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RESUMO 
Atuar eticamente tem sido requisito fundamental nas diversas práticas profissionais de 

nossa sociedade contemporânea. A cobrança por decisões que estejam de acordo com práticas 

aceitas pelo grupo social no qual cada um está inserido se organiza como forma de nortear uma 

prática o mais benéfica possível. No entanto, como nortear a escolha quando o principal afetado 

é uma criança? Como incluí-la, de forma que sua participação ofereça auxílio para pais e 

profissionais de saúde escolherem a melhor alternativa?  

Incluir a criança com câncer em seu tratamento não significa relegar as decisões a um 

“incapaz”. Incluí-la no processo significa reconhecê-la enquanto sujeito, especialmente, sujeito 

afetado corporalmente e psiquicamente. No campo da saúde, durante muito tempo, o objetivo 

do tratamento era manter o paciente vivo. Hoje em dia, o principal norteador tem sido a 

qualidade de vida que este paciente terá após passar pelo tratamento proposto.  

Assim, a prática médica tem se orientado por proporcionar tratamentos cada vez menos 

agressivos, especialmente no campo oncológico. No tratamento infantil, esta preocupação se 

amplia tendo em vista que cada vez mais crianças sobreviverão ao câncer e terão que se adaptar 

à realidade do mundo após as consequências da quimioterapia e da radioterapia. Além disso, 

com elas o tratamento depende de decisões tomadas por terceiros: seus pais. Reconhecendo que 

os pais também estão diretamente afetados pelo adoecimento de um filho (seja socialmente ou 

psiquicamente), como convocá-los a decidir por algo que afetará a vida de seus filhos, e ao 

mesmo tempo dar voz a essas crianças?  

Em paralelo, a psicanálise está cada vez mais inserida no contexto hospitalar, sendo 

convocada a responder de um lugar diferente daquele do saber médico. Ao mesmo tempo em 

que atua com pacientes e familiares, o psicanalista é convocado pela equipe a responder por 

aquele que está em tratamento. Supor um sujeito que sabe de si nas crianças é um passo e uma 

mudança de postura fundamental para a prática médica. A postura assumida pelo psicanalista 

implica cautela e é orientada pelo sigilo contratado com o paciente, mas sempre oferecendo 

material para a equipe poder ajudar aquele que sofre.  

Nesse contexto, compreender o que é ética, sabendo que há uma grande diferença entre 

a ética médica e a ética psicanalítica, assim como saber de que forma este vetor se orienta frente 

diversas práticas torna-se necessário como modo de orientar as práticas vigentes na atualidade.  

Palavras-chave: ética, psicanálise, filosofia, oncologia pediátrica.  
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ABSTRACT 

An ethical behavior has been a fundamental requirement in various professional 

practices of our contemporary society. The demand for decisions that are in accordance with 

accepted practices by the social group in which each is inserted is organized as a way to guide 

a beneficial practice as possible. However, how are we supposed to guide a decision when the 

most affected by the choice is a child? How to include children, so that their participation 

provides help for parents and health professionals to choose the best alternative?  

Include the child with cancer in their treatment decisions does not mean relegating to an 

"incompetent." Including it in the process means recognizing it as a subject, especially, subject 

affected bodily and mentally. In health, for a long time, the goal was to keep the patient alive. 

Nowadays, the main orientation has been the quality of life that this patient will have after going 

through the proposed treatment.  

Thus, medical practice has focused on providing less aggressive treatments, especially 

in oncology field. In treating children, this concern is amplified given that more and more 

children survive from cancer and will have to adapt themselves to the reality of the world after 

the effects of chemotherapy and radiotherapy. Furthermore, treatment with them depends on 

decisions made by others: their parents. Recognizing that parents are also directly affected by 

the illness of a child (whether socially or psychologically), how can us summon them to decide 

on something that will affect the lives of their children, while giving voice to these children?  

In parallel, psychoanalysis is increasingly embedded in the hospital, being called upon 

to respond from a place other than medical knowledge. While that works with patients and 

families, the psychoanalyst is summoned to answer for the team that is charge of the treatment. 

Suppose a subject that knows about itself in a child is an important step and a fundamental 

change of attitude to medical practice. The attitude of the psychoanalyst requires caution and is 

guided by confidentiality contract with the patient, but always providing material for the team 

to help the sufferer.  

In this context, understanding what is ethics, knowing that there is a big difference 

between medical ethics and the ethics of psychoanalysis, as well as know how this vector is 

directed against various practices becomes necessary so as to guide the practices currently in 

effect. 

Keywords: ethics, psychoanalysis, philosophy, pediatric oncology.  
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INTRODUÇÃO 

 
A ética tem sido pensada a partir de diferentes referenciais, e este significante tem sido 

abordado em inúmeros contextos distintos, variando o foco de aplicação. Ao longo do trabalho 

com crianças com câncer, me deparei com inúmeros questionamentos para os quais não havia 

resposta pronta, pré-determinada. Evito aqui, conscientemente, o uso dos termos “certa” ou 

“errada”, pois isto implicaria num juízo de valor que muitas vezes não é o que deve nortear as 

práticas, decisões e orientações.  

Como psicóloga, fui convocada a avaliar se pacientes encaminhados para o transplante 

de medula óssea estavam aptos a serem submetidos ao tratamento. Esta avaliação era feita tanto 

com pacientes adultos quanto com crianças e, nesses casos, a entrevista incluía também o 

responsável pelo paciente. Avaliar se um paciente está em condições psicológicas de passar por 

este procedimento não é tarefa fácil. No entanto, ouvi-lo do lugar de psicanalista evoca 

questionamentos de uma ordem ainda mais distinta e complexa do que a emissão de um – 

teoricamente simples – parecer. Determinar se um paciente está ou não apto psiquicamente para 

realizar um tratamento é impossível, uma vez que ele não pode antecipar aquilo que vai 

acontecer. Ao falar ao psicanalista ele pode, somente, tentar elaborar aquilo que imagina e que 

entendeu do que lhe foi explicado, tentando significar o que ouviu. No entanto, ele só saberá se 

estava pronto depois que o tratamento acontecer.  

