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É com grande satisfação que a Sociedade Brasileira de Psica-
nálise de Porto Alegre, em parceria com a editora Dublinen-
se, publica o pensamento e as ideias de Marilia Aisenstein, 
agora reunidos em livro.

Suas reflexões, seu rigor teórico, alicerçado na metapsi-
cologia freudiana, e sua vasta experiência clínica são uma 
contribuição valiosa sobre a psicanálise contemporânea e, 
em especial, sobre a psicossomática psicanalítica.

Foram os fenômenos clínicos que, desde Freud, interpe-
laram o saber de uma época, e eles seguem desafiando a psi-
canálise na sua permanente reflexão sobre a subjetividade 
humana.

A investigação psicossomática, campo de estudos em 
crescente desenvolvimento, ampliou o espectro de ação da 
psicanálise ao abranger as organizações psíquicas que não 
dizem respeito às neuroses clássicas e remetem à noção de 
um excesso de excitação que não foi capturado pela trama 
das representações.

Os atos, as manifestações no corpo, no soma, em detri-
mento do pensamento, são cada vez mais frequentes na 
clínica atual. Essas manifestações implicam considerar a 

Apresentação
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dimensão da destrutividade no cerne da atividade mental.
O jogo pulsional e sua interação com o objeto são um ca-

minho para pensarmos sobre a dor que não se expressa em 
palavras. Toda dor pode ser compreendida pelo seu caráter 
traumático, como um acúmulo de quantidades, de excita-
ção não ligada. Daí a importância de dar palavras à dor. A 
dor precisa ter um sentido, ser representada. Só podemos 
pensar e agir sobre aquilo que está representado.

Este livro tem o intuito de aprofundar tal tema e susci-
tar os indispensáveis questionamentos que mantêm vivo o 
pensamento psicanalítico.

AnA PAulA TerrA MAchAdo
                                                                       Presidente da SBPdePA
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Marilia Aisenstein é psicanalista titular-didata da Sociedade 
Helênica de Psicanálise (Grécia) e da Sociedade de Psicaná-
lise de Paris (SPP). Foi presidente da SPP e do Instituto de 
Psicossomática de Paris, IPSO-Paris.

Membro do conselho editorial da “Revue Française de 
Psychanalyse”, co-fundadora e editora da “Revue Française 
de Psychosomatique”.

Foi presidente dos Novos Grupos Internacionais (ING-
-Committee) da International Psychoanalytcal Association 
(IPA) e representante europeia no Comitê Executivo desta 
mesma instituição (IPA). Entre 2007 e 2017, foi presidente 
do Comitê Executivo da Clínica Social da SPP.

Atualmente é vice-secretária científica do Congresso de 
Psicanálise de Língua Francesa (CPLF). Trabalha em con-
sultório particular e dá seminários nas sociedades Helênica 
e de Paris.

Ao longo de sua vida profissional publicou cerca de cento 
e trinta artigos em revistas internacionais, seis livros (quatro 
em grego, dois em inglês). Entre seus temas de principal in-
teresse estão a psicossomática psicanalítica e a hipocondria. 

Em 1993 recebeu o prêmio Maurice Bouvet dado ao me-

Prefácio
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lhor trabalho de psicanálise freudiana publicado na França 
naquele ano: “De l’art de tir à l’arc”1.

 
Marilia nasceu em Alexandria, no Egito, de pais gregos, di-
plomatas. Aos cinco anos de idade, retornou a Atenas e, aos 
oito anos, sua família foi morar em Paris.

Fez estudos de Filosofia na França, com professores de 
grande prestígio, entre eles os filósofos Ricoeur e Levinas. 
Fez também uma longa análise pessoal.

Em 1978, foi aceita em formação no Instituto de Psica-
nálise da SPP. Em 1995, foi eleita presidente dessa mesma 
sociedade, após ter assumido várias responsabilidades em 
sucessivas diretorias da sociedade.

Interessou-se por vários temas, tais como: corpo, psicos-
somática, transferência, e desde muito cedo teve um espe-
cial interesse pela dor e pelo masoquismo. 

