jovens. Segundo dados daquele último relatório, de 1996 a 2005, a 

região de São Mateus registrou 2.233 óbitos em decorrência de homicídios. Destes, 

1.709 foram de pessoas na faixa etária entre 15 e 34 anos. A importância da referência 

regionais previstas no texto do SUS pode ser avaliada também quando comparamos São 

Mateus com outras regiões da cidade de São Paulo: 

[...] a cidade de São Paulo é hoje uma das cidades mais violentas do 

Brasil e do mundo, apresentando, em 1999, uma taxa de homicídios de 

66,89/100 mil habitantes, acima da taxa consagrada à região 

metropolitana (66,55) e muito acima da taxa média do estado de São 

Paulo (44,18) e do país [...]. 

Entretanto, estes dados podem, e devem, ser conduzidos a outros 

patamares. Encontramos na cidade índices completamente díspares, 

entre distritos do município apartados por apenas alguns quilômetros 

de distância: “Na cidade de São Paulo, em 1999, a taxa de homicídio 

por 100 mil habitantes variou de 4,11 em Moema (na região central) 

para 116,23 no Jardim Ângela (na periferia sul) [...]. (ENDO, 2005: 

22) 

As desigualdades sociais materializadas nas regiões da cidade se explicitam 

quando se estabelecem comparações entre elas, seja pelos registros de homicídios, seja 



pelas condições de moradia, saúde, educação, transporte, oferta e acesso a espaços 

culturais e de lazer, entre outros patrimônios construídos pela humanidade, mas que se 

tornaram privativos de uma pequena parcela. É nesta medida que o território é tomado 

em correlação, constituindo-se em elemento revelador das realidades em que os 

indivíduos estão inseridos e das quais são produtores. 

Todos os casos que acompanhamos no serviço de saúde foram de mulheres que 

haviam perdido um familiar, geralmente seus filhos. A recorrência ao serviço não se 

dava necessariamente pela situação de perda, mas motivados por outros processos, 

inclusive os sintomas que se seguiam às perdas e as deslocava para lugares que podem 

se apresentar como enigmáticos.  

Ao apontarmos o princípio que está na base de nossas análises, qual seja que o 

luto é social e político, o recorte territorial nos dirige a incluir a dimensão sócio-espacial 

com a qual o luto se articula. O luto não se inscreve e processa fora do lugar onde se 

tece a vida. É esta relação com o lugar social historicamente determinado e 

determinante que confere ao luto seu conteúdo político.  

Se acima partimos com a pergunta sobre o lugar do e para o luto em situação de 

violência, o que se mostra é que, a depender das circunstâncias, o luto não encontra 

lugar nos laços sociais, porque a realidade dá prova de que não houve perda, revelando 

que há morte que não se constituem em perdas. E este não é um processo de exceção na 

atualidade da sociedade brasileira, mas que procura se naturalizar no funcionamento das 

instituições de segurança pública e desde aí ganha espaço em outras instituições e 

relações sociais. 
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Resumo: Na teoria e na clínica psicanalítica, desde Lacan, o conceito 
de sujeito, importado do campo da filosofia, notadamente a cartesiana, 
suplantou todas as noções vizinhas: indivíduo, pessoa, etc. Ao mesmo 
tempo, prevaleceram sua determinação e sua definição a partir da 
estrutura de linguagem e das operações trans-históricas que ela impõe: 
recalque, foraclusão, recusa, alienação, separação.  No presente artigo, nós 
nos ativemos a reanimar uma outra perspectiva, aquela da subjetividade 
histórica, sustentada sobre as categorias de discurso e de saber, que 
indica em que a articulação do sujeito e do laço social requer a colocação 
em jogo de figuras da subjetividade – distintas da estrutura do sujeito – 
relativas aos tipos de saberes histórica e culturalmente determinados.
Palavras-chave: psicanálise; subjetividade; sujeito; indivíduo; 
individualismo; contemporaneidade; história.

Abstract: In the psychoanalytical theory and clinic, since Lacan, the 
concept of subject, which was imported from the field of philosophy, 
remarkably the Cartesian one, has supplanted all the neighboring 
notions: individual, person, etc. At the same time, it was determined and 
defined based on the structure of language and on the trans-historical 
operations that it imposes: repression, foreclosure, refusal, alienation, 
separation. In the present paper, we focused on recovering another 
perspective, that of historical subjectivity, sustained by the categories of 
discourse and knowledge, which indicates that the articulation between 
the subject and the social bond requires that subjectivity figures – distinct 
from the subject’s structure – are put to function. These subjectivity 
figures are related to the types of knowledge that are historically and 
culturally determined.
Keywords: psychoanalysis; subjectivity; subject; individual; 
individualism; contemporariness; history.
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A psicanálise – e em particular aquela que toma sua orientação do ensino de  
Lacan –, colocou no coração de sua doutrina e de sua prática uma noção estrangeira 
a Freud: aquela de sujeito. Essa noção pareceu tão de acordo àquilo de que se trata, 
tão homóloga à experiência, que ela suplantou – ao menos nos âmbitos latinos – os 
termos que a precederam e que serviam como ela para dar estatuto ao “falasser” sobre 
o qual a psicanálise opera: doente, paciente, indivíduo, pessoa, etc. Progressivamente, 
o termo sujeito veio a designar, de uma só vez, o indivíduo empírico que se submete 
à experiência e a instância que se deduz da mesma experiência, instância suposta ao 
saber inconsciente, ao inconsciente como saber.

Todo mundo sabe hoje, ao menos nessas linhas gerais, como Lacan aclimatou 
a categoria filosófica de sujeito no campo freudiano. Ninguém ignora mais a im-
portância e a função do estruturalismo, notadamente lingüístico, na concepção do 
sujeito lacaniano. Uma das conseqüências ligadas a essa determinação da categoria 
de sujeito em psicanálise se apresenta sob a forma de uma dificuldade e mesmo de 
uma impossibilidade de articular esse sujeito à história como processo e como lugar 
das diferenças. E isso a um ponto tal que mesmo o sintagma “subjetividade contem-
porânea” que nós fizemos figurar no título deste texto pôde produzir questionamento. 
Porque “subjetividade contemporânea” e não simplesmente “sujeito contemporâneo”? 
Pode-se falar de um sujeito contemporâneo – o que evoca uma especificidade ligada 
ao tempo, à época e, portanto, à história – se o sujeito se define pelo seu assujeitamen-
to à linguagem, e como o que um significante representa para um outro significante? 
Se sim, quais são as conseqüências a tirar daí, tanto no plano da doutrina quanto da 
clínica? Se não, como conceber as relações entre sujeito e subjetividade e, sobretudo, 
como tirar partido disso na prática clínica e na análise do laço social e dos fenômenos 
coletivos?

Tal é o problema que se coloca e que eu me proponho a considerar na presente 
contribuição. Para levar em conta, de saída, a dimensão do problema e para descar-
tar qualquer tendência a reduzi-la a uma questão especulativa, tomei meu ponto de 
partida na famosa passagem de seu discurso de Roma, no qual Lacan articulou muito 
precisamente a questão da formação e da obra do analista e o problema que nos ocupa 
aqui: 

Dentre todas as que se propõem neste século, a obra do psicanalista talvez seja a mais 
elevada, porque funciona como mediadora entre o homem da preocupação e o sujeito do 
saber absoluto. Isso também se dá porque ela exige uma longa ascese subjetiva, e que jamais 
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será interrompida, não sendo o fim da própria análise didática separável do engajamento 
do sujeito em sua prática. Que antes renuncie a isso, portanto, quem não conseguir alcançar 
em seu horizonte a subjetividade de sua época. Pois, como poderia fazer de seu ser o eixo 
de tantas vidas quem nada soubesse da dialética que o compromete com essas vidas num 
movimento simbólico. Que ele conheça bem a espiral a que o arrasta sua época na obra 
contínua de Babel, e que conheça sua função de intérprete na discórdia das línguas. Quanto 
às trevas do mundus ao redor do qual se enrosca a imensa torre, que ele deixe à visão mística 
a tarefa de ver elevar-se ali, sobre um bosque eterno, a serpente putrefaciente da vida. 
(1953/1988, p. 322)1

Meu propósito não é, evidentemente, nem de comentar, nem de discutir essas 
linhas de Lacan. Eu as evoco justamente para ressaltar – notadamente àqueles para 
quem apenas o que Lacan disse, escreveu ou pensou é digno de exame ou retomada – 
que o problema, bem como os termos em que ele está formulado, vêm, em linha direta, 
do ensino de Lacan. Eu me proponho mais modestamente a lembrar as coordenadas 
do problema, a destacar a opção que o embasa e a propor algumas pistas para introdu-
zir uma discussão esclarecida e, eu espero, esclarecedora.    

o que quer a doxa

Partamos dessa doxa tornada tão constante que se erigiu em dogma, em verdade 
suposta intangível do ensino de Lacan. O que ela diz? Essencialmente, isso: o sujeito 
em psicanálise, o sujeito para a psicanálise é o sujeito do significante. Ele é o efeito, 
sem dúvida ativo, mas o efeito do significante; dito de outro modo, da linguagem. Ora, 
a linguagem, que se define como o sistema material dos significantes ou como o poder 
de simbolização que faz passar o real ao ser, é o que especifica o humano. O homem, 
portanto, é um “falasser”, um ser que fala, alguém que sustenta seu ser da fala. Deduz-
se daí, então, quase matematicamente, que todo ser que é tomado na linguagem e que 
exerce a eminente função da fala seria um sujeito. 

Nessa perspectiva, se poderia dizer que há o sujeito desde sempre! A outra con-
seqüência é que haverá sempre o sujeito, e o mesmo, enquanto houver linguagem, 
enquanto os homens continuem a falar. Pode-se ir contra ou contestar tal afirmação? 
Talvez, mas é muito difícil e mesmo arriscado. Não somente é bem o que parece dizer 
Lacan, e em muitos lugares de seu ensino, mas é igualmente o que parece se deduzir 

1 Citação original dos Écrits (Lacan, 1966) substituída pela correspondente tradução brasileira (N.T.).
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do termo mesmo de sujeito se o remetemos a suas origens latina e grega. Com efeito, o 
termo Subjectum, do qual vem o do sujeito, traduz, sílaba por sílaba – segundo Desanti 
(2001) –, a palavra grega hupokeimenon que significa: “aquele que está tombado, por 
baixo, subjacente, o que se situa na parte inferior” (p. 13-26). 

Seja na passagem de “A Física”, onde Aristóteles (1926) introduz, define e desen-
volve o que ele chama hupokeimenon, seja nos “Primeiros Analíticos” (1936), tudo é re-
ferido à ordem da fala. No primeiro texto, ele chama hupokeimenon “o que é manifesto, 
positivamente designado num enunciado afirmativo” (apud Desanti, 2001, p. 13-26); 
e no segundo ele afirma: “Aquilo que desde seu recuo é exibido no uso designativo 
falado se chama hupukeimenon” (ibid.). O que se deve reter é que o hupokeimenon, o 
sujeito, portanto: supõe sempre um ato de fala recuado, relativamente ao que se mani-
festa também em seu recuo. O sujeito está, por assim dizer, na interface do que fala e 
do que é falado. Também o valor do termo do sujeito é cada vez dependente do campo 
de experiência e da significação na qual o pensamento tem a se mover (ibid.).

