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RESUMO 

 

MIGUEL, J. A. (2013).  Psicanálise  e  Direito  nos  bastidores  das   demandas  jurídicas.     
        Dissertação de Mestrado em Psicologia, Universidade Federal de São João del Rei, São       
       João del Rei, Minas Gerais. 
 

 

A abordagem da interlocução entre Psicanálise e Direito a partir do endereçamento de ofícios 

jurídicos aos psicanalistas referentes a pacientes que estão com suas análises em andamento 

mostra-se pertinente, devido ao fato de que essas demandas jurídicas estão relacionadas a 

certos impasses vinculados aos problemas conjugais, familiares, às experiências excessivas e 

abusivas que denunciam a ocorrência de violência social e/ou sexual. A expectativa de que o 

analista exerça a função de perito provoca, certamente, uma série de dificuldades, tanto 

clínicas quanto técnico-teóricas. Faz-se necessário, pois, discutir o "fazer do analista" frente 

às novas formas de demanda social, definidas aqui como aquelas originadas no campo das 

instituições, com foco na ética da psicanálise. Faz-se necessário ainda questionar como é 

possível conduzir o tratamento diante dessa situação específica. A proposta de investigação da 

problemática sugerida ocorre por meio de revisão bibliográfica de conceitos fundamentais da 

psicanálise retirada do ensino de Freud e Lacan, como necessidade/demanda/desejo; 

inconsciente/pulsão/trauma; ética da psicanálise/ desejo do analista. Tais conceitos cumprem 

aqui a função de serem coordenadas teóricas a nos guiar na aproximação da problemática 

sugerida. A partir deste estudo, verificamos consequências quanto ao agir/ proceder do 

analista frente às demandas jurídicas e propusemos algumas reflexões/ contribuições para o 

campo do Direito diante das novas formas de demanda social. 

 

 

Palavras-chave:  Demanda. Desejo. Inconsciente.  Pulsão trauma. Ética da psicanálise. Desejo 
do analista.   
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ABSTRACT 

 

MIGUEL, J. A. (2013). Psicanálise  e  Direito  nos bastidores  das   demandas  jurídicas. 
        Dissertação de Mestrado em Psicologia, Universidade Federal de São João del Rei, São 
       João del Rei, Minas Gerais. 
 
 

The approach to psychoanalysis and law interlocution, when psychoanalysts receive legal 

letters related to their patient’s ongoing analysis is a relevant fact because these legal demands 

are associated to certain predicament related to marital problems, family problems, abusive 

experiences or extreme experiences that reveal social or sexual violence. The belief that, the 

analyst could perform the expert responsibilities, cause various difficulties that could be 

clinical as well as technical and theoretical. It is important, therefore, to discuss the analyst 

duties facing the new social demands, defined as those originated in institutions focusing on 

the ethics of psychoanalysis. Questioning how the psychoanalyst would conduct a treatment 

on this specific situation is also necessary. The research proposal of the suggested problem 

occurs through a literature review of the fundamental concepts of psychoanalysis taken from 

Freud and Lacan concepts as: necessity/ demand/ desire/ unconscious / drive / trauma, ethics 

of psychoanalysis/ analyst’s desires. These concepts carry out the function to be theoretical 

coordination to guide us thought the suggested problem.  Throughout this study, we verify 

consequences related to the actions/ and the analyst performance facing the legal demands. 

We also proposed some reflections and contributions on law basis facing the new social 

demands.  

 
 

Key words: Demand.  Desire. Unconscious.  Instinct  trauma.  Ethics of psychoanalysis. 
Analyst's desire. 
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INTRODUÇÃO  

 

Não constitui novidade o fato da psicanálise e dos psicanalistas serem convidados a 

emitir impressões ou pareceres referentes a processos judiciais. No final do ano de 1930, o Dr. 

Josef Kupka, professor de Jurisprudência da Universidade de Viena, publicou um artigo em 

defesa de um jovem estudante Philipp Halsmann, condenado por parricídio perante um 

tribunal de Innsbruck e solicitou a opinião de Freud sobre o assunto. Tal condenação, na 

verdade, se baseou no parecer de um perito da Faculdade de Medicina de Innsbruck devido às 

dúvidas do tribunal quanto ao estado mental do prisioneiro. 

 O referido parecer introduziu os temas do complexo de Édipo e do recalque de 

maneira imprecisa e, mesmo assim, o prisioneiro foi considerado culpado. Além disso, sua 

apelação à Corte de Viena fracassou, contudo, subsequentemente, Halsmann foi indultado. 

Entretanto, o Dr. Josef Kupka, inconformado com a decisão judicial, realizou uma campanha 

para derrubar a decisão original da corte. Para isso, solicitou a opinião de Freud que elaborou 

um memorando intitulado O Parecer do Perito no Caso Halsmann (1930[31]1974), publicado 

nos Breves Escritos (1928[31]1974) em que expôs sua posição quanto a esse parecer. 

 Freud (1974) afirma que o complexo de Édipo é universal, está presente na infância de 

todos os seres humanos, sofre alterações de acordo com o período de desenvolvimento e 

apresenta variações de intensidade. No entanto, não pode ser usado como fundamento para 

explicar um ato criminoso. Mesmo as evidências de discordâncias existentes entre pai e filho, 

de acordo com Freud, seriam totalmente inapropriadas para presumir um relacionamento ruim 

entre eles. Dessa forma, ele afirma que o complexo de Édipo não é apropriado para fornecer 

uma decisão sobre a questão de culpa. 

 Em seu artigo sobre Dostoievski e o Parricídio (1928/1974), em que comenta o 

romance Os Irmãos Karamassovi, Freud relata a trama edipiana que envolve um pai 

opressivamente cruel e seu filho Dimitri, consumido pela rivalidade e pelo desejo de vingança 

por meio da força em relação ao seu pai. Quando o pai é efetivamente assassinado e roubado, 

a culpa recai sobre esse filho o qual é condenado no lugar do irmão, o verdadeiro assassino. 

 No julgamento de Dimitri, Dostoievski afirma que “A psicologia é uma faca de dois 

gumes”, o que, no entendimento de Freud (1974), não pode ser entendido como uma zombaria 

em relação à psicologia, mas sim ao processo judicial. De acordo com o psicanalista, a 
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psicologia não se interessa em saber quem realmente cometeu o crime, mas sim em saber 

quem o desejou emocionalmente e quem o recebeu com alegria quando foi cometido. 

 Décadas e décadas mais tarde, os analistas continuam a ser solicitados para fins de 

esclarecimentos referentes a processos e ofícios judiciais. Dessa maneira, o presente projeto 

de pesquisa foi elaborado e desenvolvido em decorrência da clínica psicanalítica a partir dos 

constantes desafios que ela nos impõe. Em determinados momentos, o analista é solicitado 

para prestar esclarecimentos sobre determinados fatos relacionados às questões institucionais, 

no âmbito escolar, de conselhos representativos dos cidadãos e, em especial, do poder 

judiciário sob a forma de ofícios judiciais relativos a certos pacientes que estão com sua 

análise em andamento. 

 Para ilustrar as dificuldades dos analistas diante de tais encaminhamentos, 

especialmente daqueles provindos do poder judiciário, podemos transcrever dois ofícios 

recebidos por um analista no decorrer da análise de dois pacientes: 

 
“Pelo presente, extraído dos autos em epígrafe, solicito a Vossa Senhoria, o 
encaminhamento a este juízo das respostas às seguintes questões relativas à menor 
L. D. C.: 
1) A menor apresenta sintomas típicos de uma criança vítima de abuso sexual? 
2) A quem a menor chama de pai: seu pai biológico ou seu avô materno? 
 
“Pelo presente, extraídos dos autos em epígrafe, solicito a Vossa Senhoria que 
designe dia e hora para avaliação psicológica da menor K. K. S. G., respondendo, 
além do que se fizer necessário, os seguintes questionamentos: 
1) Há indícios de ter a menor sofrido abuso sexual? 
2) Quem seria o autor dos abusos? 
3) Poderia a menor ter fantasiado tal situação por interferência de terceiros? 
4) Em caso positivo, quem seriam os terceiros? 
Agendado o dia e a hora favor informá-los a este juízo, uma vez que há necessidade 
de se intimar a menor e seus genitores para comparecimento”. 

 

 

 Na verdade, a expectativa de que o analista exerça a função de perito pode provocar 

uma série de dificuldades, pois a clínica psicanalítica está fundada em pilares teóricos que 

sustentam sua prática. A escuta analítica pressupõe que cada sujeito tem algo a dizer ao 

analista. Isso decorre na transferência que é uma manifestação do inconsciente, e que vai 

demandar um manejo da mesma e um direcionamento do tratamento. Para que ocorra o 

manejo da transferência, é necessário que o analista saiba sobre a estrutura psíquica do sujeito 

e estabeleça um diagnóstico diferencial baseado nos modos de defesa diante da castração 

específicos de cada estrutura: recalque na neurose, desmentido na perversão e foraclusão na 
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psicose. Além da escuta do inconsciente, do manejo da transferência e do estabelecimento de 

um diagnóstico diferencial, a interpretação também constitui um importante instrumento 

técnico de conhecimento e intervenção do analista em relação ao sujeito. 

 A clínica psicanalítica, portanto, fundada na prática clínica, no conhecimento do 

inconsciente, no manejo da transferência, na interpretação e no estabelecimento de 

diagnóstico estrutural é um campo bastante específico e podemos afirmar que, fora da 

transferência, não há psicanálise. Diante da demanda de análise, o analista deve seguir todos 

os preceitos teóricos e éticos que fundamentam sua prática. No entanto, além da demanda de 

análise provinda do analisando, na contemporaneidade, podemos contextualizar outros tipos 

de demandas, especialmente as novas formas de demanda social decorrentes dos avanços 

relacionados aos direitos dos cidadãos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do 

Idoso, o novo Código Civil, a Lei Maria da Penha, podem ser apenas alguns exemplos desses 

avanços sociais no Brasil. De acordo com Salum (2012), com a promulgação da Constituição 

Brasileira no final dos anos 80, uma série de direitos foram estendidos a camadas da 

população anteriormente discriminadas e excluídas. Todos os cidadãos, inclusive mulheres, 

crianças, adolescentes e idosos passaram a refletir os ideais de inclusão e cidadania. Mas, ao 

estender esses direitos às camadas da população antes excluídas, foi também necessário 

estabelecer políticas para efetivá-las e estratégias para implementá-las. 

 Em decorrência das políticas de inclusão dirigidas a algumas camadas da população 

anteriormente discriminadas e excluídas, algumas instituições representativas dos cidadãos 

passaram a encaminhar solicitações de laudos e pareceres. Tudo isso sugere uma tentativa de 

assegurar suas ações relacionadas a pacientes que estavam com sua análise em andamento. 

Solicitado por esses segmentos sociais, o analista encontra-se diante de uma situação 

complexa: como responder a tais encaminhamentos, especialmente originados no campo 

jurídico, ou talvez não responder a este tipo de demanda. A conduta do analista em tais 

situações pode promover alterações no vínculo transferencial, podendo chegar até mesmo a 

promover a ruptura do processo analítico. Faz-se necessário então, discutir o “fazer do 

analista” frente às novas formas de demanda social, com foco na ética da psicanálise e 

questionar como é possível manejar o tratamento diante dessas situações específicas. 

O capítulo I contempla o conceito de demanda no sentido lato, exemplificando as mais 

variadas formas de demanda em diversas áreas do conhecimento, como a economia e, 

especialmente, no campo do direito e da psicanálise. Enfatiza-se o conceito de demanda no 



10 

 

campo do direito devido ao problema da pesquisa estar relacionado ao recebimento de ofícios 

judiciais. Esse recebimento visa esclarecer fatos vinculados aos processos jurídicos de certos 

pacientes que estão com suas análises em curso. 

No âmbito do Direito, de acordo com Dinamarco (2002), a demanda é um ato pontual 

que marca o início de um processo em que o demandante faz um pedido de proteção referente 

à violação ou ameaça de violação de um direito na expectativa de pronunciamento do juiz. Tal 

expectativa deve ser enquadrada nas formas jurídicas em conformidade com o texto da lei. Na 

verdade, a demanda é analisada de acordo com o mundo jurídico, que é o mundo das leis e 

das normas, com seus mecanismos reguladores e fundamentados em rigorosos procedimentos. 

Através de uma série de dispositivos jurídicos que sustentam uma lógica e um saber, o 

cidadão se dirige ao campo jurídico na expectativa de legitimar seus direitos. No entanto, na 

contemporaneidade, o direito passou por uma série de transformações, o que promoveu a 

necessidade de recorrer a outros campos do saber para assegurar suas ações. 

Destaca-se, mais detidamente, o conceito de demanda em psicanálise, revendo os 

verbetes em dicionários e vocabulários da área, enfatizando a condição de carência e 

consequente demanda ininterrupta do ser humano. Como ser carente e demandante, ele é 

lançado a uma busca constante referida a um status quo anterior. A partir daí, estuda-se o 

conceito de desejo e demanda através da tríade necessidade / demanda / desejo e os conceitos 

de frustração / castração / privação na obra de Lacan e Freud. 

O Capítulo I ainda aborda o conceito de demanda social, ou das novas formas de 

demanda social na contemporaneidade e o que acontece quando os analistas recebem 

solicitações de laudos e pareceres decorrentes destas demandas sociais. Tais demandas, 

relacionadas principalmente ao mundo jurídico, denunciam certos impasses vinculados aos 

problemas conjugais, familiares, aos impasses da paternidade, às experiências excessivas e 

abusivas. Podemos citar, por exemplo, os encaminhamentos jurídicos que solicitam pareceres 

sobre a guarda dos filhos, às questões relativas à violência social, ao abuso sexual de crianças, 

entre outros. 

O campo do Direito, frente às demandas supracitadas, busca legitimidade para suas 

ações através de documentos processuais. A máxima orientadora do direito que afirma que “o 
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que não está nos autos, não está no mundo”1, delimita o espaço em que o aparato jurídico 

pode operar. Dessa maneira, quando fatos ou documentos importantes ou decisivos podem 

mudar o rumo de um processo, mesmo se não estão incluídos nos autos, não têm 

materialidade e não são considerados. Por sua vez, a psicanálise é um arcabouço teórico, 

construído a partir da escuta do sujeito na clínica psicanalítica. Tal modelo vai se 

corporificando através da interpretação dos sonhos, da observação das lacunas na fala dos 

pacientes, daquilo que o sujeito disse, mesmo querendo afirmar justamente o oposto. Assim, a 

psicanálise corporifica-se justamente onde o direito não se constitui: exige algo além da 

consciência, uma “outra cena”, um lugar desconhecido pela consciência, o inconsciente, que 

se revela através do sonho, dos lapsos, dos jogos de palavras, dos chistes, entre outros. 

Portanto, o campo do direito se constitui pela formalização e pelo escrito da lei e a psicanálise 

pela escuta do inconsciente. 

O capítulo II, os bastidores da demanda: os traumas psíquicos e sua vazão pulsional 

nos processos judiciais, aborda o conceito de trauma, privilegiando tal conceito na obra 

freudiana. É importante ressaltar que determinados pacientes estão com suas análises em 

curso devido a situações sociais bastante complexas. São situações que envolvem violência 

social e sexual, litígio dos pais para decidir a guarda dos filhos, agressões familiares, entre 

outros. Desse modo, o analista é demandado tanto pelo paciente, quanto pelas instituições que 

acompanham graves processos sociais e judiciais. Kaufmann (1996), no Dicionário 

Enciclopédico de Psicanálise, faz uma observação em relação ao conceito de trauma e admite 

a seguinte distinção: o conceito de traumatismo se aplica à ocorrência externa que atinge o 

sujeito e o trauma ao efeito produzido por essa ocorrência no sujeito, mais especificamente ao 

domínio psíquico. A noção de traumatismo e trauma, portanto, engendram uma série de 

questionamentos tanto no âmbito social, quanto no individual. A psicanálise enfatiza a escuta 

do sujeito do inconsciente. As instituições, especialmente o campo jurídico primordialmente, 

buscam nos documentos, a orientação para suas ações. Assim, nesses contextos, a noção de 

trauma e traumatismo podem ajudar na reflexão e análise de situações sociais complexas 

como aquelas relacionadas à agressividade, violência social e sexual e suas consequências na 

clínica psicanalítica. 

                                                           
1 Aforismo jurídico 
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Atravessa-se a articulação do conceito de trauma e pulsão no capítulo II na tentativa de 

extrair consequências quanto ao problema de pesquisa. O problema é como responder às 

novas formas de demanda social endereçadas ao psicanalista pela justiça. Toda pulsão é 

imperativa para o sujeito devido à dependência primordial do ser humano vinculada às suas 

primeiras vivências de satisfação. Ela pode ser definida, segundo Freud, como uma demanda 

de trabalho imposta à mente, originada de uma fonte endossomática cuja finalidade é a 

satisfação ou remoção de um estímulo orgânico. Como demanda, a pulsão pode sofrer uma 

série de vicissitudes entre a fonte e a finalidade de satisfação, sempre com objetivo contínuo 

de descarga: ela poderá ser recalcada, sublimada, revertida em seu oposto e mesmo retornar 

em direção ao próprio ego. Assim, para sua satisfação, a pulsão ”acende uma vela prá Deus, 

outra prô Diabo”, transforma-se, aparece disfarçada, faz compromissos inimagináveis, pois 

seus caminhos ou descaminhos de descarga e satisfação podem promover conflitos diversos. 

Privilegia-se o estudo do conceito de trauma e pulsão em articulação com o conceito 

de inconsciente. Isso decorre do fato de considerarmos a possibilidade de haver, nas novas 

formas de demanda social originadas no campo jurídico – situações que serão especificadas 

mais detalhadamente no Capítulo I – certas manifestações subjetivas e psíquicas implícitas 

nesses processos. Se tais processos são instaurados devido à ocorrência de traumatismo e 

trauma, então, talvez, poderemos nos deparar com certas manifestações do inconsciente, 

constituído por representantes da pulsão nas situações delimitadas acima. 

As manifestações pulsionais e traumáticas, ilustradas pelo relato de três fragmentos de 

casos clínicos, permitem observar certas manifestações inconscientes que, elucidadas, podem 

promover alterações significativas tanto nos processos judiciais quanto no curso da análise de 

certos pacientes.  

 Finalmente, o Capítulo III, aborda o desejo do analista e a ética da psicanálise como 

operadores conceituais imprescindíveis para pensar sobre a questão das novas formas de 

demanda social originadas no campo jurídico. O texto freudiano O Mal Estar na Civilização 

(1929[30]1974) é suporte para a reflexão da “ética do mal estar” enquanto reguladora de 

questões sociais da época de Freud em contraponto com a ética do “bem estar”, sintonizada 

com o discurso capitalista. Mas, talvez somente a ética da psicanálise e o desejo do analista, 

poderão servir como coordenadas possíveis para nortear a presente pesquisa. 
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 Passa-se também, no Capítulo III, à assimilação dos conceitos de sujeito da 

constituição, ou seja, do cidadão envolto com as questões da lei e a constituição do sujeito 

entendido de acordo com a teoria psicanalítica, no intuito de demonstrar suas possíveis 

diferenças e aproximações. 
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CAPÍTULO I 

DEMANDAR: UM VERBO EM MOVIMENTO 

 

1.1 Demanda: um conceito amplo 

 

 O conceito de demanda, no sentido lato, é definido em diversos dicionários da língua 

portuguesa como sinônimo de litígio, ação judicial, combate, discussão e faz referência, de 

uma forma geral a uma disputa, solicitação, procura ou litígio. Aquele indivíduo que 

demanda, solicita que lhe seja entregue ou reconhecido algo. Por exemplo: “o governo 

demanda das escolas que melhorem a qualidade do ensino”, ou “a população demanda 

melhoria na saúde e educação” ou, “a demanda por produtos manufaturados cresceu bastante 

nos últimos anos”. Seguramente pode-se encontrar o termo demanda em diversas áreas ou 

ciências e o demandante pode ser denominado como cidadão, aprendiz, litigante, consumidor, 

usuário, entre outros. 

Demandar é um verbo transitivo direto e indireto, pois, quem demanda, demanda algo 

de alguém. É uma palavra, um substantivo que engendra a ideia de movimento, de direção. O 

verbo demandar contém em si mesmo a noção de ir em busca de algo...ir à procura de alguma 

coisa...caminhar para...dirigir-se à...ter a necessidade de...De acordo com Aurélio (1988) 

demandar é exigir, pedir, reclamar, requerer, intentar ação judicial contra, pleito, litígio. É um 

substantivo (demanda) e um verbo (demandar) com aplicabilidade em diversas áreas do 

conhecimento como a educação com a demanda de saber, o direito com a demanda de 

reconhecimento dos direitos individuais e coletivos, das ciências sociais com a demanda de 

compreensão do ser humano inserido em uma sociedade, da psicologia com a demanda de 

compreensão do comportamento humano, da psicanálise com a demanda da escuta do sujeito 

do inconsciente, entre outros. 

 No entanto, nas diversas áreas do conhecimento, a demanda, seja ela qual for, pode 

provocar a ilusão de linearidade: imaginemos um vetor disparado e que atinge seu alvo. Na 

mitologia grega, Cupido, o Deus do Amor, é representado por uma criança ocupada em 

disparar flechas nos corações para torná-los apaixonados. Atendendo ao pedido de sua mãe, 

Vênus, Cupido dispara uma flecha em Psique, a Deusa da Alma, com o objetivo de fazê-la 

apaixonar-se pelo homem mais feio do planeta. Vênus tinha inveja da beleza de Psique e 

queria destruí-la. No entanto, Cupido ficou encantado pela beleza da Deusa, acabou se ferindo 
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com sua própria lança e terminou perdidamente apaixonado pela jovem. Desta maneira, a 

demanda da mãe de Cupido não foi satisfeita e sim a do próprio filho seduzido pela beleza de 

Psique. Assim, a questão da demanda é bastante complexa, considerando-se tanto a origem, 

quanto o destino. 

 Em economia, segundo a teoria da oferta e demanda, é através da livre competição que 

se define a quantidade ótima a ser produzida em uma dada sociedade. A oferta pode ser 

relativa à quantidade de uma mercadoria que será produzida por um determinado preço e a 

demanda se refere ao desejo por um bem ou serviço, combinado com a capacidade e a 

habilidade de fazer este desejo conhecido e realizado. Enquanto a oferta focaliza o lado dos 

produtores, a demanda analisa o lado dos consumidores. O mercado se refere, assim, ao 

mecanismo regulador entre a oferta e a demanda e permite a troca de serviços entre 

produtores e consumidores. O preço da mercadoria será determinado pela oferta do produto e 

pela capacidade de consumo dado pela renda, desejo, necessidade e estrutura de uma 

determinada sociedade. 

 No âmbito do Direito, a demanda é um ato pontual que marca o início de um processo 

quando o demandante declara sua vontade referente à abertura de um processo judicial. Ela 

possui um conteúdo preciso estabelecido na doutrina processual e serve de parâmetro para 

definir e delimitar uma controvérsia sobre a qual o juiz pode e deve pronunciar-se. 

 No artigo “Considerações Acerca do Fenômeno Partes no Processo Civil”, Dinamarco 

afirma que o conceito de demanda é: 

“O ato de vir ao juiz pedindo tutela jurisdicional, chamado demanda, tem por 
conteúdo uma pretensão de quem o realiza. Pretensão é a exigência de subordinação 
de um interesse alheio ao próprio interesse. É um fato, não uma relação ou situação 
jurídica. O sujeito que aspira a um bem, não o obtendo por outro meio, externa sua 
aspiração apresentando-a ao Estado-juíz; e esse é o único meio civilizado que existe 
de obtê-lo sem o concurso da vontade do outro sujeito envolvido (DINAMARCO, 
2002, p. 102).” 
 
