
DISCUSSÃO DO TEXTO: 

“TEMPOS DO SUJEITO E TEMPOS DE UMA ANÁLISE”

Autora: Carolina Fábregas Solsona / Círculo Psicoanalítico Freudiano

Ernesto Vetere

Lazos Institución Psicoanalítica de La Plata

Agradecemos aos colegas do Círculo Psicoanalítico Freudiano e, muito especialmente,
a  Carolina  Fábregas  Solsona  pela  elaboração  de  um  escrito  que  nos  confrontou  com  um
estimulante desafio: pôr a clínica psicanalítica à prova a partir do conceito de extimidade.

Por intermédio de uma série de considerações teóricas e de sua articulação com a
análise  de  um  material  clínico,  a  autora  do  texto  alcança  seu  propósito:  circunscrever  o
conceito  do  êxtimo  na  constituição  subjetiva.  Tempos  constitutivos  que,  em  algumas
apresentações, terminam de se estruturarem em uma análise. O próprio título do trabalho põe
ênfase nesse entrelaçamento essencial entre os tempos do sujeito e os de uma análise.

A palavra “extimidade” é um neologismo criado por Lacan.  Ele introduz esse termo no
seminário sobre a Ética – em estreita relação com o de das Ding freudiano, primeiro exterior
no interior  mesmo do campo de representações – e  o  retoma quase dez  anos depois  no
seminário “De um Outro ao Outro”. Então, embora mencionado por Lacan tão somente nessas
duas ocasiões, coincidimos com a autora em outorgar-lhe um verdadeiro estatuto conceptual.
Para referir-se a essa noção, Lacan utiliza dois termos em francês: o primeiro deles é “extime”,
que  geralmente  é  traduzido  por  “êxtimo”,  mas  que  também  é  associado  com  o  termo
“extima”,  do  latim  “extimus”,  superlativo  de  “exter”,  que  significa  estranho,  estrangeiro,
exterior.  O  outro  termo  é  “extimité”,  que  abrange  “exterieur”  (exterior)  e  “intimité”
(intimidade). Ambos os termos destacam a força e a novidade dessa formulação paradoxal.
Desse modo, as tradicionais oposições dentro-fora, continente-contido ficam profundamente
problematizadas. A estrutura da extimidade funda outra topologia: aqui não há oposição nem
tampouco complementariedade entre o exterior e o interior.

Exterioridade-íntima que escreve a radical fratura na identidade consigo mesma. Se a
partir  dessa  afirmação  fizermos  uma  confrontação  com  as  pretensões  dos  discursos
predominantes  da  terapêutica  oficial  contemporânea  –  as  neurociências  e  a  autoajuda  –
poderemos dimensionar melhor ainda a originalidade da proposta psicanalítica. A eficácia do
próprio método psicanalítico se baseia na possibilidade de fazer algo a partir dessa fratura, na
medida em que vá surgindo como tal no curso de uma análise. Dessa perspectiva, o próprio
sujeito se constitui como lugar da extimidade: extimidade do inconsciente (já antecipada no
célebre aforismo “o inconsciente é o discurso do Outro”), mas também extimidade do objeto,
objeto êxtimo tanto ao sujeito quanto ao Outro.

O  texto  que  estamos  comentando  avança  juntamente  com  os  tempos  lógicos  da
estruturação subjetiva: o sujeito entra no campo do Outro quando encontra uma falta, uma
cavidade oferecida pelo Outro materno. Essa cavidade é chamada por um dos ouvintes do



seminário  de  Lacan,  e  cunhada  posteriormente  por  ele,  “vazio  do  gozo”:  esta  referência,
extraída da histologia, ilustra a apresentação mais elementar que podemos fazer da inclusão
do resto da Coisa no Outro.

Vazio  que  o  sujeito,  como  objeto,  habitará  sem  confundir-se  com  ele.  Carolina
Fábregas Solsona propõe que somente sob essas condições podemos considerar o êxtimo não
só como um lugar – o primeiro alojamento do sujeito –, mas também como uma função: a de
mediar,  principalmente,  as  relações  com  o  próximo  e,  desse  modo,  regular  a  iminência
intolerável do gozo que ele pode chegar a encarnar.

Tempos lógicos da constituição subjetiva que podem ir sendo tecidos sobre a trama
transferencial de uma análise. Essa ideia se converte em uma das valiosas contribuições que o
texto  nos  oferece;  a  vinheta  clínica  apresentada  exemplifica  claramente  isso.  A  seguir,
assinalaremos  tão  somente  alguns  elementos  deste  recorte  clínico  –  procurando  sempre
respeitar a lógica do caso proposta pela analista – a fim de poder compartilhar com vocês
algumas impressões de leitura e, desse lugar, situar melhor nossas perguntas.

O primeiro tempo do caso fica inaugurado pelo chamado desesperado de uma mãe
para que sua filha possa ser alojada.

Em um contexto caótico de violência e acusações mútuas, o significante “pegadas”,
pelo menos em uma dupla acepção1, é lido pela analista como a denúncia de um excesso que
não encontra  limites.  E  é  nessa  leitura  onde sua primeira  aposta  se  apoia:  construir  dois
espaços, trabalhando separadamente em entrevistas tanto com Malena quanto com sua mãe.

