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O que varia e/ou desvaria na clínica lacaniana? 
Contingências epocais? 

O analista em corpo…não sem consequências 
 

por Ilda Rodriguez  
 

Que os psicanalistas estejamos reunidos aqui diz que não é sem consequências 
que estejamos em corpo também na extensão.  De novo, talvez seja um modo de provar 
como a extensão na psicanálise não é nem um aditamento engenhoso, nem um elemento 
excepcional do qual poderíamos prescindir e que alguns analistas rejeitam ao considerar 
que só seriam reconhecidos como tais unicamente no trabalho clínico com seus 
analisandos.  Então, é que a extensão viria a ser eventualmente prescindível, exclusiva 
para alguns possuidores de uma particular inclinação ou vocação? Diríamos que seria 
regida por categorias as quais usualmente, de modo pejorativo, são chamadas de 
políticas e nas quais não estão ausentes “os sentimentos” – habituais no discurso 
político – e que resultam cruciais também na extimidade da clínica quotidiana dos 
analistas? 

Portanto, a questão é formulada no que acontece no nível em que o discurso 
funciona – e não é o analítico: como é que o discurso do Amo-Mestre conseguiu agarrar 
nossos corpos já que, como tais, eles estão moldados por aquilo que Lacan chama os 
sentimentos e, mais precisamente, os bons sentimentos? Ele ironiza1: “Entre o corpo e o 
discurso está isso com o que os analistas se regozijam chamando-o pretensiosamente os 
afetosi. Redobrando a ironia, a partir de seu seminário na Faculdade de Direito ele nos 
surpreende ao dizer: “[...] os bons sentimentos são fundados pela jurisprudência e só 
pela jurisprudência”ii, dando-nos a chance para ponderar mais uma vez a relação entre a 
intensão e a extensão da psicanálise. Refiro-me ao ponto posto em discussão aqui em 
que a jurisprudência varia – sem dúvida, não é única – quer dizer, ela está sujeita a 
revisão.  Importamo-nos porque incumbe a nossa práxis já que, se os sentimentos estão 
moldados de uma maneira epocal, eles não se esgotam no recurso de se sentir culpável 
torturando-se mercê do superego, por exemplo. No entanto, como é que fomos 
moldados em corpo por esses valores inculcados –“as emoções”, segundo Freud2 – que 
cinzelarão e entalharão alíngua no corpo libidinal dos infans? 

Em lugar disso, eis aqui a concretização com referência à jurisprudência a qual 
é, por um lado, epocal e, por outro, remete aos laços sociais vigentes. É neste último 
respeito que o afastamento dos mesmos faria com que alguém tivesse maus sentimentos 
e, pelo contrário, corresponder-lhe-ia os bons se se enquadrasse na jurisprudência. É por 
isso então que, em cada caso, uma pessoa se vê afetada.  

Eis as provas: o que acontece em primeiro lugar em nosso consultório? Para 
começar – parafraseando Lacan – direi que àqueles que vêm nos ver pela primeira vez, 
“a esse corpo que os representa” é ao qual como analista me dirijo, escandindo nossa 
entrada no assunto mediante algumas entrevistas prévias: então, o importante será essa 
confrontação dos corpos. Portanto, é dali que parte esse (des?) encontro visto que, ao 
começar uma análise, não será mais questão dissoiii.  Percebe-se: a passagem da 
entrevista preliminar àquilo que é propriamente a entrada em análise admite deixar de 
entrar na consideração dessa confrontação. 

                                                 
1 Eis aqui uma renovada insistência irônica de Lacan sobre a noção de afeto. 
2 S. Freud, El malestar en la cultura, Obras Completas, t.21, Amorrortu editores, Bs As , 1976 
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É claro que não comporta desistir da importância do divã, pois este não é um 
dado irrelevante, nem uma remora das épocas hipnóticas de Freud. Em cada caso, não 
se trata somente da suspensão e/ou subtração do gozo escópico3, mas sim de ressaltar o 
que deve ser colocado entre parênteses e para o qual o divã parece indicadíssimo. 

Pois bem, em termos de Lacan: de que se trata em uma análise? Digamos com 
toda a ambiguidade desse termo que é porque o analista em corpo [...] instala o objeto a 
no lugar do semblante [...]. “Mais ainda, é por isso então que há algo que existe e que se 
chama o discurso psicanalítico”iv. Quanto ao resto, a transferência – obviamente – 
acontece em corpo. De outro modo: é possível atender que na conhecida expressão é 
necessário pôr o corpo, esse é o em corpo em questão. 

Dito isso, interessa-me colocar para conversar: a) o que acontece com os corpos 
em uma análise que está sendo realizada via Skype, escandida por sessões no consultório 
do analista (em corpo, presença do analista, o corpo do analista e o do analisando, etc.); 

b) se o analista deve estar à altura da subjetividade da época, não será de outra 
forma que em uma posição crítica da mesma; bem como a dificuldade de ser escutado 
devido à regência de certos sentimentos estipulados pela jurisprudência no laço social 
vigente em uma determinada época; 

c) pretendo interrogar algumas consequências para a cura e seu possível rumo ao 
elastificar? algumas variáveis – fetiches do enquadramento?4 – que são próprias de 
nossa práxis poiética e que nos interpelam já a partir das entrevistas preliminares até a 
entrada em análise, exemplarmente: o espaço no trabalho nos hospitais ou nos centros 
de assistência afins, e o Skype como recurso possível em uma psicanálise. 