 

 Neste sentido, a demanda é um pedido de proteção decorrente a uma violação ou 

ameaça de violação de um direito direcionados ao Estado-juíz, constituindo em uma pretensão 

de obter algo que se anseia com a tutela jurídica. A possibilidade de êxito mediante a 

demanda inicial só poderá ser afirmado no final do processo. 
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Quando o sujeito, de acordo com Barros (2007), decide depositar num tribunal uma 

queixa por um dano sofrido, na verdade, ele terá que enquadrar sua demanda nas formas 

jurídicas em conformidade com o texto da lei. A simples manifestação de desagrado ou mal 

estar não colocam em funcionamento o aparato jurídico, e o sujeito terá que se servir de 

objetos, no caso de advogados, legalmente instituídos. Neste sentido, é engraçado citar a 

demanda de um consumidor anônimo, nos anos 50, que, insatisfeito com a compra de um 

rádio de válvulas, deixa o seguinte bilhete, demandando a troca do produto, na loja onde havia 

adquirido o mesmo: “Este rádio sai da estação quando quer. Em uma onda não fala porque a 

ronqueira é demais. Na outra assobia, de forma que a barriga dele é pequena para caber tanta 

coisa.” 

Assustado com a nova engenhoca e sua complexidade, o consumidor dirigiu-se 

pessoalmente à loja onde havia comprado o rádio, manifestou sua insatisfação e demandou a 

troca do produto. A solicitação direta do consumidor anônimo pode parecer pitoresca na 

atualidade, quando é possível servir-se de dispositivos jurídicos, para formular demandas 

relacionadas ao consumo. 

 No âmbito da filosofia, o conceito de demanda parece remeter ao estado de desamparo 

e abandono inerente ao homem. O conceito de derrelição segundo Lalande,  é sinônimo de 

abandono e faz referência: 

“Estado do homem lançado no mundo que se sente abandonado às suas próprias 
forças, sem luz nem socorros a esperar de uma potência superior na ação ou mesmo 
na existência na qual ele já não acredita” (LALANDE, 1993. p. 240). 
 

O abandonado, desamparado, sem dono, torna-se, desta maneira, um eterno 

demandante, em busca do estado original de completude e satisfação. Tal estado remete a 

permanente angústia inerente ao ser humano, tema estudado por vários filósofos em todas as 

épocas. 

 

1.2 Demanda em psicanálise  

 

 O verbo demandar, em seu caráter transitivo, é um verbo que exige dois 

complementos, um objeto direto e um indireto, afinal quem demanda, demanda algo de 

alguém. É um verbo que engendra em si mesmo uma dimensão interrogativa de um pedido 

endereçado a alguém, e uma dimensão relativa ao desamparo humano. O ser humano é 
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desamparado desde sua concepção porque ninguém é capaz de sobreviver sem a interferência 

de um semelhante. Resta-nos, portanto, demandar alimentos, cuidados, afeto, atenção, amor e 

tudo mais que possa estar ligado à sobrevivência, ao mundo psíquico, cognitivo, entre outros. 

 O termo da linguagem comum, desamparo, assume, de acordo com Laplanche e 

Pontalis (1988), dentro da teoria freudiana, um sentido bastante específico: é um estado de 

dependência completa e da impotência do lactente para satisfazer suas necessidades básicas, 

como por exemplo, àquelas relacionadas à fome e à sede. Ele será incapaz de empreender uma 

ação específica, de maneira coordenada e eficaz para a satisfação de necessidades ligadas à 

autopreservação. Freud, em “Inibição, Sintoma e Angústia” (1926[25]1974) relaciona o 

estado de desamparo à prematuração do ser humano, um ser cuja vida intrauterina é 

relativamente breve, se comparado com outros animais. Assim, ele se vê a mercê de um 

mundo exterior ameaçador, e, aquele objeto que cuida dele pode se constituir na única 

possibilidade de proteção contra estes perigos. Este fator biológico, que remete ao estado de 

desamparo, estabelece, segundo Freud (1926[25]1974), as primeiras soluções diante do perigo 

e cria a necessidade de ser amado, que nunca abandonará o homem. 

 Demandante por natureza, o homem é lançado ao seu eterno desamparo, em busca do 

paraíso perdido. O choro do bebê, seus movimentos corporais, seus gritos e gestos, seu sorriso 

e seu olhar, podem ser considerados como demandas não verbais dirigidas ao objeto. A mãe, 

objeto primordial referido às primeiras relações do bebê, escutará um pedido, um grito, 

observará um gesto da criança e tentará possibilitar a ela o atendimento de uma solicitação. 

Assim, as primeiras demandas da criança ocorrerão em um nível pré-verbal, sem a 

formalização da linguagem e o objetivo será o restabelecimento do equilíbrio corporal, da 

satisfação de uma necessidade vinculada à sobrevivência. 

 Carente também por natureza, o ser humano continuará sempre demandando, seja de 

forma não verbal, pré-verbal ou verbal, até que consiga seu objetivo último que é a satisfação. 

A partir da carência fundamental do ser humano haverá um movimento, um pedido 

endereçado a alguém para que seja atendido em uma demanda. A ação específica que colocará 

um fim na excitação dependerá de como será interpretada a solicitação da criança e só depois, 

finalmente, que a resposta, esperada ou não, será obtida. 

 O conceito de ação específica é um termo utilizado por Freud (1895/1974) em alguns 

de seus primeiros escritos para designar o conjunto do processo necessário à resolução de uma 
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determinada tensão interna criada pela necessidade. No “Projeto para uma Psicologia 

Científica” (1895/1974) Freud utiliza a noção de ação específica relacionada ao princípio de 

inércia, onde os neurônios tendem a evacuar completamente as quantidades de energia que 

recebem, baseado no modelo do arco-reflexo. No entanto, o aparelho neurônico está exposto 

além das excitações exógenas, às excitações endógenas, do qual não pode fugir. Somente 

poderá descarregá-las de duas maneiras: de forma imediata, por reações não específicas como 

choro, grito que não são respostas adequadas e não colocam fim às excitações que continuam 

a afluir, ou de forma específica, com a presença de um objeto e ação específicos, que é a 

condição indispensável à satisfação de uma necessidade. 

 De acordo com Torres (2007) a resposta a uma demanda da criança remeterá a uma 

ação específica para que haja a possibilidade de satisfação e sua eficácia dependerá da 

capacidade de encontrar por meio da atividade no mundo externo o objeto capaz de suprimir a 

tensão interna criada pela necessidade. Tal objeto é parte integrante da ação específica e ponto 

de partida de uma série de processos explicitados por Freud no seguinte trecho do “Projeto 

para uma Psicologia Científica”: 

“Quando a pessoa que ajuda executa o trabalho de ação específica no mundo externo 
para o desamparado, este último fica em posição, por meio de dispositivos reflexos, 
de executar imediatamente no interior de seu corpo, a atividade necessária para 
remover o estímulo endógeno. A totalidade do evento constitui então a experiência 
de satisfação, que tem as consequências mais radicais no desenvolvimento das 
funções do indivíduo. (FREUD, 1895 a / 1974, p. 422)”. 
 
 

 Os desdobramentos relativos à experiência de satisfação remetem a uma marca no 

psiquismo e assim, todas as vezes que houver o reaparecimento do estado da urgência ou 

desejo, haverá uma ativação da representação do objeto (lembrança) ao mesmo tempo em que 

haverá uma ativação da imagem motora ligada à percepção com a consequente reconstrução 

da presença do objeto, agora alucinado. Forma-se, portanto, um circuito interno ao aparelho 

psíquico na tentativa alucinatória de satisfação de um desejo. Ainda de acordo com Torres 

(2007), a demanda é endereçada ao Outro 2 para que se restitua o estado original de satisfação. 

Tal demanda ultrapassa o campo da necessidade e é um pedido de restituição de um objeto 

                                                           
2
 Outro ou grande Outro com letra maiúscula representa, na teoria lacaniana, o outro a quem nos referenciamos 

por ser aquele que nos ofereceu o campo da linguagem, para que possamos nos constituir como sujeito “único”. 
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perdido, pois este será somente representante do objeto original. A necessidade e a demanda 

são, portanto, a base de sustentação do desejo. 

 Retomando, assim, ao conceito de demanda em psicanálise e ao desenvolvimento 

anterior da necessidade e da demanda como base para o surgimento do desejo, vejamos como 

alguns autores em psicanálise articulam a trilogia demanda/necessidade/desejo. O caráter 

imperativo da necessidade ligado à autopreservação e a condição de dependência do ser 

humano o lança, irremediavelmente ao registro da demanda e do desejo, de ação constante e 

indestrutível. 

 Fundamentado no conceito de desejo em Freud e também na filosofia, Lacan, entre 

1953 e 1957, introduziu o termo demanda, que é endereçada ao outro e incide sobre um 

objeto. Entre a necessidade de natureza biológica e a demanda, que por princípio é demanda 

de amor 3, nasce o desejo. No ensino de Lacan, de acordo com Kaufmann (1996), 

encontramos a diferenciação entre necessidade, demanda e desejo, onde define a constituição 

do sujeito a partir da ordem biológica das necessidades e da sua reprodução e introdução 

necessária à ordem da linguagem. Tal ordenamento permite que o homem demande amor e 

que todo objeto seja inemediavelmente perdido, pois para Lacan o retorno à primeira 

experiência de satisfação é algo impossível. 

 O desejo, para Lacan, guarda uma relação intrínseca com a ordem biológica e a ordem 

simbólica da demanda de amor. Ainda segundo Kaufmann (1996), o desejo passa pela 

satisfação das necessidades biológicas como um apelo dirigido a um Outro, que interpreta e 

nomeia tal necessidade e a transforma assim em demanda de amor. O amor que é um apelo 

com o objetivo de satisfação passará pelo crivo do grande Outro que assim, estruturará a 

relação do sujeito com a linguagem. De acordo com a teoria lacaniana, o inconsciente é 

estruturado como linguagem e como tal o grande Outro é o lugar do “tesouro dos 

significantes”, constituindo o desejo, que não é nem da ordem da necessidade e nem da ordem 

da demanda de amor. A alienação ao desejo do Outro funda o sujeito a partir do terreno da 

autopreservação até a demanda de amor, e condena o homem aos significantes que promovem 

a abertura do desejo. 

                                                           
3
 A demanda de amor é uma demanda de ocupar o lugar do desejo do Outro, ou seja, o sujeito demonstra ter se 

identificado com o desejo que promoveu sua existência. 
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Vejamos então, como Lacan desenvolve as questões relativas à demanda e ao desejo. 

No Seminário 5, As Formações do Inconsciente (1958[59]1999) ele desenvolve a noção de 

demanda à partir da textura da linguagem. Como ser falante é necessário, para a satisfação das 

necessidades, que o homem fale, pois elas devem passar pela intermediação da fala. No 

entanto, esta fala provém do Outro, que dá sentido às demandas iniciais da criança. Em um 

primeiro momento é difícil estabelecer a distinção entre a demanda da criança e sua 

interpretação pelo Outro. É um momento onde o pensamento da criança é formado, 

justamente, à partir da fala do Outro. É como se houvesse uma fronteira bastante precária e 

frágil entre a criança e o Outro. 

Primeiramente, a criança depende da interpretação de sua demanda pelo Outro que, de 

sua maneira particular dá um sentido à ela. Desta maneira, à partir da fala do Outro, ocorre 

um processo de alienação do sujeito em relação ao seu próprio desejo, já que ele depende 

deste Outro para a satisfação de suas necessidades. É este Outro, como afirma Lacan, que 

modifica, reestrutura e aliena profundamente a estrutura do desejo da criança. 

Passando este período inicial de indiferenciação da criança em relação ao Outro, ou 

seja, da dialética pré-genital da demanda, o sujeito vai se deparar com um outro desejo, o 

desejo do Outro. Ele pode ser definido como um desejo que promoveu a própria existência do 

sujeito, pois há a expectativa das pessoas do campo desejante que a criança deseje justamente 

o desejo delas. 

No entanto, é na fase genital que a autenticidade do sujeito é restabelecida em seu 

estado genuíno. É neste momento que ele irá reconhecer um desejo para além da demanda, ou 

seja, é na trama edipiana que o desejo genital virá tomar seu lugar na economia subjetiva. 

Devemos considerar que existe algo além da demanda do sujeito e além da demanda do 

Outro. E este algo além aponta para a existência da dimensão do que este Outro deseja. Este 

desejo do Outro é marcado por um significante, o falo, que estabelece essencialmente o que 

este Outro deseja. O falo nada mais é que um significante, pois ele se articula como desejo do 

Outro. Então, se o sujeito é alienado ao desejo do Outro, e este Outro é “castrado”, então ele 

também será marcado por este significante. 

Em outras palavras, pelo fato do desejo genital ser marcado pela castração, é na 

medida em que o desejo do Outro é barrado é que o sujeito vai reconhecer seu desejo também 

interposto pela barra da castração. Assim, a estruturação do desejo passa pela alienação à fala 
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e ao desejo do Outro, pelo Édipo e pelo complexo de castração, até chegar ao verdadeiro 

desejo que permanece inconsciente e encontra seu lugar na relação com o desejo do Outro. 

Para concluir, Lacan afirma neste Seminário 5 (1958[59]1999) que o desejo é aquilo 

que se coloca para além da demanda. É preciso ir para além da demanda porque ela modifica, 

desvia e transpõe a necessidade. Assim, haverá sempre a possibilidade de um resto, um 

resíduo. É este resto que se chama desejo. 

O desejo vai ser articulado e determinado pela dialética da demanda. Ela é decorrente 

das necessidades, mas tem também características próprias. No fundo, para Lacan, toda 

demanda é demanda de amor, ou seja, é a demanda de nenhuma demanda particular, mas 

simplesmente, um atendimento à ela. 

De acordo com Miller (1997), a experiência analítica faz com que o sujeito aprenda 

que ele não poderá obter nada através da demanda, porque ela é sem saída. No final de análise 

o sujeito desiste de esperar uma resposta pela demanda feita a um Outro. Sua demanda não 

será mais dirigida a este Outro, que era alguém em que o sujeito depositava a esperança de 

receber o que lhe faltava. No final da análise haverá um desvanecimento da demanda, pois 

não existe um Outro que possa satisfazê-la. É o momento do reconhecimento da castração e 

da manifestação da pulsão, que, indomável, exige satisfação independente do consentimento 

do Outro.  

Prosseguindo nas contribuições de alguns autores para a formulação do conceito de 

demanda e desejo, Quinet (2000) formula algumas considerações a respeito do Wunsch, 

palavra que, em alemão designa como um voto, um pedido ou um desejo. Wunsch é um termo 

retirado da literatura infantil dos contos de fada e faz referência a um pedido que se faz as 

fadas, às estrelas cadentes, ou de um voto que faz a alguém. Em português o mesmo termo 

pode ser traduzido por desejo, mas é na teoria freudiana que o termo Wunsch adquire uma 

conotação fundamental que é o do desejo inconsciente sexual infantil. 

 No entanto, de acordo com Quinet (2000), o conceito de desejo (Wunsch) tem um 

estatuto ambíguo e é definido na “Interpretação dos Sonhos” (1895/1974), tanto como um 

pedido quanto desejo inconsciente. Nas palavras de Quinet: 

“A grande tese de Freud na Traumdeutung corresponde à sua própria definição do 
sonho: o sonho é uma realização de desejo (Wunscherfiillung). De que Wunsch se 
trata nesta obra original? Freud começa usando o termo Wunsch de maneira bem 
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genérica até chegar a conceitualizá-lo como desejo inconsciente, elevando, portanto 
o Wunsch à categoria de conceito. Ao longo da Interpretação dos Sonhos 
observamos que o Wunsch é uma palavra passa-partout servindo para designar 
principalmente: as aspirações pré-conscientes, o desejo de dormir (Wunsch zu 
schlafen) e também o desejo inconsciente (Unbewuster Wunsch). Trata-se, portanto 
de um mesmo termo utilizado para categorias distintas.” 
 
 

 O estatuto do conceito de desejo (Wunsch), em Freud (1895/1974) é, portanto, 

ambíguo, pois designa tanto um pedido / demanda endereçado a alguém quanto desejo 

inconsciente. Podemos distinguir, desta maneira, o Wunsch pré-consciente, traduzido como 

voto ou operação e que está situado no registro da demanda e o Wunsch inconsciente que é o 

motor dos sonhos. Assim, aos poucos, Freud (1895/1974) se distancia do uso do termo desejo 

no sentido banal e corrente da língua alemã e aos poucos vai caracterizando-o como desejo 

inconsciente expresso na própria essência dos sonhos. 

Rastreando o uso do conceito de desejo no texto “A Interpretação dos Sonhos”, 

(1895/1974) Freud situa a sua origem no mito da experiência de satisfação que deixará uma 

primeira marca no psiquismo, um traço mnêmico que é a representação psíquica originária do 

objeto. A criança buscará o restabelecimento da primeira experiência de satisfação, que não 

poderá ser repetida novamente. Quando, em um segundo momento, a necessidade (fome) se 

apresentar novamente, haverá a ativação deste traço mnêmico do objeto. Assim, teremos um 

primeiro traço mnêmico vinculado à representação psíquica do objeto e um outro traço 

vinculado à excitação provocado pela necessidade (fome). Freud (1895/1974) vai situar o 

desejo na excitação do traço mnêmico ligado à percepção e ao restabelecimento da ligação 

entre o primeiro e o segundo traço mnêmico. O movimento de tentativa de restituição da 

satisfação plena destes dois traços mnêmicos, de acordo com Freud, se chama desejo. Na 

verdade, para o aparelho psíquico, não interessa se objeto vai se reapresentar, porque a 

satisfação poderá ocorrer sem a presença do objeto real, sob a forma de alucinação, que mais 

tarde se desdobrará na fantasia. 

 De acordo com Quinet (2000), para Lacan, o desejo é sempre inconsciente, é um polo 

organizador da estruturação do sujeito, é um “furo”, um “buraco” correlacionado ao postulado 

do objeto perdido e de tentativa de reencontrá-lo. Lacan postula seu conceito de desejo que é 

aquilo que se desloca de significante em significante4 . Ao primeiro traço vinculado à 

                                                           
4 Termo retirado da teoria linguística e utilizado em psicanálise para designar o elemento significativo do 
discurso consciente e inconsciente e que determina os atos, as palavras e o destino do sujeito à sua revelia e à 
maneira de uma nomeação simbólica. 
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necessidade (S1), se articula o 2º traço (S2) que é a representação do objeto. O movimento da 

tentativa de restabelecimento e de restituição da experiência plena de satisfação chama-se 

desejo. A mãe é o grande Outro provedor, quem trará a possibilidade de restauração da 

satisfação plena para o sujeito. A interpretação da demanda da criança pela mãe dará um 

significado a tal demanda e será um pedido para o restabelecimento de um status quo anterior. 

A mãe interpreta o grito como um apelo e assim dará uma significação à demanda. É 

necessário, portanto, que haja um Outro que interprete e dê uma significação à demanda. 

Neste movimento nós temos a célula mínima da demanda e do desejo, ou seja, é no grito 

endereçado ao Outro que surge a dimensão da demanda e é no desenrolar dessa demanda ou 

ao ser atualizada essa demanda é que se situa o desejo. O sujeito supõe que o outro será capaz 

de restituir a situação de satisfação e o desejo é força que move o sujeito em direção ao 

objeto. A demanda, portanto, será dirigida ao Outro e o desejo é articulado ao objeto. 

 Em “A Direção do Tratamento e os Princípios de Seu Poder” (1958/1998), Lacan, 

utiliza esse binômio Demanda e Desejo, para situá-los no campo da linguagem, porque tanto a 

demanda como o desejo estão presentes na fala, enquanto o próprio inconsciente está 

estruturado como linguagem, e por este motivo, só poderão ser apreendido através da fala. A 

própria psicanálise, desde seus primórdios, utiliza a fala como veículo de cura e também o 

relato dos sonhos como meio de expressão do inconsciente. Até mesmo os fenômenos que são 

de ordem de necessidade, no caso do ser humano, passam pela linguagem, pois é necessário 

que um Outro nomeie e empreenda uma ação específica para satisfação desta mesma 

demanda. O grito então vira uma demanda dirigida ao Outro. 

 A demanda, como demanda de alguma coisa, comporta uma dimensão dialética, pois 

está sempre mudando. Se uma demanda é atendida, necessariamente o pedido é mudado, cria-

se uma nova demanda, pois as mesmas como já dissemos anteriormente, estão relacionadas a 

algo que é impossível de ser alcançado ou satisfeito. O que está em jogo no terreno da 

demanda não é o objeto, mas o movimento necessário para a satisfação em que se expõe o 

pedido de algo, e é um circuito que não tem fim. Em psicanálise, o analista também entra 

nesta cadeia e deverá servir-se da demanda de amor, frustrando-a, o que permite a abertura da 

perspectiva do desejo. Na análise, o sujeito endereçará um pedido ao analista para que este o 

livre de seus sofrimentos e seus sintomas. É nesta demanda que irá circular o desejo, algo 

inapreensível que se situa no nível da enunciação, ou seja, no tom da fala, nas inflexões, 

posturas, etc. A demanda assim, se situa no nível do dito, e o desejo, do dizer. 
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 O desejo desvela um movimento, uma busca, um encontro com o objeto. O desejo é 

uma questão, uma interrogação: o que queres? É uma pergunta que, em análise, não deverá 

ser respondida para não condenar o analisante  a permanecer na demanda alienante ao Outro. 

A recomendação técnica aos analistas é possibilitar a abertura da vertente do desejo, e, 

portanto, é função do analista orientar o sujeito em direção ao seu desejo. São nos intervalos 

significantes que a dimensão do desejo se revela com a sua face libertadora. Como bem disse 

Quinet (2000), cabe ao analista fazer questões, interrogações, já que as respostas que o sujeito 

encontrou até então em relação ao desejo do Outro o aprisionam em seus sintomas, em suas 

fantasias e nos ideais inatingíveis. 

 É interessante perceber que a abertura da vertente do desejo, no processo analítico, 

torna-se possível pela frustração da uma demanda, pois afinal em psicanálise considera-se que 

toda demanda é demanda de amor. Responder a ela consiste em aprisionar e reduzir um 

tratamento analítico à psicoterapia ou aconselhamento, e por isto ela deve ser frustrada.  O 

conceito de frustração em psicanálise é estudado tanto na obra freudiana quanto lacaniana 

dentro da trilogia privação/ castração/ frustração. De acordo com Roudinesco e Plon (1988) a 

frustração é um estado em que o sujeito se encontra diante da recusa ou proibição de uma 

satisfação de origem pulsional. O estado de frustração é uma dimensão essencial na análise e 

deve ser mantido pelo analista, constituindo-se em um dos motores para o desenvolvimento 

da análise e na luta contra as resistências. Por meio da regra de abstinência que consiste, ainda 

de acordo com Roudinesco e Plon (1988), no conjunto dos meios e atitudes empregados pelo 

analista no sentido de impossibilitar satisfações substitutivas e manter a subsistência das 

necessidades e desejos insatisfeitos, é que a análise será colocada em movimento.  