Linguagem e fala são, portanto, os espaços quase exclusivos de advento e de mani-
festação do sujeito enquanto que hupokeimenon. O problema é que a se contentar com 
uma definição tão minimalista do sujeito, torna-se difícil de conceber em que o sujeito 
do inconsciente que interessa à psicanálise se distingue do sujeito dos gramáticos ou 
dos lingüistas!

Por trás do que eu chamei a doxa, de maneira um pouco polêmica, há uma opção: 
a de reduzir o “sujeito humano” ao puro sujeito do significante e o Outro à estrita 
sincronia de significantes assemânticos. O que conduz, inevitavelmente, a fazer do 
sujeito o conceito de um homem abstrato, universal, sem cultura, sem história e sem 
diferença.

multiplicidade do “sujeito lacaniano”

O termo sujeito em Lacan não pode se reduzir a essa única acepção. É uma noção 
não apenas complexa, mas múltipla. Poder-se-ia dizer, a respeito dela, a mesma 
coisa que Desanti (2001) enuncia a propósito de seu ancestral grego em Aristóteles: 
“Enquanto ele exerce esta função, seu sentido fica invariável, mas sua referência é a 
cada vez variável. É um termo cujo sentido é formalmente invariável, mas cujos refe-
rentes são múltiplos e não homogêneos” (p. 13).
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Mais precisamente, o que o termo sujeito recobre, além disso, em Lacan? Eu não 
vou entrar aqui no detalhe e no refinamento de todos os estatutos possíveis e imaginá-
veis do sujeito em Lacan – topológico: o sujeito como corte; dinâmico: o sujeito como 
defesa; tópico: o sujeito como suposto; econômico: o sujeito como desejo; ético: o sujeito 
como responsável. Eu me contentarei mais modestamente em evocar os elementos 
decisivos que, nesse ensino, contestam a não historicidade do sujeito e abrem para 
uma perspectiva de articulação da estrutura e da história. Eu me aterei a apenas três 
pontos: 

Primeiro ponto

Trata-se de algo que está presente desde os primórdios do ensino de Lacan e se 
refere a uma das faces ou a um dos estatutos do inconsciente. O inconsciente é estru-
tura, é certo, quer dizer, é lugar do Outro; mas ele é também saber, dito de outro modo, 
o que dessa estrutura se desenrola, se articula no discurso, no discurso do Outro. 
Esse Outro, do qual o inconsciente é o discurso, não se reduz aos pais; é o Outro do 
discurso universal que determina o inconsciente como transindividual. Ora, o Outro, 
entendido nesse sentido, ou seja, o simbólico, se ele é invariável em sua estrutura – 
aquela da linguagem –, é também submetido às mudanças, às mutações, às rupturas, às 
subversões. Quem pode contestar as mudanças induzidas no Outro pelo advento do 
monoteísmo, a invenção da escrita, a emergência da ciência moderna e, mais recente-
mente, das biotecnologias e da informática?!

Segundo ponto

O segundo ponto a se ater é relativo a isso que se tornou recorrente para mim, a 
saber, o sujeito da ciência. Não se pode falar de sujeito da ciência a não ser porque há 
ou houve também um sujeito da magia e um sujeito da religião; em outras palavras, é 
porque o sujeito se situa “por uma relação com o saber” (1960/1988, p. 808), que ele se 
deduz, enquanto que suposto, dessa cadeia significante também chamada saber. Esse 
ponto permite precisar que, rigorosamente, a única coisa que não muda é a estrutura 
do sujeito (aquela que o “esquema L” modela). Em contrapartida, o Outro muda e 
suas mudanças repercutem sobre os outros termos da estrutura e, notadamente, sobre 
o Eu. Aliás, Lacan não diz outra coisa quando tenta situar, em 1953, o problema das 
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relações do sujeito da fala e da linguagem. Dos três paradoxos que ele ressalta em 
nosso campo, o terceiro nos interessa particularmente. Após os paradoxos que são a 
loucura (quer dizer a psicose) e as neuroses, Lacan prossegue:

O terceiro paradoxo da relação da linguagem com a fala é o do sujeito que perde seu sentido 
nas objetivações do discurso. Por mais metafísica que pareça, não podemos desconhecer sua 
presença no primeiro plano de nossa experiência. Pois nisso está a alienação mais profunda 
do sujeito da civilização científica, e é com ela que deparamos em primeiro lugar quando o 
sujeito começa a nos falar de si: do mesmo modo, para resolvê-la inteiramente, a análise de-
veria ser levada ao extremo da sabedoria. Para fornecer disso uma formulação exemplar, não 
poderíamos encontrar terreno mais pertinente do que o uso do discurso corrente, fazendo 
notar que o “isso sou” da época de Villon inverteu-se no “sou eu” do homem moderno. O 
eu do homem moderno adquiriu sua forma, como indicamos em outro ponto, no impasse 
dialético da bela alma que não reconhece a própria razão de seu ser na desordem que ela 
denuncia no mundo. Mas uma saída se oferece ao sujeito para a resolução desse impasse 
em que delira seu discurso. A comunicação pode se estabelecer para ele, validamente, na 
obra comum da ciência e nas utilizações que ela ordena na civilização universal; essa comu-
nicação será efetivada no interior da enorme objetivação constituída por essa ciência e lhe 
permitirá esquecer sua subjetividade. Ele colaborará eficazmente com a obra comum em 
seu trabalho cotidiano e povoará seu lazer com todos os encantos de uma cultura profusa, 
que, do romance policial às memórias históricas, das conferências educativas à ortope-
dia das relações de grupo, dar-lhe-á meios de esquecer sua vida e sua morte, ao mesmo 
tempo que desconhecer numa falsa comunicação o sentido particular da vida. (1988 [1953],  
p. 282-283)

Vê-se bem que, mesmo se, principalmente, ele afirme e sublinhe a dimensão do 
narcisismo, o que Lacan descreve aqui não se reduz a isso. O que ele propõe são as 
coordenadas de uma verdadeira subjetividade, quer dizer, de uma forma histórica e 
determinada de traços, de posições e de valores que os sujeitos de uma época têm em 
comum, em suas relações com o Outro, como discurso; no presente caso, o discurso 
da ciência.

terceiro ponto

O terceiro ponto a examinar e a explorar, eu o situo no ponto-chave do indivíduo 
e do individualismo. Essa opinião pode parecer paradoxal, a tal ponto nós tomamos 
como verdadeira, e pensamos como evidente uma oposição irredutível entre indivíduo 
e sujeito. Algumas razões, entretanto, conduzem-me a convocar aqui as noções de 
indivíduo e de individualismo:
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a)  A primeira é simples e mesmo trivial. Ela é relativa ao que eu chamarei a inter-
definição do sujeito e do indivíduo no ensino de Lacan. Eu poderia desenvolvê-lo 
longamente, mas vou me contentar com fórmulas condensadas mais claras.
• “O indivíduo que é afetado pelo inconsciente é o mesmo que faz isso que eu 

chamo o sujeito de um significante” (1972-1973/1985, p. 194). Todo mundo 
terá reconhecido o que Lacan apresentou no livro XX de seu Seminário como 
a fórmula da hipótese lacaniana.

• “O indivíduo é o sujeito completado de seu mais-de-gozar”, o que retorna 
facilmente na proposição de que um sujeito, o sujeito como desejo, não é nada 
além do indivíduo falante, posto que des-completado do objeto a: da causa do 
desejo.  

b)  A segunda razão já é mais consistente e mesmo decisiva. Ela se reporta ao fato de 
que o individualismo – quer dizer, a ideologia do indivíduo como “valor” – é uma 
das condições históricas da emergência do sujeito. Eu queria que se apreendesse 
isto: qualquer que seja o apoio encontrado por Lacan na lingüística ou na lógica 
para construir e formalizar seu conceito de sujeito, jamais essa referência obliterará 
que o sujeito tem coordenadas históricas e culturais muito precisas. Os trabalhos 
de certa sociologia – eu penso naquela de Louis Dumont em Ensaios sobre o indi-
vidualismo: uma perspectiva antropológica da ideologia moderna (1983/1985) – são, 
neste caso, particularmente preciosos no que oferecem de referências sensíveis ao 
que outros autores, como Descartes, Hume ou Kant tematizaram no campo da 
filosofia. 
A tese central dos Ensaios sobre o individualismo é que existe uma “ideologia mo-

derna” que se caracteriza pela subordinação da totalidade social ao indivíduo enquanto 
ser moral, independente e autônomo. Essa ideologia, o “individualismo”, distingue as 
sociedades ocidentais das outras sociedades que, ao contrário, valorizam a totalidade 
social e a ela subordinam o indivíduo. O trabalho de Dumont visa também elucidar 
a gênese religiosa e política desse individualismo ocidental. Mas minha proposta visa 
justamente extrair o que ele destaca da noção de “indivíduo” e que nos suscita avançar 
sobre aquela de “sujeito”.

Quando nós falamos de “indivíduo”, designamos duas coisas de uma só vez: um objeto fora 
de nós, e um valor. A comparação nos obriga a distinguir analiticamente esses dois aspec-
tos: de um lado, o sujeito empírico falante, pensante e desejante, ou seja, o representante 
individual da espécie humana, tal como o encontramos em todas as sociedades; de outro o 
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ser moral independente, autônomo e, por conseguinte, essencialmente não social, que porta 
nossos valores supremos e se encontra em primeiro lugar na nossa ideologia moderna do 
homem e da sociedade. (1983a, p. 37)2

Mesmo que sempre tenha havido indivíduos falantes, pensantes e desejantes, 
antes do advento do individualismo – esse produto complexo do cristianismo, do 
Iluminismo, da Revolução Francesa e da democracia –, mesmo assim, convém dis-
tinguir severamente o sujeito como efeito da linguagem e da fala – que é apenas um 
outro nome para o homem enquanto ser que fala – do sujeito como forma histórica, 
figura moderna da subjetivação. As passagens em Lacan que o atestam são extensas 
e conhece-se muito precisamente seus fundamentos e suas referências, de Descartes 
a Heidegger, passando por Kojève e Koyré. Convém levar muito a sério o que Lacan 
sublinha em “A ciência e a verdade”: “[essa] mutação decisiva que, por intermédio da 
física, fundou A ciência no sentido moderno, sentido que se postula como absoluto” 
(1966/1988, p. 869). É a essa mutação que ele reporta o advento do sujeito da ciência, 
retomando uma tese desenvolvida por Heidegger em 1938 em A época das “concep-
ções do mundo”. 