Este livro em torno da obra de Marilia Aisenstein mos-
tra a influência que seu trabalho exerce sobre a psicanálise 
francesa, sendo considerada uma das autoras mais origi-
nais.

A autora realça, sempre que possível, a importância que 
ela dá às várias sociedades de psicanálise, às quais ela per-
tence. 

O seu engajamento na IPA tem sido intenso e desde há 
muitos anos participa de vários comitês de grande impor-
tância dessa instituição mundial, que congrega os psicana-
listas de orientação freudiana.

Sua história está inscrita na psicanálise francesa, com 
seus conflitos teóricos e práticas bastante ligados às suas 
tramas institucionais.

A psicanálise francesa, da qual Marilia é parte integrante, 
além dos desacordos e conflitos existentes entre os colegas, 
deixa transparecer formas bastante próximas de pensamen-
to, que a identificam. Este livro, contendo vários artigos de 
Marilia, nos permite observar uma cronologia que mostra, 

1 RFP, t. LVI, n. 2, 1992, p. 345-352.
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mais do que qualquer outro critério, a evolução das refle-
xões da autora.

O leitor desses artigos poderá apreciar as remarcáveis 
faculdades de observação clínica, nos mais variados cam-
pos de atuação, das quais essa autora se utiliza no trabalho 
com os seus pacientes. Seus textos nos mostram uma luta 
constante para tentar resolver as dificuldades do encontro 
analítico.

A psicanálise contemporânea tem necessidade de mais 
autores como Marilia, tanto pelo aspecto inovador das suas 
ideias quanto pela exposição das mesmas, que certamente 
serão de extrema utilidade para seus colegas psicanalistas 
na prática diária com seus pacientes. Um pensamento psi-
canalítico que não cessa de se remeter à prova de uma exi-
gência de rigor, que ela manifesta indefectivelmente. Não 
se trata de uma simples consistência interna de argumen-
tação, mas, sobretudo, de uma pesquisa contínua de ade-
quação do sentido enunciado a essa experiência que não se 
fecha jamais. O leitor certamente se convencerá desse pro-
pósito, seguindo o encadeamento desses textos.

Cada artigo é suficiente por si próprio, se bem que em 
nenhum deles exista uma resposta exaustiva à questão que 
ele coloca ou que ele reitera.

       
 

AdMAr horn

1993 — Aisenstein Marilia pour ses articles : De « l’art du tir à l’arc » 

à celui de la psychanalyse, Revue Française de Psychanalyse, t. LVI, no 2, 

1992, pp. 345-352 ; Des régressions impossibles ?, Revue Française de 

Psychanalyse, t. LVI, no 4, 1992, pp. 995-1004. 31e prix Maurice Bouvet.
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Da arte do arco e flecha os mestres japoneses escrevem que 
não se trata de uma técnica adquirida progressivamente, 
tampouco é uma performance, muito menos um passatem-
po agradável: “Deve-se considerar que, desde que esta arte 
não precisa mais se afirmar em competições sangrentas, 
seu espírito peculiar só tem se manifestado mais esponta-
neamente e com uma força mais convincente; não foi neces-
sário introduzir recentemente, de forma artificial, na prática 
do arco e flecha, esse espírito que lhe é associado há muito 
tempo”. Algumas páginas adiante, Herrigel, filósofo alemão 
especialista em Zen, diz: “O espírito do arco e flecha é uma 
disposição espiritual, uma aptidão, resultante de exercícios 
nos quais a mente ajusta o alvo, de modo que, mirando bem, 
o arqueiro visa também a si mesmo”1. 

De acordo com a “grande doutrina” do arco e flecha, sua 
prática se mantém, hoje como ontem, uma questão de vida 
ou morte porque se trata de um combate interno que o ar-
queiro perpetua em si mesmo.

Quem se torna um “artista” do arco e flecha não pode 

1  HERRIGEL, E. Le zen dans l’art chevaleresque du tir à l’arc. Paris: Dervy Livres, 
1953.

1
Da arte do arco e flecha à arte
da psicanálise
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permanecer incólume. Queira o artista ou não, o exercício 
de sua arte o modifica imperceptivelmente, atingindo a 
mais extrema profundeza do ser. 