No caso da avaliação do paciente infantil, esta dificuldade aumenta, uma vez que, 

mesmo que ele não esteja pronto, a decisão do momento para internação não cabe a ele. Quem 

decide sobre o tratamento de uma criança são os pais, orientados pela equipe de saúde acerca 

daquilo que eles observam clinicamente. Ou seja: ainda é raro ouvir um médico perguntar 

diretamente à criança doente como ela se sente, o que ela quer comer, o que ela sabe sobre a 

doença. Muitas vezes, os próprios pais pedem para conversar a sós com os membros da equipe, 

a fim de fazer perguntas sobre a doença sem que a criança ouça. Desta forma, a principal 

implicada no tratamento ficava relegada a apenas sofrer seus efeitos, sem poder se manifestar 

sobre eles. Muitas vezes, os pais não querem que a criança saiba porque eles próprios não 

querem saber. Daí a importância de incluir o paciente em todas as etapas do tratamento, 

inclusive uma entrevista com o psicanalista. 

A partir destas pontuações iniciais, da atuação com outros pacientes com câncer, do 

encontro com diferentes etapas do tratamento e do encontro com o real – da morte – outras 

questões foram surgindo, como: “O que faz um psicanalista?”; “Que diferença o psicanalista 



2 

 

pode produzir num centro de tratamento deste tipo?”; “Quais as diretrizes éticas circulam neste 

espaço?”, culminando em “Como oferecer um espaço de subjetivação para crianças que são 

tratadas de modo passivo, muitas vezes excluídas do próprio tratamento?”. 

Não há dúvidas que a convocação de um psicólogo difere bastante da busca por um 

psicanalista. No entanto, não há como separar um psicanalista de sua escuta. Ao se submeter 

ele próprio a um processo de análise, e pela leitura dos textos, sua formação já está 

comprometida com esta teoria. Seu inconsciente acorda para a constante convocação do desejo. 

A postura ética (aqui me refiro à ética da psicanálise) implica o tempo todo este profissional 

em sua prática, impedindo-o de ceder às demandas de seus pacientes. Da mesma forma, quando 

dentro de uma instituição, as demandas dos profissionais dela não podem ser atendidas, já que 

estes ocupam o lugar de pacientes quando convocam o analista – demandam uma resposta, 

muitas vezes sem se implicar com a pergunta. Assim, seja num ambulatório em 

acompanhamento individual de um paciente, seja no manejo da equipe dos profissionais de 

saúde, seja no trato com os familiares, o psicanalista está constantemente atuando com sua 

escuta e suas intervenções, sempre orientadas por uma teoria e uma prática muito particulares.  

A inserção da ética da psicanálise nestes contextos pode se mostrar frágil, e até mesmo 

imprópria, uma vez que, como veremos, irá tratar de questões subjetivas particulares e da 

constituição individual de cada sujeito. No entanto, é justamente aí, onde o desconhecido 

emerge, que é necessária a postura ética do psicanalista. Lacan ressalta que a ética da psicanálise 

não segue os mesmos preceitos da ética da filosofia, uma vez que para a psicanálise não existe 

um “bem supremo” – objeto de busca dos filósofos que propõem uma atuação ética.  

Trabalhar com crianças com câncer costuma gerar grande comoção naqueles que se 

questionam sobre o trabalho. O norteador da prática deve incluir que ali, além de uma criança 

com câncer, existe um sujeito do inconsciente, vivendo sob as regras de sua formação psíquica, 

edípica e sintomática conforme Freud propôs. Ao atender estas crianças e aos pais delas, 

podemos sempre apostar na capacidade de reinvenção de cada um destes sujeitos. Apostar que 

uma criança pode, sim, trilhar novos caminhos psíquicos e construir uma cadeia significante 

própria com a sua história é o trabalho da psicanálise com qualquer paciente. Se tomarmos a 

criança como ser frágil e desconsiderarmos seu poder criativo e inventivo, nos resta apenas 

objetalizá-la e tornar, então, impossível uma análise. 

Como a ética é o processo que norteia as escolhas, ou seja, ser ético é seguir um padrão 

de decisões adotando algum critério (seja particular ou coletivo, conforme propuseram alguns 

filósofos), cabe saber quais os norteadores dessas escolhas em cada caso, e no caso geral – como 

para os profissionais de saúde, nos códigos de ética, e nos familiares, ao decidir por seu filho 
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menor de idade. Para Aristóteles, a ética parte da aspiração a um “bem supremo” que todos os 

homens almejam obter. Quais seriam, então, os “bens supremos” de cada sujeito na hora de 

tomar uma decisão? E sob a pressão da urgência do tratamento e da ameaça da vida de um filho, 

seria possível seguir algum padrão pré-estabelecido, que não o desejo inconsciente?  

Ao propor a “justa medida” como referência, Aristóteles postula que o sujeito ético é 

aquele que pesa os dois lados de sua escolha e opta por agir de acordo com um caminho 

intermediário, sem pender para nenhum extremo. Com Espinosa, veremos que a razão deve ser 

tida como principal aspecto do processo decisório, uma vez que as emoções não podem ser 

sempre controladas. Já Kant crê que a escolha ética é aquela cujo princípio norteador pode ser 

tomado como uma máxima universal. Seria possível que um pai, com todas as suas inscrições 

psíquicas e marcas que um filho traz, conseguisse seguir algum desses aspectos na hora de 

decidir? 