O decisivo não é que o homem tenha se emancipado das antigas amarras para chegar a si 
mesmo, mas que a essência mesma do homem muda, na medida em que ele se torna sujeito. 
Essa palavra, subjectum, nós devemos na verdade compreendê-la como a tradução do grego 
hupokeimenon (...). Que o mundo se torne imagem concebida equivale ao acontecimento 
que faz do homem um subjectum no meio dos entes. (...). É apenas lá onde o homem já é, 
por essência, sujeito, que está dada a possibilidade da aberração no inessencial do subjetivis-
mo no sentido do individualismo. Mas é igualmente apenas lá, e somente lá onde o homem 
se torna sujeito, que a luta expressa contra o individualismo e pela comunidade enquanto 
campo e alvo de todo esforço e de toda espécie de utilidade tem um sentido. (1938/1962, 
p. 121)3

conclusão

 O que nós aprendemos a soletrar com Lacan como o sujeito da ciência é o correlato 
estrito do Outro reduzido ao mínimo pela religião e pela ciência, portanto, um Outro 
historicamente determinado: o Outro dos tempos modernos. A questão de fundo que 

2 Tradução livre do original francês: Dumont (1983a) (N.T.).
3 Tradução livre da edição francesa (N.T.).
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se nos coloca doravante é a seguinte: é com esse Outro que nós continuamos a tratar? 
O Outro moderno é o nosso Outro contemporâneo? Dito de outro modo, ele é o 
Outro que determina a subjetividade de nossa época? Ou devemos considerar que o 
Outro está em plena mutação e que o Outro moderno e a civilização que ele irrigava 
estão em vias de ser suplantados por um Outro e uma civilização pós-moderna?   

Sem usar essa expressão, sabe-se que as indicações de Lacan sobre o discurso da 
ciência – a “forma galopante de sua imisção em nosso mundo, pelas reações em ca-
deia que caracterizam ao que podemos chamar de expansões de sua energética” (1966 
[1988], p. 869-870), suas incidências sobre a reprodução humana e a diferença dos 
sexos, o status do saber e as vias e condições de sua transmissão –, o discurso capi-
talista e a relação particular com a castração que ele promove deixam conjeturar um 
Outro da “saída da religião” (Gauchet, 1985), ou seja, um Outro despojado do pai, da 
verdade, do amor e da crença. Em um campo completamente diferente e a partir de 
considerações completamente diferentes, o filósofo americano Stanley Cavell (1979 
[1997]) coloca a mesma questão e chega a conclusões de uma radicalidade equivalente 
à das teses lacanianas. Partindo da tese hegeliana segundo a qual o ponto crítico e cen-
tral da diferença entre a Antiguidade e os tempos modernos é o advento do “direito 
da liberdade do sujeito a encontrar-se satisfeito” – direito egresso do cristianismo e 
que se torna o princípio universal real de uma forma nova de civilização –, Stantey 
Cavell prossegue:

[...] essa nova forma de civilização, da qual fala Hegel, estará sendo substituída por uma 
outra? Será ela substituída, em particular, por uma forma na qual nada do que chega cons-
tituirá mais, de maneira alguma, aos nossos olhos, a objetivação de uma subjetividade, o ato 
de um agente responsável? O que tem um começo pode ter um fim. Se esse futuro (essa ci-
vilização) se encontrar efetivamente empregado, aqueles que a ele pertencerem não estarão 
de modo algum insatisfeitos de seu estado. Eles terão perdido até o conceito de satisfação. 
Por conseguinte, nada será mais suscetível de lhes dar a idéia de que seres vivos, objetos 
humanos possam provar sensações. Eles não seriam (eles não seriam mais humanos). (...) 
Esse desaparecimento da humanidade, significaria o triunfo da Weltanschauung científica? 
Ela marcaria, sobretudo, do meu ponto de vista, o triunfo de uma representação da ciência 
e do conhecimento, na forma de um tipo de sujeição – não uma sujeição ao ser humano 
vitorioso da superstição e da magia, mas sim uma sujeição do próprio ser humano: a ciência 
recaindo, assim, ou caindo, na magia. (p. 669)4

4 Tradução livre da edição francesa. (N.T.).
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Para a psicanálise, portanto, o sujeito não é e não seria uma essência eterna, o 
conceito vazio e a-histórico do ser falante. Que o sujeito sobre o qual ela opera seja 
o sujeito da ciência, segundo uma fórmula em vias de tornar-se um refrão, não quer 
dizer nada além de que a invenção da psicanálise, bem como seu exercício e sua trans-
missão, são determinadas pelas condições do discurso. Isso pôde ser verificado no fato 
de que foi o advento da ciência moderna que tornou possível a invenção da psicaná-
lise, fazendo o inconsciente passar de seu status de “hieróglifo no deserto” àquele de 
texto decifrável e interpretável. Se o inconsciente ainda está consagrado pela tradição, 
e com ele o sujeito que lhe é suposto, isso decorre dele ex-sistir no discurso analí-
tico. Ora, esse discurso só resiste graças a um tipo de subjetividade que a expansão 
galopante das neurociências e seu projeto de naturalização do espírito não ajudam a 
sobreviver e a fortiori se desenvolver. Psiquiatria biológica, neuropsicologia e terapias 
comportamentais estão prontas a investir e a dominar o campo, auxiliadas nisso não 
apenas pela economia hegemônica, o cientificismo e a tecnocracia, mas também pelos 
tropismos da subjetividade contemporânea. Pois, contrariamente ao que se enuncia 
aqui e ali, a ameaça não é tanto aquela da psicose ou de uma perversão generalizada, 
como a de uma canalhice generalizada. A questão fundamental é, com efeito, o lugar 
que esta “civilização” – que aloja todo o saber no real da natureza – deixa para a 
transferência, entendida como a suposição de um sujeito (não de um autor) ao saber e 
ao amor que o corteja. Decorre disso a única questão relevante: esse movimento, que 
parece tão irresistível, pode ser contrariado, abrandado e mesmo revertido? E, em caso 
afirmativo, como a psicanálise, enquanto prática e enquanto responsável pela presença 
do inconsciente no campo científico, pode contribuir para isso? 

Tradução: Ana Laura Prates Pacheco

Psicanalista, AME da Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, Docente das Formações 
Clínicas do Cmapo Lacaniano – SP. Coordenadora da Rede de Pesquisa de Psicanálise e Infância e da Rede 
Clínica do Fórum do Campo Lacaniano. Doutora em Pscicologia Clínica pela Universidade de São Paulo (USP).
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jessica benjamin

Two-Way Streets:  
Recognition of Difference and the Intersubjective Third

This article will provide a framework for an intersubjective 
concept of the third as an essential component in social and personal 
recognition. For some time I have adumbrated a position that defines 
intersubjectivity in terms of the relationship in which each person expe-
riences the other as a “like subject,” another mind who can be “felt with” 
yet has a distinct, separate center of feeling and perception (see Bonds; 
Like Subjects). The image I have chosen here to distinguish the intersub-
jective perspective from traditional intrapsychic theories is that of the 
two-way street. By this I mean to emphasize the necessity of grasping 
reciprocal action—the exchange between two or more beings that, however 
asymmetrical, is never one-sided—as opposed to a one-way direction of 
effects. Precisely this focus allows us to grasp how difficult it is—devel-
opmentally, clinically, and socially—to achieve that felt experience of 
the Other as a separate yet connected being with whom we are acting  
reciprocally.

What distinguishes, then, the recently emergent intersubjective 
psychoanalysis (see Aron, Meeting; Mitchell and Aron ) from traditional 
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d i f f e r e n c e s 117

intrapsychic theory is the effort to grasp the co-creation of patterns by 
two active subjects, not one subject and the other object. Once we reor-
ganize our view of psychic life to include a mode that transcends the 
subject-object oppositions of action-reaction, active-passive, knower-
known, these oppositions appear in another light—as one possible mental 
organization, but not the only one. Psychoanalytic theorizing based on 
the epistemological assumptions of the subject-object opposition, such 
as the foundational works of Freud, can be situated in a framework that 
includes the alternative paradigm of subject-subject relations. Framed in 
this way, Freud’s theorizing of masculinity and femininity by reference to 
the polarity active-passive, having or not having/receiving the penis, can 
be seen as a representation of a specific psychic organization. This polar 
organization can be grasped as a real appearance, a set of representa-
tions that indeed structures much cultural and personal experience but 
characterizes only one psychic position rather than the psyche tout court 
(see Benjamin, “Constructions,” “Sameness”). From the intersubjective 
perspective, it is possible to reread the essential oppositions in Freud’s 
thought, his perspective on the principles of mental functioning, as lack-
ing the intersubjective view. Thus, his categorical oppositions between 
activity and passivity describe a psychic reality, that of splitting, in which 
the theory itself participates.

On the other hand, because intrapsychic theory focuses on the 
mental experience of action-reaction or doer-done to, it does effectively 
highlight the splitting into binary oppositions and provide a detailed pic-
ture of the modality of domination and abjection of the other. This picture 
only becomes definable as domination, however, from the perspective of 
intersubjectivity, that is, the notion of a subject capable of recognition as 
well as domination. The most significant transformation in this direction 
came with the work of Melanie Klein and then Donald Winnicott. In the 
powerful formulations of Klein and her followers, the intrapsychic process 
of splitting via projective identification was seen as one possible psychic 
position, the paranoid-schizoid position (Klein, “Notes”). This position 
could be countered or ameliorated by a more integrative position, the 
depressive, in which ambivalence is tolerated and one can be aware of 
goodness and badness in the same object (“A Contribution”). Indeed, in 
this position the subject attains a sense of history and of responsibility for 
destructiveness as well as an acceptance of loss and an appreciation of the 
independent existence of the Other (Ogden, Matrix).
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118 Two-Way Streets

At the same time that the subject’s depressive potential for 
recognition comes into view, the paranoid process of splitting through 
projective identification provides essential clarification of the psychic 
basis of domination. The notion of a subject who identifies the Other as 
the carrier of unwanted self-parts such as weakness or vulnerability has 
been essential to theories of abjection, gender polarity, and domination 
(as in the work of Kristeva, Irigaray, and Benjamin to name a few). The 
theory of splitting potentiates Critical Theory’s ability to generalize from 
individual intrapsychic processes to social or collective mental processes 
because it serves to grasp the problem of constituting the Other through 
objectification and domination far more directly than the simplistic use 
of Freud’s theorizing of aggression.

However, an essential point that distinguishes the intersubjec-
tive point of view was provided by Winnicott, who, in an implicit critique 
of Klein, developed the idea of destruction and survival of the object. 
Developmentally and clinically, he contends in “The Use of an Object 
and Relating through Identifications,” if the Other is there to receive the 
communication rather than being destroyed by the subject’s assertion of 
omnipotence, a form of differentiation ensues. Then both subjects become 
partners in a process that fosters both differentiation and recognition. 
The critical move beyond Klein lay in Winnicott’s demonstration of what 
the containing subject can do for the other subject. He showed both how 
the subject can become a giver of recognition and how it is possible to 
appreciate the externality and aliveness of encountering uncontrollable 
otherness.

Like all psychoanalytic theory developed in the matrix of 
implicit acceptance of woman’s subordination and explicit valorization 
of heterosexual development, however, the lack of recognition of mater-
nal subjectivity was not explicitly problematized by Winnicott and, con-
comitantly, the challenge of conceiving the relation between two subjects 
was not registered until the confluence of feminism and relational psy-
choanalysis altered our paradigm of recognition. The theorizing of the 
potential for mutual recognition and subject-subject relating represented 
an effort not only to radically shift psychoanalytic theory but also to go 
beyond earlier Critical Theory, including Habermas’s intersubjectivity 
theory (see Knowledge), which had relied upon conventional Freudian 
psychoanalysis (Benjamin, End of Internalization). Thus I argued in 
The Bonds of Love that it was essential to intersubjective theory to shift 
the axis of psychoanalytic theory to include the idea that the child must 
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recognize the mother, the subjectivity of those who care for her or him. 
It was necessary to formulate maternal subjectivity not only in Kleinian 
terms, as a containing subject/mind, but also as one who participates as a 
co-creator of interactive patterns. The conception of the maternal subject 
simply as individual container-mind invited the obvious move of reversal, 
the perspective whereby the child turns mother into object in order to 
become the subject or actor—a one-way street.