O termo frustração é utilizado inicialmente por Freud (1912/1974), no artigo sobre os 

“Tipos de Desencadeamento da Neurose” em que ele classifica as causas participantes e 

predisponentes às neuroses, que estariam ligadas às insatisfações tanto externas quanto 

internas. Em primeiro lugar ele desenvolve o conceito de frustração em decorrência de fatores 

externos em que o indivíduo torna-se neurótico quando o objeto real de amor foi afastado dele 

no mundo externo e pela impossibilidade de substituir tal objeto. O efeito da libido represada 

pela frustração será patogênica, com o consequente aumento da tensão psíquica. Nestes casos 

o indivíduo adoece a partir de uma experiência e pela substituição da satisfação pela 

frustração. 
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 A neurose, como resultado de uma frustração interna, virá como consequência de um 

esforço interno para conseguir a satisfação que lhe é inacessível na realidade e pela tentativa 

do indivíduo de se adaptar e atender às novas exigências da realidade. Tal tentativa de 

adaptação, na verdade, esbarra nas dificuldades internas do indivíduo, que são insuperáveis. O 

conflito ocorre porque ele terá que escolher entre permanecer como é ou modificar-se a fim de 

atender as novas exigências da realidade. 

 No entanto, no final do artigo acima citado, Freud afirma que a causa e o 

desencadeamento de uma neurose dependerá de vários fatores e que devemos abandonar o 

contraste infrutífero entre fatores externos e internos, bem como entre experiência e 

constituição para explicar o aparecimento e desenvolvimento de uma neurose. 

 No artigo ”Alguns Tipos de Caráter Encontrados no Trabalho Psicanalítico” 

(1916/1974), Freud distingue a frustração externa resultado do desaparecimento do objeto, na 

realidade que poderia satisfazer a libido, da frustração interna, resultado da insatisfação entre 

o eu e a libido. A frustração externa ocorrerá quando o objeto no qual a libido poderá 

encontrar sua satisfação está contido na realidade e a frustração interna surgirá em decorrência 

da insatisfação de desejos libidinais condenados pelo próprio ego do indivíduo. Para que surja 

uma neurose deverá ocorrer uma frustração externa, seguida de uma frustração interna, que 

provem do ego e deve disputar o acesso da libido a outros objetos. Assim, surge a neurose 

como satisfação substitutiva alcançada indiretamente por meio do inconsciente recalcado.  

 Em 1927, no artigo “O Futuro de Uma Ilusão” (1927/1974), Freud diferencia os 

conceitos de frustração, proibição e privação. A frustração pode ser definida como um 

impedimento à satisfação da pulsão, a proibição como a norma e o regulamento pela qual a 

frustração é estabelecida, e a privação como o estado que decorre deste processo. 

 Lacan (1983) inscreveu o conceito de frustração no seminário, “O Real – Simbólico e 

o Imaginário”, constituindo a frustração na modalidade na qual a criança vivencia a segunda 

fase do Édipo. Nesta fase, a entrada do pai priva a mãe do falo e desta maneira, frustra o filho 

de sua mãe. No seminário “A Relação de Objeto” (1956-1957), Lacan analisa a trilogia 

frustração, privação e castração. A frustração consiste na falta imaginária do objeto real e 

encontra sua origem em traumas, fixações e impressões provenientes de experiências pré-

edipianas. É a base e o fundamento do complexo edípico. No seminário, “As Formações do 

Inconsciente” (1957[58]1998), Lacan estuda a frustração como resultado de uma demanda 
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excessiva relacionada a um objeto real, e como tal, impossível. O modelo desse objeto real 

impossível na menina é o pênis e sua ausência na mulher provoca a frustração, ponto de 

ancoragem de uma série de manifestações neuróticas.  

O complexo da castração, definido como sentimento inconsciente de ameaça 

experimentado pela criança a partir da constatação da diferença anatômica entre os sexos 

promoverá uma série de consequências psíquicas próprias à fase fálica. De acordo com Lacan 

(1957[58]1998), do ponto de vista do objeto, a castração é a representação simbólica da 

ameaça de desaparecimento relativo não ao pênis, que é o objeto real, mas ao falo que é o 

objeto imaginário. A castração, desta maneira, representa uma perda simbólica, cujo objeto é 

imaginário e o agente é real. A privação representa uma perda real, cujo objeto é simbólico e 

o agente é imaginário. Por fim, a frustração representa uma perda imaginária, cujo objeto é 

real e o agente é simbólico. 

 Em, “A Direção do Tratamento e os Princípios de seu Poder” (1957[58]1998), Lacan 

assegura que a frustração da demanda de amor por parte do analista propicia dentro do 

fenômeno transferencial, uma escuta diferenciada. A transferência refere-se ao lugar em que o 

paciente coloca o analista e somente a partir deste fenômeno que a sua fala pode ser escutada: 

“...[ ] É pois pelo que o sujeito imputa ao analista ser que a fala do analista continua a ser 

ouvida...” (Lacan, 1998. p. 597). O analisando, pela transferência, coloca o analista no lugar 

de “suposto-saber”, ou seja, de alguém que poderá responder à sua demanda, que é, em última 

instância, uma demanda de amor. Na medida em que ele não responde deste lugar é que será 

possibilitada a abertura da vertente do desejo e da implicação do sujeito em sua fala. 

Lacan (1957[58]1998), afirma neste texto que o analista deverá ocupar o lugar de 

“morto” como no jogo de baralho, ou seja, de alguém que escuta o sujeito, compreendendo o 

lugar que lhe é imputado, mas não respondendo desse lugar e tendo, às vezes, o silêncio como 

estratégia. De acordo com ele, os sentimentos do analista também não devem entrar em jogo 

na análise. Ele critica a psicologia do ego e a reeducação emocional do paciente, como se isso 

fosse psicanálise. A ética da psicanálise vem justamente na direção contrária a uma 

reeducação emocional do analisando, mas sim no sentido de escutar o sujeito em sua 

singularidade, promovendo o deslizamento dos significantes que revelam tanto a demanda 

quanto o desejo. 
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1.3  As novas formas de demanda social com destaque para as demandas originadas no 
campo jurídico 
 

 Cada demanda tem a cara do seu tempo. A história é testemunha de modalidades 

diferenciadas de demandas endereçadas aos representantes legalmente instituídos em diversas 

áreas do conhecimento e da cultura. A filosofia como ciência do conhecimento alinhou-se na 

antiguidade, com uma série de questionamentos existenciais humanos geradores de angústia e 

perplexidades. Aos poucos, as ciências diferenciam-se da filosofia com demandas e objetos 

específicos. As ciências sociais e humanas, das quais podemos citar especialmente a 

Psicologia, são ciências relativamente novas, surgiram no século XIX e até uma determinada 

época, o Direito e a Psicologia trilharam seus caminhos paralelamente uma a outra, sem 

maiores conflitos, até que, digamos, na contemporaneidade, algo novo se configurou no 

horizonte. 

 As novas formas de demanda social direcionadas ao analista estão relacionadas ao 

contexto social da contemporaneidade, ao “discurso social” contemporâneo e por isto têm a 

cara do nosso tempo. Enquanto a demanda em psicanálise é um conceito bastante específico, 

faz-se necessário delimitar, em primeiro lugar, as novas formas de demanda social e em 

segundo, o que acontece quando se encontram universos por vezes tão distintos como as 

demandas em psicanálise e as demandas sociais. Tais demandas sociais originam-se no campo 

das instituições como escolas, conselhos representativos dos cidadãos, instituições jurídicas, 

entre outros. Neste universo institucional, no entanto, interessa-nos os encaminhamentos e 

solicitações provindos do mundo jurídico e dirigidos aos psicanalistas, com a pretensão de 

abarcar respostas para questões complexas, vinculadas ao universo familiar como, por 

exemplo, àquelas relativas as relações conjugais, aos impasses da paternidade e filiação, a 

ocorrência de violência sexual e social, etc. 

 Barros (2007), ao discorrer sobre psicanálise aplicada e o direito afirma que o Direito, 

até um certo momento, operava como um Outro regulador: 

“Não desconhecemos a importância dos dispositivos da cultura na tarefa de regular o 
mal estar na civilização. O Direito e as instituições jurídicas encontram-se anexados 
a esta tarefa. É mesmo a nossa experiência clínica que nos deixa saber o quão 
importante pode ser para o sujeito, dada às contingências que lhe são postas, entrar 
com um processo na justiça. Este pode ser um recurso do sujeito para dar tratamento 
ao mal que lhe aflige. O mal que testemunha “a não relação sexual” das relações 
conjugais; o mau funcionamento que se engendra nas relações de parentesco, nas 
soluções de filiação, nos impasses da paternidade; o mal encontro com o real do 
sexual na sua vertente traumática, na experiência excessiva e abusiva, buscando 
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encontrar através da enunciação da lei, por trás do significante da lei em sua vertente 
neutra, pacificadora, solene e sublime, o tratamento de algo que, por estar sempre 
fora da lei, anuncia na experiência subjetiva, a presença da malignidade, da maldade, 
da obscenidade” (BARROS, 2007. p2). 
 
 

 Na verdade, os dispositivos da cultura operam de maneira diferenciada no decorrer de 

cada época, com os recursos disponíveis e com objetivo de regulação do mal estar intrínseco 

ao processo civilizatório. Freud (1929[30]1974) afirma em seu texto “O Mal-Estar Na 

Civilização” que o processo civilizatório, longe de assegurar a felicidade dos homens, 

constituiu-se em um mecanismo regulador do prazer. O bem-estar coletivo é edificado a partir 

de renúncias pulsionais, muitas vezes na contramão do princípio do prazer. A civilização está 

edificada na capacidade de restrição da liberdade individual através de seus mecanismos 

reguladores. A civilização começa com o recalque, pois somos regidos inconscientemente 

pelo princípio do prazer que é limitado pelo princípio da realidade. E a realidade está no 

social, na vida dos indivíduos com suas normas e sanções. Desta maneira, o homem se 

constitui como um ser social aprisionado a um dilema que parece insolúvel, por um lado 

tentando preservar sua liberdade individual e, por outro, se submetendo às normas sociais que 

regulam seu agir. 

 A convergência de novas formas de demanda social direcionadas ao mundo jurídico e 

psicanalítico revelam complexidades e divergências. O mundo jurídico é o mundo das leis, 

das normas, com seus mecanismos reguladores, formalizados nas letras da lei, fundamentados 

em rigorosos procedimentos que, através de certos dispositivos, sustentam um lugar de saber. 

O campo da psicanálise, ao contrário do campo do direito, está ligado às manifestações 

singulares, focalizado na escuta do sujeito do inconsciente, do sujeito com suas queixas e 

sintomas. Contextualizando o papel do direito através da história, poderíamos afirmar que, 

enquanto o direito operava como instância reguladora, os campos do direito e psicanálise 

trabalhavam paralelamente sem maiores conflitos, um regulando certos dispositivos sociais e 

culturais e o outro promovendo a escuta do sujeito do inconsciente. 

 O direito, enquanto regulador de dispositivos culturais e sociais, estava identificado 

com os ideais culturais, com a regulação de normas sociais, consentido pela maioria da 

sociedade, sendo representativo do Estado soberano e do poder simbolizado por um líder. 

Neste contexto, o Direito podia responder confortavelmente às reivindicações dos cidadãos, 

através das leis expressas nos documentos e normas. Todo aparato formal e legal estavam 

preparados para assegurar a legitimidade ou ilegitimidade das reivindicações. 
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 A crença do Direito como um campo regulador foi sustentada por muito tempo, pois 

ele era o legítimo representante do Outro da lei. No entanto, na contemporaneidade, a função 

reguladora do Direito ficou esvaziada porque estamos em um tempo em que não se acredita 

mais neste Outro. À partir da decadência dos ideais, da pluralização do Nome-do-pai, da 

evidência do Discurso Capitalista, onde os objetos são elevados a condição de preciosidade, 

mas também de dejeto, houve uma modificação do papel do Direito para a sociedade. 

Estamos na era do desencantamento do mundo jurídico como algo inquestionável. Ele 

passou a ser mais um objeto no universo de tantos outros objetos em que o sujeito pode 

servir-se para resolver suas questões. A inexistência de uma lei geral e a pluralização das 

demandas na contemporaneidade aponta para modificações no campo do Direito 

anteriormente destinado à regulação dos laços sociais, passando para o papel de servidor. Mas 

o Direito, afinal, passou a estar a serviço de que exatamente? Diante das novas formas de 

vida, das famílias, dos novos sintomas, entre outros, o Direito pode ser identificado a um 

dispositivo em que o sujeito endereça sua demanda. Ele se refere a um lugar onde ele pode 

formalizar sua queixa na tentativa de legitimar sua causa, sua questão. Suas questões 

particulares irão se servir das ficções jurídicas 5 como um modo de regulação de seus modos 

de vida. 

No entanto, atualmente, percebemos que sempre há um modo de vida novo, uma nova 

forma de gozar. Seria difícil incluir nos registros da lei todas as soluções singulares sem 

correr o risco de se perder no meio de infinitas demandas. Certamente esta não é uma tarefa 

fácil. Recorrer a um advogado pode ser um caminho para a demanda segundo Barros (2012), 

mas é extremamente complicado dar curso a todas exceções e singularidades. As exceções se 

tornaram regra, e os dispositivos jurídicos, diante deste novo cenário recorreram à realização 

de contratos como uma solução possível para questões tão complexas. Na nova configuração 

do Direito como servidor, não há mais o domínio absoluto das leis gerais, mas sim uma lei 

válida entre as partes interessadas no processo.  

Assim, o direito deixou de ser regulador, o que promoveu uma profunda modificação 

tanto no contexto social quanto na estrutura da demanda. De regulador, o direito passou a ser 

                                                           
5 De acordo com Kelsen e Legendre, as instituições jurídicas têm a estrutura de ficção, definida como um lugar 
vazio equivalente a um mito fundador que serve para fundamentar as montagens jurídicas. O direito se oferece 
aos cidadãos em sua estrutura de ficção como um corpo, o Outro da lei. Para que esta estrutura funcione é 
preciso crer no texto, crer na autoridade e na estrutura da ficção. 
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servidor, prestador de serviços, de satisfação imediata e individual e não tanto mais a serviço 

dos ideais. 

As modificações ocorridas no campo do Direito acarretam a reivindicação de saber em 

outros campos científicos. O Direito moderno é o Direito das possibilidades, da abertura 

diante das novas formas de demanda social. No entanto, a partir da impossibilidade de 

responder a todos os tipos singulares de demanda, ele promoveu a abertura de diálogo com 

outros campos do saber. As novas formas de demanda social como citamos anteriormente, e 

especialmente as decorrentes do campo jurídico e endereçadas aos psicanalistas, acabaram 

buscando ancoragem e sustentação na psicologia e psicanálise, com solicitações de laudos 

periciais, pareceres e declarações. Desta maneira, as transformações ocorridas no campo do 

Direito, convidaram-nos à reflexão de qual seria o papel do psicanalista enquanto solicitado 

para responder as novas formas de demanda social preconizadas por tais transformações. 

Como bem disse Barros (2007), quando o Direito falha na sua capacidade de regulação 

de certos dispositivos culturais, haverá uma tentativa de busca de solução em outros campos 

do saber e a psicanálise é solicitada para responder a certas questões. 

 As transformações ocorridas no campo do direito revelam grandes modificações 

sociais, políticas, econômicas e culturais engajadas na lógica capitalista. De acordo com 

Forbes (2004), na atualidade, o homem moderno está “desbussolado”, ou seja, perdeu o 

“norte” do bem e do mal. Ele tem diante de si uma série de novos produtos e serviços e torna-

se incapaz de fazer escolha e lidar com as perdas.  Além de Forbes, alguns outros autores 

afirmam que a lógica capitalista aponta para um laço social em que o homem é empurrado 

violentamente para o gozo, sob a forma de consumo, de lucro e de sofrimento:  

“Neste sentido a ética da psicanálise referente à leitura dos fenômenos socioculturais 
de nossa época faz um convite à reflexão da interface da política e ética da 
psicanálise que evidenciam-se em eventos sociais e clínicos. Tal reflexão remete aos 
discursos elucidativos das modalidades de laço social e da dimensão da política do 
gozo, do sintoma e da construção da realidade.” (ROSA, CARIGNATO e BERTA 
2006). 

                       
 

A reflexão proposta por Rosa, Carignato e Berta (2006), parece referir-se às novas 

modalidades de laço social contemporâneo que estão cada vez mais distanciados dos ideais 
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simbólicos e identificados com o discurso capitalista 6, que preconiza objetos para satisfação 

imediata dos indivíduos, onde todo objeto pode se tornar objeto de gozo e produz sintomas 

psicopatológicos diversos. O esvaziamento dos ideais promove também profundas 

modificações na construção da realidade em que as compulsões promovem um circuito 

compulsivo e, assim tornam-se descartáveis e falam com o sotaque imperativo do gozo. Neste 

sentido, a psicanálise é convidada à reflexão dos aspectos éticos e políticos dos fenômenos 

socioculturais de nossa época através da clínica psicanalítica e também pela análise de certos 

fenômenos sociais à luz da teoria psicanalítica.  

Para Lacan (1974), a lógica capitalista promove uma desestabilização do laço social 

contemporâneo e evidencia uma modificação que privilegia o indivíduo enquanto 

consumidor, reduzindo-o à condição de consumido, na medida em que é a oferta do produto 

que acarreta a demanda. Desta forma ele não encontra um lugar para formalizar suas 

demandas e nem mesmo um lugar para seu sofrimento. Produz-se uma lógica de 

homogeneização em que o sujeito, entendido como sujeito do inconsciente, encontra-se 

foracluido, preso ao circuito repetitivo do gozo e exposto à pulsão de morte. O sujeito do 

inconsciente está ligado a cadeia significante, às fantasias e às articulações possíveis entre os 

significantes, enquanto o campo do gozo está vinculado ao campo do real. 

Recalcatti (2004), ao discorrer sobre “A Questão Preliminar Na Época Do Outro Que 

Não Existe”, afirma que, na contemporaneidade, o discurso capitalista e científico realizam 

uma expulsão-anulação do sujeito do inconsciente e que certos fenômenos clínicos seriam 

irredutíveis à clínica do sujeito dividido. Nesta perspectiva, uma questão preliminar surge 

como dificuldade no sentido de fazer existir novamente o sujeito do inconsciente e introduzir 

novos significantes. A psicanálise aplicada, ao investigar as modalidades de laço social e 

defender a inclusão da subjetividade no discurso social, poderia sustentar certa resistência ao 

programa do discurso capitalista e colaborar para que o sujeito do inconsciente poderia 

novamente existir, com a “falta a ser” que habita o sujeito. 
                                                           
6 De acordo com Lacan, os discursos constituem os tipos mais abrangentes de laço social. Cada um deles é 
representado por um matema com quatro lugares: o agente, o outro, a produção e a verdade. Esses lugares são 
ocupados pelo S1 (significante); S2 (saber); $ (sujeito barrado e a (obj. a). No Discurso capitalista vários objetos 
são oferecidos ao sujeito como materializações do objeto a, o que revela o caráter novo e singular da relação 
sujeito/objeto neste discurso. Ao perceber o valor libidinal que o objeto possui para o sujeito, o Discurso 
Capitalista transforma um dado subjetivo em um novo laço social e coloca o conhecimento científico ao seu 
serviço para produzir novos objetos em série. É “tudo ao mesmo tempo e agora”, e todas as relações humanas 
são medidas pela mercadoria. 
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No mesmo texto, Recalcatti (2004) propõe uma reflexão sobre o estatuto 

contemporâneo da demanda que Jacques – Alain Miller definiu como demanda convulsiva: 

“O desejo de renovar o objeto a consumir, de descartá-lo quando não está mais na 
moda, é algo tão essencial a esta revolução industrial quanto a disciplina rigorosa do 
ideal. É preciso que haja do outro lado uma convulsão do desejo, se posso dizer, 
para que ela possa sustentar-se. Em outras palavras, sob a ética do ideal, aí 
compreendido o ideal vitoriano, está presente uma nova ética do consumo. É o que 
os três historiadores, autores de uma nova obra sobre o nascimento da sociedade de 
consumo, chamaram uma convulsão do lado da demanda...” (MILLER,1996. p. 97). 
 

A demanda denominada por Miller (1996) como convulsiva aparece como um estado 

de contínua solicitação, separada da dialética do desejo, onde o que prevalece é o poder 

representado pelo objeto. É o objeto que mostra o que falta ao sujeito e não a falta que o 

orienta em direção ao objeto. A convulsão da demanda indica como, na época do discurso 

capitalista, ela revela-se como um estado de contínua solicitação. 

 O discurso capitalista produz uma pseudo falta e a ilusão de um objeto capaz de 

preencher o vazio. É uma lógica que preconiza objetos de consumo capazes de solucionar 

todos os males, o que acaba por promover o desaparecimento da perspectiva do desejo e a 

supervalorização da demanda. Desta maneira, o discurso capitalista produziu uma 

transformação radical na estrutura da demanda na contemporaneidade, onde ocorre uma 

expulsão-anulação do sujeito do inconsciente. Entretanto, o $ (sujeito consumidor) é que age 

sobre o saber do mercado (S2), daí adquirindo um produto (a) de gozo, sem conexão com S1. 

Nas palavras de Recalcatti (2004): 

“A lei atual do mercado – que Lacan de modo absolutamente astuto, havia 
formalizado no discurso capitalista – não leva em conta o sujeito contemporâneo, 
mas só a necessidade de novos objetos. Em outras palavras, o sujeito não vai ao 
supermercado para procurar o que lhe falta, mas é o supermercado como agência da 
demanda convulsiva que indica aquilo que lhe falta” (RECALCATTI, 2004. p. 8). 
 
 

Tal inversão promove uma torção estrutural da demanda sobre si mesma, já que é a 

oferta do produto que promove a demanda, com o consequente fechamento do sujeito em 

torno dela. Toda demanda implícita na lógica capitalista comporta certa urgência de satisfação 

e substituição de objetos que são facilmente descartados. A homogeneização promovida pelo 

capitalismo com a instauração do princípio do “igual para todos” instala também um reino de 

solidão onde o sujeito está sozinho, aprisionado às compulsões e a um circuito pulsional 

mortífero. 
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Retornando ao texto de Recalcatti (2004), ele afirma também que a demanda 

convulsiva não é o único modelo de demanda, restando ainda o que ele denominou de 

demanda melancólica, ou do caráter melancólico da demanda, comparando-a com o afeto 

característico da melancolia que é a presença excessiva do objeto. Na verdade, de acordo com 

o artigo “Luto e Melancolia”  (1917[15]1974), no quadro da  melancolia ocorre uma 

identificação do ego com o objeto abandonado e as auto recriminações direcionadas ao objeto 

amado são deslocadas desse objeto para o ego do próprio paciente. Desta maneira, o ego se 

torna pobre e vazio e a sombra do objeto recai sobre o ego. A presença constante e excessiva 

do objeto impede que o sujeito simbolize sua perda e a consequente elaboração do luto é 

impedida. Desta maneira, ocorre o fechamento do sujeito, o mundo dos objetos se dissolve e 

tudo perde o sentido. 

Ambas as demandas, convulsiva e melancólica, promovem uma espécie de fechamento 

do sujeito, o que impede a simbolização do objeto perdido, e que pode vir acompanhado por 

uma identificação com o mesmo objeto, o que é extremamente típico do sujeito 

contemporâneo. 

A passagem por campos variados de saber demonstram as variações que o mesmo 

termo, demanda, assume em cada um deles, com acepções diferenciadas. Partimos do 

conceito de demanda de uma forma ampla para o conceito de demanda social na 

contemporaneidade, e delimitamos àquelas endereças ao campo psicanalítico e provindas do 

mundo jurídico. Tais demandas estão inseridas em um contexto social, econômico, político e 

essencialmente ético. O sistema capitalista que enfatiza uma lógica peculiar já discutida e 

exposta anteriormente parece justificar determinadas condutas que acabam ecoando na 

clínica, seja através de sintomas e queixas, seja através de certos encaminhamentos 

institucionais. O direcionamento de demandas jurídicas acaba por buscar ancoragem em 

outros campos do saber, especialmente no campo psicanalítico, em decorrência do 

alinhamento das instituições jurídicas em nossa época com serviço da plena satisfação e não 

da regulação. 