E como a criança deve ser considerada neste campo? Muitas vezes, ela não chega nem 

ao menos a ser consultada sobre seu tratamento, ou informada sobre sua doença. Não seria ético 

incluir o principal afetado neste processo? 

Ao propormos convocar a criança para ser incluída em seu tratamento, não estamos aqui 

deixando à parte as particularidades desta fase da vida. Ao mesmo tempo em que reconhecemos 

os estudos que mostram as mudanças no lugar que as crianças ocupam no desenvolvimento 

social, incluindo as alterações em vestimentas, papéis sociais e ocupação a que são submetidas 

(como por exemplo, a valorização do brincar como uma forma importante da construção 

psíquica e das interações sociais infantis), não podemos aqui deixar de reconhecer que as 

propostas psicanalíticas incluem o reconhecimento da construção de um sujeito do inconsciente 

desde as primeiras inscrições psíquicas.  

“Não se está afirmando com isso que exista um sujeito do inconsciente de dois anos, 
três. E assim sucessivamente, mas que as encruzilhadas psíquicas que atravessa no 
decorrer de sua estruturação implicam transformações nesse mesmo sujeito, sendo 
somente na adolescência que os elementos adquirirão uma maior estabilidade na 
estrutura”1. 

Desta forma, no momento de abordar o assunto do adoecimento e de se oferecer um 

acompanhamento psicanalítico aos pais e às crianças em situação hospitalar, torna-se 

importante saber localizar em qual momento da estruturação psíquica a criança se situa, além 

de poder oferecer aos pais um lugar de orientação. 

                                                
1 Petri, R. Psicanálise e infância: clínica com crianças. São Paulo: Companhia de Freud, 2008, p.43. 
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Freud foi o responsável por apontar que a sexualidade estava presente desde a mais tenra 

infância, chocando todos em sua época, ao propor uma sexualidade infantil com características 

muito próximas daquela do adulto. Para dar conta da castração materna, à qual a criança é 

convocada desde muito cedo a responder, ela cria os “romances familiares”, através dos quais 

ela poderá elaborar toda a situação sexual a qual ainda não tem acesso. Apesar de saber de uma 

sexualidade, o real do sexo ainda inexiste para a criança, que não pode atingir o ato sexual e 

responder da mesma forma que o adulto a este encontro. Para Laurent (apud Petri),  

“existe algo que separa a criança da pessoa grande; certamente não é a idade, nem 
tampouco o desenvolvimento, tampouco a puberdade. No fundo, o que separa a 
criança da pessoa grande é a ética que cada um faz de seu gozo. A ‘grande personne’ 
é aquela que se faz responsável por seu gozo”2.  

A criança não pode, ainda, ser responsável por seu modo de gozo. Ela terá o primeiro 

impacto a partir da visão da castração materna, e da proibição do incesto. 

Os avanços psicanalíticos mostraram o quão traumática é a sexualidade, simplesmente 

por faltarem à criança recursos para lidar com todas as suas implicações. O mesmo se pode 

dizer quanto à morte e a aproximação proposta pelos estudos lacanianos posteriores entre o real 

do sexo e o real da morte. Ambos convocam o sujeito a responder à sua falta mais primordial, 

ao seu temor mais absoluto. Desta forma, mesmo que a criança não tenha ainda recursos para 

elaborar a castração, ela tem que se haver com isso. Do mesmo modo, uma criança acometida 

pelo câncer é convocada a responder do real da morte, uma vez que esta ameaça se apresenta 

constantemente. Se em psicanálise as descobertas da sexualidade serviram, dentre outras coisas, 

para oferecer recursos de elaboração para as crianças, o mesmo não seria essencial frente à 

ameaça de morte? Ou seja, ao ser ameaçada de castração ou de morte por uma doença (doença 

esta que convoca até mesmo os adultos a já anteciparem a criança por morta), o caminho para 

elaboração da situação seria situar e oferecer espaço de subjetivação para estas crianças? O bem 

supremo que os pais podem oferecer a um filho seria a transmissão de um traumatismo, de uma 

falta constituinte a todos os sujeitos humanos. A impossibilidade dos pais se reconhecerem 

faltosos faz com que eles deleguem a um terceiro (psicólogo, psicanalista, médico etc) um saber 

maior sobre aquilo que transformará seu filho num sujeito saudável. O mesmo vale, na 

instituição, para os profissionais de outras áreas que não a psicanalítica: convocam o 

psicanalista a escolher as melhores abordagens com as famílias, e a “convencer” os pacientes a 

seguirem o tratamento.  

                                                
2 Laurent, 1994. Apud Petri, R. Psicanálise e infância: clínica com crianças. São Paulo: Companhia de Freud, 
2008, p.55. 
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Lembramos que a psicanálise não é uma prática de convencimento e de orientação, 

muito pelo contrário. Nunca sabemos aonde este caminho levará o sujeito e qual resposta ele 

dará ao ser convocado pelo próprio desejo. Ao sabermos que ética estuda os processos 

decisórios, estamos aqui justamente propondo entender quais podem ser os meios e os aspectos 

considerados pelos sujeitos no processo de escolha. O tratamento médico exige muitos 

momentos de decisão, desde a escolha do melhor medicamento, até as abordagens da equipe e 

às repostas dadas aos familiares.  

Seria então tarefa do psicanalista institucional remeter aos profissionais que as escolhas 

sejam norteadas da forma mais consciente possível? Sejam elas por parte dos pais, dos médicos 

ou dos demais membros da equipe? A proposta deste trabalho é a de situar algumas definições 

de “ética”, de modo a demonstrar que os processos de escolha do sujeito são orientados por 

muitos aspectos distintos, e muitas vezes há conflitos entre eles. Ao localizarmos a ética de 

Aristóteles, Espinosa, Kant e Lacan num mesmo grupo, já podemos de saída reconhecer que 

todos localizam fatores inacessíveis à consciência no processo decisório humano. Por isso, o 

psicanalista pode, num grupo onde escolhas são feitas o tempo todo, entrar como o profissional 

advertido dessas diferenças e opinar de um lugar que abra espaço para escolhas menos 

investidas por aspectos apenas afetivos e que impliquem mais os principais envolvidos no 

tratamento: as crianças.  