Isto não deixa de ser perigoso, pois o artista, transforma-
do, nem sempre se manterá no mesmo compasso e perde-
rá talvez certos parentes e amigos; usará, às vezes, doloro-
samente, outro padrão de medidas. A especificidade dessa 
longa trajetória que leva ao estado de artista do arco e flecha 
está ligada, conforme os mestres japoneses, à essência de 
sua formação.

Todos os caminhos levam a Roma, como se diz. Um entu-
siasmo antigo por todas as formas de literatura japonesa me 
trouxe às mãos recentemente uma pequena obra maravilho-
sa com um título insólito: Le zen dans l’art chevaleresque du 
tir à l’arc (“O zen na arte cavalheiresca do arco e flecha”). Sua 
leitura veio bem a calhar para explicar uma série de ques-
tões, ainda mal formuladas em mim, acerca da prática deste 
estranho e insólito ofício que é a psicanálise. 

Não sei se a psicanálise é uma ciência. Considero indis-
pensável não esquecer que ela tem sua origem e suas raízes 
na neurofisiologia. Penso também que a semiologia conti-
nua sendo, diante de qualquer material, um modo de abor-
dagem privilegiado. Mas será que podemos qualificar como 
sendo estritamente científica uma disciplina para a qual 
não são suficientes nem os conhecimentos, nem a observa-
ção, nem o raciocínio dedutivo e indutivo?

Deixando de lado esse debate, prefiro seguir adiante com 
a metáfora do arco e flecha. A especificidade da nossa arte 
não estaria enraizada nesse infinito devir, numa formação 
que passa por nós e em nós e perdura para sempre? Nela, 
todo conhecimento é uma (re)criação, reconhecida a pos-
teriori. Parece-me também ser necessária uma disposição 
preexistente, não espiritual, mas psíquica. O senso analíti-
co não pode ser adquirido, já se encontrando ali onde pode 
despontar, mas também não é suficiente para fazer “um ar-
tista da psicanálise”. A meu ver, também é preciso uma pai-
xão para alguém se tornar psicanalista: paixão pelo funcio-
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namento mental. Quando esta nos toma, a formação é uma 
questão de vida ou morte. Ou essa paixão será compartilha-
da com nossos mestres e com nossos pacientes, ou então se 
extinguirá por si mesma. Creio que há, durante a formação, 
um ponto de não retorno em que nós também “passamos 
a usar, às vezes, dolorosamente, outro padrão de medidas”. 

Um longo caminho não desprovido de perigos como o da 
formação psicanalítica consiste essencialmente em apren-
der a comunicar, em termos de saber teórico, “alquimias” 
estritamente associais, egoístas e individuais. A aquisição 
desse saber teórico virá, por sua vez, modificar impercepti-
velmente, mas profundamente, novas alquimias pessoais e 
individuais. A leitura, a exegese e a interpretação dos textos 
põem em jogo constantemente a textura de nossos investi-
mentos e identificações, vindo nos “desequilibrar” e modi-
ficar nossas orientações.

Assim, na pretensa conclusão oficial da formação, embo-
ra esta seja de fato interminável por se tratar de uma trans-
missão sem fim, podemos imaginar que nos tornamos psi-
canalistas para sempre, que seremos às vezes psicanalistas 
e, em certos momentos, deixaremos de sê-lo porque para-
mos de exercer a psicanálise? 

É dessa maneira que concebo a questão levantada hoje 
no título “Tornar-se psicanalista?”2. O que é um psicanalista 
advindo? Um clínico, um artista, um profissional, um apai-
xonado? Não seríamos psicanalistas apenas com nossos 
pacientes, na dinâmica transferência/contratransferência? 
Seria um registro de funcionamento que pode ser abando-
nado e retomado?

Como os mestres arqueiros para os quais as flechas e o 
arco se tornam desnecessários um dia, por serem tão “artis-
tas do arco e flecha”, será que não deveríamos ser inexora-
velmente psicanalistas para também sabermos nos abster 
de sê-lo? 