In this essay I will augment the perspective on the double 
directionality of recognition by reinterpreting the idea of the third. To 
begin with, I have postulated that insofar as we ever manage to grasp two-
way directionality, we only do so from the place of the third, that is, from 
another vantage point outside the two (see Aron and Benjamin). However, 
it matters greatly whether this position of the third informs the relation-
ship—giving us access to what I call thirdness—or whether it remains only 
a perspective of outside observation, for instance, a point of reference in 
one person’s mind. The intersubjective position that I refer to as thirdness 
consists of more than this vantage point of observation. My focus is not on 
the conventional idea of the third as a mental representation (as in Lacan’s 
Name of the Father), but on the process of creating thirdness, that is, on 
how we build relational systems and how we develop the intersubjective 
capacities for such co-creation.

I think of thirdness as a quality of intersubjective relatedness 
that has as its correlate a certain kind of internal mental “space.” The 
paradigm of co-creation gives rise to a radically different notion of the 
third, which I shall elaborate in this essay, as the principle of respect and 
activity on the part of both sides, even the side traditionally defined as pas-
sive. This understanding of co-creation and intersubjectivity should make 
more palpable how the two-way structure is indeed fragile, highlighting 
its susceptibility to a kind of breakdown in which the pattern of “doer and 
done to” predominates. In other words, such complementary structures 
as the subject-object opposition, with its one-way direction of effects, are 
more clearly visible as the modality that becomes dominant in breakdown, 
with the collapse of thirdness or recognition.

The Theory of Recognition

The question that may serve to contextualize this work is: how 
does the theoretical embrace of the intersubjective traffic of two-way 
streets reconfigure some of the problems that have historically afflicted 
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120 Two-Way Streets

the theory of recognition? On the one side, the theorizing of recognition 
has been affirmative but abstract. Here I refer to normative theories of 
recognition, those whose point of departure is Habermas’s “Individuation 
through Socialization,” which formalizes recognition without seeing the 
constitutive problematic of Otherness and failure to recognize, thus sim-
plifying and reducing recognition in the language of rights and abstract 
personhood.1 These theories have tended to deemphasize the problematic 
of Otherness, in which we recognize historical forms of domination and 
the ways they are tied to the persistent difficulty “the subject” (that is, 
the subject of Western thought and politics) has in recognizing without 
assimilating the Other. On the other side, the critique of that tendency has 
been elaborated by Butler (Undoing).2 Invoking Levinas, Butler locates the 
Other outside the dialogic recognition by the Subject, such that there is 
a risk of absolutizing the Other’s unknowability and thus paradoxically 
depriving the Other of subjectivity. This paradox, as I have suggested in 
Shadow of the Other, may also lead to a failure to attribute to the Other 
the full responsibility of a subject capable of giving recognition.3

At the risk of being overly schematic, the Habermasian impulse 
might be understood as positing the potential for recognition or self-
reflection in abstraction from the psychological forces of domination 
and destruction, while the Butlerian antidote seems to rely on a negation 
that highlights destructiveness and downplays the specific potential of 
transformation that is opened up by ethical and psychological strivings to 
acknowledge failures in recognition. In seeking to realize the validity of 
both sides but move beyond that opposition, I emphasize breakdowns in 
recognition but focus precisely on the potential for acknowledging them—a 
potential I formulate within an intersubjective concept of the third. The 
moral third, as I have called it, represents the principle of interaction, 
whether explicitly represented as an ideal or as an embedded psychic rep-
resentation, that is essential to the recognition process. The moral third 
may perhaps be best thought of as the principle informing the movement 
from breakdown to renewal—the expectation that failures in recognition 
can be addressed, acknowledged, and either repaired or mourned.

While Butler, in “Longing for Recognition,” reads my work 
as having ultimately landed on one pole of the opposition—as support-
ing an ideal of authenticity in “intersubjective space [. . .] utterly free of 
destruction,” as a notion of recognition triumphing such that destruction 
“is overcome once and for all,” and as a faith in a “harmony that drowns 
out discord,” I do not believe my analysis to have been quite so one-sided. 
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I hope to clarify in the present article, through the elaboration of the 
concept of the third, how essential the negative is to my perspective on 
recognition. As I have maintained since The Bonds of Love, “[B]reakdown 
of tension [. . .] is ‘built into’ the psychic system, [but] so is the possibility 
of renewing tension.” In an effort to consciously reflect on the tendency 
toward idealization of the redemptive moment, I stated that “the renewal of 
recognition in the wake of its breakdown is not a final redemptive ‘end of 
prehistory’ ” (223). I have therefore tried to be consistent in exploring how 
negation/destruction and recognition mutually constitute each other in 
the process of breakdown and renewal, so as not to deny the great failures  
we witness and suffer regarding recognition.

I am, however, increasingly preoccupied with the practical 
question of restoring recognition, which with some mediation might be 
susceptible to translation from clinical to social theory—that is, with how 
the intersubjective moral third might allow us to take responsibility for 
such failures.4 The question is how we can acknowledge breakdown and 
denial of recognition and thus work against our tendency to destructive-
ness by building a process based on acceptance of loss, on rupture and 
repair. In psychoanalytic practice, we assume a deep immersion in and 
commitment to this process, not a one-time triumph of recognition or 
establishment of an ideal state.

With this practical perspective in mind, the third refers not to a 
simple ideal, but rather to the principle that underlies the process whereby 
self and other recreate recognition after breakdown by acknowledging 
historical responsibility for injury, failure, loss, suffering: the wounds and 
scars of destructiveness. The process itself, the relational experiences,  
I think of as thirdness.

Doer–Done To Complementarity  
and Thirdness

My approach to intersubjective theory originally sought to 
analyze domination by transposing the Hegelian paradox of recognition, 
analyzing the breakdown that results from the subject’s simultaneously 
seeking independence yet needing the other’s recognition of it (Bonds). 
This inability to sustain the tension of opposites is seen as one original 
source of our propensity for splitting relationships into doer and done to. 
In this sense, intersubjective breakdowns are to be expected because the 
dyadic system is stressed by the existence of individuals’ competing needs 
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to be both dependent and independent, to receive recognition each from 
the other. When the stress is resolved, as in Hegel’s depiction, by a split 
between the one who recognizes/submits and the one who asserts/negates, 
domination supplants the possibility for mutual recognition between the 
two subjects, who each respects the difference and commonality of the 
other.

I have also underscored the reversability of this power dynamic, 
the simultaneous identification with both parts, which is emblematic of 
what I call the split complementarity (see Bonds; “Beyond”). While the 
idea of the split complementarity draws from Klein’s idea of splitting (“A 
Contribution”), the intersubjective perspective emphasizes not the inter-
nal mental process, but the interactive patterning of the complementary 
relationship. When we are “in” complementary relations, we are precisely 
unable to experience the two-way direction of effects. Losing our sense of 
agency or that of the other, we can feel only the choice between control or 
submission. By contrast, in the space of thirdness we are not submitting to 
the Other when we respect her agency; rather, we are surrendering to the 
third, as when we are able to let go of the absolute position of self-assertion 
to take in the other’s point of view or reality without abnegating our own. 
Surrender implies the freedom from any intent to control or coerce.

Considering the causes of and remedies for the breakdown of 
recognition, the way that breakdown and renewal alternate in psychoana-
lytic and other interpersonal processes (Bonds), led me to this contrast 
between the “twoness” of complementarity and the potential space of 
thirdness. In the complementary structure, dependency becomes coercive 
and conflict cannot be processed, observed, held, mediated, or played with. 
What is notable about such interactions is that conscious observation, 
which has traditionally been designated as the point of the third, arises in 
us as a helpless awareness of something we cannot control, rather than a 
sense of responsibility or agency. Awareness, observation, and reflection 
are dissociated from felt motivation (see Bromberg, “Standing”); thought 
is sundered from feeling, and behavior is experienced as split off from 
conscious control. A person might feel as if in a vehicle moving toward a 
collision with no steering wheel or brakes, yet with no sense of felt danger, 
or no belief in the existence of other cars—that is to say, of other people who 
can be damaged. To address the propensity for denial in the face of destruc-
tiveness—denial of responsibility for or even the existence of damage to 
others or the humanity of those who are damaged (see Cohen)—requires 
us to recognize such dissociative processes and the loss of thirdness that 

Downloaded from https://read.dukeupress.edu/differences/article-pdf/17/1/116/405346/diff17-01_07BenjaminFpp.pdf
by USP user
on 15 August 2019



d i f f e r e n c e s 123

accompany them. A salient property of complementary relations, both 
personal and social, including outright violent relations that assume the 
form of victim/perpetrator, is that both sides feel done to and do not feel 
themselves to be agents helping to shape a co-created reality.

The doer–done to relation, to speak metaphorically, lacks the 
space of thirdness; it reduces to a linear pattern in which movement is 
possible to either pole (Aron and Benjamin). The meaning of the third 
derives, after all, from the geometric metaphor wherein the third point 
creates a space rather than a line. The linear aspect can also be captured 
by thinking of an inverse mirror relation, for the complementary dyad 
conceals an unconscious symmetry, as when, for instance, the perpetrator 
feels done to by the victim’s accusation.

In complementarity, symmetry is a crucial part of what unites 
the pair, generating the “takes one to know one” recognition feature of the 
doer–done to relation (see Benjamin, Shadow). In such interactions we can 
see the underlying symmetry, which characterizes the apparent opposition of 
power relations: each feels unable to gain the other’s recognition, each feels 
subject to the other’s power. In the clinical or personal setting the essence 
of complementary relations is that submission or resistance to the other’s 
demand appear to be the only choices (Ogden, Subjects). Characteristi-
cally, in complementary relations each partner feels his perspective on 
how this is happening to be the only right one, or at least that the two are 
irreconcilable, as in, “either I’m crazy or you are.” When clinicians become 
caught in such interactions, despite their intellectual knowledge that some 
reciprocal dynamic is at work, it is difficult to avoid feelings of self-blame. 
Self-blame is a commonly experienced “false” form of responsibility, a kind 
of helplessness in which one struggles vainly to recoup a sense of agency 
while actually feeling that the other person or group is controlling the 
dynamic and leaving no options except to be reactive or impotent.