“O analista teria assim a função de resguardar a integridade do sujeito, ou seja, o lugar 
do singular no universal da instituição. (...) essa tarefa é possível ao analista não 
porque a psicanálise é detentora de um saber ‘melhor’, mas porque o discurso analítico 
tem como característica justamente a possibilidade de apontar a resistência implícita 
nos demais discursos de modo a desobstacularizá-los.3” 

Ao situar as diferenças na constituição psíquica da criança em suas diferentes etapas do 

desenvolvimento, podemos orientar sobre o nível de participação que cada um pode ter no 

processo decisório de seu tratamento.  

Seguindo as etapas adotadas por Petri4, podemos dividir as fases da infância da seguinte 

forma: 

- criança pequena: é aquela que está atravessando a dialética da frustração com a mãe. 

No tratamento, o analista ocupa o lugar da alteridade materna, uma vez que a neurose de 

transferência da criança tinha esse Outro primordial como objeto. 

                                                
3 Petri, R. Psicanálise e infância: clínica com crianças. São Paulo: Companhia de Freud, 2008, p. 91-92. 
4 Petri, R. op. cit. 
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- criança edípica: neste momento, a criança precisa de alguém que sustente o lugar da 

Lei, da alteridade paterna, uma vez que nesta etapa é o agente da função paterna que ocupa o 

lugar de sujeito suposto saber. 

- criança na latência: nesta fase, os pais já perderam a hegemonia do saber, e por isso a 

criança solicita que o analista compareça no lugar de mestre, lugar relativizado por outras 

figuras da esfera social. Nesse caso, o analista deve ocupar um lugar de vazio, operando a partir 

do desejo de analista para que a criança possa construir uma demanda própria.  

Por fim, iremos adotar a descrição da adolescência de Alberti, uma vez que Petri se 

dedicou somente às fases infantis propriamente ditas, e não às transformações sofridas com a 

puberdade.  

- adolescência: é a fase de separação da autoridade dos pais, quando os modelos 

identificatórios se afrouxam. Os pais devem suportar as constantes negativas do adolescente e 

mostrar que suas opiniões têm solidez. “Todo adolescente é um transgressor, e aí se 

experimenta.5”. A adolescência é também a fase em que o sujeito é convocado a se posicionar 

na partilha dos sexos. Em resumo, o que aparece na adolescência é a falha do ideal do pai, a 

imagem ideal que o sujeito tinha de seus pais. 

Tendo em vista estas distinções, podemos transpô-las para a forma como a criança 

encara o processo de adoecimento, incluindo os recursos para elaborar, compreender e poder 

participar no processo decisório de seu tratamento. Os pais são responsáveis por autorizar os 

procedimentos e tratamentos a que seus filhos serão submetidos. Por isso, acompanhar também 

a forma como eles enfrentam este processo decisório auxilia num tratamento menos traumático 

para a criança. 

 A criança busca no campo do Outro os elementos para contornar o “dito” e “feito”, para 

encarar seus conflitos em relação ao gozo. Isso acontece com todas as figuras importantes da 

vida da criança: seus pais, o analista, e no caso da criança com câncer, o médico. Assim, a forma 

como a doença é apresentada será, também, fundamental na forma como a criança irá atravessar 

o tratamento.   

 “O inacabado, o incompleto, como se sabe, são sempre fontes de enigma”6. A criança 

evoca um ‘desconhecido’, uma vez que seu psiquismo ainda não está completo, mas sim em 

formação. Talvez resida justamente aí a possibilidade de obter maior conhecimento sobre este 

funcionamento, assim como de oferecer a essas crianças em tratamento mais recursos para lidar 

                                                
5 Alberti, S. O adolescente e o Outro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004, p. 24. 
6 Brun, D. A criança dada por morta - riscos psíquicos da cura. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996, p. 143. 
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com sua impotência. Tratá-las da mesma forma como se tratam as crianças saudáveis é não 

reconhecê-las em sua diferença, em sua particularidade. Fingir que são crianças “normais” 

impossibilita a elas construir recursos para lidar com sua doença, inclusive convidando-as a se 

silenciarem frente a angústia da ameaça de morte. 

 Ao não falar para as crianças o que elas têm, ou não dar espaço para expressarem o que 

sentem, não estariam os adultos, especialmente os pais, não querendo falar daquilo que eles 

próprios não querem saber?  

A partir disto, o objetivo deste trabalho é refletir como seria possível incluir a criança 

no seu próprio tratamento oncológico, conciliando os interesses e conflitos da equipe de saúde 

e dos familiares, onde enquanto psicanalista, reconhecemos a ferida que o adoecimento infantil 

pode causar. Assim, iremos problematizar o conceito de ética a partir de seu desenvolvimento 

ao longo das correntes filosóficas até o ponto em que se fixa como um norteador para o trabalho 

psicanalítico na atuação específica do psicanalista. Visamos aqui propor uma prática que não 

busque um “bem supremo”, mas que seja possível sem exigir que cada um ceda em sua 

particularidade, inclusive reconhecendo que cada sujeito envolvido no tratamento do paciente 

terá um norteador “supremo” para a própria prática. Oferecer instrumentos aos profissionais de 

saúde e escuta àquilo que está por trás de suas demandas manifestas possibilita uma abertura 

nos serviços de saúde, de maneira a conduzir um trabalho complementar e agregador. Saber 

diferenciar uma ética médica e uma ética psicanalítica situa a linha divisória destas práticas, de 

maneira a convocar os diferentes saberes a uma atuação conjunta. O psicanalista se insere na 

equipe como um membro advertido do funcionamento psíquico, especialmente na diferença de 

funcionamento consciente e inconsciente. 