Atendamos então a questão do espaço, já que elastificar as variáveis torna 
absolutamente viável o trabalho, por exemplo, em hospitais ou centros de assistência 
afins: porque não é possível sustentar que um analista porte sua condição no 
consultório, enquanto no hospital trabalha como terapeuta breve em virtude de se 
sujeitar à realidade. Sua escuta e sua forma de intervenção não são comparáveis a uns 
óculos aptos para serem retirados de forma volitiva, dado que não são definidos por sua 
pessoa, mas sim por um lugar. Por isso um analista no hospital não deveria aceitar a 
contragosto, de modo vergonhoso, sua efetiva condição de tal. Além disso, a questão do 
tempo deixa de lado o formalismo superegoico atinente a que uma psicanálise requer, de 
forma incontornável, uma frequência semanal que o hospital não pode ofertar … É mais 
ainda: o acima exposto leva a repensar o espaço da perlaboração, do trabalho de 
transferência. Com efeito, a mesma decorre não só durante as sessões, mas também fora 
delas, já que não se trata de insights, de entender ou de ampliar cognição alguma: não, 
porque a experiência da análise em sua aproximação do Real, não é, não deve ser 
reproduzida pelos ditos “compreensivos” do analisando. Uma análise, em suma, não se 
reproduz, é esquecida. 

É obvio que cabe (se) analisar por Skype – sem (se) fazer omissão da sessão no 
consultório – pessoas que moram em outros países e em outros estados: uma análise que 
esteja em andamento?... começar por Skype?... Deixa-se escutar, que é um por um e com 
cada analisando. Nesse caso diz seu presente, precisamente, o que pode ser considerado 
– poderia-se dizer – do valor da titubeação, da equivocação e da tonalidade. De novo: a 
experiência da voz – suporte da enunciação discursiva – como toda experiência de gozo 

                                                 
3 É claro que não se explica meramente pela escopicidade, tal como comentava Freud, em função do 
incômodo ocasionado pela sustentação do jogo dos olhares várias horas ao dia. 
4 Roberto Harari, De qué trata la clínica lacaniana.  
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é eminentemente corporal.  Agora então, estamos de acordo em que as questões 
recentemente expostas parecem coisas da vida cotidiana e elementares, mas é sabido 
que se elas não forem levadas em consideração e se, pelo menos, não houver uma 
tentativa de conversar sobre elas, terminam conformando essas ‘insignificâncias’ que 
vão inficionando, até que – dizemo-lo assim de propósito – ‘adquirem corpo’ e 
consequentemente se instalam de maneira acrítica. É nesse sentido que a vigilância 
epistemológica adquire relevância e, apesar das décadas que nos separam da abordagem 
de Lacan, o inerente ao retorno resistencial – com efeito – resulta de algo que vai para 
além das épocas e que tem a ver com a condição da presença, outra das noções 
lacanianas, ‘presença do analista’ que, obviamente, não é um modo anedótico de dizê-
lo: presença que é, ademais, o Real do corpo do analista, por outra parte. 

Para advertir mais ressonâncias, detectamos outra referência lacaniana no 
atinente a: “[...]o analista em sua função não sabe, quero dizer em corpo, recolher 
bastante o que escuta do interpretante [...]” Claro está que alude aqui à categoria de 
Peirce – a de interpretante –: “[...] desse a quem, com o nome do analisando, dá-lhe a 
palavra”1. Outra vez, propõe em corpo: “não sabe – dirá Lacan – quero dizer”: em 
corpo.” Então, cabe aqui se perguntar: há outra forma de saber? E, por que essa 
elucidação? Adverte-se que não refere – de novo – a uma categoria abstrata do saber, 
senão, precisamente ao em corpo, a uma dimensão do gozo. 

De tal forma e nesta insistência, acontece que estamos omitindo as remissões a 
outro gambito habitual que veio para tomar uma carta de cidadania – principalmente 
quando se fala do último Lacan – e que é uma espécie de retorno mútuo e forçoso entre 
corpo e gozo. Sublinhamos o aludido viés, mormente porque entendemos que há ali 
uma maneira bidirecional que – segundo nosso prisma – é errônea. A que estamos nos 
referindo? Por exemplo, à que continua dizendo: ‘não há gozo se não for gozo do 
corpo’. Pois bem, o predito significa a mesma coisa que dizer: do corpo, somente se 
pode falar de gozo? Observe-se que tais elementos se envolvem no vaivém; então, não 
há mais que dizer que do corpo somente se goza? Certamente que contamos com todo 
um leque de referências teórico–clínicas a respeito, por exemplo, falar da imago do 
corpo fragmentado, quando se poderia dizer que se destripa a unidade corporal; não é 
por acaso que Freud escrevia corpo próprio, dando a entender que havia um corpo 
impróprio - ou não próprio, portanto – e eis aqui que já há uma declinação interessante a 
ser levada em consideração. Existem outras formas, lógico, independentemente do que 
se possa reiterar até o cansaço sobre o gozo e para que não permaneçamos na ecolalia 
sem saída. A esse respeito, abriremos – seguindo Lacan – outras perspectivas nas quais, 
efetivamente, é questão de “pôr o corpo”. 

Claro está que essa não é uma frase qualquer, já que se sabe que o dito não é 
“dar as caras” para fazer uma terapia frente a frente, mas sim, justamente, que o corpo 
resulta muito mais falante no divã. A respeito disso, vale recordar o que disse de 
passagem: “não forçosamente um corpo”, encorps, posto que a partir do momento em 
que se parte do gozo, quer dizer que o corpo não está só, que há outro corpo. 

                                                 
i Ibid. 
ii Ibid. 
iii J. Lacan, Seminário 19”…ou pire”, aula de 21/6/1972, versão chollet 
iv Ibid. 