Com essa aposta, vai sendo construído um lugar possível para Malena, e é ali onde ela
poderá começar a expressar  suas confissões mais íntimas, entre elas,  as que lhe são mais
alheias: seu testemunho destaca a presença de Blue, uma figura feminina e esquelética que
durante vários dias a acompanhou em seu quarto enquanto ela dormia.  Presença que,  ao
tempo que a acompanha, também a enlouquece. Dessa maneira, Malena fica encerrada em
um dilemático beco que a condena a escolher entre a solidão ou a loucura. Não há saída dali,
salvo aquela que sua angústia eventualmente possa lhe indicar. Desse lugar, então, colocamos
nossas  primeiras  perguntas:  como  pensar  o  êxtimo  partindo  da  lógica  do  sinistro?  Que
alternativa  a  angústia  oferece  para  a  direção  da  cura  comparada  com  outras  duas
manifestações clínicas do êxtimo, possivelmente mais erráticas, e que caracterizam este caso,
a saber: a alucinação e o acting out? 

No segundo tempo da análise, o relato de Malena está mais focado na “única relação
exogâmica  que  ela  mantém”:  seu  namorado  Lucho2.  Poderíamos  dizer,  aproveitando  a
ambiguidade da expressão, que “luta com ele”: chama Lucho para que “a resgate quando ela
briga com sua mãe”, e briga com ele também, brigas que estão atravessadas pela alternância
separação-reconciliação, possivelmente uma tentativa de levar à cena – ainda que de uma
maneira um pouco cara para ela – certa dialética em torno da ausência-presença do Outro.

Porém,  durante  esse  tempo  da  análise,  Malena,  além  de  lutar,  sonha.  E  faz  isso,
precisamente,  durante  um  período  de  ausência  da  analista,  invocando  oniricamente  sua
presença. Transcrevemos o relato desse sonho de transferência: “você me segurava como um

1 O significante “pegadas" compreende, nesta discussão, pelo menos dois sentidos: o de mutuamente golpeadas, espancadas e o 
de excessivamente aderidas entre si. (N.T.).
2 Um dos sentidos que adquire a palavra lucho, em espanhol, quando vertida ao português seria luto: primeira pessoa do singular 
do verbo lutar no presente do indicativo. (N .T.).



bebê,  olhava-me como se fosse minha mãe e me beijava  na boca.  É  estranho,  não é?”  A
analista lê nessa produção do inconsciente – chamando a atenção para o momento onde ela
se manifesta – uma resposta subjetiva diferente: a sonhante atrela o analista ao par ausência-
presença através da escritura de um texto que anuncia o advento de outro tempo pulsional:
ser segurada, olhada, beijada. Chegando a este ponto, gostaríamos de compartilhar com vocês
outros dois  interrogantes que, desta feita,  põem o foco nas vias abertas pela análise para
produzir  alguma  subjetivação  possível  da  extimidade  do  objeto.   Continuando  com  a
interpretação do sonho: como pensar a articulação entre a extimidade do objeto e o trabalho
do inconsciente? E a segunda pergunta: como a extimidade do objeto se articula nestas duas
vertentes  da  transferência:  a  do  amor  (“em  ti  mais  que  tu”)  e  na  dimensão  real  do  que
chamamos “presença do analista”?

 

Por último, um breve resumo do terceiro tempo desta análise. Depois de uma ou outra
intervenção sobre situações acontecidas antes das sessões – e que poderíamos supor que
favoreceram  o  delineamento  de  um  enquadramento  entre  o  dentro  e  o  fora  do  espaço
analítico – o regresso de Blue se produz, porém, com uma substancial diferença: já não como
uma aparição que a enlouquece – mesmo acompanhando-a –, mas sim como uma voz que ela
imagina e que tenta tranquilizá-la.  Ouçamos Malena novamente: “Me diz que eu não amo
Lucho,  mas  que  ele  me  apoia,  me  contém”  “Me  diz  que  aja  como  ela  me  diz,  que  me
tranquilize”. Nós perguntamos: que efeito analítico podemos supor nessa passagem do objeto
olhar ao objeto voz?  Que primeira versão sobre o amor essa voz vem enunciar?

O  relato  de  Malena  conclui  com  uma  extraordinária  definição  sobre  o  êxtimo.  A
propósito de Blue, diz-nos: “Mas ela pensa tão diferente de mim, e é estranho porque é parte
de mim”. Palavras que, talvez, propiciem o começo de uma interrogação por parte de Malena
dessa exterioridade-íntima que a constitui.

Nesse  sentido,  e  para  encerrar,  queremos  destacar  algo  mais  que  este  caso  nos
mostra:  apesar  de  referir-se  a  tempos  preliminares  de  um tratamento  possível,  é  preciso
orientar-se pela direção que imprima a concepção que tivermos sobre o fim da análise. No
tocante  ao  tema  que  esta  discussão  nos  convoca,  poderíamos  situar  a  queda  do  sujeito
suposto saber como a condição de possibilidade para terminar  de isolar  o objeto  a como
êxtimo ao significante. Daí em adiante, o objeto a – isso tão íntimo e alheio ao mesmo tempo –
encontra sua função revitalizada como causa do movimento desejante. Essa nova relação do
sujeito com o objeto que causa seu desejo constituirá todo um incentivo para que o analisante
transformado em analista possa pôr em jogo, mais decididamente, outro saber: saber se virar
com  a  extimidade.  Aprofundando  ainda  mais  esta  ideia,  deixamos  aberto  nosso  último
interrogante: poderíamos dizer que a psicanálise sustenta sua prática e seu discurso partindo
de uma ética da extimidade?

Agradecemos novamente a Carolina Fábregas Solsona. Recordando o que ela salienta
ao  final  de  seu  escrito,  queremos  reconhecer  que  seu  entusiasmo  e  sua  disposição  para
reinventar a psicanálise, cada vez que isso seja necessário e possível, nos foram transmitidos.
Desejamos que algumas das perguntas recém-formuladas façam extensiva essa transmissão ao
espaço do debate.