Thus, in the doer–done to mode, assuming the position of per-
petrator, actively hurtful, can feel involuntary, reflecting the helplessness 
that indeed underlies it. In any true sense of the word, our sense of self as 
subject is eviscerated when we are with our “victim” who is also perceived 
as a victimizing “object.” Invariably, such feelings are a signal that power-
ful projective forces are at work but that some aspect of the back-and-forth 
is being dissociated—that is, consciously known but without affective 
conviction or specificity. Some form of surrender, that is, acceptance of 
the “bad” feelings—helplessness or destructiveness being chief among 
them—is required to really reclaim the position of responsible agency.
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An important relational idea for resolving impasses is that the 
recovery of subjectivity requires the analyst’s recognition of her own par-
ticipation, which involves stepping out of the resistance to responsibility 
that has been stimulated by blame. Perhaps the deepest fear underlying 
this resistance is the fear of doing harm—a problem that Sandor Ferenczi 
identified as early as 1932 in Confusion of Tongues between Adults and the 
Child. Ferenczi proposed that what differentiates the analyst from the 
original perpetrator is his willingness to acknowledge openly what has 
heretofore been denied, that is, to take responsibility for one’s own diffi-
culty in tolerating feelings that arise in response to the patient. This stance 
in turn makes it possible for the patient to express critical feelings without 
fear of retaliation or withdrawal and to be connected without submitting 
to the authority’s aggressive refusal to know about the mistrust or pain he 
is causing. It thus “establishes the contrast between the present and the 
unbearable traumatogenic past.” Ferenczi goes on to argue that only in 
this way can we break through the patient’s loss of confidence in “the tes-
timony of his own senses” and identification with the aggressor—positions 
that psychoanalysis has long understood to cement authority relations and 
prevent fruitful protest or action by the powerless on their own behalf.

Because psychoanalysts, subject to a self-subjugating ideal of 
neutrality, so long denied the inevitability of reenacting with the patient 
injuries suffered in the past, they could not make good use of their own 
countertransference. The result was most often the attribution of resis-
tance to the patient in the very moment when the analyst herself felt dis-
regulated—a fact often registered by the patient. Insofar as analysts were 
encouraged to interpret the patient’s resistance in the very moment when 
the relational matrix tends to be the “hottest,” that is, unavoidably repeat-
ing old injuries, they were deprived of the attitude required to more or less 
gracefully accept that moment. Thus the insistence on retaining the power 
of the one who correctly observes and interprets (the one who knows) 
was likely to iatrogenically foster the relation of complementary twoness. 
Illustrations of this are legion, but perhaps nowhere more striking than 
in Freud’s “Dora,” where he justifies his actions as a refusal to play a part 
or to give in to unreasoning demands. In contemporary relational analy-
sis, precisely those engagements that were previously labeled resistance 
have been reinterpreted as the moment of insistence on recognition by a 
patient’s neglected self-part—a moment that is often unavoidable because 
unless the analyst plays her part in creating the drama, this self cannot 
come forward (see Mitchell; Bromberg, “Resistance,” “Potholes”).
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Once the analyst has deeply accepted her or his own contribu-
tion to such an enactment, the fact of two-person participation becomes 
something that can be felt with conviction and used with understanding 
to enable both analyst and patient to feel less helpless. In this sense, the 
analyst surrenders to a principle of interaction, a third—which we might 
here think of as “truth” as in “truthful acknowledgment of my involve-
ment.” This surrender to truthfulness or truth (and I admit that I cannot 
claim knowledge of how such terms are or should be used; they can only 
be directional signs in my thinking), or at least the intention to give up 
privilege in order to pursue it, is what makes possible active, freely given 
recognition. This action is what allows the Winnicottian survival of 
destruction, whereby the person’s ability to withstand the other’s negation 
allows the person to come into view as an outside, different other rather 
than a projected, internal object who repeats the collapse of objects in the 
past (“Use”). The process of surviving destruction is now something we 
are more likely to recognize as mutual—both analyst and patient must pass 
through some experience of “being killed” (Eigen, Sensitive).

Winnicott’s account can now be extended to say that survival 
of destruction not only allows the other to become real, it also opens the 
space of thirdness, enabling us to negotiate differences and connect. The 
repeated and necessary experiences of surviving breakdown into comple-
mentarity, or twoness, and subsequently of communicating and restoring 
dialogue form the basis for building a resilient, complex third between 
two or more persons. This process of breakdown and reestablishing rec-
ognition is crucial to creating a more advanced form of thirdness, based 
on what we might call the symbolic or interpersonal third.

A Developmental Schema of the Third

Initially, the idea of the third passed in to psychoanalysis 
through Lacan, as can best be seen in book one of his Seminars, which 
expresses the idea of the third as that which keeps the relationship between 
two persons from collapsing into merger or power struggle. Lacan thought 
that the intersubjective third was constituted by recognition through 
speech, which allows difference of viewpoints and interest, which in turn 
saves us from the kill or be killed power struggle in which there is only 
one right way.

A vital difference between the relational position as I interpret it 
and the theories of both Lacan and the contemporary Kleinians is that the 
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latter identify the third with theory or interpretation and see its symbolic 
expression in the father with whom the mother analyst has intercourse 
(Britton, “Missing”; Feldman, “Dynamics”). This can lead, not only in Laca-
nian but also in Kleinian theory, to a privileging of the analyst’s relation to 
the third as theory and of the analyst’s authority as knower (despite Lacan’s 
warning against seeing the analyst as the one supposed to know), as well 
as to an overemphasis on the Oedipal content of the third. Unfortunately, 
Lacan’s Oedipal view equated the third and the father, equated the differ-
ence between twoness and thirdness with the division between a maternal 
imaginary and a paternal symbolic or law (see Benjamin, “Omnipotent”). 
The idea of the paternal third in the mother’s mind as the force of prohibi-
tion against or limiting of merger completely sidelines the child’s direct 
encounter with the mother’s subjectivity. I have elsewhere emphasized the 
intersubjective postulate that the child develops through recognizing the 
mother’s independent aims and subjectivity, stressing the importance of 
this for gender relations, for acknowledging women as subjects (“Recogni-
tion,” “Omnipotent”). I have tried to show how the notion of the father as 
creator of symbolic space denies the recognition and space already present 
in the dialogue between mother and child. In that notion it is as if the third, 
the symbolic representation of the father, were the cause rather than the 
result of symbolic processes, or what I am calling thirdness.

I do agree that Oedipal theory has an undeniable explanatory 
power—for instance, that in some cases we might think in terms of a per-
son needing to accept the full blow of the reality that mother has her own 
desire and has chosen an other adult object. And there is value to the idea, 
espoused by Kleinians such as Ronald Britton, that the triangular relation 
of a child and two others precipitates the intersubjective position of one 
person observing two others (in our view, not necessarily mother and 
father), and thus also of self-observation.5 But unless there is already space 
in the dyad and unless the third person is also in a dyad with the child, he 
or she will become a persecutory invader rather than a representative of 
symbolic functioning, a figure of identification, and an Other whom both 
mother and child can love and share. This persecutory, observing third 
can become the basis for a perverse, alienated simulacrum of the third, 
in which self-condemnation is conflated with self-reflection, the suppres-
sion of one’s own needs and emotions is conflated with the capacity to 
recognize those of others.

The only usable third is, by definition, one that is potentially 
shareable, that is, one that supports a process that respects both partners’ 
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subjectivities rather than suppressing the needs and perspectives of one. 
Thus I contend that the mother or primary parent must create the space 
of thirdness by being able to hold in tension her or his subjectivity/desire/
awareness and the needs of the child. Otherwise the mother confuses 
self-abnegation with recognition of the child’s needs.

The attempt to sidestep the kill-or-be-killed war over needs 
in the absence of a representation of the third will lead to dissociation 
or denial rather than recognition of difference, as for instance, when 
the analyst, to avoid the guilt of “killing” the patient, takes flight into a 
form of observation that detaches from the subjective experience of the 
feelings ricocheting between himself and the patient, for instance, the 
Kleinian analyst interprets the patient as envious of the analyst’s connec-
tion to theory. This simulated third, which in fact is a misuse of theory in 
the analyst’s mind, iatrogenically fosters compliance or resistance. The 
analyst’s detachment is then justified as a necessary separation, in which 
the father prevents the mother from being lost in an imaginary, omnipo-
tent fusion with the child. In other words, independence of mind and the 
ability to maintain one’s own thinking is conflated with an exclusion of 
feeling with the other (Benjamin, Beyond). The latter is denigrated as a 
substitute for real analysis, a kind of pseudomothering.

The Problem of Oneness

The issue at hand is to avoid splitting the maternal and paternal, 
if we may momentarily work within the jargon of paternal=observation, 
maternal=empathy. The feminist-inspired recognition of independent 
maternal subjectivity aims precisely to reintegrate individuating and 
accommodating elements in the parental subject and likewise to create 
in psychoanalytic thinking a positive tension between the limit set by the 
other and the vitality of early mother-associated forms of accommodation 
and attunement. In fact, those two sides of the coin are not in contradic-
tion but are interdependent. As infancy researchers have shown for some 
time, the critique of developmental theories that postulate an initial state 
of oneness between mother and baby supports the idea of both mother 
and infant as relatively independent subjects, co-creators and agents in a 
mutual if asymmetrical dialogue (see Benjamin, “Omnipotent”). Thus it 
becomes possible to differentiate even more clearly, that is, to avoid confu-
sion between accommodation of the more powerful mother and a simple 
reversal into submission.
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A fascinating point can be found in Lacan’s critique of object 
relations theory. Regarding Michael Balint’s idea of primary love, Lacan 
objected that if the intersubjective third were not there from the begin-
ning, if the mother-baby couple were simply a relation of oneness,then 
mother could nurse unstintingly in total identification with baby—but 
there would then be nothing to stop her, when she was starving (as Lacan 
alleges Alice Balint claims the Aborigines do), from turning the tables and 
eating the baby. Thus the child is actually safeguarded by the parental 
ability to maintain aspects of subjectivity that are crucial to suspending 
her or his immediate need without obliterating the difference between I 
and Thou.

This ability to maintain internal awareness, that is, to sustain 
the tension of difference between my needs and yours while still being 
attuned to you, forms the basis of what I call the “moral third” or “the third 
in the one” (the element of thirdness in what we have often called oneness). 
It is analogous to the ability to project the child’s future development and 
thus recognize that the asymmetrical dependency will gradually shift 
toward reciprocal contribution to the interaction and thus also toward 
the child’s assertion of independent subjectivity. The sustained tension 
of difference helps create the symbolic space of thirdness. An important 
piece of infancy research, as Fonagy et al. have emphasized, explains how 
the mother can demonstrate her empathy for the baby’s negative emotion 
and yet by a “marker,” an exaggerated mirroring, make clear to the baby 
that it is not her own fear or distress. The baby is soothed by the fact that 
mother is not distressed but is reflecting and understanding his feeling. 
I am suggesting that this palpable difference between the mother’s level 
of tension and her semiotic is a form of protosymbolic communication in 
early infancy and that it is the basis for the experience of receiving rec-
ognition from and giving it to the other perceived as separate from self. 
Further, the incipient differentiation between the representation of the 
feeling and the thing/feeling itself initiates the symbolic third (Ogden, 
Matrix). It is inherently reflexive, relying on the mother’s third, her abil-
ity to distinguish her distress from her child’s and to represent this as a 
necessity rather than an urgency in her mind. It is the place where self-
regulation and mutual regulation meet, enabling differentiation with 
empathy, rather than projective confusion. The representation of the moral 
third in the mother’s mind, the third that helps to regulate experiences 
of oneness, serves the differentiating, containing function that is crucial 
in fostering agency and responsibility and in distinguishing them from 
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control over the other. Thus the earliest form of the functions attributed to 
the paternal principle can in fact be located in the heart of what we have 
understood as “good enough” maternal nurturance, or, following Ruddick, 
have called maternal thinking.