A ética proposta por Lacan implica ao sujeito “não ceder de seu desejo”, aspecto este 

que gera culpa e auto-recriminações. No entanto, viver orientado somente pelo próprio desejo 

implicaria na inexistência de uma sociedade, uma vez que não haveria uma lei reguladora do 

convívio social. Parece contraditório propor duas práticas antagônicas convivendo num mesmo 

espaço, e talvez seja justamente aí o ponto de discussão que legitime estas questões. Uma 

prática médica deve, sim, ter norteadores claros e que visem um “bem” estipulado. Mas um 

psicanalista não pode retirar-se de sua escuta e impossibilitar que o paciente se instrumentalize 

e faça escolhas norteadas por seu desejo. Saber de si, reconhecer-se como um ser faltoso em 

sua constituição primordial, oferece ao analisando condições de viver livre. Isso não significa 

que o sujeito que passa por uma análise vive desconectado de regras, ou se torna impossibilitado 

de conviver em sociedade. Estar livre seria condição apenas para nortear suas escolhas 
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conforme seu desejo – nortear suas escolhas de forma ética, incluindo aquilo que acomete o 

sujeito sem que ele planeje ou antecipe. 

A psicanálise não exclui a vida regida por leis, aspecto que será desenvolvido mais 

adiante neste trabalho. A lei fundamental para a psicanálise é a lei do incesto, descrita por Freud 

a partir de “Totem e Tabu”, quando o assassinato do pai da horda serviu para regular a ação de 

todos os homens do grupo. Ao existir uma interdição, abre-se espaço para o desejo a partir da 

busca pela realização do proibido. “O crime libera o homem de suas próprias leis”7, o que 

implica que, ao ter a possibilidade cometer um crime, o sujeito seria livre em suas ações e 

possibilidades. A partir das possibilidades de escolha, instaura-se a liberdade e escolhe-se como 

agir. Ao mesmo tempo, a lei permite que o homem conviva em sociedade, aspecto que o protege 

e permite os avanços técnico-científicos. 

No desenvolvimento deste trabalho, iremos primeiramente analisar as questões 

disparadoras do tema, retomando alguns dos diversos contextos em que o significante “ética” é 

utilizado como norteador de uma conduta. A bioética será um dos focos do trabalho, situando 

as decisões que o campo da medicina e da biologia devem tomar, sempre norteadas pensando 

em como a sociedade será afetada. Por isso, avaliar o bem comum e pesar os possíveis 

malefícios de uma escolha são fundamentais para aqueles que desenvolvem pesquisas e 

tratamentos de saúde. Assim, o primeiro capítulo virá contextualizar o tema, incluindo algumas 

discussões de ordem prática do cotidiano de uma instituição de tratamento de câncer infantil, 

incluindo também considerações sobre os termos de consentimento informado e algumas 

conceituações sobre o câncer infantil e as particularidades do transplante de células tronco 

hematopoiéticas (ou transplante de medula óssea). Situar a ética reguladora de uma instituição 

de saúde vai servir como auxílio prático para orientar a discussão teórica.  

Em seguida, no segundo capítulo, haverá um enfoque teórico a partir da análise sobre 

como se deu o desenvolvimento do conceito de ética no campo filosófico, em especial nas obras 

de Aristóteles, Espinosa e Kant. O recorte da discussão visa ressaltar aquilo que cada um desses 

autores oferece como auxílio à teoria psicanalítica e à compreensão deste trabalho. Ao situar 

aquilo que um homem deve tomar como referência em seu processo decisório, tais filósofos 

podem propor uma ética que nortearia toda a ação humana – sendo o homem que age de forma 

diversa anti-ético. Os autores foram escolhidos a partir da relação entre seus conceitos e os da 

psicanálise, sendo considerados importantes na construção da ética psicanalítica. Não faremos 

                                                
7 Lacan, J. (1959-1960) O Seminário – Livro 7 - A ética da psicanálise, Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1991. 
1959-1960 p. 315 
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uma abordagem exaustiva das obras dos filósofos, limitando-nos a extrair delas o que for 

pertinente ao tema desta dissertação, especialmente no que se refere ao entendimento da forma 

como as escolhas são feitas no tratamento infantil. 

Trabalharemos inicialmente com Aristóteles, cujo trabalho data, aproximadamente, de 

360 anos a.C. e foi o primeiro filósofo a usar o termo “ética” no sentido em que aplicamos nos 

dias de hoje. Ele destaca a felicidade como objeto de busca do homem, sugerindo também que 

haja uma fórmula para adquiri-la, aspecto que entrará em conflito com a proposta freudiana, 

como veremos. 

Outro filósofo aqui estudado é Espinosa, que propõe uma ética baseada no 

funcionamento anímico. Sua obra data do século XVII, e já inclui elementos internos no 

processo decisório do sujeito humano. Ou seja: a ética se estrutura nas escolhas humanas, e por 

isso o aspecto de como se dá esta escolha deve ser incluído nas considerações sobre o que é ser 

ético. A razão é destacada por ele como o meio para que o homem atinja o bem supremo, e atue 

de forma ética. Sua relação com a psicanálise se destaca pela importância atribuída aos afetos 

no processo decisório, e também pelo uso do termo “anímico”, mesmo termo utilizado por 

Freud para descrever o aparelho que rege a psique humana. Aqui, utilizaremos “anímico” para 

nos referir ao funcionamento proposto por Espinosa, enquanto que para Freud trabalharemos 

com o termo “psíquico”, evitando assim possíveis desencontros. 