Para mim, encerra-se aqui a metáfora do arco e flecha, 
pois a leitura dos autores japoneses me faz suspeitar, de 

2  FAIN, M. Colloque de Deauville: Introduction. RFP, n. 3, p. 709, 1983.
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fato, de que o estado de “artista”, no caso deles, terminaria 
e implicaria uma Weltanschauung (cosmovisão).

É justamente deste assunto de que trata a última das No-
vas conferências introdutórias sobre psicanálise3, aquela que 
Max Schur disse ser o credo de Freud4. Credo que, aliás, é 
um anticredo, por sua recusa de qualquer ilusão. Compar-
tilho dessa ideia e, quanto ao texto citado, concordo com 
Freud em todos os pontos: a psicanálise é inapta para for-
necer uma Weltanschauung. Ela não é uma concepção do 
mundo. Além disso, ser psicanalista não é um estado que 
se alcança de uma vez por todas e que colore nossa visão do 
universo.

♦

coMo PensAr uMA AvenTurA que se TornArá de-
Pois uM ofício?
Este tema é, no meu entender, muito audacioso, mas traz 
implicitamente a questão do enquadramento. Limito-me 
então a abordar apenas duas subdivisões. Retomo os “nos-
sos pequenos assuntos cotidianos”, palavras de Freud para 
definir o assunto da penúltima conferência (XXXIV conferên-
cia), intitulada “Explicações, aplicações, orientações”5, em 
que trata, entre outras questões, das diversas modalidades 
terapêuticas, das variações do enquadramento e dos limites 
da psicanálise. Ele se insurge contra os experimentos abusi-
vos e contra os psicoterapeutas que fazem uso ocasional da 
análise. Estes a diluíram, talvez a “desintoxicaram”, e Freud 
recusa considerá-los como psicanalistas. Algumas páginas 
antes, contudo, ele havia afirmado: “A atividade psicanalíti-
ca é árdua e exigente; não pode ser manejada como um par 
de óculos que se põe para ler e se tira para sair a caminhar. 

3 FREUD, S. Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse. Paris: Galli-
mard, 1933. [Cf. em português: Edição Standard Brasileira, v. XXII].

4 SCHUR, M. Capítulo 21. La mort dans la vie de Freud. Paris: Gallimard, 1972.
5 FREUD, S. Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse. Paris: Galli-

mard, 1933. [Cf. em português: Edição Standard Brasileira, v. XXII].
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Via de regra, a psicanálise possui [...] inteiramente ou não o 
possui em absoluto”6.

Meu propósito se situa entre essas duas posições.
Tentarei tecer algumas considerações sobre o funciona-

mento analítico e as variações do enquadramento, e depois 
sobre o que chamo de funcionamento psicanalítico paradoxal. 

♦

funcionAMenTo AnAlíTico e vAriAÇÕes do enquA-
drAMenTo
Deixo de lado o problema das indicações e da eterna con-
trovérsia entre psicoterapia psicanalítica e psicanálise. A 
experiência compartilhada de casos difíceis parece nos ter 
levado a concordar com a ideia de que, se praticadas por 
analistas experientes, muitas psicoterapias, assim como o 
psicodrama como tratamento, são estritamente psicanalíti-
cas. Estendo aqui os limites da psicanálise para fora de um 
enquadramento que busca estabelecer um processo cuja fi-
nalidade continua sendo a organização de um material pela 
transferência. 

Para abordar a questão de saber se é possível ser psica-
nalista fora do estrito exercício da psicanálise, proponho o 
exemplo de uma consulta única solicitada não pelo sujeito, 
mas por um médico especialista, sem qualquer finalidade 
de modificação interna do sujeito, mas para dar um parecer 
de “psicanalista-psicossomatista” antes de tomar uma deci-
são sobre uma intervenção cirúrgica. 