The third in the mother’s mind becomes important because 
while the mother identifies with baby’s need, “oneness,” all goes well. But 
when twoness arises in the form of her deeply felt need for sleep just when 
baby wants to be fed, a mother may well find herself plunged into the sense 
of “mother or baby must die,” a kill or be killed moment. Now enters the 
need for a third to transcend twoness, but not merely by submission and 
self-abnegation or the illusion that she and the baby are one. Ideally, she 
is able to respond to the baby’s call as surrender to necessity rather than 
submission to a tyrannical demand or an overwhelming task.

In the analytic process it is crucial that the analyst facilitate the 
emergence of the moral symbolic third so that giving and receiving can 
become freed of the complementarity of selfless but coercive giving. Such 
giving must at some time reverse, as Lacan pointed out: the patient will 
feel that because of what the analyst has given her, the analyst owns her, 
and she must suppress her differences to spare the analyst, participate in 
pseudomutuality, or react with envious defiance of the analyst’s power. By 
the same token, the analyst who does not hold in mind the goal of third-
ness may well feel that her separate aims, her being a person with her own 
needs, will kill the patient. She then cannot distinguish between when she 
is holding the frame in a way that supports individuation and damaging 
or refusing empathy to the patient. In some instances the patient’s need 
to safely depend on her and her need for her own life come into literal 
conflict, for instance, when an anxious patient repeatedly calls on the 
weekend, or when the analyst takes a vacation.

I have illustrated the dynamic that is instituted when the 
patient’s world is organized by the choice between suffering being eaten 
or murdering the other in a case example (described in “Beyond”). In this 
case, a man who has chosen to leave his wife for another woman but is 
considering returning to his wife finds himself faced with the demand to 
swear on the Bible that he will not contact his mistress for a certain period, 
otherwise the wife will never speak with him again. The man submits to 
this demand but is confused because he cannot distinguish between an 
ethical principle and a power move that demands compliance. The idea 
of a third that supports integrity, honesty, and the possibility of open dia-
logue in relationship is conflated with a moralistic demand. The patient 
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feels coerced and frightened of losing his wife or his lover. He tells the 
therapist he feels suicidal.

At this juncture the analyst is about to leave for a long-planned 
week’s vacation and finds herself fearing her leaving might kill the patient. 
Separation will kill. She is in “parallel process” with her patient, feeling 
toward him what he feels toward the wife. While the wife appears to be 
helpless and victimized, her demand and accusation control the husband 
who is hurting her; likewise, the analyst feels controlled by the patient. 
She knows this but cannot get to it on the level of feeling. The patient 
and analyst replay the relationship in which the child must submit to the 
mother who devours; the mother who leaves destroys the child. Someone 
must commit suicide to save the other.

In the patient’s marriage, the third is perverted, turned from 
a promise freely given in accordance with an agreed upon principle—for 
example, “We need to give our marriage a chance”—to a promise extracted: 
“Give in to me or else.” The wife threatens the patient that he will go to 
hell for leaving her, thus giving expression to a moral world in which 
goodness/God is opposed to freedom, where freedom is only possible in a 
world of moral chaos ruled by the devil. (I am paraphrasing the Scottish 
analyst Fairbairn’s famous dictum, “It is better to be a sinner in a world 
ruled by god, than a saint in a world ruled by the Devil.”) The perversion 
of the moral third accompanies the kill or be killed complementarity and 
marks the absence of recognition of the other’s separateness, the closing 
of the space that permits desire and the acceptance of loss. In consultation, 
the analyst recovers the moral third by realizing she must bear her guilt 
for desiring to be separate and have her own life as the patient must bear 
his; she is thus able to distinguish between responsible commitment and 
submission to the patient.

The Energetic Third

As we have seen, the discussion of maternal versus paternal 
function has long been imbricated with the question, “How does a sym-
bolic third develop?” I have been suggesting a reconceptualization of the 
symbolic third, of dialogic function, and of differentiation that shows the 
intersubjective conditions of its development to lie in something more spe-
cific and more universal than a symbolic paternal function. Furthermore, 
for the symbolic third to actually work as a true third—rather than as a 
set of perverse or persecutory demands as we saw in the case described 
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above—requires an internal representation of the Other not as a coercing 
authority but a recognizing subject. This identification in turn requires 
integration of the capacity for accommodation to and identification with 
the other.

The primal form of this accommodation manifests itself in the 
co-creation of interactive patterns based on affect resonance and nonver-
bal coordination, such as turn-taking, matching, synchrony. The child 
learns to participate in interactions based on shared expectations, that is, 
with an essentially lawful character: if I move this way, I can expect you to 
move that way, because we are in (approximate) synchrony. Precisely this 
early aspect of lawfulness was missed by Oedipal theory, which privileges 
law as boundary, prohibition, separation. It frequently misses the element 
of symmetry or harmony in lawfulness, its musical aspect. Such theorizing 
fails to grasp the origins of the third in the nascent or primordial experi-
ence that has been referred to by such terms as oneness, union, resonance 
(see Knoblauch). Thus the complex development that includes the dialogic 
forms of early recognition, the semiotics of two collaborating to create a 
third, form the basis for our relation to larger thirds that we constitute as 
“the law.” The principle that governs this semiotic lawfulness is one in 
which the adult can balance the necessary asymmetry in capacities with 
responsiveness to the message of the child, thus allowing the dynamic of 
a co-created pattern to unfold as an intersubjective third.

Lacan’s insight into the way that the thirdness of speech is an 
antidote to the struggle to the death between your reality and my reality 
evolved into a crucial understanding of symbolic law. Nonetheless, I think 
his emphasis on the symbolic or speech in the linguistic sense obscured 
the early origins of lawful exchange in earlier patterns of interaction. If 
thirdness, the process of recognition, is not first constituted by verbal 
speech, if it begins with the early nonverbal experience of sharing a pat-
tern, a dance, with another person, then the origins of intersubjectivity lie 
much earlier than he thought. I propose that we think of a nascent third, 
as distinct from the third in the mother’s mind. This nascent thirdness is 
present in the earliest exchange of gestures between mother and child, 
in the relationship that has been called oneness. Thus we might call the 
principle of affective resonance and accommodation that underlies it 
“the one in the third”—literally, the part of the third that is constituted 
by oneness. This form of thirdness, based on affective responsiveness, 
constitutes the basis for a relation to lawfulness as freedom rather than 
submission. Recognition, developmentally speaking, is founded in the 
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“specificity of being known” (Sander) rather than merely the obligatory 
or generic respect for the other.

Work on infancy research that focuses on the development of 
recognition has dubbed the lawful aspect of affective resonance “rhyth-
micity” (see Sander). Rhythmic experiences help constitute the capacity for 
thirdness, indeed, rhythmicity may be seen as a model principle underly-
ing the creation of shared patterns. Rhythm constitutes the basis for coher-
ence in interaction between persons as well as between the internal parts 
of the organism. Considering the fundamental role of the breath in bodily 
interaction, rhythm may be seen as constituting the primal experience  
of patterning.

One important early study of mother-infant coordination 
focused on the complex interpersonal rhythm of the feeding interaction 
(see Sander), revealing the process and principle of accommodation that 
creates the primordial versions of thirdness. Observation showed that 
neonates fed on demand adapted far more rapidly, within two weeks, to 
feeding in the day and sleeping at night, than those fed on a regular four-
hour schedule. This finding illustrated the value of specific recognition 
and of accommodation. When the significant Other is recognizing and 
surrenders to the rhythm of the baby, a co-created rhythm can begin to 
evolve. Notably, as the caregiver accommodates, so does the baby. The 
basis for this mutual accommodation is probably the in-built tendency to 
respond symmetrically, to match and mirror. In effect, the baby matches 
mother’s matching, much as one person’s letting go releases the other. This 
might be seen as the beginning of interaction in accord with the principle 
of mutual accommodation, which entails not imitation but a hard-wired 
mirroring, expressing the intention to match or be “in sync.” This study 
showed that once such a coherent dyadic system gets going, it seems to 
move naturally in the direction of orienting to a deeper “law” of reality, 
in this case, the law of night and day.

Sander interprets this tendency toward communicative coher-
ence based on shared signals as biologically anchored and argues that it 
is widespread throughout organic life. Whether or not this is true I cannot 
judge, but it seems to me demonstrable among organisms who commu-
nicate through sophisticated systems of gestures or symbols. It does not 
seem too farfetched to say that recognition is also an energetic principle 
and that its economy is laid down in organic imperatives we have yet to 
understand. I do not really know how to think about this, but it seems 
clear that energy—vitality, motivation, drive—is created through such 

Downloaded from https://read.dukeupress.edu/differences/article-pdf/17/1/116/405346/diff17-01_07BenjaminFpp.pdf
by USP user
on 15 August 2019



d i f f e r e n c e s 133

shared signaling or patterning, through attunement or recognition. And 
it appears that human beings feel a deep pull to get that energy, if not by 
recognition and surrender then by a substitute, a simulation of surrender 
in submission or destructiveness (see Ghent).

These substitutes come into play when recognition founders 
on the difficulty of maintaining the intricate balance of mutuality: when 
thirdness collapses into twoness. I refer here to the breakdown of recogni-
tion at the societal level, where submission to ideals—those that serve to 
promote domination, manipulation, and extortion while masquerading as 
thirds—are common both to state institutions and to movements that revolt 
against them. In the analytic situation, we are continually confronted 
with the fear and desire for submission rather than the surrender to the 
third. In social life, we see the collapse of the third into a simulacrum that 
demands compliance or offers merger, undifferentiated oneness, between 
people and leader, leader and ideals.

It is crucial, as I have often contended, to distinguish such 
alienated forms of recognition from relationships that foster a process of 
mutual recognition. The developmental basis for such relationships, as 
formulated in studies of infancy, is the lawful paradigm of mutual inter-
actions that support the evolution of symmetrical, two-way exchanges: a 
shared third. In other words, the experience of such exchanges creates 
an internal psychic representation or schema of human interaction that 
includes recognition and co-creation. The equality and symmetry of this 
psychic orientation are essential to counteract the loss of agency and 
submission that would otherwise inhere in experiences with an ideal-
ized other. Representations of self with idealized other differ markedly, 
therefore, depending on whether they are associated with schemas built 
on symmetrical exchange or on interactions in which the other cannot 
be influenced to respond in an accommodating way. In the latter case, 
reactivity rather than responsivity predominates. The ideal is maintained 
through denial of pain or fear.

Our understanding of accommodating mutuality has been radi-
cally deepened by analysis of face-to-face infant play, which shows how 
inadequate is the model in which one partner is seen as reacting to the 
other, as in, one active the other passive, one leading the other following 
(see Beebe and Lachmann, “Representation”). This research shows how 
adult and infant align with a third, a co-created rhythm that is not reduc-
ible to action-reaction. Action-reaction does characterize complemen-
tary twoness, the one-way direction; by contrast, the symmetrical third,  
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a shared subjective phenomenon, makes visible the reciprocity of two 
active partners in two-way interaction.