Por fim, a teoria de Kant será abordada com foco no imperativo categórico, tese 

sustentada a partir de 1781. Em 1788, foi publicada “Crítica da razão prática”, considerada sua 

obra mais importante no campo da ética. Além de sua relevância neste campo, foi também foco 

de estudos de Freud, sendo citada em alguns de seus textos, e também de Lacan, que partiu do 

imperativo categórico para propor a ética da psicanálise como a ética do desejo.  

A partir da contextualização dos principais termos filosóficos, passamos para o terceiro 

capítulo, onde será feita uma retomada da conceituação de ética na psicanálise, partindo do 

modo como Freud pensou a postura do psicanalista e daquilo que Lacan propôs ao longo de seu 

trabalho como sendo um dos pilares que orienta a postura do analista, podendo propiciar que 

seja feita uma análise. Freud e Lacan serão, também, autores cuja aplicação do conceito de 

“ética” será por nós avaliada. Foram tomados num capítulo à parte, pois o nosso objetivo maior 

é justamente situar uma atuação profissional ética dentro do contexto de uma instituição de 

saúde. Entender o modo de atuação do psicanalista, assim como o setting e as possibilidades de 

trabalho são fundamentais para construir um campo onde poderemos, por fim, buscar o objetivo 

de uma psicanálise, costurando-o com a posição de um psicanalista. Desta forma, além de 

abordarmos as indicações técnicas da psicanálise, conceitos como transferência, desejo e desejo 



10 

 

do analista também serão abordados, como pontos de referência para a proposta da psicanálise 

como uma ética. Além disso, a psicanálise foi a técnica utilizada na condução dos casos clínicos, 

sendo necessária a descrição da sua importância ao abordar as crianças em tratamento. 

Em nosso quarto e último capítulo, serão analisadas vinhetas clínicas de casos 

acompanhados em centros de tratamento oncológico infantil. A partir destas vinhetas, 

poderemos compreender como se articulam os conceitos de ética, sendo aplicados no âmbito 

institucional e particular. As constantes convocações da equipe de saúde ao psicanalista e as 

dificuldades enfrentadas devem ser solucionadas a cada instante. Não é possível haver um 

manual que preveja e oriente todas as ações, justamente porque o trato dos profissionais é com 

o humano, e cada psiquismo tem um funcionamento particular. Desta forma, a tomada de 

decisões é convocada a cada instante, em cada caso, requerendo, muitas vezes, uma resposta 

rápida. Nem sempre é possível responder da melhor forma, e nem mesmo de forma rápida o 

suficiente. Nestes casos, retomar a cena e discuti-la é um meio de ajudar a construir novas 

possibilidades para impasses futuros. Por isso, nestes casos vamos focar no manejo dos 

principais conflitos envolvidos, analisando a importância de ouvir as crianças e de cada membro 

exercer sua função na equipe. 

“Como médicos devemos sobretudo ser tolerantes com as fraquezas do doente, temos 

de nos contentar em recuperar, ainda que seja para alguém de não muito valor, algo da 

capacidade de realização e de fruição.”8. Como psicanalistas, devemos atentar para o sofrimento 

psíquico do paciente e oferecer-lhe nossa escuta e nossas intervenções como forma de 

recuperar-lhe sua capacidade de fruição da vida, incluindo os limites impostos pela doença e 

atrelando-os à qualidade de vida, aspecto também considerado um norteador ético no campo da 

medicina. Oferecer uma interpretação e uma mudança na posição subjetiva do sujeito permite 

a ele se construir e se reinventar frente o mal que o acomete. Isto não significa que a psicanálise 

vise oferecer a felicidade para o sujeito, como veremos. No entanto, a partir de sua incursão 

pelo próprio inconsciente, é oferecido ao paciente a oportunidade de usufruir da vida de outra 

maneira, livre. 

 

  

                                                
8 Freud, S. (1912) “Recomendações ao médico que pratica a psicanálise”. In: Sigmund Freud: obras completas, 
v. 10, São Paulo: Cia das Letras, 2010. p.180-181. p.160 
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MÉTODO 

 
Como método de pesquisa, vamos utilizar um levantamento bibliográfico de textos que 

nos orientem acerca da ética, buscando uma maior especificidade naquilo que se refere ao 

campo da psicanálise, uma vez que esta é a norteadora da atuação prática, além do campo 

teórico. Os autores pesquisados foram os filósofos Aristóteles, Espinosa e Kant e os 

psicanalistas Freud e Lacan, além de comentadores. Apesar da formação da autora ser em 

psicologia e psicanálise, recorrer aos autores filósofos se mostrou essencial para situar alguns 

dos possíveis norteadores do processo decisório dos profissionais de saúde e familiares. Nos 

recortes clínicos serão utilizadas vinhetas de casos por mim atendidos (no Instituto de 

Tratamento do Câncer Infantil – ITACI e também no Instituto Nacional do Câncer – INCA/RJ) 

a fim de, através delas, localizarmos pontos de impasse e crise que convocaram a uma tomada 

de decisão, especialmente no que se refere a uma possibilidade de inclusão e subjetivação da 

criança em tratamento. Para isso, foi obtida autorização no Comitê de Ética em Pesquisa da 

PUC-SP, a fim de respaldar a utilização dos dados na pesquisa.  

Lembramos que a autorização do comitê de ética é necessária somente na situação do 

caso clínico completo, uma exigência feita pelo código civil, mas que está também incluída na 

ética do psicanalista. Mezan9 ressalta ainda que este aspecto deve ser cumprido mesmo 

considerando que a experiência analítica ocorre entre dois: paciente e analista e que o relato de 

um caso clínico é uma construção do mesmo, que se baseia nos dados trazidos pelo paciente, 

mas também naquilo que convém ao psicanalista utilizar, sempre buscando confirmar ou refutar 

uma teoria já estabelecida. Aqui, utilizaremos somente casos já encerrados, tomando esta 

decisão como mais um aspecto ético, uma vez que os casos funcionaram como disparadores de 

questões e não foram conduzidos visando a uma construção teórica.  