Já prenunciando a abordagem do próximo capítulo intitulado Os bastidores da 

Demanda: os traumas psíquicos e sua vazão pulsional nos processos judiciais, veremos como 

o Direito acabou se enveredando nos bastidores das novas formas de demanda social com 

suas manifestações pulsionais e do trauma psíquico. O direcionamento das demandas judiciais 
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aos analistas está condicionado às formas jurídicas da nossa época, e tal posicionamento 

poderá provocar uma série de discussões bastante fecundas, como veremos a seguir. 
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CAPÍTULO II 

OS BASTIDORES DA DEMANDA: OS TRAUMAS PSÍQUICOS E SUA VAZÃO 

PULSIONAL NOS PROCESSOS JUDICIAIS 

 

2.1 Os bastidores da demanda 

 

A trama revelada pela demanda, em seus diversos formatos explicitados no capítulo 

anterior, denuncia um tecido formado por uma série de fios, com texturas e cortes 

diferenciados. O conjunto de fios exigidos em sua confecção evidencia o resultado final, mas 

somente um exame mais detalhado poderia demonstrar o que ocorre nos bastidores da 

elaboração daquele tecido. No universo da demanda, especialmente das novas formas de 

demanda social originadas no campo jurídico e endereçadas aos psicanalistas poderíamos 

identificar, através das queixas e sintomas dos pacientes, o que estaria para além da demanda. 

No emaranhado de sentimentos e afetos em que são tecidos os romances familiares, as 

relações conjugais, as relações fraternas, com seus sabores e dissabores, encontramos tanto as 

demandas explícitas, quanto os surpreendentes bastidores da demanda. Entendemos como 

bastidores da demanda as forças pulsionais latentes nas demandas institucionais e endereçadas 

aos psicanalistas. 

 Para ilustrar o que ocorre nos bastidores da demanda, gostaria de relatar as diversas 

nuances adquiridas pela demanda de uma escola referente à matrícula de uma criança. Certa 

vez, um psicólogo recebeu em seu consultório um casal que solicitou, a pedido da escola, um 

laudo para esclarecer se a filha deles, que contava então com seis anos de idade, poderia ou 

não ser matriculada na primeira série do primeiro grau antes de ter completado os sete anos 

exigidos pela lei. Foram realizadas entrevistas com os pais e testes psicológicos com a 

criança. 

 Os testes realizados com a criança demonstraram que a mesma apresentava capacidade 

de compreensão da linguagem, excelente compreensão de conteúdo, riqueza de vocabulário, 

capacidade de manter a atenção e concentração, de percepção e discriminação visual, 

conhecimento numérico e do vocabulário matemático compatível com uma criança de nove 

anos, ou seja, muito acima dos padrões para a idade, além de um coeficiente intelectual 

genial. Desta forma, a criança foi matriculada na primeira série do primeiro grau, mediante 

laudo favorável. 
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 Transcorrido um mês da realização da avaliação psicológica, os pais retornaram ao 

consultório do psicólogo afirmando que a criança não estava se adaptando à primeira série 

porque ela já sabia tudo o que os professores estavam ensinando, já era alfabetizada desde os 

quatro anos e fazia até “palavras cruzadas”. O psicólogo então marcou novo horário com a 

criança e escutou dela o seguinte: “eu não quero ficar naquela sala, é chato, eu já sei ler, eu 

quero é brincar!” Ao escutar a criança, para além de sua capacidade cognitiva, ele 

recomendou o retorno da mesma à pré-escola. 

 Ao ler o conto intitulado “Por Trás da Cena”, o psicólogo se lembrou da realização do 

laudo escolar citado acima, onde é possível perceber o que estava em jogo, implicitamente, 

nos bastidores da demanda. O conto, na verdade, coloca em destaque o movimento de forças 

pulsionais latentes nas demandas institucionais denominadas doravante como os bastidores da 

demanda, não somente da criança em questão, mas também de diversas crianças avaliadas 

para diferentes finalidades. 

 Transcrevo aqui o conto que possibilitou a presente reflexão sobre os bastidores da 

demanda: 

“Entro no teatro. Ninguém chegou. Ainda faltam algumas horas para o espetáculo, 
mas já está tudo programado. Palco vazio, plateia ausente, luzes apagadas e cortinas 
fechadas. Nem arrisco entrar pelo corredor principal; prefiro passar pelo canto da 
sala, com cuidado para não tropeçar, nem fazer barulho. Cumprimento o pessoal da 
limpeza; será que eles podem fazer alguma coisa? Sem problemas, eu faço parte da 
peça. Qual o problema de se chegar mais cedo? É um espetáculo que ninguém quer 
perder, nem mesmo os que já viram na outra sessão. Escada para o palco. Entrada 
discreta pelo canto direito das cortinas, não pelo meio. Não juntamente ao restante 
do elenco, com as luzes acesas e o cenário montado. Não com aquele texto que 
sempre achei idiota, mas carreguei na ponta da língua durante várias encenações. 
 
Alguns funcionários estarão chegando para montar a cena do primeiro ato. Está tudo 
escuro, vou pelo canto. Abro devagar uma porta, para não fazer ruído. Entro de 
mansinho. Fecho novamente a porta. Acendo a luz fosca da salinha. 
 
Uma cômoda, três gavetas, um guarda-roupa. “Deve ser ali”, penso. “Achei!” uma 
pasta cheia de papéis. Duas sacolas grandes, uma caixa de sapatos e um estojo de 
maquiagem. Tudo o que preciso. “Ah, falta uma coisa...” Com um grampo de 
cabelo, abro o cadeado da gavetinha de cima. Exatamente. Dinheiro, muito dinheiro. 
Dinheiro daqueles tolos que daqui a pouco devem fazer fila para assistir a peça. 
Danem-se! 
 
As cortinas não vão se abrir desta vez. Chega de representar o mesmo papel, chega 
de fazer tudo o que eles esperam, só porque sei que sempre aplaudem ao final. A 
plateia vai brigar, vai pedir essa grana de volta. Eles que sempre acreditaram, que 
sempre confiaram, que sempre esperaram pelo mesmo desfecho, o desfecho que 
convence a todos. Até lá quero estar longe. E com o roteiro nas mãos, todas as 
máscaras nas mãos! A história agora é minha e vou fazê-la do jeito que eu bem 
entender! 
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Depois de sair do teatro, ser perseguida pela polícia, fugir do país e finalmente 
encontrar um lugar de sossego para analisar o texto roubado e fazer minhas 
alterações, abri a pasta, peguei os papéis, li e reli. “O que significa isto? Será que 
roubei o texto errado?” Não, não era. Estavam todo rabiscado, letras estranhas, que 
eu já não conseguia ler. Não era outro idioma, parecia mais um código secreto. E 
depois de algumas páginas ininteligíveis, folhas brancas. Brancas, brancas, brancas. 
Eram todas minhas. 
 
De repente o recinto também ficou todo branco e tudo ao meu redor ficou branco, 
também minha roupa, a pasta, a cadeira, a mala com o figurino. A claridade invadiu 
meus olhos a ponto de me atordoar os sentidos e acordei no mesmo quarto escuro de 
sempre. O branco do sonho e o negrume da noite se alternavam e confundiam minha 
visão. Um sonho, uma realidade, a mesma realidade. 
 
Eu só queria mudar essa inércia. Eu só queria sair desse palco enorme. Eu só queria 
que o meu papel aqui fosse diferente. Dei adeus ao grande espetáculo. Adeus à 
tragédia previsível. Roubei algumas folhas brancas do diretor, para que pudesse 
escrever minha própria história. Minha própria vida” (MELO, 2008, p. 25/26). 

 

Lendo o conto “Por Trás da Cena” (2008) a partir da psicanálise, isso nos remete ao 

conceito de inconsciente, definido por Sigmund Freud (1915/1974) como “a outra cena”, ou 

seja, um lugar diferenciado da consciência, com funcionamento e características específicos. 

Enquanto na primeira tópica Freud o definiu como uma instancia constituída por conteúdos 

recalcados que escapam tanto ao pré-consciente quanto ao consciente, na segunda tópica, o 

inconsciente deixa de ser definido como uma instância, passando a qualificar o isso e em 

grande parte, o eu e o supereu. Desta maneira, o inconsciente pode ser revelado através dos 

sonhos, como por exemplo, pelo sonho relatado no conto da jovem cronista, pelos lapsos, 

pelos jogos de palavras, pela fala, pela escrita, atos falhos, entre outros. 

Através da análise dos sonhos, dos lapsos, da linguagem e dos chistes, Freud 

(1915/1974) observa a existência de um sistema ou instância com características próprias 

como, por exemplo, um sistema que funciona a partir do processo primário com o livre fluir 

de energia e que não é regido pelo tempo cronológico de consciência, ou seja, é atemporal e 

que opera pelos mecanismos de condensação e deslocamento. Neste texto ele explicita 

também que o inconsciente é constituído por representantes pulsionais que buscam 

permanentemente descarregar seus investimentos. 

 Ao formular e observar a existência do inconsciente, Freud faz um corte 

epistemológico na teoria do conhecimento da psicologia e introduz um novo conceito que traz 

inovações tanto teóricas quanto técnicas. Apesar de ser impossível mensurá-lo, tocá-lo ou 

quantificá-lo, ele pode ser observado através de fenômenos clínicos, vida cotidiana, literatura, 

cinema, entre outros.  
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 Mais tarde, Lacan (1953), afirma que para ele, o inconsciente, está estruturado como 

linguagem e utiliza conceitos linguísticos, como significado e significante, metáfora e 

metonímia, para conceituá-lo e assim defini-lo como “o discurso do Outro” 7. Em 1958 em “A 

Direção do Tratamento e os Princípios de Seu Poder”, ele enfatizou que o inconsciente tinha 

a estrutura radical da linguagem e que o indivíduo é instituído como sujeito pela linguagem. 

Já no texto “A Posição do Inconsciente no Congresso de Bouneval” (1960-1964), ele propõe a 

descrição do sujeito visado pela psicanálise, ou seja, o sujeito do inconsciente, e descreve o 

processo de alienação que coincide com a entrada da criança no mundo da linguagem. 

 Seria interessante também fazer uma analogia entre o conceito de inconsciente como o 

capítulo censurado, marcado por um branco e ocupado por uma mentira em “Função e Campo 

da Fala e da Linguagem em Psicanálise” (1953/1998), e o momento em que a personagem do 

conto citado se depara com uma série de folhas brancas do roteiro roubado. Ao tomá-lo em 

suas mãos percebe que as letras são estranhas, como se tivessem sido escritas em outro idioma 

e a seguir com uma série de folhas brancas, onde seria possível escrever sua própria história 

sem roteiros pré-fixados. 

 Por trás da cena, ou “na outra cena”, como definido por Freud (1915/1974), o 

inconsciente e o desejo inconsciente, desde que devidamente compreendidos poderiam revelar 

o que estaria para além da demanda. Os bastidores da demanda sempre apontam para o 

inédito, o surpreendente, enquanto a demanda em si aponta para o previsível e repetitivo 

campo dos sintomas, das queixas, ou como bem diz Lívia de Melo (2008), para o engessado 

roteiro de uma peça de teatro onde o elenco é sempre obrigado a representar o mesmo papel. 

 Os bastidores da demanda apontam para algo que está além dos sintomas e queixas 

dos analisandos  e demonstram que algo insiste, pulsa, não desiste. No âmbito do dinamismo 

dos processos psíquicos, as forças pulsionais representadas no sistema inconsciente exercem 

enorme pressão sobre o aparelho psíquico e as energias que circulam nesta engrenagem 

exigem a satisfação de um impulso. 

 

                                                           
7
 O inconsciente é o discurso do Outro, porque ele consiste naquelas palavras que surgem de algum outro lugar 

que não da fala do eu. Ele está repleto da fala, dos objetivos, aspirações e fantasias das pessoas do campo 
desejante. 
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 Para entendermos melhor as forças que alimentam os bastidores da demanda, teremos 

que explicar o significado do conceito de pulsão, cujos representantes constituem os 

principais conteúdos do sistema inconsciente e das forças que movimentam os processos 

inconscientes. Por este motivo, nos deteremos no conceito de pulsão elaborado por Sigmund 

Freud (1915/1974). 

2.2  A pulsão: força motriz nos bastidores da demanda 

 

 Nenhuma ciência começa com definições precisas ou conceitos básicos claros, e o 

conceito de pulsão, por vezes obscuro, é imprescindível para a teoria psicanalítica. Na 

Conferência XXXII (1932-33/1976 p. 119), Freud afirma que “a teoria das pulsões é, por 

assim dizer, a nossa mitologia” e diz que não há uma teoria clara sobre elas e que ele próprio 

não tinha clareza suficiente sobre tal conceito. No decorrer de sua obra, Freud faz uma série 

de reformulações sobre a pulsão que poderia ser descrita em quatro fases diferenciadas. 

 Na primeira fase, de 1894-1911, ele faz a diferenciação entre as pulsões de 

autopreservação e as pulsões sexuais, onde as primeiras estariam a serviço da autopreservação 

do indivíduo e as segundas que estariam a serviço da preservação da espécie. Na segunda 

fase, de 1911-1914, com a introdução do conceito de narcisismo o eixo da diferenciação se 

desloca para o objeto de investimento libidinal que pode ser tanto objeto externo quanto o 

próprio ego. Na terceira fase, de 1915-1920, a agressão, que é um componente da pulsão 

sexual, passou a ser atribuída às pulsões não libidinais do ego, na forma de dominação do 

mundo externo. E finalmente a fase quatro, de 1920-1939, em que ele formulou a teoria 

pulsional que sustentou até o fim, ou seja, a pulsão de vida e a pulsão de morte. 

 A insistente pulsão é uma força constante, originada no interior do organismo, exerce 

pressão permanente sobre o aparelho psíquico e seus estímulos, que não podem ser evitados, 

exigem satisfação. Os estímulos pulsionais afluem de modo contínuo e inevitável, sua meta é 

sempre obter a satisfação que somente pode ser alcançada quando o estado de estimulação 

presente na fonte pulsional é suspenso. O objeto é aquilo em que ou por meio do que a pulsão 

pode alcançar sua meta. É o elemento mais variável da pulsão, não está originariamente 

vinculado a ela, pode mudar com o tempo e pode ser mesmo uma parte do próprio corpo. 
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 Em seu artigo “A Pulsão e Seus Destinos” (1915-1974), Freud a definiu como um 

conceito limítrofe entre o somático e o psíquico, onde os estímulos oriundos do corpo 

somático são representados psiquicamente como medida de exigência feita à mente para 

atender às necessidades do corpo.  A fonte da pulsão é sempre somática, há uma pressão que é 

exercida para obter satisfação e um objeto que vai possibilitar tal satisfação. Neste texto ele 

afirma que as pulsões, a princípio, são sempre parciais, atuam independentemente umas das 

outras e, somente mais tarde, unificar-se-iam em um processo de síntese em torno do eixo da 

genitalidade e a serviço da reprodução. 

 Os conceitos de desejo inconsciente, longamente desenvolvido no capítulo anterior, de 

inconsciente e de pulsão, explicitados de forma breve neste capítulo, serviriam para introduzir 

alguns elementos que compõem os bastidores da demanda, na medida em que, seus 

mecanismos, objetivos e forças, colocam em funcionamento a engrenagem da satisfação de 

certos estímulos que precisam percorrer caminhos diversos para alcançar seus objetivos. Por 

ser imperativo, o objetivo ou meta da pulsão é sempre conseguir a satisfação, mesmo que para 

isto ela tenha que ser sublimada, recalcada, invertida, disfarçada e mesmo voltar-se para o 

próprio ego. 

 Se os bastidores da demanda são movimentados pelos desejos em cena nos processos 

inconscientes e pelos seus conteúdos, ou seja, pelos representantes das pulsões, um elemento 

complicador seria introduzido no mundo jurídico, na medida em que as demandas formais, 

relacionadas à reparação de alguns direitos trariam também em seu bojo, as demandas 

subjetivas relacionadas aos bastidores da demanda. Ao mundo jurídico confluiriam então, 

tanto as demandas formais relacionadas aos direitos dos cidadãos, quanto as demandas 

subjetivas, o que poderia provocar um embaraço tanto aos profissionais do judiciário quanto 

aos cidadãos que buscam a reparação de danos sofridos. 

 O aparato jurídico, preparado para lidar com as demandas explícitas dos direitos dos 

cidadãos se veria, de repente, lançado ao universo dos bastidores da demanda com seus 

aspectos subjetivos e relacionados a processos psíquicos inconscientes em que nem mesmo o 

demandante, em um primeiro momento, reconheceria ali a sustentação de sua demanda. Um 

ditado popular afirma que “há muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã 

filosofia”. Talvez haja também muito mais coisas entre a demanda explícita e os bastidores da 

demanda do que poderíamos supor. 
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 Neste sentido, o universo jurídico estaria preparado para lidar com as demandas 

formalizadas nos autos e endereçaria aos analistas  o que é impossível de formalizar, e que se 

faz presente ali nas audiências, como interferência subjetiva, manifestando-se nas 

impossibilidades de acordo, nas agressões verbais e não verbais entre outros. 

 Para ilustrar o que ocorre nas demandas jurídicas endereçadas aos analistas, este 

capítulo pretende mostrar, através de três fragmentos de casos clínicos, os impasses 

experimentados tanto pelos profissionais do direito e da psicanálise como pelos cidadãos 

envolvidos, quando essas questões chegam aos tribunais.   

Esclarecendo que o relato dos fragmentos clínicos citados abaixo, seguem as regras 

éticas de preservação da identidade, foram usados nomes são fictícios. 

CASO I: 

 No dia de seu aniversário de vinte e nove anos, Elisa viajou para uma pequena cidade 

onde residia sua mãe para visitá-la, e, sem nenhuma explicação, não retornou ao seu lar onde 

residia com o marido e dois filhos, Leandro de sete e Gustavo de cinco anos. 

Naquele dia, sem uma palavra, queixa, ou explicação, Elisa deixou sua casa, indo 

morar em uma cidade próxima à que residia anteriormente. Desesperado, o marido, sem 

notícias da esposa, procurou em vão saber do paradeiro dela. No dia seguinte, quando a 

esposa não retornou para casa é que ele soube de rumores a respeito do romance entre Elisa e 

um primo materno. 

 Sem conseguir entender o que estava acontecendo, Marcelo procurou um analista, 

explicitando sua intensa angústia diante dos recentes fatos e da pesada humilhação social. Ele 

não conseguia sair de casa, tinha a sensação de que todos os olhares se voltavam para ele, 

principalmente no seu local de trabalho, um escritório contábil. No decorrer das primeiras 

entrevistas relatou sua história de vida: de origem humilde, começou a trabalhar como 

engraxate desde muito cedo para ajudar no sustento da mãe e irmãos, porque seu pai tinha 

falecido muito jovem. Tornou-se uma pessoa muito conhecida na pequena cidade onde residia 

por ser “um homem de respeito e muito trabalhador”. 

 Como era muito dedicado à família de origem, acabou adiando seu sonho de se casar e 

ter sua própria família e ingressou no movimento de renovação carismática da igreja católica, 

onde sempre manifestava seu desejo de se casar, o que era incentivado pelos outros membros 
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da igreja. Certo dia conheceu ali Elisa, também católica, iniciaram um namoro e depois de 

alguns anos resolveram constituir uma família, pois Marcelo também tinha desejo de ser pai 

de muitos filhos. 

 Tiveram dois filhos, construíram uma casa, mas na verdade, Elisa sempre reclamava 

de tudo: do marido, da casa e dos filhos que eram uma “peste” na vida dela, porque davam 

muito trabalho. Marcelo sempre contornava a situação, cuidava dos filhos, das atividades 

escolares deles e ela continuava reclamando. Ela dizia que queria ser mais livre, viajar, 

conhecer novos lugares e os filhos se tornaram um empecilho em sua vida. 

 Após alguns meses do abandono do lar e ainda se sentindo confuso e humilhado, 

Marcelo resolve entrar com pedido de separação, mesmo reconhecendo, em sua análise, que 

gostaria de ter a esposa de volta em casa. Mas depois de suportar agressões verbais de Elisa 

pelo telefone e do vexame público ele resolveu firmar sua posição: “vou sofrer, mas não a 

quero de volta”. 

 No decorrer do processo de separação do casal, o juiz solicitou avaliação psicológica 

referente aos filhos do casal, já que, mesmo com a situação de abandono, tanto Elisa quanto 

Marcelo manifestaram desejo de ter a guarda dos filhos. Naquele momento, com sentimentos 

e afetos aflorados, as crianças manifestaram hostilidade pela mãe e desejo de permanecer com 

o pai, segundo levantamento do serviço de assistência social. O parecer do psicólogo 

evidenciou a situação traumática em que as crianças se encontravam e recomendou, no 

primeiro momento, que elas permanecessem com o pai, até que a condição psíquica deles 

permitisse uma avaliação mais detalhada. 

 No decorrer do processo judicial, Marcelo continuou em análise, onde explicitou em 

diversos momentos o desejo de que o juiz “aquele senhor frio e distante” pudesse 

compreender o que se passava com seus sentimentos. Ele dizia “eu queria que ele fosse lá em 

casa, visse como a gente está sofrendo, como é difícil ser pai e mãe ao mesmo tempo, 

trabalhar, levar os meninos para a escola, escolher as roupas, fazer os deveres, levar na 

natação, arrumar programa de final de semana”... “eu acho que o juiz não vai saber avaliar o 

que estou passando, a raiva e a humilhação que passei”... “eu pedi para a assistente social ir lá 

em casa, eu amo meus filhos, eles tem que ir lá para ver...” 
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 São momentos de intensa angústia vividos por Marcelo em sua análise, quando ele 

externaliza  principalmente o desejo de ser reconhecido como bom pai pelo poder judiciário, 

na medida em que, por mais que tenha seus direitos preservados, algo escapa, algo que está 

além da demanda de separação e da violação de certos direitos. 

 Marcelo certamente gostaria que seus sentimentos e afetos fossem legitimados no 

processo judicial, o que certamente, está se desenrolando no palco de sua análise pessoal. 

CASO II: 

 A mãe de Larissa procurou um analista para a filha em função de suposta violência 

sofrida pela mesma na época em que contava com dois anos de idade e cujo agente teria sido 

seu pai biológico. Transcorrido um ano desde o ocorrido, Tânia, mãe de Larissa, procurou um 

analista porque não sabia o que fazer, ou como ajudar a filha diante de uma situação tão 

delicada. 

 De acordo com o relato de Tânia, ela resolveu se separar do marido em função das 

constantes agressões sofridas por ela quando ele chegava em casa alcoolizado. Sem motivo 

algum, a não ser as alterações provocadas pela bebida, seu parceiro sempre gentil e calmo, se 

tornava violento, batia nela, o que era presenciado pela pequena Larissa. Desde então, Fábio, 

pai da menina, mudou-se para casa de seus pais residentes em uma cidade vizinha à que 

residia mãe e filha. 

 Um dia, de acordo com Tânia, Larissa voltou para casa depois de ter passado o dia na 

casa dos avós paternos reclamando de um “dodói” e gritava “ai, ai, ai”... Sempre que estava 

na casa dos avós paternos e atual residência de seu pai, quem dava o banho na menina era o 

Fábio. Quando a mãe foi verificar o que estava acontecendo, percebeu que a região interna da 

coxa, próximo aos genitais estava um pouco vermelha. Ela ficou insegura quanto à queixa de 

Larissa e procurou um pediatra. Ainda de acordo com Tânia, o médico teria afirmado que ela 

deveria ter coragem para tomar todas as atitudes necessárias para proteger sua filha. 