O senhor D. me foi encaminhado pelo doutor R., reuma-
tologista, que hesitava em classificar como “urgência” uma 
indicação de operação de ciático para um homem de trin-
ta e quatro anos. O doutor R. vinha constatando há muito 
tempo recidivas espantosas da dor após certas intervenções 
cirúrgicas, mesmo tendo certeza da validade da operação e 
da pertinência da indicação. Este médico atento concluiu, 

6  FREUD, 1933, p. 204. [ESB., p. 102-103].
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então, que obscuros investimentos do sofrimento físico po-
diam comprometer os resultados, apesar de sua comprova-
ção científica. 

Obviamente, o doutor R. não me pede para dar uma res-
posta definitiva, mas para “conversar” com o seu paciente. 
Este reivindica ruidosamente uma operação que será “a 
solução final” para suas dores. A expressão empregada aler-
tou o doutor R., e, de fato, me fez pensar. Foi nesse contexto 
que atendi D., um homem bonito, bronzeado, corpo esguio. 
Sua elegância refinada parecia um pouco ultrapassada, em 
1988, para um jovem cineasta. Ele já começou se queixando. 
A consulta lhe parecia absurda e, segundo ele, era para sa-
tisfazer a vontade de um médico velho. Sentia dor, não que-
ria saber de esperar, não tinha tempo a perder, pois tinha 
projetos que, aliás, eram de curto prazo. Espontaneamen-
te, o paciente repete as palavras “solução final” e zomba do 
movimento que observou no doutor R. Talvez não devesse 
ter usado essa expressão na frente de um médico que é pos-
sivelmente de origem judaica? Para ele, a expressão não 
tem absolutamente essa conotação... Não fiz qualquer in-
tervenção sobre esse tema e respeitei o silêncio que se ins-
talou. Depois, fiz algumas perguntas sobre seus projetos e 
conversamos sobre a sua profissão. Apaixonado pela sétima 
arte, situa-se, diz ele, “atrás da tela, ao lado da projeção”. A 
respeito disso, perguntei-lhe se tinha interesse pelos seus 
sonhos, que, no fundo, são produções cinematográficas 
internas... Diante de sua resposta afirmativa, perguntei-lhe 
sobre a possibilidade de me contar um ou dois. Com uma 
ponta de ironia, ele relatou quatro sonhos e terminou di-
zendo: “Sua interpretação?”. Obviamente, não fiz nenhuma 
interpretação e lhe disse que não o faria, mas apontei um 
detalhe que me chamou a atenção por ser comum a todos os 
seus sonhos. Retomamos juntos o aspecto visual das quatro 
cenas que ele trouxe. Eu o faço notar que está deitado, sen-
tado, estendido no chão, voando no ar, mas, aparentemen-
te, nunca de pé sobre suas duas pernas. Explico-lhe que, em 
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matéria de psiquismo, nunca se conclui “com urgência”, e 
traço para ele alguns mecanismos da criação do sonho, que, 
acima de tudo, é o guardião do sono. Por conta própria, fa-
lou então sobre o avô materno, o único personagem mascu-
lino investido, um homem poderoso e enfermo...

Depois de cerca de cinquenta minutos, explico-lhe nova-
mente que não passa pela mente do doutor R. que eu indi-
que ou contraindique uma decisão de ordem médica, que, 
para o cirurgião, é importante operar em boas condições, as 
quais incluem o estado psíquico, e, por fim, que, por trás 
de um sentimento de urgência, pode estar escondido um 
sentimento de pânico. Dou-lhe a metáfora de um nadador 
angustiado que decide se atirar correndo de um trampolim 
alto para contornar seu medo de entrar na água.

Depois de eu dizer isso, nós nos despedimos. Dois meses 
mais tarde, fiquei sabendo que a operação foi adiada. Talvez 
acontecesse se a tentativa de outro tratamento não surtisse 
efeito. 

O que se pode dizer sobre essa entrevista — prefiro cha-
mar de “encontro” a dizer consulta — ao final da qual, aliás, 
não proponho tratamento nem conselho? 

Não foi uma sessão, pois não penso que se possa falar 
em enquadramento analítico. Aliás, abstive-me de qualquer 
ligação interpretativa. Em compensação, acredito que algo 
como um interesse existente pelo seu funcionamento psí-
quico surgiu em D., permitindo-lhe talvez uma temporiza-
ção, enquanto seu medo o compelia à evitação. 