Os sujeitos escolhidos incluem as crianças e adolescentes atendidos nas suas instituições 

e suas famílias, uma vez que nesta dinâmica se situam os impasses e questionamentos aos quais 

estas pessoas são convocadas a responder na situação de um câncer de uma criança ou 

adolescente. Além disso, a psicanálise com crianças inclui a participação dos pais e a 

manutenção da transferência com eles é tão ou mais importante do que com as crianças, pois 

eles também são impactados pelos efeitos do tratamento e são os responsáveis por levá-las à 

sessão e dar continuidade ao tratamento. 

                                                
9 Mezan, R. (2000) “Da poltrona à mesa de trabalho: a construção do caso clínico” in Intervenções. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 2011. 
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Optamos por incluir crianças e adolescentes pois, perante a sociedade, eles estão 

submetidos às mesmas leis e responsabilidades. Apesar de reconhecermos as diferenças 

constitutivas conforme descrevemos, especialmente no que diz respeito ao psiquismo, ao 

avaliar a dinâmica familiar em que estão incluídos, o fato de serem menores de idade, e por isso 

impossibilitados de tomarem as decisões necessárias frente ao tratamento, é o que mostra maior 

relevância às questões que serão abordadas.  

Além disso, o recorte irá incluir somente pacientes de estrutura neurótica, uma vez que 

o processo da constituição psíquica diverge conforme as estruturas. A partir da obra freudiana, 

Lacan recortou e constituiu as três estruturas básicas de constituição psíquica do sujeito: 

neurose, psicose e perversão. Essas estruturas se instauram a partir da resposta que o sujeito dá 

à castração materna, isto é, ao se deparar com o fato da mãe não ser completa e o bebê não ser 

aquilo que completa a falta materna. A estrutura neurótica é aquela que dá melhor saída a tal 

fato, reconhecendo a castração e recalcando-a. A saída perversa é aquela pela qual o sujeito vai 

aceitar e recusar a castração ao mesmo tempo. Para desmentir a castração ele se utilizará do 

objeto fetiche – condição exclusiva e fixada de gozo. Por fim, o psicótico terá como recurso a 

recusa da castração, ficando fixado como objeto do gozo materno e forcluindo o Nome-do-Pai. 

A partir do momento em que o trabalho visa buscar norteadores éticos – seja pela via 

filosófica, seja pela psicanalítica – a orientação clínica virá somente abordar sujeitos que 

estejam inscritos numa norma fálica, isto é, que reconheçam as leis e limites compartilhados 

pela sociedade. Se a proposta filosófica busca um “bem supremo” que vai reger a atuação do 

sujeito na sociedade, é preciso que este bem seja compartilhado e compreendido de forma 

similar pelos sujeitos nela inseridos. Além da questão do laço social, o manejo analítico com 

cada uma das estruturas muda, ou seja, a transferência em cada uma delas se estabelece de 

forma distinta, exigindo uma postura diferente do psicanalista. Não é objetivo aqui situar as 

estruturas, nem a forma de atuação do psicanalista em cada uma delas, sendo importante apenas 

ressaltar que o recorte clínico inclui somente sujeitos neuróticos. 
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Capítulo 1.   VIDA E MORTE: RITMO VACILANTE 
“É Sophie que luta, mas é também a mãe de Sophie 
que luta”10. 

 
Kate é uma jovem, menor de idade, em tratamento contra o câncer há muitos anos. A 

doença está progredindo, e seus pais são orientados por um médico a ter um filho, gerado após 

manipulação genética, compatível com Kate. Esta filha, Anna, será a responsável por doar o 

sangue de seu cordão umbilical para Kate, assim como por inúmeros procedimentos médicos 

futuros, realizados com a finalidade de (tentar) salvar a vida dela. Tais procedimentos incluem 

doação de sangue e plaquetas, culminando na necessidade de Kate precisar de um novo rim.  

Este é o cenário inicial do filme “Uma Prova de Amor” (2009), que conta a história de 

Anna, no momento do filme com 12 anos, buscando emancipação sobre o próprio corpo por 

não querer mais viver à disposição da irmã. Apesar de ser uma ficção, este filme reflete o desejo 

e a busca de muitos pais de crianças com câncer ou doenças hematológicas, que precisam ser 

submetidas a um tratamento como o transplante de células tronco hematopoiéticas (TCTH).  

Em fevereiro de 2012 foi anunciado em diversos meios de comunicação o nascimento 

do primeiro bebê brasileiro inseminado artificialmente após manipulação genética11. O objetivo 

deste tratamento é gerar um bebê 100% compatível para poder salvar a vida de seu irmão 

doente, justamente o tratamento realizado pela mãe de Kate e Anna. Nos centros de tratamento 

oncológico, muito se escuta acerca desta possibilidade, especialmente com crianças, uma vez 

que o cordão umbilical só serve como material de doação para pessoas até um determinado 

peso12 devido a seu baixo volume. 

As questões sobre procedimentos deste tipo giram constantemente acerca da conduta 

ética nestas situações: seria válido conduzir um tratamento como este, sugerir a gestação de um 

novo bebê desta forma? De forma objetiva, as regras são avaliadas no que concerne ao alcance 

da ciência e nas intervenções para prolongar e modificar a vida humana. As implicações 

psíquicas da constituição deste novo bebê e sua família ficam em segundo plano, privilegiando 

a manutenção de uma vida já existe – a do paciente com câncer. 