 Tânia procurou a delegacia da cidade, pois na época ainda não existia os órgãos de 

representação de crianças e adolescentes e denunciou o ex-marido por violência contra a 

própria filha e abriu um processo judicial. Desde então, a pequena Larissa não recebeu 

nenhuma informação sobre o paradeiro do pai e tinha episódios febris sem causa aparente. 
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 A avaliação psicológica demonstrou que a criança estava extremamente angustiada 

pelo desaparecimento do pai e queria saber onde ele estava. Contou que rezava “prô papai do 

céu” trazer o papai de volta. Onde o analista esperava encontrar uma criança marcada pela 

violência, ele encontrou uma criança desesperada por reencontrar seu pai. A demanda da 

criança, na verdade, e de forma surpreendente, era reencontrar seu pai. Desde a denúncia do 

pai por parte da mãe, Larissa perdeu o contato também com seus avós paternos, claro, devido 

á desconfiança entre a mãe e avós paternos diante dos fatos ocorridos. Segundo os avós, Tânia 

queria se vingar de Fábio pelas agressões sofridas, e não reconhecia a recuperação do ex 

marido que estava frequentando as reuniões aos Alcoólicos Anônimos. 

 Na entrevista de devolução do psicodiagnóstico foi recomendada a análise da criança e 

solicitado esclarecimentos quanto à agressão sofrida pela filha. Tânia afirmou que a pediatra 

não encontrou evidências de que o pai teria tentado tocar as genitais da criança. Mediante 

orientações de que Larissa deveria poder ver o pai, Tânia ficou extremamente preocupada e 

disse: “mas se ela ver o pai ela não vai mais querer largá-lo, ela é louca por ele”. O analista 

disse que sabia que era uma situação bem delicada tanto para a criança, que queria ver o pai 

quanto para ela, Tânia, que não sabia se poderia confiar no ex-marido. 

 A análise da criança prosseguiu até o momento em que o analista recebeu uma 

intimação judicial pedindo esclarecimentos quanto à avaliação psicológica da mesma e se 

havia evidências claras de provável abuso sexual. À partir da resposta do ofício judicial, onde 

o analista respondeu que, pela avaliação psicológica não encontrou evidências claras de tal 

abuso, Tânia interrompeu a análise da filha e não entrou mais em contato. Na mesma ocasião, 

o pediatra que atendeu Larissa prestou depoimento judicial e afirmou que não encontrou 

indícios claros de violência física ou sexual. 

CASO III: 

Alessandro, 50 anos, residente no interior de Minas, funcionário público, procurou um 

analista em decorrência de intensa ansiedade, que o levava a experimentar  sintomas de 

pânico como sudorese nas mãos, sentimento eminente de morte e taquicardia. Foi 

encaminhado pelo cardiologista para análise depois de relatar passagem por unidade de pronto 

atendimento em função dos sintomas relatados, o que o levou a pensar que estava tendo um 

infarto. 
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Após análise clínica e cardiológica detalhada e de uma série de exames em que ficou 

afastada causas orgânicas para as alterações físicas apresentadas por Alessandro, prescrição 

de ansiolítico e antidepressivo, o médico decidiu que seria interessante uma avaliação 

psicológica. 

No decorrer das entrevistas iniciais Alessandro demonstrou sentimento de estranheza 

em relação ao encaminhamento médico e intensa insegurança no profissional responsável por 

seu atendimento, dizendo que provavelmente ele tinha se enganado e que seu coração deveria 

estar sim “muito doente”. Questionado pelo analista sobre esse “coração muito doente”, 

Alessandro contou que estava muito contrariado ultimamente, em função da constante pressão 

de sua atual companheira, quanto à regularidade das suas visitas ao filho de 16 anos, 

epiléptico e residente em São Paulo - SP. Sua companheira, incomodada pela atenção dele ao 

filho, queria que ele o visse somente uma vez por mês. 

Por outro lado, sua esposa, de quem tinha se separado há mais ou menos dez anos, 

também o pressionava para que ele regularizasse e visse o adolescente com maior frequência. 

Oprimido tanto pela companheira quanto pela ex-esposa, Alessandro não sabia o que fazer. 

Relatava também que estava profundamente incomodado pelo discurso da ex-esposa que não 

perdia oportunidade para alardear e ameaçar o ex-marido e pressionar também o filho, 

acusando-o de péssimo pai. 

A partir das primeiras entrevistas e do início da análise, Alessandro pôde relembrar a 

qualidade do relacionamento com a ex-esposa, os fatos relacionados ao nascimento de 

Guilherme, as inúmeras peregrinações aos médicos para chegar a um diagnóstico para as 

alterações neurológicas apresentadas por ele e como era importante manter a proximidade 

com o filho. Confrontado pelo analista em relação ao seu desejo, Alessandro pode, 

finalmente, decidir como, quando e com que regularidade veria o seu filho, a despeito das 

pressões recebidas. 

Sua análise prosseguiu, claro, para além dos sintomas e queixas iniciais, e Alessandro 

retomou uma série de questões fundamentais para sua vida, como por exemplo, que sempre 

estava mais atento ao que os outros esperavam dele, trouxe questões relacionadas ao 

relacionamento familiar e conjugal, e também dificuldades relacionadas à filha mais velha, 

Bruna de 21 anos, também residente em São Paulo. 
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Inesperadamente, comunicou ao analista que tinha resolvido entrar com processo 

judicial para diminuição da pensão dada para Bruna, que era descontada em sua folha de 

pagamento. Assegurou que a filha era muito folgada, pois via em seu “facebook” que a 

mesma viajava para vários lugares, até para “Miami” que segundo mensagem postada no 

facebook “era lugar só para gente rica”. Questionado pelo motivo do processo ele disse que 

precisava de mais dinheiro, que a pensão era muito alta, que a filha estava matriculada na 

universidade somente em uma disciplina e já estava fazendo estágio remunerado, fato 

sistematicamente omitido por ela. Além do mais, ele disse, sua atual companheira achava que 

a menina era muito “folgada”. 

A partir do início do processo judicial, Alessandro piorou muito dos sintomas de 

ansiedade e pânico e procurou novamente o cardiologista, dizendo para ele que ia morrer. Em 

sua análise, começou a falar dos sentimentos nutridos pela filha: relembrou seu sofrimento e o 

de Bruna quando se separou da esposa e contou que pensou, na época, em voltar para casa por 

causa da filha. Tinha crises de choro e desespero por causa de Bruna, que passou a ser 

instrumento de chantagem nas mãos da ex-esposa. Passados alguns anos, feridas mais 

cicatrizadas, Alessandro pode reaproximar da filha que inclusive tinha bom relacionamento 

com a atual companheira do pai. 

Um dia, no entanto, Alessandro “tomou as dores” da companheira em uma discussão 

entre ela e Bruna e disse que não aceitaria que a filha brigasse com sua atual companheira. 

Desde então, Bruna se afastou do pai, não atende celular, cumprimenta secamente quando este 

vai a São Paulo e tornou-se, enfim, totalmente indiferente. 

Ao mesmo tempo em que Alessandro entrou com processo judicial, o mesmo se 

deparou, em sua análise, com intenso sentimento de amor em relação à sua filha, 

reconhecendo, inadvertidamente, seu desejo de tê-la novamente em seu convívio. Foi 

exatamente neste momento que os seus sintomas retornaram. Sua ambivalência se manifestou 

e ele não sabia como agir em relação à ela. Onde ele esperava encontrar a reparação de pensão 

alimentícia, ele confrontou-se com a questão da paternidade e amor pela filha. Uma vez mais 

ele terá que se implicar em seu ato, promovedor de divisão e conflito. 

Os fragmentos dos três casos clínicos fazem um convite à reflexão sobre as novas 

formas de demanda social decorrentes da aquisição de certos direitos, e sobre a confluência de 

demandas diferenciadas, como por exemplo, as demandas judiciais e as demandas subjetivas. 
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Seria interessante pensar como os três pacientes em questão, por caminhos distintos, 

buscavam certa inscrição de seu sofrimento psíquico através da abertura de um processo 

judicial. A angústia experimentada por Marcelo depois do abandono da esposa, os episódios 

febris de Larissa e o pânico de Alessandro, denunciam sofrimento psíquico decorrente de 

situações traumáticas que tem por efeito a vazão pulsional e a tentativa de reparação por 

intermédio dos processos judiciais.  

 Para introduzirmos alguns elementos na reflexão proposta acima, seria interessante 

retornar a questão do que está em jogo nos bastidores da demanda, especialmente das novas 

formas de demanda social originadas a partir do mundo jurídico e lembrar a máxima 

orientadora da prática do Direito que diz “o que não está nos autos, não está no mundo”. É 

uma afirmativa que delimita o espaço no qual os dispositivos jurídicos irão operar, pois o 

sistema judiciário não tem recursos para intervir sobre certas manifestações subjetivas. Mas 

como vimos anteriormente, quando se endereçam certas demandas ao judiciário, além das 

motivações formais, é comum verificar a presença de uma série de demandas subjetivas, que 

movimentam os bastidores dos certos processos judiciais. 

 Seria então oportuno pensar que o que não está nos autos certamente estaria no mundo 

psíquico. O “por trás da cena”, ou “a outra cena”, ou ainda os bastidores da demanda seriam 

governados pela dinâmica e economia dos processos mentais inconscientes. Circulariam, 

desta forma, nos processos judiciais, tanto as energias necessárias para a tentativa de 

reparação por um dano sofrido, quanto as demandas subjetivas geradoras de angústia 

vinculadas aos processos mentais inconscientes. Neste sentido, são perfeitamente 

compreensíveis os encaminhamentos, recebidos por alguns analistas, provindos do poder 

judiciário, às voltas, com o mundo objetivo dos autos, mas onde circulariam também, em seus 

bastidores, as demandas subjetivas. 

 É oportuno também ressaltar outro aspecto envolvido nas novas formas de demanda 

social endereçadas ao analista a partir do judiciário, que frequentemente envolvem a 

ocorrência de violência, tanto física quanto psíquica. Tais violências são geradoras de 

traumas, a partir de ocorrências ligadas à violência social, sexual, conflitos familiares 

diversos, etc. Vamos nos deter, portanto, na teoria de trauma formulado por Sigmund Freud 

para que possamos prosseguir a análise proposta neste capítulo. 
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2.3 O trauma e sua vazão pulsional nos processos judiciais 

 

No artigo “Sobre o Mecanismo Psíquico dos Fenômenos Histéricos: Uma 

Conferência”, Freud (1893-1974) analisa, juntamente com Josef Breuer, a predominância do 

fator traumático entre as causas da histeria. A partir dos estudos de Charcot, que estabeleceu 

certos mecanismos reguladores e leis determinantes do quadro histérico, Freud observou que a 

ocorrência de um trauma deve satisfazer certas condições, como envolver a ideia de perigo e 

ameaça à vida, e manter relação especial com alguma parte do corpo. 

 Através da hipnose, usada como artifício para reproduzir um evento traumático e com 

objetivo de compreender o trauma psíquico, Charcot revelou os mecanismos psíquicos 

envolvidos na gênese dos sintomas histéricos e Freud foi mais além, tentando demonstrar, 

neste texto (1893-1974) como os sintomas histéricos aparecem na histeria comum e buscando 

entender como seriam gerados outros sintomas. 

 Ele observou, neste mesmo artigo, que a histeria resultaria numa série de impressões 

afetivas vinculadas a uma história de sofrimentos, em que os sintomas, como as paralisias, 

estariam relacionados aos afetos e aos traumas psíquicos e não aos traumatismos físicos. Na 

verdade, ele afirma que os sintomas histéricos são determinados por um trauma psíquico, que 

guardam uma relação simbólica entre a causa determinante e o sintoma em questão: “é como 

se houvesse a intenção de expressar o estado mental através de um estado físico”. A expressão 

verbal dos sintomas e afetos vinculados a experiência traumática cumpririam o papel de 

estabelecer uma ponte de ligação entre o estado físico e o psíquico. 

 Ao utilizar a hipnose, Freud e Breuer, puderam observar que a recordação verbal dos 

afetos relacionados aos eventos traumáticos tinha como consequência o desaparecimento dos 

sintomas. Freud (1893-1974) levou adiante os estudos iniciais de Charcot e Breuer, e 

verificou que, quando há um traumatismo psíquico e a impossibilidade de reagir a ele, então o 

afeto original vinculado a esta experiência fica retido na memória, de maneira 

excepcionalmente forte, preservando a totalidade do afeto. Assim, na histeria, as impressões 

traumáticas não perderiam seu afeto vinculado ao trauma psíquico, e se tornariam 

patogênicas. 

 É interessante observar como Freud (1893-1974) ressalta a importância da expressão 

verbal dos afetos como estratégia para a liberação das excitações decorrentes dos traumas 
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psíquicos e como o silêncio, nestes casos, pode ser comparado a uma “mortificação”, que, 

literalmente, em alemão “krankung”, significa tornar doente. As palavras podem ser as 

reações mais adequadas, além das respostas perceptivas e motoras, para a expressão dos 

afetos vinculados aos traumas, o que mais tarde seria denominado por ele de a cura pelas 

palavras. 

 Outro importante texto de Freud em que ele desenvolve o conceito de trauma é a 

conferência XVIII, “Fixação em Traumas. O inconsciente” (1917/1974), onde ele parte de 

uma série de conferências que tratam da compreensão dos fenômenos neuróticos. Neste texto 

ele abandona a ideia da causa puramente traumática das neuroses e ressalta a importância das 

forças pulsionais inatas e do papel das fantasias na determinação das neuroses, que acabam 

por determinar certos sintomas. 

 Podemos afirmar que este texto de Freud (1917/1974) demarca uma reviravolta na sua 

teoria das neuroses, na medida em que ele questiona se haveria diferença entre as neuroses 

comuns e as até então denominadas neuroses traumáticas. O trauma, definido como um 

aporte, feito à mente, de um acréscimo de estímulo excessivamente poderoso para ser 

manejado ou elaborado de maneira normal e que promove perturbações na circulação de 

energia envolvida nos processos mentais, também poderia ser observado nas neuroses não 

traumáticas, mas de forma distinta. 

 Nas neuroses não traumáticas, o trauma estaria relacionado à incapacidade do 

indivíduo em lidar com uma experiência cujo tom afetivo é excessivamente intenso, o que 

acabaria por determinar uma fixação afetiva. A partir daí seria, então, difícil sustentar a 

causalidade única para o início de uma neurose, e seria necessário adequar e incluir a etiologia 

traumática das neuroses em outro lugar. Ele reconhece que o trauma é importante, está 

regularmente presente, mas não constitui o único valor para determinar uma neurose. Ele 

observa que, por exemplo, uma pessoa pode sofrer um trauma e não desenvolver uma 

neurose. 

 Onde, então, procurar a causa e a etiologia das neuroses? Certamente, como Freud 

afirma na Conferência VXIII (1917/1974), nos processos mentais inconscientes que estão na 

base, por exemplo, da constituição dos sintomas psicológicos diversos. Esses sintomas 

oferecem a indicação da existência de uma região especial da mente distinta da consciência. 

Todos os sintomas neuróticos, cujo sentido é desconhecido pelo paciente, constituem 
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derivados dos processos inconscientes, e que podem ou não tornarem-se conscientes. A 

possibilidade de conferir sentido aos sintomas seria uma prova inquestionável da existência 

desses processos mentais inconscientes. Estabelecido a conexão entre os sintomas neuróticos 

e o inconsciente, o eixo teórico de causação das neuroses se desloca, então, dos traumas para 

o inconsciente. 

 Em “Além do Princípio do Prazer” (1920/1974) Freud prossegue a discussão sobre a 

etiologia das neuroses, onde acusa intensa semelhança entre as neuroses traumáticas, 

decorrentes de graves acidentes que envolvem risco de vida, e a histeria, pela similaridade dos 

sintomas motores, mas diferenciadas pelo mal estar subjetivo e perturbação mentais mais 

abrangentes ocorridos nas neuroses traumáticas. O surgimento deste tipo de neurose 

repousaria principalmente no fator susto ou surpresa e sobre um ferimento ou dano. “Susto” é 

definido como um estado em que alguém fica quando entrou em perigo sem estar preparado 

para ele, “medo” como um temor com objeto definido e “ansiedade” como um estado 

particular de esperar o perigo e preparar-se para ele, mesmo que seja desconhecido. Nela 

estariam presentes alguns elementos que protegeriam o sujeito do susto e das neuroses 

traumáticas. 

 O termo traumático, neste artigo (1920/1974), se refere às excitações originadas no 

exterior e que são suficientemente poderosas a ponto de provocar um distúrbio em grande 

escala no funcionamento da energia do organismo a ponto de colocar em movimento todas as 

medidas defensivas disponíveis. No trauma, o aparelho mental é invadido por grande 

quantidade de estímulos, sem a possibilidade de controle e de se livrar deles. 

 O sistema consciente então se vê inundado de estímulos provindos tanto do exterior 

quanto do interior do organismo. Em relação aos estímulos externos, seria possível regular as 

quantidades excessivas de estimulação e excluir tipos inapropriados de estímulos. Tal 

proteção, no entanto, não poderia ocorrer em relação às excitações internas que produzem um 

aumento exagerado gerador de desprazer. Para se proteger dos estímulos internos, um 

mecanismo de defesa entraria em funcionamento, que é a projeção, onde estímulos internos 

são tratados como se tivessem se originado no exterior. A neurose traumática pode ser, de 

acordo com Freud (1920/1974) consequência da ruptura das defesas contra os estímulos 

diante do susto e do medo decorrente da ameaça à vida. O susto é causado pela falta de 

preparação para a ansiedade, que por sua vez, se constitui como a última linha de defesa 

contra os estímulos. 
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 Em seu artigo “Inibição, Sintoma e Angústia” (1926/1974), a ansiedade é definida 

como uma reação a uma situação traumática e como um sinal de aviso da aproximação de tal 

acontecimento. Ela seria uma resposta do ego diante da ameaça de ocorrência de uma situação 

de perigo. Diante do acúmulo de excitação, tanto de origem externa quanto interna, o ego 

responderia com ansiedade. Os perigos internos modificam-se durante a vida dos indivíduos, 

mas referem-se a situações de perda e separação geradoras de desamparo e insatisfação. 

 Fazendo um recorte na teoria freudiana do trauma e analisando os casos clínicos 

citados acima à luz desta teoria, poderíamos encontrar um  elo de ligação entre eles, ou seja, a 

elevação das demandas judiciais ao estatuto de sintomas neuróticos, que como bem diz Freud 

são expressão dos traumas psíquicos, e sua atualização e vazão dos mesmos na cena jurídica. 

Todos os sintomas apresentados pelos pacientes, como a angústia de Marcelo, a febre de 

Larissa e o pânico de Alessandro, denunciam sintomas neuróticos decorrentes de traumatismo 

e que buscam uma tradução no campo jurídico. Desta maneira é possível compreender as 

demandas jurídicas como sintomas neuróticos, que são formações substitutivas que guardam 

relação simbólica entre a causa determinante e a constituição dos mesmos. 

 Nunca é demais retornar à diferenciação entre traumatismo e trauma proposto por 

Kaufmann (1996), no Dicionário Enciclopédico de Psicanálise, onde ele afirma que o 

conceito de traumatismo se refere à ocorrência externa que atinge o sujeito, e de trauma ao 

efeito produzido por essa ocorrência no sujeito, especificamente no domínio psíquico. Desta 

maneira, ao formular demandas jurídicas, certos pacientes, vítimas tanto de traumatismo 

quanto de trauma, estariam buscando a efetivação de uma nova inscrição do seu sofrimento, 

na tentativa de escoamento deste sofrimento no campo jurídico. 

Ao considerar as demandas jurídicas como contendo possíveis vazões pulsionais e 

certas manifestações do trauma que movem o sujeito em um campo normativo e legal, por 

meio de abertura de processo judicial, seria interessante nos determos na análise dos sintomas 

neuróticos apresentados por cada um deles. Isso seria uma tentativa de identificar e analisar o 

que estaria subentendido nestas demandas, ou dito de outra maneira, o que estaria 

alimentando seus bastidores. 

 A angústia apresentada por Marcelo em decorrência do abandono da esposa faz sua 

inscrição no poder jurídico através do processo de separação litigiosa, onde o mesmo se 

recusa a realizar a partilha de bens proposta pelo juiz e de aceitar o direito de Elisa de visitar 
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os filhos. Apesar de afirmar que gostaria de ser reconhecido como bom pai pelo judiciário, na 

verdade, observamos sua tentativa de legitimar sua função materna, como se pudesse anular, 

apagar a mãe da vida dos filhos. Ele chega a afirmar para seu advogado e para o juiz, em 

alguns momentos, que os filhos nem se lembram mais que um dia tiveram uma mãe. Sua 

angústia, atrelada à demanda judicial seria a de reconhecimento legal da possibilidade dele 

responder pela função materna sozinho. 

 No caso II, da criança supostamente vítima de violência, observamos a atualização do 

trauma através da demanda jurídica, onde a mãe da criança, a despeito dos sentimentos da 

filha, pretende expulsar a figura paterna da vida de Larissa, inscrevendo-o legalmente como 

agressor. Na escuta analítica da criança se tornou evidente a demanda da mesma pela presença 

do pai desaparecido, enquanto a demanda de Tânia seria a de buscar sustentação jurídica para 

sua denúncia. Para ela, o ex-marido deveria ficar preso e consequentemente, afastado da vida 

da filha para sempre. O traumatismo decorrente da violência física sofrida por Tânia, quando 

o marido a espancava, manifestou-se por intermédio da demanda jurídica, onde ela 

provavelmente projetou em sua filha a situação de violência sofrida. Tânia também 

apresentava, na época da análise da filha, reações paranoides, pois desconfiava de tudo e de 

todos, inclusive do analista, o que precipitou a interrupção da análise da filha. 

 No caso III, os sintomas de pânico demonstrados por Alessandro manifestam, na cena 

jurídica, a atualização do trauma relativo à separação da família, especialmente de sua filha 

Bruna, com quem mantinha relação afetiva especial. O processo jurídico instaurado por ele 

devido às altas custas da pensão alimentícia dada à filha, na verdade, atualiza a situação 

traumática de separação e do trauma decorrente deste afastamento. É neste momento, claro, 

que os sintomas de pânico se intensificam, deixando Alessandro confuso e perdido. 

 Portanto, os conceitos de demanda e desejo, longamente trabalhados no primeiro 

capítulo, atrelado aos conceitos de trauma e pulsão na teoria freudiana explicitados neste 

capítulo, serviriam como pilares de sustentação para a hipótese do presente projeto científico. 

Tal hipótese se refere ao endereçamento de certas demandas subjetivas ao mundo jurídico, 

que na impossibilidade de respondê-las, buscariam ancoragem no campo psicanalítico, o que 

certamente promoveria algumas dificuldades relacionadas a certos pacientes. Em tais 

demandas, seria possível observar a manifestação de traumas psíquicos e sua vazão pulsional 

em um campo regido e validado por leis e normas. Desta maneira produz-se um mal estar, à 

partir do momento em que o mundo jurídico estabelece e delimita um lugar onde deverá 
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operar, ou seja, o mundo dos autos. Assim, aquelas demandas subjetivas, decorrentes de 

trauma psíquico, estenderiam seus tentáculos no campo jurídico, transformando-o em sintoma 

psíquico, que, na impossibilidade de respondê-las, faz um endereçamento das mesmas ao 

campo psicanalítico. 