As I have stated elsewhere, in attuned play, the experience of 
thirdness can be likened to following a shared theme in musical improvi-
sation, in which both partners follow a structure or pattern, a third, which 
both simultaneously create and surrender to (“Afterward,” “Rhythm”). 
This simultaneity is due to the fact that in nonverbal interaction, we 
receive and transmit at the same time. In this sense co-creation of the 
third is like Winnicott’s description in “Transitional Objects and Transi-
tional Phenomena” of transitional experience, which has the paradoxical 
quality of being invented and discovered. To the question, “Who created 
this pattern, you or I?” the paradoxical answer is, both and neither. I have 
suggested that as with early rhythms of sleeping and nursing, it is initially 
the adult’s accommodation that permits the creation of an organized 
system with a rhythm of its own marked by a quality of lawfulness and 
attunement to some deeper structure—“the groove.” In their remarks on 
mirror-neurons, Beebe and Lachmann have described how in perform-
ing the actions of the other we replicate their intentions within ourselves 
(Infancy Research)—thus, in the deepest sense, we learn to accommodate 
to accommodation itself (we fall in love with love).

Integration: Both One and Third

It is not my intention here to offer a one-sided course correction 
in the direction of valorizing the capacity for accommodation as if it were 
any guarantee of social harmony. The capacity for accommodation as a 
foundation for lawfulness and recognition of difference meets powerful 
opposition by dint of the human psyche’s fragility and consequent defenses. 
Beginning life in helpless dependency on adults who frequently suffer 
and pass on traumatic experience, unmodified by adequate interpersonal 
support and regulation, the hard-wired dysfunctional defenses against 
anxiety—splitting, projective identification, dissociation—are always ready 
to take over psychic organization. My point is, rather, that recognition “for 
itself” necessarily implies a two-way process; it presumes the mutuality of 
identification by which an other’s intention is known to us. Even to speak 
of breakdown—rather than simple opacity—presumes some access to the 
intention of the other, an awareness that can be abrogated or alienated 
from consciousness through projection and splitting. By the same token, 
intersubjectivity, that is to say, the capacity to access the other’s intention, 
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is the condition of self-reflexive understanding, which after all develops 
through the internalization of dialogue. And thus, to posit that there is 
understanding of the other beyond projection requires positing the pos-
sibility of creating a shared third as a vehicle of mutual understanding. It 
is precisely this process of creating a shared third that invariably involves 
ruptures and destabilization, breakdowns and restorations of recognition. 
I would offer that problems can arise from the tendency to overempha-
size either side of the tension between breakdown and repair rather than 
grasping the third way.

Regarding the consequences of foregrounding repair over 
breakdown, I have found that analysts who have worked deeply with 
patients in a style that emphasizes empathic attunement frequently come 
for help with stalemates based on the exclusion of the observing third. That 
third contains the knowledge of breakdown, which knowledge now appears 
as the destructive outside force, “a killer” threatening the treatment. In 
such instances the analyst, secretly fearing that breakdown and aggression 
cannot be withstood by either partner, has engaged in submission to a per-
secutory ideal of being all giving, which gradually vitiates the authenticity 
of both partners. The work necessary here is not that the analyst reverse 
the all-giving posture (you ate me, now I eat you) and demand that the 
patient recognize the analyst’s point of view (this is a misunderstanding 
of the relational position on intersubjectivity commonly held by those who 
equate intersubjectivity with empathy, but that the analyst not “shrink” 
from necessary moments of breakdown and disruption because of fear of 
doing harm to the patient, and in so doing, unconsciously direct the harm, 
the demand for submission, to herself. In supervising such cases, I have 
observed how both members of the dyad become involved in a symmetrical 
dance, each afraid to be the killer, trying to step out of the position of “the 
bad one,” trying to stave off the inevitable murder. The analyst relates to 
the principle of respecting the needs of the other as a persecutory third, 
as if his subjectivity were being killed, and this actually blocks real self-
observation and authentic meeting of the other’s need for recognition.

I believe these insights can be extrapolated and hold good for 
politics as they do for analysis. In politics, as in analysis, we should learn 
to distinguish true thirdness from the self-immolating ideal of recogniz-
ing the other in a form that demands self-erasure, as if such abnegation 
were a proper form of amends. Reversing positions between oppressor 
and oppressed has all too often been the prescription that reproduces the 
disease. The political activist, like the analyst, needs to work through fears 
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of blame, badness, and hurtfulness that lead to a simple reversal of the 
power relations one is trying to oppose. The oppressed cannot be relieved 
of their responsibility to recognize the humanity of the Other; otherwise, 
they succumb to the identity of victim such that dignified assertion of rights 
and agency, rather than reactive rebellion and defiant demand, become 
quite difficult (see Benjamin, Shadow; Cornell Philosophy).

Politically, the conflicts around recognition frequently stale-
mate around zero-sum, kill or be killed perceptions of acknowledgment: 
if one side has suffered it must be blameless, if another is blameworthy, it 
must not have suffered. The well-known saying “you are part of the prob-
lem or part of the solution” follows the path that perpetrators can only be 
extirpated (morally or literally), that guilt can never be followed by atone-
ment, that victims must be without sin in order to cast their stones. Here we 
might learn from the shift, inaugurated by Ferenczi but only now becoming 
well accepted, toward comprehending analysis as a process of reenacting 
trauma, in which the analyst is participant as well as observer, only able 
to help because she is inevitably implicated. We need to accept that those 
who are part of the problem can also participate in the solution.

The slow but radical embrace of this position is moving psy-
choanalysis away from Freud’s original notion of the analyst as detached 
and neutral (which in any case contradicted his view of the necessity of 
action, of killing in effigy) toward the notion of the analyst who cannot 
avoid being part of the painful enactment in order to be part of the trans-
formation (Aron, Meeting; Mitchell). This transformation is compelling 
because of the actual practical experience that recognition continually 
breaks down, that thirdness always collapses into twoness, that we are 
always losing and recovering the intersubjective view. However painful 
it may be to relinquish the notion of analytic privilege, it is possible to 
believe that breakdown and realignment to the third are part of a larger 
process in which a complex system strives to become more inclusive, 
flexible, and resilient. Surrender to the imperatives of participating in a 
two-way interaction had as compensation the realization that disruptive 
enactments—many of the best examples of them being those Freud him-
self provided—can become the means required to get dissociated experi-
ence and split-off parts of self into the room where they can be treated. 
Rather than signifying failure, the emergence of breakdown and rupture 
can be resignified as the opening of possibility. In this punctuation of the 
relational sequence—which to my mind constitutes a simple but radical 
change—failure becomes the condition for reparation.
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The analyst’s work in the area of thirdness then becomes the 
task of carefully facilitating, as Winnicott first called it (Maturational), an 
environment in which it is possible to accept the inevitability of causing 
or suffering pain, of tolerating feelings of badness, of believing that the 
patient as well as the analyst has the capacity to survive ruptures—and 
thus to maintain faith in the third. Increasingly, relational analysts are 
becoming conscious of the need for a witnessing position that accepts 
guilt and observes inevitable failures without falling into blame of self or 
patient. Especially when the patient’s resistance is seen as the source of 
impasses, the patient can easily take the path of countering submission 
by defiance and self-destructive acts. Likewise, stalemates arise when 
analysts conflate compliant submission on the patient’s part with self-
observation or insight. In both cases, the demand to live up to an ideal of 
the self that excludes less “mature” parts—seen as shameful or as threaten-
ing intolerable anxiety or loss—lead to misrecognition: critical judgment, 
disguised as observation, can ricochet between the two partners as in a 
sophisticated marital dispute. Thus, the analyst, subject to a persecutory 
version of the community and its ideals, struggling to regain a place of 
authentic reflection while actually fantasizing the opprobrium of his col-
leagues, founders on what we are now, too lightly perhaps, likely to called 
political correctness—the abuse of ideals, the simulacrum of the third.

This is why, in the analytic process at least, we are becoming 
aware of the need for a deep identificatory “one in the third” as a prerequi-
site for developing the positive aspects of the observing third. Without this 
identificatory underpinning, without the nascent thirdness of emotional 
identification, the more elaborate forms of self-observation based on the 
internalized Oedipal third became perverse forms of power. An integral 
part of the effort to move out of this paradigm has been the realization 
that we require both levels of thirdness, energetic and moral, and the 
commitment to rhythmicity and accommodation as well as the process of 
reaching insight and acknowledging responsibility at the symbolic level, 
which was traditionally the gold standard of American ego psychology and 
remains dominant in British neo-Kleinian analysis.

Again, there are implications here for the clash between the 
valorization of critical, rational insight in politics, and the opposing, oft 
manipulated processes of identification—a clash in which those who 
officially sponsor recognition of the other have often come to grief. But 
we would do well to deconstruct this opposition by understanding more 
deeply how recognition and specifically acknowledgment of injustice and  
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suffering work. First, we may say that, generally, when one expresses 
insight into one’s own (injurious or unrecognizing) behavior in relation 
to the other, one is lightening the burden the other has to bear. Properly 
understood, then, acknowledgment—expressed insight into one’s own 
responsibility—is an action that can initiate the emotional basis for rec-
onciliation. But too often such acknowledgment has been conflated with 
admission of blameworthiness rather than self-knowledge; it is champi-
oned from a position that dissociates the traumatic experiences of pain 
and terror that motivated the injurious behavior, as well as the responses 
to it. Thus, what the hand of insight gives to such an acknowledgment 
process is withdrawn by the other hand, which denies the core of motiva-
tion that can only be understood when suffering is known, as one human 
recognizes another.

The Intersubjective, or Shared Third

I am suggesting that the original psychoanalytic position 
regarding observation, that is, an internal monosubjective third, and 
contemporary approaches that continue this tradition cannot adequately 
address the breakdown of recognition and the reestablishment of the third 
as an intersubjective process. In analytic approaches that valorize the 
analyst’s observational stance, however purportedly self-reflective, the 
experience of breakdown will inevitably appear as the patient’s resistance 
to good ideas. The hope in this scenario is that the patient will eventually 
acquire insight and understanding, his own internal third or “thinking.” 
By contrast, the relational approach stresses a process that creates a dia-
logic structure, a shared third, based on feeling and mutual recognition. 
In the relational view, this shared third, the dialogue, creates mental space 
for the patient’s own thinking and thus facilitates agency. Such thinking 
is not possible for the self as isolate, but requires an internal conversation 
with the other (see Spezzano).

It may be useful here to briefly reconsider a point I alluded 
to earlier, that the notion of an intersubjectively constituted third was 
developed through the critique of analytic authority, which was derived 
from the analyst’s assumed accuracy as observer of countertransference 
and transference. The patient, as object of observation, was accordingly 
deauthorized. This subject-object constellation eventually culminated 
in the neo-Kleinian idea of the third as a construct in the analyst’s mind 
that the patient attacks or accepts (see Britton, Belief). As the patient  
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progresses, the analyst is able to share more of the truth, which he already 
possesses, with the patient—but this is not conceptualized as constituting 
a shared, co-created third. By contrast, relational analysts propose that, 
despite their knowledge and experience, they themselves have to undergo 
with each patient a specific new process of learning and observing in 
which the patient’s contribution is not merely to receive but to give and to 
construct (see Hoffman, Ritual; Mitchell). This view offers an alternative 
to the asymmetrical complementarity of knower and known, giver and 
given to, which complementarity has had far-reaching consequences for 
constructing the analytic dyad as a knowledge-power relationship. Far 
from being “neutral,” in our view the analyst as privileged knower steers 
the process toward the Oedipal collision that iatrogenically fulfills the 
prophecy that the patient will reject the third, the analyst’s knowledge, as 
a child rejects the father’s intrusion into the dyad. When the third is seen 
as something the analyst relates to internally (the father whom the mother 
relates to), the central couple becomes the one that excludes the patient, 
rather than the one the analyst and patient build together by collaborating 
to understand what is going on between them.