O confronto com o funcionamento psíquico de outrem 
não mereceria ser considerado como um ato psicanalítico, 
mesmo “fora do ofício”? Deveríamos nos abster totalmen-
te de momentos como esse? E poderíamos agir de outra 
forma a partir do que somos? São perguntas que me ocor-
rem com frequência, como o que Freud chamou de “nos-
sos pequenos assuntos cotidianos”, mas que ficam às ve-
zes em aberto. 

Eu gostaria de passar agora a um assunto próximo e 
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contíguo, que eu denomino funcionamento psicanalítico 
paradoxal. Não sei se este termo é correto ou aceitável, mas 
vou mantê-lo provisoriamente.

♦

o funcionAMenTo PsicAnAlíTico PArAdoXAl
Num momento de reflexão sobre o funcionamento do psica-
nalista, fora do âmbito do exercício de sua função, vieram-

-me à mente sessões stricto sensu em que, de repente, nos 
sentimos desarmados, parasitados por elementos que nos 
fazem perguntar qual é o nosso registro de escuta. Li dois 
artigos que me agradaram muito e que tratavam dessa 
questão de forma diferente e notável: “Quand une inquié-
tante réalité envahit le travail du psychanalyste” (Urtubey)7 
e “Danger de mort” (Gilbert Diatkine)8. Não vou resumi-los 
aqui, limitando-me apenas à referência a eles. Por vezes, na 
condução de uma psicanálise standard, algo pode vir colo-
car o psicanalista em estado de alerta. Trata-se muitas vezes 
da percepção de um fragmento de realidade que entra em 
conluio com o material fantasmático.

Tratando desse assunto, Claude Janin9 propôs a hipótese 
interessante de um “colapso tópico interno”, em que desmo-
rona a barreira que separa interno e externo. O subsequente 
estado de alerta contratransferencial seria, no meu entender, 
uma vacilação da ordem de uma angústia-sinal de alarme, 
transmitida para restabelecer essa barreira no analista. 

Não poderíamos falar da urgência não só em separar o 
que pertence à realidade de cada um dos dois protagonistas, 
mas também em ampliar o olhar, ou seja, aceitar funcionar 
em vários registros?

O que teria acontecido com os dois pacientes citados nos 
artigos mencionados anteriormente se seus analistas tives-
sem ficado confinados na atenção flutuante e na total neu-

7 URTUBEY, L. Quand une inquiétante réalité envahit le travail du psychana-
lyste. RFP, n. 2, 1982. 

8 DIATKINE, G. Danger de mort. RFP, n. 3, 1988. 
9 JANIN, C. De la réalité de la séduction à la séduction de la réalité. Lyon: 1987.
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tralidade?
Essa pergunta é pertinente, mas não é disso que estamos 

tratando nestas páginas. Não pretendo comentar a aborda-
gem dos psicanalistas em cada situação respectiva, tampou-
co a pertinência de suas intervenções, mas o caráter estrita-
mente psicanalítico, porque tomado na contratransferência, 
de uma posição aparentemente transgressiva.

Deixemos de lado os exemplos extremos em que um pe-
rigo vital externo vem ameaçar o paciente; perigos menores 
também existem. De qualquer modo, ignorar um estado de 
alerta transmitido pelo paciente me parece ser uma contra-

-atitude psicanalítica interna. O risco poderia ser, entre 
outras coisas, reforçar no paciente o sentimento de onipo-
tência e, sobretudo, de desencarnação do psicanalista, esta-
belecendo assim o que Michel Fain chamou de “comunida-
de da recusa”10. Creio que, em psicanálise, essas tentações 
de recusa da realidade visam à exclusão do corpo em sua 
materialidade e, portanto, em sua finitude. 

Penso que o movimento interno que ditou a Urtubey e a 
Diatkine as intervenções relatadas por eles foi — por para-
doxal que isso seja — estritamente psicanalítico. 

Antes de terminar, eu gostaria de comentar um último 
caso: um estado de alerta fora de qualquer enquadramento 
psicanalítico. Trata-se de uma experiência pessoal em que 
eu não neguei, mas recusei cientemente um sentimento de 
alerta, mesmo tendo sido vivenciado. 