 Certamente, como veremos a seguir, a resposta a tais demandas jurídicas que contem 

em seu bojo certas demandas subjetivas decorrentes de traumas psíquicos, passarão pelo crivo 

do que Lacan denomina como a Ética da Psicanálise, onde ele discrimina os operadores éticos 

do psicanalista, a saber: o desejo, o discurso, o ato e o saber do psicanalista. Tais operadores 

poderão servir como coordenadas para nos guiar em relação ao lugar do analista frente a tais 

demandas. Passaremos, então, ao próximo capítulo, na tentativa de extrair associações 

teóricas referentes à problemática em questão, ou seja, como responder às demandas jurídicas 

endereçadas ao psicanalista. 
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CAPÍTULO III 

O DESEJO DO ANALISTA E A ÉTICA DA PSICANÁLISE FRENT E ÀS 

DEMANDAS JURÍDICAS ENDEREÇADAS AO PSICANALISTA 

 

 A psicanálise opera a partir do insucesso, do fracasso. Somos procurados enquanto 

analistas justamente quando algo fracassa na escola, nas relações familiares, afetivas, etc. A 

angústia diante do “fracasso” mobiliza o sujeito a se interrogar “e agora, José, para onde?”. É 

uma pergunta que vale uma existência, que aponta desilusões, impossibilidades, mas também 

novas possibilidades. O analista está, neste momento, diante do sujeito com suas questões e 

seu sofrimento. Em determinadas ocasiões, inclusive, tais sujeitos podem estar envolvidos 

com processos jurídicos decorrentes de situações psíquicas e afetivas bastante complexas. 

 As modificações no campo do Direito, como foi amplamente analisado na presente 

pesquisa, foi resultado de uma série de transformações, tanto no terreno científico quanto 

social. Uma das transformações apontadas se refere às solicitações de laudos e pareceres por 

parte do Direito a outros campos do saber, como por exemplo, a psicanálise, na tentativa de 

assegurar suas ações. No entanto, se a psicanálise opera à partir do fracasso, quando algo 

falha, e o direito opera principalmente pela via documental e factual, então seria difícil pensar 

na possibilidade de uma resposta da Psicanálise para o Direito. Se para a psicanálise o sujeito 

é forcluido no discurso da ciência, então devemos buscar nossas respostas em uma 

perspectiva diferenciada. 

 A verdade, para a psicanálise é a verdade do desejo, imperioso e indestrutível. Ela é 

sempre parcial, particular e vinculada ao desejo, que não se submete à normatização, não tem 

caráter universal ou geral. Neste ponto, é interessante refletir sobre a situação paradoxal da 

psicanálise diante de ofícios jurídicos que pretendem elucidar a verdade visada pelo Direito, 

ou seja, a verdade documental e factual. Ambas as ciências tem uma perspectiva diferenciada 

à respeito da verdade, o que coloca, desde o início, a impossibilidade da psicanálise responder 

aos ofícios jurídicos à partir de um saber exposto. 

 Portanto, com operadores diferenciados, passaremos a refletir sobre as possibilidades 

de respostas aos ofícios endereçados aos analistas pelo Direito a partir das formulações de 

Lacan (1959[60]2008) sobre o desejo do analista e a ética da psicanálise. Inicialmente seria 

interessante reportarmos ao texto freudiano O Mal Estar na Civilização (1930[29]1974) para 

entendermos a lógica da ética engajada no campo do Direito enquanto regulador da sociedade 
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daquela época, em contraponto com a ética engajada no Direito enquanto servidor na 

contemporaneidade. Depois passaremos pelo conceito da ética da psicanálise e desejo do 

analista como possíveis respostas à tais endereçamento até chegarmos à definição do sujeito 

da constituição e a constituição do sujeito para a psicanálise. 

 

3.1  A “Ética do mal-estar” e a “Ética do bem-estar” 

 

 Em certos textos, denominados textos da cultura e especialmente no “Mal-Estar da 

Civilização” (1930[29]/1974), encontramos uma abordagem sobre a moral e a ética em que 

Freud demonstra certa preocupação sobre a existência de sentimentos e princípios morais nas 

pessoas. Foi à partir do estudo das neuroses e dos sintomas que ele se interrogava sobre a 

necessidade psicológica de sentimentos morais. A filosofia moral pouco lhe importava, a não 

ser como objeto de estudos dos sintomas neuróticos. 

 Em carta a Oscar Pfister de 09 de outubro de 1918, diz ele a respeito da filosofia 

moral: 

 
... [ ] “Estou insatisfeito com um ponto, a saber, o seu desacordo com minha “teoria 
sexual e minha ética”. Isto é, da última eu até abro mão; para mim a ética encontra-
se distante, e o senhor é pastor de almas. Não quebro muito a cabeça sobre o bem e o 
mal, mas em média tenho encontrado pouco “bem” nas pessoas. Na minha 
experiência, a maioria é ralé, tanto faz se professam abertamente esta, aquela, ou 
nenhuma doutrina moral [ ] ... (FREUD, 1998, p. 84). 
 
 

 A ética repressiva, engajada na moral judaico cristã e nas diversas modalidades de 

doutrinas morais, preconiza aquilo que o homem deve ser ou que talvez deveria ser, tudo em 

função da busca de felicidade plena. No entanto, ao formular o conceito de pulsão, Freud 

considera a questão do desejo e busca estudar o homem enquanto submetido às forças 

pulsionais. Ele diz que existem vários elementos que todas as pessoas tentam repudiar e criam 

mandamentos daquilo que o homem deve ser, como “Ama teu próximo como a ti mesmo” ou 

“Ama teus inimigos”. No entanto, os homens não são criaturas gentis que desejam ser 

amados, mas existem outros elementos a serem considerados, como por exemplo, a 

agressividade. 

 Neste sentido, no texto “O Mal Estar na Civilização” (1930 [29]/1974), ele critica a 

educação dadas aos jovens naquela época. 
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“Que a educação dos jovens nos dias de hoje lhes oculta o papel que a sexualidade 
desempenhará em suas vidas, não constitui a única censura que somos obrigados a 
fazer contra ela. Seu outro pecado é não prepará-los para a agressividade da qual se 
acham destinados a se tornarem objeto. Ao encaminhar os jovens para a vida com 
uma falsa orientação psicológica, a educação se comporta como se devesse equipar 
pessoas que partem para uma expedição polar com trajes de verão e mapas dos lagos 
italianos. Torna-se evidente, neste fato, que se está fazendo um mau uso das 
exigências éticas. A rigidez dessas exigências não causaria tanto prejuízo se a 
educação dissesse: “É assim que os homens deveriam ser para serem felizes e 
tornarem os outros felizes, mas terão que levar em conta que eles não são assim”. 
(FREUD, 1930[29]1974, p. 158). 
 
 

 A contribuição freudiana para o estudo e compreensão da ética parece residir no fato 

de que ela questiona os princípios morais arraigados em nossa cultura pela doutrina cristã, que 

preconiza o que o homem deveria ser e o considera como um ser submetido à um conjunto de 

forças psíquicas. Neste sentido, devemos considerar o homem submetido às forças pulsionais, 

que insiste e se inscreve de maneiras inesperadas e inéditas. E de acordo com Miller (2000) 

não é possível dominar ou domesticar a pulsão, pois ela não cabe dentro de um modelo 

hegemônico. As forças pulsionais são indomáveis e exigem escoamento. 

 Eric Laurent, em entrevista à Barros (2012) aborda o tema da política da psicanálise na 

era do direito ao gozo, onde enfatiza as tentativas fracassadas de normatização e controle de 

certos excessos sociais pela criação de proibições e regras excessivas. E aponta, diante deste 

fracasso, uma política diferenciada da psicanálise, que à partir da transmissão da clínica deve 

participar do debate público apontando as consequências das exigências sociais por 

mecanismos reguladores. A política da psicanálise deve ser sustentada pela abertura e 

heterogeneidade, pois a pulsão se manifesta de variadas formas, pela arte, pela cultura, pelo 

sintoma, pelo ato que não se cansa de tentar se inscrever em algum lugar. 

 A pulsão não é domesticada, aprisionada, não segue um código ético ou moral. Neste 

sentido Laurent (2012) critica a tentativa das políticas públicas de tentar obter controle sobre 

as manifestações pulsionais, especialmente dos sintomas demonstrados na atualidade pelo uso 

de drogas e outras substâncias. Ele aponta para uma política possível para a redução de danos 

e sua transformação em algo mais suportável para o sujeito. Esses fenômenos não podem ser 

regulados com a ajuda da lei, pois são resultado das “escolhas forçadas da pulsão”. 

 O debate sobre a política da psicanálise na contemporaneidade, como proposta por 

Laurent (2012) e amplamente discutida na XVIII Jornada da EBP-MG (2012) em Belo 

Horizonte, pode se apresentar como um caminho possível para pensar na interface entre 
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Psicanálise e Direito, o objeto de discussão na presente pesquisa. A psicanálise pode e deve 

conversar com outros campos do saber, mas à partir do saber exposto ou da normatização, ou 

da cura dos sintomas. Certamente ela poderá ser bastante útil para dar mais flexibilidade às 

reflexões e não simplesmente dar respostas prontas através de laudos ou pareceres, por 

exemplo. O que a psicanálise pode tentar transmitir aos outros campos do saber é a 

possibilidade de certa flexibilidade e arejamento do discurso hegemônico. Afinal, segundo 

Barros  “...[ ] ninguém sabe o que é o bem, como obter o bem, nem dos sujeitos, nem da 

sociedade [ ]...” (BARROS, 2012. p. 29). 

 Voltando a abordagem da questão pulsional, sujeito à indômita pulsão, de acordo com  

Bernardes (2011), em seu artigo “A Pulsão Indomável”, ao fazer em sua referência análise do 

texto freudiano “O Mal-Estar na Cultura”, (1930[29]1974) o homem estará sujeito a uma 

série de restrições: do próprio corpo, condenado à decadência, do mundo externo, 

representado pelo poder da natureza, e dos nossos relacionamentos que nos ameaçam e 

produzem sofrimento. De acordo com este artigo, o reconhecimento das limitações do corpo e 

da soberania da natureza movimentam o homem em direção à atividade em busca de recursos 

científicos para dominá-la e extrair dela os bens que satisfaçam as necessidades humanas. 

Entretanto, a maior fonte de sofrimento é instaurada pelos ideais culturais. 

 Os ideais civilizatórios arraigados na cultura introduzem uma série de questões 

bastante complexas quando analisamos a perspectiva individual e coletiva. Individualmente, 

os ideais culturais impõem diversas renúncias em nome do benefício coletivo, pois não seria 

possível a existência de uma civilização sem determinadas restrições. Por outro lado, como 

enfatizamos anteriormente, os homens, a partir de sua constituição psíquica, estão sujeitos à 

agressividade, o que certamente promoverá várias dificuldades nas relações interpessoais. 

Desta forma, o autor do artigo citado, afirma que o homem não hesitará em prejudicar o 

próximo transformando-o em objeto de satisfação de sua agressividade, de exploração do seu 

trabalho e da sua sexualidade. 

 Na verdade, de acordo com Freud os homens não são criaturas gentis que desejam ser 

amadas, pelo contrário, possuem uma quota de agressividade que não deve se subestimada. 

“O seu próximo é, para eles, não apenas um ajudante em seu trabalho ou um objeto 
sexual, mas alguém que os tenta a satisfazer sobre ele sua agressividade, a explorar 
sua capacidade de trabalho sem compensação, utilizá-lo sexualmente sem o seu 
consentimento, apoderar-se de suas posses, humilhá-lo, causar-lhe sofrimento, 
torturá-lo”...(FREUD, 1930[29]1974, p. 133). 
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Desta forma, a existência da agressividade presente em todos nós perturba nossos 

relacionamentos com o nosso próximo e a civilização terá que estabelecer limites para ela. 

 Para manter as manifestações agressivas sob controle, a civilização emprega métodos 

destinados a incitar as pessoas a identificações e relacionamentos amorosos inibidos em sua 

finalidade, a promover certa restrição sexual e o criar mandamentos ideais como “amar ao 

próximo como a ti mesmo”. No entanto, com tais restrições e sacrifícios relativos, não 

somente a sua sexualidade, como também a sua agressividade, será muito difícil para o 

homem ser feliz nessa civilização. 

 A civilização pode ser considerada, em grande parte, responsável pela nossa desgraça 

e ao mesmo tempo constitui uma proteção contra a infelicidade e o sofrimento. Poderíamos 

acusar neste ponto específico uma troca efetuada pelo homem de recusar algumas 

possibilidades de satisfação em troca de uma parcela de segurança. Nos diz Freud: 

“... A satisfação irrestrita de todas as necessidades apresentasse-nos como o método 
mais tentador de conduzir nossas vidas, isso, porém, significa colocar o gozo antes 
da cautela, acarretando, logo, o seu próprio castigo.” (FREUD 1930[29]/1974). 
 
 

 Entre a satisfação individual e a coletiva o conflito será inevitável, o que promoverá, 

certamente, o sentimento de mal-estar e a busca de uma acomodação que garanta a felicidade 

tanto para o indivíduo quanto para a sociedade. Os caminhos escolhidos tanto pelo homem 

quanto pela sociedade para lidar com esses conflitos serão semelhantes e ocorrerão, 

principalmente, pelo processo de sublimação e pelas renúncias pulsionais. Dentre eles 

podemos citar a substituição dos objetivos sexuais por um impulso inibido em sua finalidade. 

A tendência para restringir a vida sexual dos indivíduos por parte da civilização acarretará, 

assim, severo prejuízo para a felicidade dos indivíduos inseridos em uma sociedade. 

 A civilização, ao pretender unir os membros de uma comunidade entre si de maneira 

libidinal e estabelecer identificações entre eles necessitará convocar a libido inibida em sua 

finalidade para estabelecer vínculos sociais e, por este motivo, precisará restringir a vida 

sexual de seus membros. Estarão abertas, assim, as portas para o estabelecimento das 

neuroses, que são resultado de frustração da vida sexual, causa dos sintomas que são fonte de 

sofrimento e que provocam dificuldades de relacionamento. 

 Outro ponto importante desse texto, que nos interessa especialmente nesse trabalho 

científico, é a descrição que Freud faz a respeito das principais características da civilização, a 
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saber: a estima pelas realizações científicas e artísticas, o papel fundamental das ideias na vida 

humana e a maneira pela qual os relacionamentos sociais são regulados. Tal regulação afeta a 

pessoa como próximo, como fonte de auxílio, como objeto sexual de outra pessoa, como 

membro de uma família e de um Estado. A civilização entra em cena como a primeira 

tentativa de regular os relacionamentos sociais, com foco nos ideais culturais, pois os 

relacionamentos não podem ficar sujeitos à vontade arbitrária do indivíduo. Na civilização, o 

poder do indivíduo é substituído pelo poder da comunidade. 

 Assim, a primeira exigência da civilização é a de justiça, pois uma lei criada não 

poderá ser violada em favor do indivíduo. Desta maneira, a civilização determinará certas 

restrições a liberdade do indivíduo e a justiça garantirá que ninguém ficará livre dessas 

restrições. Todos serão iguais perante a lei e todos sofrerão restrições em nome da 

manutenção dos ideais culturais. O mal-estar produzido por tais restrições, na verdade, é o 

pilar de sustentação da civilização. 

 Podemos identificar, na “ética do mal-estar”, denominada aqui, como a ética da 

aceitação de certas restrições sociais em favor da manutenção dos pilares da civilização e dos 

ideais culturais, uma sincronia entre a sociedade e os indivíduos em nome do “bem comum”. 

Seria um acordo velado entre eles para que as instituições tenham as mínimas condições de 

sobrevivência. Mas poderíamos afirmar que a “ética do bem-estar”, denominada como ética 

que visa garantir a felicidade plena vem, no mundo atual e globalizado, subverter esta ordem. 

E quem faz esta promessa é o mundo globalizado, enquanto marcado pelo discurso capitalista, 

que promete felicidade a qualquer preço. 

 De acordo com Paes Barreto (2012), em seu artigo, “O Bem-Estar na Civilização”, no 

discurso capitalista prevalece a ética do bem-estar, sonho também do discurso científico que 

promete o fim do sofrimento humano desnecessário e um nível de felicidade jamais 

experimentado. Esse comprimido de “êxtase” alardeado pelo discurso capitalista, vende a 

promessa de felicidade eterna. É a era do direito ao gozo, universalizado e democratizado. 

 Os mecanismos do recalque e da proibição, ainda de acordo com Paes Barreto (2012), 

que asseguravam a manutenção dos ideais culturais dos tempos de Freud deram lugar ao gozo 

consumista, com a promessa de bem-estar. Os ideais culturais daquela época, que estavam 

acima da satisfação individual dos cidadãos deram lugar, na contemporaneidade, ao direito ao 

gozo que prevalece sobre os ideais e deu lugar à sociedade consumista. O êxito da 
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globalização é garantido pela difusão do gozo consumista e pelo ataque aos ideais culturais, às 

hierarquias e aos sistemas de ideias, manifestando assim o declínio do pai, do viril, dos 

valores e das identificações verticais. 

 A promessa de felicidade pelo viés da ética do bem-estar, prossegue Paes Barreto 

(2012), no entanto, encontra seu principal inimigo na constituição do próprio sujeito, segundo 

a teoria psicanalítica. Para a psicanálise existe uma cisão entre bem e bem-estar, ou seja, para 

ela, o sujeito busca um bem que não lhe proporciona bem-estar. É algo que está além do 

princípio do prazer e que Freud chama de pulsão de morte e que Lacan denomina de gozo. 

Nem sempre a pulsão de vida prevalece e há algo no sujeito que busca justamente o oposto. E 

o bem que o sujeito busca, pode, em muitos momentos, produzir mal-estar ou mesmo levar a 

morte. Nesta briga, às vezes a pulsão de vida é vencedora, às vezes é a pulsão de morte. E 

neste confronto de forças poderosas que a psicanálise faz a sua aposta na ética do desejo. 

 O longo caminho percorrido relativo à contraposição entre a “ética do mal-estar”, 

alinhada às renúncias necessárias para a manutenção dos ideais culturais, e a “ética do bem-

estar”, alinhada à satisfação imediata e à pulsão de morte, justifica-se, no presente trabalho, 

pelas modificações que esta inversão produz em outros níveis. A “ética do mal-estar” 

assegurou a sustentação de certos pilares civilizatórios, como a necessidade de justiça, de 

obediência às leis, em nome dos ideais culturais e da continuidade dos grupos sociais e 

instituições. No entanto, a “ética do bem-estar”, sintonizada com o discurso capitalista, parece 

defender em um primeiro plano a satisfação individual e imediata dos cidadãos em detrimento 

dos ideais e da união dos membros de uma comunidade.  

 Todas as instituições, na verdade, estão submetidas às normas que regulam os 

relacionamentos sociais e a justiça não poderia, evidentemente, ficar imune a tais 

modificações, como foi afirmado em outro ponto deste trabalho. O Direito, enquanto 

regulador da sociedade, estava sintonizado com a “ética do mal-estar”, cumprindo assim seu 

papel regulatório tão precioso para sociedade. A crença no Direito como uma ficção 

reguladora foi sustentada por muito tempo, enquanto se constituiu como representante do 

Outro da Lei. No entanto, na contemporaneidade, quando não se acredita mais neste Outro, a 

função reguladora do Direito ficou esvaziada em sua consistência reguladora e, à partir daí, 

muitas transformações ocorreram. 
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Os dispositivos jurídicos, de acordo com Barros (2012), na atualidade, não apresentam 

a consistência necessária para envolver uma comunidade de crentes em torno deles.  Estamos 

em um tempo onde o Outro não existe mais, de desencantamento com os ideais culturais. O 

Direito não funciona mais como nos tempos românticos de Freud, como algo universal e 

inquestionável. Ele não mais se constitui na única regra que regula os laços sociais na 

atualidade. O mundo jurídico então, não sabe o que fazer com o que está “fora da lei”, que 

não cabe na  “forma jurídica”. 

Ajustando um pouco mais o foco da nossa investigação, como vocês podem observar, 

partimos da análise freudiana do processo de formação da civilização, com as inevitáveis 

renúncias pulsionais, passamos pela análise das modificações da civilização na 

contemporaneidade, vislumbramos as consequências éticas das transformações sociais, nos 

detivemos em outro capítulo e brevemente aqui sobre a transformação do papel da justiça no 

direito, para chegar, finalmente, à perspectiva que nos interessa, a saber, o endereçamento de 

demandas jurídicas aos psicanalistas. 

 Parece evidente que a ética do mal-estar e do bem-estar seriam insuficientes e 

insatisfatória para subsidiar as respostas dos analistas frente às novas formas de demanda 

social originadas no poder judiciário. Para responder a tais questionamentos, seria relevante 

nos determos na perspectiva ética da psicanálise, teorizada por Lacan, pois tais respostas 

devem considerar certamente o horizonte social, mas, essencialmente a perspectiva da ética 

do desejo segundo a teoria psicanalítica. A nossa proposta seria então, de um ajuste de foco, 

para além da ética do mal-estar e do bem-estar. 

 

3.2 A ética da psicanálise e o desejo do analista 

 

 Responder a uma determinada demanda significa, em um primeiro momento, entendê-

la. Basta pensarmos nas demandas dirigidas aos psicanalistas pelos analisandos e ao que 

aconteceria a uma análise reduzida à escuta de queixas e sintomas e ao atendimento puro e 

simples a tais demandas. Tal escuta ficaria limitada aos princípios da psicologia do ego, com a 

pretensão única de normatização e eliminação dos sinais de sofrimento. No entanto, o 

analista, usando os recursos éticos da psicanálise, procurará, evidentemente, fazer uma leitura 

dos sintomas de acordo com a teoria psicanalítica e, assim, possibilitar o entendimento deles 

para além de uma visão reducionista e comportamental, atento aos engodos dessa perspectiva. 
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O analista, deverá sim, abrir a perspectiva do desejo, não respondendo do lugar do saber e do 

mestre ou preconizando ideais identificatórios à sua pessoa. 

 Se, por um lado, o analista deverá se atentar àquilo que se apresenta para além da 

demanda de análise, ou seja, o desejo, certamente ele também deverá se atentar àquilo que se 

configura para além das novas formas de demanda social endereçadas a ele pelo judiciário. 

Nunca é demais ressaltar aquilo que conceituamos e enfatizamos no primeiro capítulo deste 

trabalho, ou seja, as novas formas de demanda social. Tais demandas são aquelas decorrentes 

de traumatismo e trauma, vinculados ao universo familiar, como por exemplo, aquelas 

relativas às relações conjugais, aos impasses da paternidade e filiação, à ocorrência de 

violência sexual e social. Usamos, inclusive, três fragmentos de análise de pacientes às voltas 

com processos judiciais decorrente das novas formas de demanda social citadas aqui. 

Portanto, o analista, ao receber os encaminhamentos e ofícios jurídicos decorrentes das novas 

formas de demanda social delimitadas no presente trabalho, deveria, em primeiro lugar, não 

abrir mão da ética da psicanálise e também refletir sobre o que está em jogo nos bastidores 

deste tipo de demanda. 

 Para obter tal assimilação recorremos a alguns textos freudianos denominados textos 

culturais, abrindo o foco do contexto individual para o coletivo, pois acreditamos que as 

mudanças sociais produzem reflexos no contexto analítico. Também se tornou necessário 

recorrer ao estudo de conceitos fundamentais de psicanálise, como por exemplo, de demanda, 

desejo, trauma, pulsão, inconsciente para extrair consequências quanto ao problema da 

pesquisa, que é justamente como responder às novas formas de demanda social endereçadas 

aos analistas pelo judiciário. 