The relational critique suggests that the inability to see the 
construction of truth as a shareable intersubjective process is founded 
on the fantasy of privileged access to what we might call the “father of 
interpretive dogma.” In such a world without shared thirds, without a 
space of collaboration, everything devolves into mine or yours, including 
the perception of reality, the truth. In the quintessential devolution into 
complementarity, only one person can be right, only one narrative of suf-
fering can exist, only one side can ever be held responsible for injurious 
actions.

An essential aspect in creating a shared third is the analyst’s 
ability to acknowledge missing or failing, to feel and express regret, and 
to “go first” in taking responsibility for words and actions that, however 
inadvertently, cause pain. In this way the analysis entails creating a sys-
tem based on acknowledgment of what has been missed, both in the past 
and present. The analyst shoulders responsibility for hurting even though 
it may be an unavoidable piece of enactment, perhaps a response to dis-
sociation on the patient’s part. A dyadic system that creates a safe space 
for such acknowledgment of responsibility can transform the experience 
of self- understanding such that it is no longer imagined as persecutory, 
outside observation, but rather, owned as an active and at times even 
pleasurable experience of self agency. The third fulfills its potential to 
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function as the principle of mutual respect and identification and thus an 
opening to the mind of the other.

Within the paradigm of the analytic dyad, what the patient 
initially finds beneficial in opening to the analyst’s independent mind is 
the possibility that there really can be an Other mind that tunes into his 
own. When the analyst is empathic, for instance, the empathy is coming 
from an Outside Other. As Winnicott put it in the nursing metaphor in “The 
Use of an Object and Relating through Identifications,” such understand-
ing is “not me” nutriment, it is real—the milk is coming from an outside 
breast, not from something that is under my omnipotent control. By the 
same token, this relinquishing of omnipotent control is what makes it 
valuable to the patient because it means that there is somebody out there 
from whom I can receive and learn something that is not autogenerated. 
There is somebody, an Other, out there whom I might connect to. In short, 
since the outside can be a source of goodness, it becomes safe and even 
desirable to go outside. Otherness is not simply, inherently threatening.

What can we generalize from the creation of dyadic or group 
systems in which a subject can learn to give up control, righteousness, 
and ignorance of the Other, even of the other’s suffering? Or when the 
subject can relinquish possessing the sole claim to truth in favor of mul-
tiple realities (see Hoffman)—and do this in exchange for a shared third 
and the potential for recognition? I hope that this essay will contribute to 
that process of generalization.

To sum up: I have proposed that we view psychological transfor-
mation in terms of the intersubjective move from the structure of comple-
mentarity to thirdness. This move can be observed in both dyadic systems 
and group reconciliation processes, wherein the relationship gradually 
expands the interactions governed by the third. This expansion of third-
ness entails not a one-time transformation, but a process: repeated experi-
ences of rupture and challenge followed by the negotiation of some version 
of shared understanding. Such experiences of the power of the moral third 
supported by the accommodation-identification responses of the nascent 
third serve to frame, inflect, and reduce the virulence of responses in the 
complementary mode. The opposition between each partner’s need to 
preserve his own mental space and his acknowledgment of the other’s per-
spective can be repeatedly and more reliably transformed into reparative 
experiences of sustaining tension between the two. In the psychoanalytic 
process, this sustained tension allows the subject to become interested in 
the analyst’s different, other mind. The experience of the other’s mind as 

Downloaded from https://read.dukeupress.edu/differences/article-pdf/17/1/116/405346/diff17-01_07BenjaminFpp.pdf
by USP user
on 15 August 2019



d i f f e r e n c e s 141

independent, outside omnipotent control, becomes less threatening and 
more inspiring of the wish to find one’s own independent mind.

This experience is both a process and a goal of two-way direc-
tionality (mutuality “for itself”), in which this opening is common to 
patient and analyst. What relational analysts, those committed to an inter-
subjective perspective, have contributed to contemporary theory is the 
more systematic formulation of what it means for the analyst to be open to 
and changed by the confrontation with the patient’s other mind. Perhaps 
most significant about the shift in recent psychoanalytic theorizing is the 
implication of viewing the two-way process as one in which analysts are 
changed, affected, and surprised or shaken by what they learn about them-
selves in the process. Thus, in the shift from the asymmetrical authority 
of the knowing subject to a subject-subject relation, the analyst becomes 
coparticipant in the exposure of each self’s vulnerabilities. As a result, the 
analyst, too, continually confronts the need to change, that is, to agree to 
a process of reflection and transformation based on awareness of feelings 
and needs that each patient arouses (Slavin and Kriegman). The analyst 
learns to surrender control as part of the shared moral third—the respect 
for the perspective of the other—while still maintaining a commitment to 
responsibility, discipline and self-awareness.

To return to our focus on how the concept of recognition evolves 
as it is taken into intersubjective psychoanalysis, we could say that psy-
choanalysis thus conceived becomes not merely a model for knowing the 
other or facing the other’s unknowability—depending on which aspect of 
recognition we emphasize—but confronting the nontransparency of the 
self in the presence of the Other. It is this last emphasis, the presence of the 
Other as Observer to the Subject, that in all areas of theory has shifted so 
much. At the epistemological level, our opacity to ourselves, that is, the 
impact of Freud’s conclusion that we are not masters in our own house, 
has long been well assimilated by Critical Theory. But in analysis, when 
the reversals of position between knower and known occur, we are not 
alone.6 In live action, the confrontation whereby self and Other face their 
mutual knowledge, especially the knowledge of injury and suffering—with 
all the blood, tears, cries of outrage and despair this may bring—is a pain-
ful one. Over and over, both in the consulting room and the social world, 
the overwhelming facts of human suffering confront us with the chal-
lenge to overcome denial and dissociation in regard to ourselves as well 
as others. This painful confrontation, even in psychoanalysis, occurs not 
in the privacy of one’s mind, but in a state of vulnerable connection to the 
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other, as all participants are buffeted by the vicissitudes of unconscious 
and conscious collisions. It occurs in plain view, in the light of the other 
mind’s presence, either as witness or as accuser, as one who supports the 
third or coparticipant in breakdown.

The psychoanalytic experience with this intersubjective pro-
cess gradually acquaints us—analyst and patient alike—with our strength 
to withstand at least some of the truth of our shared condition as creatures 
frighteningly dependent upon and permeable to others—others who are 
“outside,” who are like and who are different from ourselves, but also, per-
haps most painfully, others who have suffered because of our own actions. 
Within this process, if we are fortunate, we fulfill some of our commit-
ment to a shared third, that is, we are able to bear together this condition  
of permeability and vulnerability without resorting to defenses that, 
often violently, isolate and paralyze us, replace our inborn empathy with 
dissociation from the fate of others and rage at the challenge they pose. 
Each time, we commit ourselves anew to assume responsibility for and 
awareness of the suffering that we can only hope to ameliorate or atone 
for in a small and partial way. But in that way, we struggle to hold in mind 
the project of recognition, to sustain and contribute to the greater shared 
third, to give back to the ethical dimension that sustains us as conscious 
beings.

jessica benjamin is a psychoanalyst practicing in New York City who also teaches and super-
vises at the New York University Postdoctoral Psychology Program in Psychoanalysis. She is 
the author of The Bonds of Love: Psychoanalysis, Feminisms, and the Problem of Domination 
(Pantheon, 1988), Like Subjects, Love Objects (Yale University Press, 1995), and Shadow of 
the Other: Intersubjectivity and Gender in Psychoanalysis (Routledge, 1998). Her current 
work is on the problem of acknowledgment of personal and social trauma.

1 These comments are situated in 
the controversy between Haber-
masian and, very loosely concep-
tualized, poststructural theory, 
as discussed in the book Feminist 
Contentions (Benhabib et al.). On 
one side is the work of Seyla Ben-
habib (Situating) and Fraser, with 
whom I share an intellectual heri-
tage but who nonetheless place 
less emphasis than I do on nega-
tion, domination, and the inability 
to tolerate Otherness as constitu-
tive of an inherently conflicted  

subjectivity and defining  
of the problematic of recogni-
tion. To put more weight on these 
aspects is neither to deny nor 
exalt the capacity for recognition, 
but rather, to concretize it and 
develop its psychological media-
tions (see Benjamin, Shadow).

2 The differences between my 
position and Butler’s can be fol-
lowed through my discussion 
in Shadow of the Other of her 
views as she expressed them in 

Notes
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“Contingent Foundations” and 
in the debate in Feminist Conten-
tions, as well as in her critique 
of my position in her “Longing 
for Recognition” and in my reply 
(see “Response”). Suffice it to say 
here that Butler criticizes me for 
tilting to the affirmative side of 
recognition versus destruction, 
whereas I, in fact, see a strong 
conceptual agreement between 
us regarding the workings of 
identification and of destructive-
ness. Butler does acknowledge 
that all of my written work with 
the exception of one sentence 
in “Afterward” emphasizes the 
inevitability of breakdown, but 
she inclines to see my concept of 
the third as solely based on early 
harmony, rather than on experi-
ences of surviving disharmony, 
that is, destruction (284). Again, I 
believe the point here is not that 
human social life is harmonious, 
but merely that the third, insofar 
as it develops, is founded on the 
moments in which attunement 
works. Nonetheless, she is right 
to believe that what separates 
our positions is the issue of faith 
in the “process.” While I do not 
believe in a one-time resolution 
of any breakdown or destructive-
ness, nor do I believe that repair 
and transformation succeed in all 
cases, I do believe in the ethical 
commitment—as clinician and as 
Other—to the process, the process 
of trying to survive destruction 
through acknowledgment of fail-
ure and loss, through recognition 
of pain and suffering. It may be, 
then, that we need to engage our 
disagreement about the trans-
formational possibilities of such 
intention, especially as expressed 
in acknowledgment of injury and 
injustice. It is my clinical experi-
ence that over time recognition of 

intention can significantly effect 
the relational process and thus 
that the ethical commitment to an 
acknowledgment process func-
tions as the point of orientation, 
or moral third.

3 This paradox is in line with cri-
tiques of Levinas as elaborated by 
Jacques Derrida in “Violence and 
Metaphysics” and Drucilla Cor-
nell in Philosophy of the Limit. Of 
all those writing about the prob-
lematic of recognition, Cornell 
has most closely articulated the 
position I wish to develop, moving 
from Derrida’s critique of Levi-
nas to insist both on the specific 
differences between subject and 
Other and on the ethical respon-
sibility of each to acknowledge 
the other. What I hold to be most 
significant in the conjunction 
of Cornell’s work on the ethi-
cal, as expressed in Philosophy 
of the Limit and Between Women 
and Generations, and my own is 
the emphasis on acknowledging 
responsibility for failure to rec-
ognize the Other (and for one’s 
own position as perpetrator or 
perpetuator of domination).

4 I have been involved in this 
“translation” in an effort to cre-
ate a practical demonstration of 
acknowledgment between Israelis 
and Palestinians, working with 
groups in Tel Aviv and Gaza.

5 See Britton’s “Missing Link,” 
which has been adapted by Aron 
in “Internalized.”

6 To observe the master from 
the standpoint of his Other has 
become a commonplace in post-
colonial and feminist theory as 
well; that is a somewhat different, 
though parallel story.
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