Fui chamada em um departamento médico, ao leito de 
uma criança de doze anos, não como psicanalista, mas na 
qualidade de intérprete. Nem a criança nem a mãe falavam 
sequer uma palavra em francês, mal me conheciam, mas 
ficaram sabendo que eu era psicanalista por intermédio do 
psicólogo do departamento, que sugeriu essa intermediação 
linguística. Certa manhã, uma enfermeira me pediu para 
passar no hospital o mais rápido possível. Ao chegar lá, en-
contrei uma situação de crise: exames marcados e planeja-

10 FAIN, M. Le désir de l’interprète. Aubier-Montaigne: 1982, p. 47. 
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dos, a criança aos prantos, mostrando-se indecisa, mas dócil, 
enquanto sua mãe, em pânico, impedia fisicamente que le-
vassem o menino. Ela me explicou que havia tido pesadelos 
horríveis, que a angústia gerada persistia e aumentava e que 
não queria que nada fosse feito com o filho nesse dia. Du-
rante a conversa, senti-me literalmente invadida pelo medo 
demonstrado por essa mãe e me lembro de ter tentado inter-
vir em seu favor. Eu poderia certamente ter solicitado o adia-
mento dos exames. Considerando que meu papel era tradu-
zir e não substituir minha colega que estava ausente nessa 
hora, abstive-me. Logo consegui convencer a mãe a se acal-
mar, e fui embora ainda muito angustiada. Meia hora depois, 
o menino veio a sofrer um choque anafilático pelo iodo, que 
colocou sua vida em perigo e necessitou de uma reanimação. 

Alguns anos depois, percebi ter tido o que chamo de uma 
“atitude interna contra mim mesma” (uma contra-atitude). 
Estritamente fora de qualquer enquadramento, comportei-

-me como uma psicanalista rígida, devido à minha inex-
periência, e, acreditando no dever de me abster, recusei 
simplesmente ouvir o que uma mãe em alerta me havia 
transmitido. Em nome de um enquadramento analítico ine-
xistente, embora eu o tivesse falsamente na cabeça, sem cla-
reza quanto a minha função, quis negar o que devia ser da 
ordem de uma percepção compartilhada ou uma transmis-
são11 da angústia12. Obrigando-me a me mostrar “neutra” ou 

“científica”, falhei numa situação simples da vida. 
Da arte do arco e flecha à formação do psicanalista em 

evolução e ao seu funcionamento psíquico na análise e na 
vida, muitas questões se apresentam. Para Freud, “quase 
parece como se a análise fosse a terceira daquelas profis-
sões impossíveis quanto às quais, de antemão, se pode es-
tar seguro de chegar a resultados insatisfatórios. As outras 
duas, conhecidas há muito mais tempo, são a educação e o 

11 FREUD, S. Nouvelles conférences d’introduction à la psychanalyse. Paris: Galli-
mard, 1933. [Cf. em português : Edição Standard Brasileira, v. XXII].

12 “L’angoisse”. Les cahiers du centre de psychanalyse, n. 20, primavera de 1990.
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governo”13. O que pensar dos caminhos que levam ao exercí-
cio de uma profissão “quase impossível”, a não ser o fato de 
que são árduos, difíceis, dolorosos e de que exigem paciên-
cia, paixão, tenacidade e humildade. Nesse sentido, a metá-
fora do aprendizado do arco e flecha, conforme a “grande 
doutrina”, pareceu-me ter certo interesse.

Embora a comparação seja inusitada, algumas reflexões 
acerca do confronto consigo mesmo, do domínio e da soli-
dão se aplicam também à arte da psicanálise, em que não 
se deve perder de vista que, “mirando bem o alvo, visa-se a 
si próprio”. 

13 FREUD, S. Analyse avec fin et analyse sans fin. Résultats, idées, problèmes, 
II. Paris: PUF, 1985, p. 263. [Cf. em português: Edição Standard Brasileira, v. 
XXIII, p. 160].