 Dentro da perspectiva cultural, ressaltamos as modificações ocorridas no contexto 

social na época de Freud até chegarmos ao cenário atual, com as consequentes mudanças 

relativas ao saber, à ciência e à ética. No seminário 7, Lacan (1959[60]2008) propõe uma 

reflexão sobre qual seria a ética da psicanálise e sobre o desejo do analista, que certamente 

são conceitos que nos ajudarão na articulação de uma possível resposta a como o analista se 

inspirará para responder às novas formas de demanda encaminhadas pelo judiciário. 

 No seminário 7, Lacan (1959[60]2008) ressalta a importância da leitura do texto O 

Mal-Estar na Civilização (1929[30]1974) para a compreensão do pensamento freudiano e da 

experiência analítica: 
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“Ela esclarece, acentua, dissipa as ambiguidades de pontos totalmente distintos da 
experiência analítica e do que deve ser nossa posição em relação ao homem – uma 
vez que é como o homem, com uma demanda humana permanente, que estamos 
envolvidos em nossa experiência mais cotidiana” (LACAN, 1959[60]/2008, p. 17). 
 
 

 Os analistas devem acolher a suplica do analisante, responder a uma demanda, à 

demanda de não sofrer, sem os recursos da escuta analítica? Essa compreensão libertará o 

sujeito de seu sofrimento e da sua ignorância? Com essas indagações, ele efetua uma crítica 

aos ideais analíticos que florescem em abundância, a saber: medir, situar, organizar valores na 

perspectiva de reflexão moral. E propõe a partir daí a abertura de um novo caminho em torno 

de três ideais analíticos: o amor humano, que é o ideal do amor genital; o ideal da 

autenticidade, que é um ideal sobre o qual somos levados a estabelecer normas clínicas; e 

finalmente o ideal da não-dependência ou da ética da psicanálise que comporta o apagamento 

e até mesmo a ausência de uma dimensão moral. 

 Para Lacan (1959[60]2008), a psicanálise é, antes de tudo uma questão ética, e de 

acordo com ele, Freud, com a invenção da psicanálise, teria rompido com a ética de seu 

tempo, denominada de utilitarista. O utilitarismo é uma corrente filosófica do século XIX que 

identifica o Bem com o bem-estar. O seu objetivo seria de intervir na subjetividade de uma 

pessoa para produzir uma retificação e restituição à norma e atuar quando houver desarmonia 

em relação a ela. No entanto, para Freud, existe uma dissociação entre Bem do sujeito e seu 

bem-estar. Os conceitos de superego, masoquismo primário e pulsão da morte, vêm 

justamente colaborar para ratificar esta ideia. Se o psicanalista faz coincidir o Bem do 

paciente com seu bem-estar, ele estará rompendo com a ética da psicanálise e se alinhando 

com a psicologia do ego, que visa a adaptação do sujeito à norma social dominante. 

 Lacan (1959[60]2008) também recorre, além da crítica à corrente filosófica utilitarista, 

ao conceito de Ética em Aristóteles, que comporta uma idealização, ou seja, a conformação de 

um sujeito a uma ordem, para assim iniciar sua reflexão sobre a ética da psicanálise. Na obra 

de Aristóteles está fixado a questão de um “Bem Supremo” 8. Então, onde seria possível 

buscar uma via, um caminho para a ética da psicanálise que aponta para revelar sua verdade 

individual, uma especificidade íntima, vinculado ao desejo? Na ética do mal ou do bem-estar? 

                                                           
8
 Para Aristóteles o Bem Supremo se refere a uma dada realidade ou valor que são considerados como absolutos. 

Na concepção aristotélica pode se dizer que o bem de cada coisa não é a sua participação no Bem absoluto, mas 
cada coisa pode ter seu próprio bem. 
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O psicanalista trabalha para adaptar o sujeito à sociedade ou para sua verdade 

particular? A verdade particular veiculada pela psicanálise demarca sua posição ética, 

centrada no movimento do desejo, e não no atendimento de uma demanda institucional. Para 

Rinaldi (1996), quando a psicanálise se institucionaliza, ela perde sua função ética, 

respondendo pela demanda, que como vimos anteriormente, é demanda de amor. É no âmago 

das diferenças individuais, nos conflitos inerentes ao homem, em seus sintomas, sua 

agressividade e ambivalência que Lacan buscará suas respostas. 

 Retornando à incursão de Lacan (1959[60]2008) sobre a ética ele recorre aos conceitos 

freudianos de supereu, sublimação, princípios do prazer, princípio da realidade, sentimento de 

culpa, entre outros, para rastrear, na metapsicologia freudiana a elaboração de um pensamento 

ético. Freud aponta para uma tensão entre o princípio do prazer e o da realidade, pois o que 

ocorre no inconsciente fica restrito ao princípio do prazer, e o princípio da realidade deve 

guiar o sujeito para que ele chegue a uma ação possível. No entanto, a realidade (psíquica) é 

precária e temos acesso a ela somente pelo pensamento expresso em palavras. Freud, no texto 

O Mal-Estar na Civilização (1929[30]1974) não identifica a adequação à realidade a um bem 

qualquer. O que é o bem para o sujeito? Na verdade a civilização e a cultura pedem demais ao 

sujeito. 

 Prosseguindo na sua proposta de pensar em qual seria a ética da psicanálise, Lacan 

(1959[60]2008) o faz à partir de uma reflexão teórica sobre a experiência moral, com a 

seguinte indagação: qual a relação entre o prazer com o bem final? E acusa uma oposição 

entre prazer e o esforço moral. A origem deste problema, na verdade, se coloca no interior de 

toda elaboração moral. Continuando sua reflexão faz uma análise do Projeto Para uma 

Psicologia Científica ((1895/1914), sobre o sentimento de culpa inconsciente, sobre a 

revolução do pensamento freudiano à partir da clínica, sobre a sublimação, gozo, entre outros. 

 Após todas as instruções e reflexões sobre ética, Lacan (1959[60]2008) lança seus 

fundamentos para pensar a ética da psicanálise. Fala sobre a análise como um juízo, onde 

acusa certo julgamento referente às suas ações. O analista, na verdade, tem um preço à pagar 

na experiência analítica. Ele paga com suas interpretações, com a sua pessoa pelo fenômeno 

da transferência e enfim com certo julgamento no que se refere às suas ações. E há uma parte 

dessa ação que é velada. 
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 Essas considerações de Lacan (1959[60]2008) nos aproximam de um caminho 

possível para uma reflexão sobre a ética da psicanálise. A demanda que os analisandos 

efetuam é uma demanda de felicidade e ele é o receptáculo de tal demanda. No entanto, o 

analista sabe que a questão do Bem Supremo é uma questão fechada, que na verdade não 

existe. Ele sabe que esta é uma demanda impossível, como também que não existe. 

 O que o analista tem para dar ao analisando, não é o amor ou uma resposta pronta para 

suas demandas, mas sim o que ele não tem, ou seja, ele só pode oferecer o seu desejo 

advertido/prevenido. De acordo com os autores do artigo “Desejo do Psicanalista e 

Transferência em Lacan” (2012), o desejo do psicanalista, denominado como 

advertido/prevenido é aquele que pressupõe a posição do analista como objeto da 

transferência. É um desejo fundado na falta e que tem no corte temporal a maneira de apontá-

la na relação com o desejo do Outro. Ele também pode ser pensado, de acordo com os autores 

deste artigo, como advertido porque atravessado pelos enganos e desenganos vividos na 

situação da transferência promovido pelo analista no lugar de um saber suposto. 

 Dentro desta perspectiva, ou seja, do desejo do analista como prevenido/advertido é 

possível pensar na experiência psicanalítica em oposição a todo e qualquer tratamento 

ancorado na identificação à pessoa do analista, onde ele se oferece como suporte 

identificatório para o analisando. Para Lacan, o analista deve se oferecer um suporte para as 

demandas do analisando, que em suma é demanda de amor, mas não respondendo deste lugar. 

Existe um fator que nunca deve ser desconsiderado por nenhum analista que é a essência 

vazia do desejo, essência que fará com que até abra mão de qualquer proposta curativa ou 

normativa: 

“Assim procedendo, ou seja, contendo a influência sugestiva de seus próprios ideais 
(subentendam-se preconceitos) na condição do processo psicanalítico, o psicanalista 
deixa o campo livre, porque vazio de respostas às demandas, para o desejo do 
sujeito-psicanalisante deslizar pela cadeia significante (associação de ideias) e, desse 
modo, realizar-se como caminho a ser feito. Por isso Lacan assinala, então, para algo 
além do desejo do Outro, para a vacuidade constitutiva do desejo como a verdadeira 
mola ética que sustenta a regra fundamental da psicanálise, e que, por decorrência, 
move o processo psicanalítico”(LACAN, 2012.p.04). 

 

 Não procedendo desta forma, ou seja, respondendo à qualquer tipo de demanda 

provinda do analisando ou mesmo de uma instituição, o curso de uma análise poderá sofrer 

significativas alterações ou mesmo perder o seu “norte”. Qualquer significante determinado 

pelo poder judiciário e ratificado pelo analista propiciaria a impossibilidade do desejo do 
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analisando se manifestar de forma genuína e também não permitiria que o desejo do analista 

se constitua como advertido/prevenido. Se a regra fundamental da psicanálise, movida pela 

vacuidade do desejo, não é mantida, a ética da psicanálise também, neste caso, não poderá ser 

sustentada. E na verdade o caminho ético é o único possível a ser vislumbrado na experiência 

analítica. 

 “Agiste em conformidade com teu desejo?” É com esta questão que Lacan articula os 

paradoxos da ética da psicanálise. Para chegar a tal formulação ele recorre ao conceito de 

pulsão e da sua satisfação, bem como da afirmação de que a psicanálise não deve trabalhar a 

favor do serviço dos bens, definido por ele como os bens privados, os bens da família, os bens 

da casa, os bens do ofício, os bens da profissão e os bens da cidade. Na contramão dos 

serviços dos bens, a ética da psicanálise se aproxima do que Lacan denomina como a 

experiência trágica da vida onde o desejo se defronta com o reconhecimento de um limite, ou 

seja, com a Lei da castração. É nesta dimensão que somos chamados a nos orientar em relação 

aos valores. 

 O aspecto trágico da aventura analítica se refere ao fato dela não oferecer a felicidade 

alardeada pela “ética do bem-estar”, ou não preconizar restrições ancoradas na moralidade 

pela “ética do mal-estar”, ou estar sintonizada como o serviço dos bens e a ética tradicional. O 

lugar do analista, segundo Lacan, deverá ser o lugar ocupado pelo desejo. E se a análise tem 

um sentido, ela aponta em direção ao desejo, no qual somente uma bússola ética poderá nos 

indicar um caminho. 

 

3.3 Sujeito da constituição e a constituição do sujeito 

 

 O sujeito da constituição é definido como cidadão, capaz de viver dentro das leis 

sociais estabelecidas em uma determinada cultura, com o objetivo de promover a organização 

e o convívio social. De acordo com Célio Garcia (2004), o sujeito nomeado pelas 

Constituições sofrem uma série de alterações no decorrer da história: reconhecido como 

semelhante ao criador pelo Direito Canônico, instituído em uma genealogia pelo Direito 

Romano, ou dentro de uma estrutura textual pelo discurso do Direito, ele chega, na 

contemporaneidade, sustentado por uma série de reformulações. 

 O sujeito do direito parece ser produzido pela própria lei, entendida no sentido mais 

amplo como a relação constante e necessária entre os fenômenos, e no sentido jurídico como a 
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regra escrita, instituída pelo legislador. No entanto, ele é produzido pela lei através de uma 

ficção, conceituada por Kelsen (1962) como um mito fundamental, um lugar vazio sem 

referente semântico. Para tanto, Kelsen (1962) percorreu um longo caminho, rastreando o 

termo ficção no pensamento jurídico desde os romanos, passando por São Tomás de Aquino 

que afirmava que a ficção era uma figura da verdade até chegar à contemporaneidade onde 

encontramos a ficção como fundamento das montagens jurídicas. 

 Com efeito, o sujeito do direito construído por uma ficção deverá ser submetido à lei e 

será obrigado a lhe prestar obediência, pois ela advém do Estado e tem como característica a 

universalidade e a obrigatoriedade. A regra jurídica irá ser apresentada sob a forma de norma 

ou lei, dando origem a uma certa ordenação, onde o sujeito do direito se prestará a aceitá-la. 

 Enquanto definido pelo Direito de acordo com o texto da lei, o sujeito é apreendido 

como uma construção de acordo com sua ordenação de filiação, segundo a cultura na qual se 

encontra inserida. Cada criança é reconhecida no conjunto social antes do seu nascimento 

pelas leis determinantes de sua filiação, ordenado por regras jurídicas. Ela não é livre para 

escolher seu nome, sua linhagem ou para subverter as regras da filiação. Seu NOME faz 

referência a uma ordenação jurídica pelas leis genealógicas, e como tal, legitima sua inscrição 

por meio de uma ordem falada, codificada e simbolicamente organizada. 

 O NOME provém do pai, que segundo Legendre (2010) é representante de uma 

função. Seu ofício é representar as leis da cidade, possibilitar a transmissão de um nome, além 

de interditar o incesto. Desta maneira, na qualidade de “filhos de ...” recebemos um 

significante dos nossos pais, que ao mesmo tempo que nos inscreve em uma ordem simbólica, 

também promove um processo de alienação ao desejo deles. 

 Neste sentido, poderíamos afirmar que o ser humano, ao ser inscrito em uma ordem 

simbólica pelo nome do pai, não se autodetermina, não se autoriza por si mesmo a se 

humanizar, ou seja, falar e desejar em seu próprio nome. Nomear é, portanto, humanizar e 

produzir a possibilidade para transmitir a vida. Alienados que somos ao desejo dos nossos 

pais e submetido às leis da linhagem pela sociedade é que criamos as condições para nossa 

inscrição social e nossa ancoragem subjetiva. 

 Retornando a questão do sujeito do direito, poderíamos afirmar que na 

contemporaneidade, com o advento das democracias modernas, houve uma ruptura no 
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discurso do direito, que remete ao reconhecimento de um sujeito. Na verdade, a lei moderna 

recusa os fundamentos que serviam de garantia ao antigo regime e ao reconhecimento dos 

sujeitos de fato e de direito. A proposta liberal credencia uma abertura em relação à decisão 

imposta por uma ordem concreta, assim como da solução tradicional dentro da ordem 

simbólica. Assim procedendo, o Direito entra na área da incerteza, o jurista trabalha com 

novos procedimentos, o que o convoca à tomada de decisões que podem promover a quebra 

do modelo hegemônico das leis. 

 O Direito está cada vez mais atento aos procedimentos processuais buscando sua 

agilidade e transparência. A não formalização, a diferenciação de interpretações e a 

desregulamentação, dentro da proposta liberal, passam a ser considerados critérios desejáveis. 

O caráter não universal das leis e da mutação das normas confere um feitio mais flexível ao 

texto jurídico, atento as transformações da contemporaneidade. Assim, a relação frente à 

norma mudou, o que possibilita, segundo Célio Garcia (2011) um processo de 

reinstitucionalização sem formalismos. 

 No rastro do pensamento liberal, o sujeito do direito também sofre seus efeitos. De 

acordo com Rosenfeld (2011) o lugar do sujeito e de sua identidade constitucional é um vazio, 

um hiato, daí a necessidade de constante reconstrução. Ele também deve ser reconhecido 

como incompleto e sempre aberto a uma ordem necessária. 

 Na obra lacaniana a noção de sujeito assume formas diferenciadas no decorrer do seu 

ensino e é um conceito forjado em um campo distinto do sujeito consciente ou do sujeito 

cartesiano que tem sua existência fundada no pensamento consciente. O sujeito lacaniano não 

pode ser designado como indivíduo, paciente ou cliente. 

 O sujeito, para Lacan, é o sujeito representado pelo símbolo $, que significa sujeito 

dividido ou barrado. É um sujeito barrado pela linguagem, alienado ao discurso do Outro. 

Como sabemos, o inconsciente é constituído pelo discurso do Outro, ou seja, ele consiste 

naquelas palavras que surgem em outro lugar, distanciado do sujeito que ainda não está 

inscrito na ordem da linguagem. 

 Este outro lugar onde as palavras surgem se refere ao inconsciente como discurso do 

Outro, pois ele está repleto da fala das outras pessoas do campo desejante, das conversas, 

objetivos, aspirações e fantasias de outras pessoas. A criança que ainda não tem o recurso da 
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fala, então, se submete a interpretação de suas demandas pelo Outro e permanecerá, em um 

primeiro momento, alienada aos significantes que são fornecidos para ela, por quem cuida 

dela. Além disso, a criança também já estará instituída no campo do desejo à partir do desejo 

dos seus pais mesmo antes do seu nascimento. 

 Assim, a linguagem é uma barra para o sujeito, na medida em que permite uma 

alienação do sujeito, uma sujeição dele aos significantes impostos pela interpretação e desejo 

de seus pais em relação à ele. Nas palavras de Bruce Fink (1998): 

“O sujeito é dividido entre o eu e o inconsciente, entre consciente é inconsciente, 
entre um sentido inevitavelmente falso de self e o funcionamento automático da 
linguagem (a cadeia significante) no inconsciente” (FINK, 1998, p. 66). 
 
 

  De acordo com sua assimilação sobre o sujeito lacaniano, então, ele não é nada mais 

do que essa divisão. Ela consiste no fato de que essas duas partes do ser falante não tem 

nenhum traço em comum, elas são separadas de forma radical e são resultado do 

funcionamento da linguagem em nós quando iniciamos o aprendizado da fala. Afinal, somos 

alienados na pela linguagem. 

 As mutações do sujeito do direito, na contemporaneidade, convida-nos a refletir sobre 

o conceito de sujeito para psicanálise, suas similaridades e diferenças: Ambos, sujeito do 

inconsciente, para a psicanálise, e o sujeito do direito, estão no campo da linguagem, são 

construções da ficção, são capazes de produzir montagens através de metáforas. Mas o 

discurso do inconsciente não é o discurso do direito. O sujeito do direito pode apelar para a 

justiça, submeter-se a ela, obedecendo as suas normas. Já o sujeito ao inconsciente não se 

apresenta como subordinado à lei, mas sim como aquele que busca satisfação a qualquer 

preço. 

Para a psicanálise, de acordo com Célio Garcia (2011), o sujeito é aporético, ou seja, 

não atende a nenhuma determinação, localiza-se enquanto não atende a nenhum lugar. É um 

sujeito sem substância, inconsistente e marcado pela falta. E neste sentido o direito é 

convidado a dar sua contribuição para assumir como questão da nossa época, o que ele chama 

de aporia do sujeito. 

Outro ponto de aproximação entre Direito e Psicanálise refere-se à investigação sobre 

a origem das leis, ou dito de outra forma, como a primeira lei. O pai da horda primeira nos 
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remete, segundo Freud (1912[13]1974), a uma primeira lei, a lei do pai. Já o Decálogo, na 

tradição judaico-cristã, é fundador de códigos de toda espécie: sistema de parentesco, lógica, 

montagens judiciais, etc. Assim, tanto o Direito quanto a Psicanálise, sempre se ocuparam de 

questões relativas às leis. 

Tanto a Psicanálise quanto o Direito incluem a noção de sujeito, seja através da 

divisão subjetiva acima mencionada, seja através do sujeito jurídico com seus direitos e 

deveres, o sujeito cidadão. 

A ficção para o Direito vem suprir uma carência de fundamento que não se encontra 

na Natureza ou em Deus. O termo ficção em Kelsen equivale a um mito fundamental, onde as 

leis, derivadas das palavras, são termos que designam entidades fictícias. A ficção é, portanto, 

simbólica porque trata de uma realidade verbal. Em psicanálise o termo ficção foi introduzido 

por Freud ao abordar a característica fundamental do relato de seus pacientes, a saber, a 

romântica construção em torno do complexo edípico. A psicanálise, ao considerar o mito 

edípico, elaborou uma montagem ficcional em torno da  questão da lei paterna,  do desejo, da 

culpa e da reparação. Assim, tanto para o Direito como para a psicanálise, cada uma em seu 

contexto teórico, operam a partir do simbólico, que fundamentam suas leis. As montagens 

jurídicas, com sua genealogia e lógica e a psicanálise, a partir da sua montagem ficcional da 

lei do pai atestam sua origem simbólica pela criação de montagens ficcionais. 

Tanto o jurista quanto o psicanalista estão às voltas com a incerteza estrutural relativa 

aos fatos. O jurista é um intérprete das leis e o psicanalista do inconsciente. 

O sujeito constitucional, na contemporaneidade, deve estar em permanente 

reconstrução e em busca permanente de completude. Tal posição causa similaridades 

marcantes com a teoria psicanalítica tanto de Freud quanto de Lacan. 

Pierre Legendre (1989) faz menção à cena não jurídica do direito, pois considera o ser 

humano como um ser de linguagem e submetido à lógica da diferenciação. Freud designava o 

inconsciente como “a outra cena”, com leis próprias diferenciadas das leis da consciência. 

Legendre relata três elementos que denotam a inevitável ligação entre o direito e a 

psicanálise, a saber: o elemento base, o corpo, porque o direito ressalta a importância da 

questão dos afetos. A demanda institucional deve ser considerada ao mesmo patamar da 

demanda em psicanálise, ou seja, como demanda de amor. “... [ ] O terreno operacional das 
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instituições é a demanda de amor, que canaliza, produz e por vezes dramatiza a ordem 

jurídica” (Altoé, 2010, p. 24). O segundo elemento, a ficção já desenvolvida anteriormente, e 

o terceiro elemento, a problemática do pai que no sistema jurídico serve para produzir as 

regras de filiação em direito civil e em psicanálise relativa ao nome do pai. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Transformar a psicanálise em uma ciência positiva de peritos parece ser uma sedutora 

tentação, o que ocorreu em diversos momentos da história da psicanálise. Sigmund Freud já 

nos chamava a atenção para o problema no texto “O Parecer do Perito no Caso Halsmann” 

(1930[31]1974) onde relata o caso de um parecer emitido por um perito referente a um crime 

cometido por um estudante, na tentativa de elucidar o estado mental do suposto criminoso. De 

acordo com o parecer, que usou certos conceitos psicanalíticos para fundamentar suas 

questões, o jovem estudante foi considerado culpado e punido pelo crime. No entanto, ao ler o 

parecer, Freud afirma que os recursos utilizados pelo perito dentro do referencial psicanalítico 

pareciam totalmente inapropriados para justificar a decisão judicial. A mesma tendência de 

recorrer à psicanálise para fundamentar um ato criminoso também foi criticada por ele no 

artigo “Dostoievski e o Parricídio” (1928/1974). 

 Se a psicanálise, como nos alertava Freud, não serve como referencial para 

fundamentar atos jurídicos, então,  devemos perceber um permanente “mal-estar” propiciado 

pelo encaminhamento de ofícios aos analistas com o objetivo de esclarecer certos fatos 

relativos a processos judiciais. Os saberes “psi”, como nos alerta Pierre Legendre (2011), são 

convocados pelas instituições como um recurso para o asseguramento de suas ações. A tensão 

exposta, neste ponto específico, entre Psicanálise e Direito incitaram-nos, inicialmente, a 

refletir sobre como seria possível ou não responder a tais demandas e sobre “o fazer do 

analista” frente ao que denominamos como as novas formas de demanda social. 

 Se Freud já ressaltava os riscos da psicanálise se enveredar pelo campo pericial, 

alertando que os analistas não devem cumprir este papel, Lacan foi um pouco mais além ao 

propor reflexões sobre a ética da psicanálise e o desejo do analista. O lugar do analista, dentro 

desta perspectiva, diferencia-se da tentativa de adaptação do sujeito a uma norma social ou 

moral. Responder a um ofício do judiciário, ou emitir um laudo ou parecer, nestes casos, pode 

significar um posicionamento do analista frente a questões que não estão vinculadas ao seu 

lugar. 

 Somente a ética da psicanálise, proposta por Lacan (1959[60]2008), poderia nos 

indicar um caminho possível para tentarmos responder a questões do nosso posicionamento 

frente a ofícios endereçados pelo judiciário. Na verdade, o analisando tem a expectativa de 

que o analista possa responder à sua demanda de amor, que em nosso caso, pode ser até 
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mesmo emitir um parecer favorável ou desfavorável ao paciente no encaminhamento jurídico. 

Desta forma, ao ser o depositário da demanda de amor por parte do analisando e emitindo um 

parecer favorável, por exemplo, o analista estará indo na contramão da ética da psicanálise, 

porque tal ética pressupõe o desejo do analista, em sua essência, como um desejo vazio.  

 O desejo vazio denominado por Lacan (1959[60]2008) como advertido/prevenido, é 

aquele que pressupõe a posição do analista como objeto da transferência. No fenômeno 

transferencial, o analista tem um preço a pagar, com suas interpretações, com a sua pessoa e 

com certo julgamento referente a suas ações. Mas há também uma parte que é velada e ela se 

refere ao lugar que o analisando coloca o analista e ao lugar de onde este responde. 

Expliquemos melhor: a demanda do analisando é de ter um direcionamento, uma resposta 

pronta. Nas demandas jurídicas endereçadas aos analistas, por exemplo, o analisando pode ter 

a expectativa de que o analista assegure o seu direito de ter a guarda dos filhos, ou seja, de 

que é um bom pai ou uma boa mãe. Só que o analista não responde a esta demanda, por saber 

que ela é impossível de realização. O que ele oferece então é seu desejo prevenido, ou seja, 

essencialmente vazio. 

 Responder, portanto, a um ofício jurídico ou emitir um laudo ou parecer, significaria 

atender a uma demanda de amor do analisando, o que poderia comprometer o vínculo 

transferencial. Para que o cenário da transferência propicie o desenvolvimento de uma análise, 

o analista não deve ocupar o lugar de suposto saber, mas sim oferecer sua constituição 

essencialmente vazia. E é justamente este o ponto fundamental da ética da psicanálise, ou 

seja, não se oferecer como suporte identificatório para o analisando, não responder desse lugar 

de suposto saber e não estabelecer normas ou regras de conduta. Desta maneira, qualquer 

interferência, jurídica inclusive, poderia alterar seriamente no vínculo transferencial. Seria o 

campo jurídico contaminando o campo psicanalítico com suas demandas. 

 Mas a problemática sugerida inicialmente pareceu conduzir-nos por um caminho fácil: 

simplesmente não responder a elas, pelo fato do analista não exercer papel pericial. 

Realmente, este não é o lugar do analista. No entanto, as recorrentes solicitações de laudos ou 

pareceres endereçados aos psicanalistas em decorrência das novas formas de demanda social 

colaboram para a evidência de um mal-entendido, além do “mal-estar” já mencionado 

anteriormente. Inequivocamente, algo se repete: recebemos ofícios jurídicos e não 

respondemos pelo fato de não sermos peritos. Freud já nos alertava, em relação ao tratamento 

analítico, para o fenômeno de repetição que só poderia ser eliminado pela interpretação do 
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analista. Como na maldição do Oráculo de Delphos na tragédia do Édipo: “decifra-me ou te 

devoro”, talvez seja importante não recuarmos diante do desafio dos ofícios endereçados a 

nós, não no sentido de dar ou não uma resposta, mas sim de tentar levar em conta o que 

estaria em jogo, implicitamente, nestas demandas jurídicas, ou seja, de tentarmos considerar, 

dentro do possível, as demandas subjetivas subentendidas na abertura de processos judiciais 

decorrentes de traumas psíquicos. 

 Pelo menos, pudemos avançar um pouco diante da “maldição do ofício jurídico” 

quando delimitamos as novas formas de demanda social como aquelas que podem, 

potencialmente, terem sido geradas por traumas psíquicos. O endereçamento deste tipo de 

demandas, ou seja, do judiciário aos analistas, podem promover uma série de embaraços. Ao 

participar do III Ciclo de Estudos sobre Saúde Mental, Judiciário e Contemporaneidade em 

Belo Horizonte 20129, tivemos a oportunidade de escutar juízes, advogados, estudantes de 

direito às voltas com situações jurídicas complexas e endereçando aos analistas um pedido de 

socorro. Estes profissionais, cotidianamente, lidam com sujeitos neuróticos, paranoicos, entre 

outros, que, não satisfeitos com o resultado de seus processos, entram indefinidamente, com 

novos recursos jurídicos para tentar obter o resultado que esperam. 

 A repetição do endereçamento de ofícios judiciais aos analistas parece denunciar a 

expectativa, por parte dos juristas, de respostas não somente frente ao fato jurídico, com as 

consequentes medidas de culpabilização ou penalização, mas também de certa sustentação 

para suas ações. Quanto aos sujeitos que usam as vias judiciais para resolver suas questões, 

talvez busquem também uma reparação no campo jurídico pelo trauma psíquico sofrido. 

Assim, tanto os juristas, ao não perceberem que as demandas jurídicas trazem em seu bojo 

demandas subjetivas, quanto os sujeitos, que não percebem claramente as questões psíquicas 

envolvidas, ficam presos a um circuito que tende ao infinito. 

 O circuito sem fim que mencionamos se refere aos diversos lugares ocupados pelos 

protagonistas deste enredo, a saber: os atores sociais que representam o judiciário como 

juízes, advogados, promotores, entre outros; os sujeitos do direito, no presente projeto 

definidos como aqueles sujeitos às voltas com questões familiares ou vítimas de violência 

social/sexual, e os analistas enquanto solicitados a emitir pareceres. Os atores sociais, 
                                                           
9 Ciclo de Estudos Sobre Saúde Mental, Judiciário e Contemporaneidade – Demandas e Respostas 
Contemporâneas no Judiciário promovido pelo Núcleo de Investigação e Estudo em Psicanálise e a Psiquiatria 
Judiciária  - Escola Judicial do TRT – MG – em 06 e 07 /12/2013. V 
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representantes do judiciário, percebem que existe algo além da demanda jurídica à qual não 

conseguem responder, os sujeitos do direito buscam reparação de um dano sofrido, mas não 

assimilam bem que tipo de reparação buscam exatamente, e o analista chamado a funcionar 

como perito afirma que o seu lugar não é o lugar do saber, mas sim o da condução da cura. 

 Em primeiro lugar, propusemos limpar o campo, ou seja, delimitamos conceitos 

relevantes para esclarecer as funções e os papéis de cada um dos protagonistas do nosso 

enredo. A noção de demanda em diversas áreas do conhecimento, como economia, direito, 

psicanálise, colaboraram para ampliar nossa compreensão em cada uma das áreas abrangidas. 

A noção de demanda foi tomada aqui como um substantivo e também um verbo que revela 

tanto movimento quanto ação. Tal movimento, no campo do direito, aponta para um pedido 

de proteção decorrente de violação ou ameaça de violação de um direito endereçado ao 

representante do Estado, com o objetivo de obter êxito mediante demanda judicial. Ela é ato 

pontual, que marca o início de um processo, frente ao qual o juiz pode e deve emitir um 

julgamento. 

 Para a psicanálise, como vimos anteriormente, toda demanda é demanda de amor. 

Termo focalizado por Freud a partir da situação inicial do desamparo humano, que torna o ser 

humano demandante e carente “por natureza”, passando pelas diferenças entre desejo e 

demanda em Lacan, consideramos que o atendimento das demandas dos analisantes, poderia 

condenar a análise a se transformar em aconselhamento. Se o analista respondesse a tais 

demandas de amor, ele certamente não conseguiria fazer com que a análise prosseguisse e 

descortinasse o desejo inconsciente. 

No entanto, de acordo com Pierre Legendre (2011) podemos considerar a demanda 

institucional como demanda de amor, ou seja, ela pode ser colocada no mesmo patamar que a 

demanda em psicanálise, uma vez que ela também quer respostas prontas e um 

direcionamento. Esta demanda, no campo jurídico, produz seus efeitos, conforme foi 

observado no breve relato de um caso clínico (Caso 3), onde o paciente em questão recorreu 

ao judiciário não somente para efetuar sua separação litigiosa, mas também para obter o 

reconhecimento do tribunal de sua função materna e paterna, além da reparação pela 

humilhação social sofrida ao ser abandonado pela esposa. Realmente, como afirmou Legendre 

(2011), esta não é uma demanda de amor? Ele gostaria de ver sua esposa excluída da função 

materna, o que produziu efeitos significativos no seu processo de separação, na medida em 

que ele entrou com inúmeros recursos onde afirmava “se precisar vou até em Brasília”...Sua 
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expectativa ia muito além da demanda jurídica, ou seja, da legitimação do seu pedido de 

guarda dos filhos e da partilha dos bens, o que promoveu um prolongamento do processo, 

com entrada de inúmeros recursos jurídicos. 

No entanto, reconhecer a demanda jurídica como demanda de amor produz efeitos 

dramáticos na cena jurídica. Esta demanda de amor pode ser verificada nas audiências como 

interferência subjetiva, manifestando-se nas impossibilidades de acordo, nas agressões 

verbais, entre outras. Definitivamente, este é um drama encenado e reencenado repetidas 

vezes e a proposta liberal do direito, conforme mencionado no capítulo III, na 

contemporaneidade, ao credenciar o sujeito constitucional como um ser em permanente 

reconstrução, parece ser uma proposta interessante. Além de promover uma aproximação com 

o conceito de sujeito para a psicanálise, ela promove também uma abertura quanto à condução 

dos processos jurídicos. Concordamos com Célio Garcia (2011) que, reconhecer o sujeito do 

direito como incompleto e constantemente reconstruído, propicia um arejamento dos 

procedimentos jurídicos e de sua formalização. 

Além de considerar as demandas jurídicas como demandas de amor, com seus 

consequentes efeitos de prolongamento dos processos judiciais, também tivemos a 

oportunidade de analisar o papel do direito em diversos momentos da história. Como vimos 

no Capítulo I, o Direito, em certos momentos, operava como instância reguladora, 

fundamentada em rigorosos procedimentos, o que lhe assegurava um lugar de saber. Enquanto 

regulados por dispositivos sociais e culturais, o direito estava identificado com os ideais 

sociais e representava o Estado e o poder simbolizado por um líder. 

Como vimos anteriormente, o direito deixou de exercer função essencialmente 

reguladora na contemporaneidade, pois não há mais o domínio absoluto das leis gerais. 

Poderíamos acusar então, um papel de servidor para o Direito, porque não dizer, a serviço da 

demanda de amor? Talvez seja esta a questão que aprisione o Direito a um circuito sem fim, 

pois estar à serviço da demanda de amor significa limitar sua visão e seus procedimentos e 

permanecer aprisionado a esse circuito. 

Esse processo sem fim também está associado ao Discurso Capitalista que promoveu a 

criação de uma demanda ad infinitum. A posição do Direito frente às questões 

contemporâneas foi analisada dentro de um contexto social, no qual ele se acha inscrito. A 

lógica capitalista que tivemos oportunidade de estudar através de vários autores como Lacan, 



77 

 

Miller, Recalcatti, Forbes, promoveu várias transformações sociais, políticas, econômicas e 

culturais. Distanciados dos ideais simbólicos e identificados com o discurso capitalista, que 

preconiza objetos para satisfação imediata dos indivíduos, ficamos presos às compulsões, ao 

desejo de renovar objetos para consumir, à necessidade de descartá-los para colocar outros 

objetos em seu lugar, num processo sem fim. A demanda de amor também não tem fim, uma 

vez atendida, outra surgirá imediatamente em seu lugar. 

Houve, portanto, uma grande virada no papel do Direito, passando de regulador das 

normas sociais, para servidor, enquanto sintonizado ao Discurso Capitalista. E é justamente 

neste momento de virada, em que ele estaria a serviço da demanda de amor e diante das novas 

formas de demanda social, é que o Direito passou a recorrer cada vez mais a outros campos de 

saber para assegurar suas ações. A nossa proposta inicial de responder ou não a tais demandas 

ficou, então, para um segundo plano e nosso enfoque destacou a análise do que estaria em 

jogo, implicitamente, nos bastidores da demanda. 

A expressão “bastidores da demanda”, como entendemos na pesquisa, se refere às 

forças pulsionais subjacentes nas demandas institucionais por questões vinculadas às 

situações familiares complexas, as questões de filiação e de ocorrência de violência social e 

sexual geradoras de trauma psíquico. Frente a tais situações, os operadores do direito, 

endereçam seu pedido de apoio e esclarecimento aos analistas. Permanecer na cena oficial dos 

ofícios jurídicos, laudos ou pareceres significariam, por exemplo, responder a questões como 

as citadas na introdução da presente pesquisa como identificar o possível autor de um abuso 

sexual, ou de pessoas envolvidas na ocorrência de violência. Por isso, tivemos que sair da 

cena oficial de pareceres, ofícios, laudos, para entrarmos em “outra cena”. 

A “outra cena” a que nos referimos, ou seja, aquela que se encontra nos bastidores das 

demandas jurídicas, foi vislumbrada quando recordamos o conceito de inconsciente 

estabelecido por Freud (1915/1974), onde ele assegura a existência de um lugar diferenciado 

da consciência. Inicialmente definida como uma instância e depois como qualificador do isso, 

do ego e do superego, o inconsciente foi estudado por ele como um sistema com mecanismos 

específicos, diferenciados da consciência e constituídos por representantes pulsionais e da 

libido. 

São essas forças pulsionais, libidinais, que movimentam os bastidores da demanda. 

Enquanto a demanda jurídica endereçada aos analistas, revela o que está estabelecido nos 
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autos, os seus bastidores são governados pela “outra cena”, ou seja, pela cena inconsciente e 

por suas forças pulsionais. Neste cenário, algo insiste, pulsa, não desiste. As forças pulsionais 

presentes no sistema inconsciente exercem enorme pressão sobre o aparelho psíquico e, como 

afirmamos anteriormente, nos casos especificados por nós, buscam uma nova inscrição do 

trauma psíquico, porém agora desdobrado na cena jurídica. Temos, portanto, dois 

movimentos: dos  sujeitos em análise que, ao instaurarem um processo judicial , buscam uma 

nova inscrição do seu trauma, e do judiciário, que ao não saberem lidar com as demandas 

subjetivas, buscam uma resposta na psicanálise. 

Foi a partir da análise da máxima orientadora do Direito, “o que não está nos autos não 

está no mundo”, que pudemos observar a sua impossibilidade de intervir sobre certas 

manifestações subjetivas. É uma afirmativa que delimita o espaço específico onde o judiciário 

poderá operar, ou seja, somente através dos documentos anexados aos autos processuais. No 

entanto, as demandas, encaminhadas pelo judiciário aos analistas e que nos interessam, ou 

seja, aquelas decorrentes de situações familiares complexas e de vítimas de violência social e 

sexual são justamente as que trazem em seu âmago uma série de questões subjetivas. 

Tivemos a oportunidade de averiguar a existência dessas questões subjetivas, 

principalmente quando descrevemos o Caso Clínico II, onde Larissa, uma menina de dois 

anos fora supostamente vítima de abuso sexual por parte de seu pai biológico. No decorrer da 

análise da criança, no entanto, os seus sintomas denunciavam a saudade e a falta da presença 

do pai em sua vida. Enquanto, pela determinação jurídica, seu pai fora preso, para ela o 

importante era resgata-lo e tê-lo próximo novamente. Enquanto a criança descortinava seu 

desejo na cena transferencial analítica, o encaminhamento do ofício jurídico apontava para 

uma outra direção, ou seja, do esclarecimento dos fatos associados ao ocorrido. Qualquer 

posicionamento do analista frente à cena do suposto abuso poderia inviabilizar a sua isenção, 

pois como já afirmamos anteriormente, este não é o seu papel. 

Portanto, a contribuição do psicanalista nestes casos, deverá ficar circunscrita ao 

contexto analítico, na medida em que é nesta “outra cena” que irá se descortinar o desejo do 

analisando. No Caso Clínico, II, não importava a opinião do analista ou do judiciário, frente 

ao suposto abuso e sim o desejo da criança. Coube ao analista, em entrevista com a mãe, sim, 

alertar evidenciar, o desejo da criança de poder rever o pai, como também coube à mãe, 

responsável por ela, tomar as decisões, já que Larissa contava então com dois anos de idade. 
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Por isso nunca é demais ressaltar a importância da ética e do desejo do analista na 

condução de uma análise. Na situação clínica exposta acima, havia implicações provindas do 

desejo da criança, que era rever seu pai desaparecido, de sua mãe, que pretendia vê-lo punido 

pelo suposto crime, e do judiciário, que buscava um  asseguramento de suas ações pelo aval 

do analista. Advertido dessa complexa situação, o analista, com seu desejo prevenido e com 

sua bússola ética que sempre aponta para o desejo do analisando, pôde escutar essa criança 

para além dos seus sintomas. No entanto, a partir do recebimento do ofício judicial, ocorreram 

profundas alterações na transferência da mãe de Larissa em relação ao analista, que não teve 

tempo hábil para maneja-la. Por isso é extremamente importante não responder a tais 

solicitações, ou pelo menos estarmos alertas aos efeitos que ela poderá produzir em uma 

análise em andamento. Cabe ao analista, sim, exercer sua função sempre guiado pela ética da 

psicanálise e pelo desejo do analista. 

Podemos pensar também no nível de respostas possíveis no campo do direito e na 

psicanálise. O direito fundamenta suas ações através de documentação específica, delimitada 

nos autos. Suas respostas decorrem desta documentação, e a partir daí sairão às decisões 

legais que podem vir pelo estabelecimento de penalidades legais ou civis, pela culpabilização 

ou não pelos fatos analisados, pela isenção, determinação de responsabilidades, entre outros. 

A resposta da psicanálise aponta para outra direção, da escuta do sujeito do inconsciente, da 

implicação do sujeito no dito e na sua responsabilidade frente ao seu desejo. 

Criar a expectativa de que o direito possa responder pela subjetividade e a psicanálise 

pela objetividade processual poderia criar uma série de embaraços. Mas afinal, como tivemos 

oportunidade de averiguar, tanto a demanda de análise, quanto a demanda jurídica são 

demandas de amor; o sujeito do direito na contemporaneidade se aproxima muito do sujeito 

visado pela psicanálise, enquanto incompleto, dividido e submetido as forças pulsionais. 

Então, talvez reconhecer a existência dessa subjetividade pulsante possa nos ajudar a 

compreender essa insistência de manifestação via processos judiciais, pois afinal eles são, 

muitas vezes, resultado da ocorrência de trauma psíquico. 

É o registro dessa inscrição traumática, subjetiva, pulsante, do sujeito, que tivemos a 

oportunidade de constatar em nossa incursão teórica e clínica. Quando determinados pacientes 

entram com processos jurídicos, nas situações delimitadas anteriormente, na verdade, eles vão 

buscar uma nova inscrição do trauma psíquico na cena jurídica, pois afinal, o que não está nos 

autos não existe no mundo jurídico, mas sim no mundo psíquico. Então, recorremos às noções 



80 

 

de trauma e pulsão na teoria freudiana para fundamentar o movimento efetuado pelo sujeito. 

Esse movimento se refere tanto à busca de reparação legal frente ao trauma, como também, 

busca de uma nova inscrição dele na cena jurídica, para possibilitar assim um caminho 

inusitado de vazão para a pulsão. 

De acordo com Kaufman (1996), o trauma é resultado de uma ocorrência externa que 

atinge o sujeito, produzindo efeitos no domínio psíquico. Para Freud (1917/1974), ele é o 

resultado de um aporte, feito à mente, de um acréscimo de estímulo muito intenso, impossível 

de ser elaborado ou manejado, levando à perturbação na circulação de  libido nos processos 

mentais. Essa libido, relacionada à pulsão, deverá encontrar um caminho possível para sua 

vazão e assim todo esse movimento vai se desenrolar no cenário jurídico. Pudemos averiguar 

que nos processos judiciais então, circulariam tanto as energias necessárias para tentativa de 

reparação por um dano sofrido, quanto as demandas subjetivas provindas dos processos 

mentais inconscientes. 

O trauma psíquico, concebido como manifestação do excesso libidinal, exigirá dos 

mecanismos psíquicos envolvidos, certas soluções para o escoamento dessa libido. Esse 

excesso, vazamento da libido, escorre pelas audiências em forma de discussões, agressões, 

impossibilidades de acordos, de fala e de escuta. É uma energia quase palpável, de alta tensão, 

que busca incessantemente uma brecha para escoar. 

O sujeito, as voltas com a indômita pulsão e sua libido que precisa ser escoada, pode 

usar como artifício a cena jurídica para se manifestar. Ali ele buscará um caminho legal, 

relacionado aos autos, como também um caminho aberto pela pulsão para sua satisfação. Este 

caminho a que nos referimos decorre dessa nova inscrição do trauma e de sua transformação 

em sintoma psíquico social. Entendemos o sintoma psíquico como um representante pulsional 

que se liga a uma outra representação para possibilitar a vazão da energia pulsional. Assim, 

concluímos, na presente pesquisa, que estes processos jurídicos são o desdobramento dos 

sintomas de um sujeito nos tribunais, com as consequentes vazões pulsionais da libido na 

cena jurídica. 

A guisa de conclusão, vale ressaltar que o trauma é uma das faces do real com que 

lidamos na psicanálise. Este real em jogo na cena jurídica, pode ser definido, de acordo com 

Lacan, para dizer do que escapa ao simbólico ou resiste à simbolização. No processo 

psicanalítico o analisando mostrará, uma vez atravessado pela linguagem, fragmentos do real 
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que foram traumáticos para ele. O analista fará com que o sujeito, às voltas com o evento 

traumático, articule-o em palavras, de forma que estabeleça um número maior de 

significantes. Assim, de acordo com Bruce Fink (1998), o real será incluído na dialética ou no 

movimento do discurso do analisando. Desta forma, ao usar a palavra, o analisando estabelece 

uma ponte entre o simbólico e o real. O caminho jurídico, para o sujeito, além da 

possibilidade legal, se constituiu, na presente pesquisa, como uma via real de escoamento da 

pulsão decorrente do trauma psíquico. E a psicanálise, deverá consistir numa coordenada 

ética, onde o sujeito, pela linguagem, poderá construir um caminho singular para suportar esse 

real. Esta sim é a nossa função. 

As contribuições desta pesquisa ao campo jurídico puderam ser averiguadas em 

função da aproximação do sujeito da psicanálise e do direito enquanto incompletos, regidos 

pelo desejo, o que poderia promover certo arejamento dos procedimentos jurídicos, no sentido 

de considerá-los em suas particularidades, singularidades e analisados no caso a caso. 

Certamente o sujeito enquanto cidadão merece destaque na cena jurídica, mas o sujeito 

dos “bastidores da demanda” ou da “outra cena” acaba também por se manifestar neste 

cenário. A contribuição da psicanálise, nos processos jurídicos que nos interessam deve 

ocorrer para propiciar ao analisando a oportunidade de se deparar, em sua análise, com o seu 

desejo, o que poderá promover, por exemplo, novos posicionamentos dele na cena jurídica. 

Não interessa neste momento, a opinião ou o pensamento do analista frente a um processo 

jurídico. A indagação suscitada em um ofício ou intimação jurídica não pode obter respostas 

dos analistas, pois a ética da psicanálise oferece balizamentos claros a este respeito. Não 

lidamos com as intimações jurídicas, mas não podemos deixar de pensar metaforicamente que 

a “outra cena” ou a cena analítica, esta sim, é uma íntima ação. 
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