                                                
10 Brun, D. op. cit., p. 130. Esta afirmativa se refere a um caso clínico acompanhado pela autora, no qual a paciente 
se chamava Sophie. Ela pode ser ampliada a todos os casos clínicos de crianças com câncer, onde a criança adoece 
e convoca a mãe (aqui representante de todos aqueles que são responsáveis por um paciente menor de idade) a 
lutar em conjunto com seu filho doente. 
11 G1 – Ciência e Saúde. [homepage na internet], disponível em http://g1.globo.com/ciencia-e-
saude/noticia/2012/02/menina-que-nasceu-para-salvar-irma-so-doara-celulas-daqui-tres-meses.html Acessado em 
16/02/2012. 
12 Quando o paciente é adulto, é possível reunir material de dois cordões umbilicais. No entanto, esta possibilidade 
é mais complicada devido à dificuldade de se acharem dois cordões compatíveis para um mesmo paciente. 
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Intervenções como cirurgias plásticas e bariátricas passaram pelos mesmos 

questionamentos. Propostas, a priori, para oferecer melhorias na saúde e também na qualidade 

de vida daqueles que sofriam com problemas de autoimagem (e também com o preconceito 

externo), percebendo-se mutiladas, fosse por deformações físicas ou por obesidade (aqui 

devemos somar também o risco de vida), seu foco não é mais o mesmo. Hoje em dia estas 

cirurgias se popularizaram, e são buscadas por diversas pessoas. A cirurgia bariátrica conta com 

critérios mais rígidos para sua realização. Mesmo assim, há pessoas que optam por engordar 

alguns quilos até se tornarem candidatas à cirurgia, ao invés de encarar uma dieta e atividades 

físicas, que melhorariam sua qualidade de vida e diminuiriam o risco de doenças decorrentes 

da obesidade. Já as intervenções estéticas estão cada vez mais disseminadas e banalizadas, 

sendo realizadas em pessoas saudáveis sem nenhuma avaliação mais rigorosa, especialmente 

psicológica. Não há critérios rígidos para realização das cirurgias e hoje em dia encontramos 

programas televisivos nos quais as pessoas mostram o “antes e depois” das cirurgias, havendo 

procura até mesmo por se parecerem com pessoas famosas ou alterações de características 

raciais (como o caso de moças orientais, que se submetem a cirurgias nos olhos para se 

aproximar do formato ocidental, por exemplo). Assim, os avanços científicos têm nos 

convocado constantemente a repensar o uso que damos a eles, nos obrigando a avaliá-los nos 

benefícios à saúde, mas também nas potencias banalizações dos mesmos.  

Será, então, que conseguiremos barrar a banalização desta manipulação genética 

futuramente? Mezan lembra que as questões éticas aparecem “quando os valores tradicionais 

perdem sua evidência natural, ou quando a vida social já não se apresenta guiada por eles”13. 

Este aspecto se configura a cada novo avanço da medicina, quando novos questionamentos são 

suscitados pelo meio científico e, posteriormente, pela sociedade e pelas legislações. 

Sara, a mãe de Kate e Anna na ficção, fez este tratamento a fim de salvar sua filha 

doente. Ela não é a única a passar por este dilema. Ao se deparar com um filho doente e ter 

como indicação de tratamento o transplante, os pais dessas crianças (especialmente as mães) 

buscam todas as alternativas que têm a seu alcance. Já as crianças são levadas de um consultório 

a outro, e dificilmente são ouvidas. 

As chances de se ter um irmão HLA14 compatível são de 25%. Assim, uma nova 

gravidez (pelos métodos convencionais) somente teria 25% de chance de compatibilidade, 

sendo imprescindível que o bebê gerado tenha o mesmo pai e a mesma mãe que a criança 

                                                
13 Mezan, R. (1994) “O psicanalista como sujeito moral” in Tempo de Muda: ensaios de psicanálise. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998 p. 198. 
14 HLA significa Human Leukocyte Antigens. Este termo será melhor explicado mais à frente. 
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doente. A chance de se ter um filho compatível é portanto baixa, e engravidar nestas condições 

implica muitas consequências no ambiente familiar.  

Como situar esta fronteira entre a vida e a morte, este intervalo que oscila 

constantemente? Onde podemos situar a viabilidade de indicações como esta que, mesmo antes 

da garantia de compatibilidade (e mesmo hoje é um procedimento caro e demorado), eram 

recursos utilizados pelas famílias de crianças doentes? Do ponto de vista da psicanálise, em que 

lugar se situam estas famílias e este futuro bebê, gerado já com um “destino”: salvar a vida de 

um irmão doente? Esta é uma grande responsabilidade, especialmente se o bebê for 

incompatível. No entanto, se for compatível com o irmão, ele nascerá já destinado a passar pelo 

menos um ano longe de seus pais, sendo criado por outros familiares (ou vizinhos) enquanto 

seus pais acompanham o irmão no tratamento. 

Essas questões nos são levantadas em função de um tratamento específico, contra alguns 

tipos de câncer. No entanto, além das doenças hematológicas, existem outros tipos de câncer 

que podem acometer uma criança, e que mobilizam fortemente os familiares. O tratamento é 

sempre complicado, duradouro e intenso – física e emocionalmente.  

Assim, outra questão que surge na relação ética é no trato com adolescentes. Apesar de 

menores de idade legalmente, muitos já têm grande independência no ir e vir, autorizados pelos 

pais. No momento do adoecimento, sua vida muda completamente, gerando nova dependência 

devido aos efeitos do tratamento. Apesar de pouco frequente, acontece de o adolescente não 

querer seguir o tratamento, como veremos mais à frente nas vinhetas clinicas. Há casos em que 

ele relata “estar bem” e por isso não querer dar continuidade à quimioterapia. Como, então, a 

equipe deve se posicionar? 

Segundo a legislação do ECA15, a criança e o adolescente (até 18 anos) têm direito a 

acompanhamento de um dos pais ou responsáveis durante todo o período de internação (art. 

12), assim como são seus responsáveis que assinam a autorização para submeter o filho ao 

tratamento proposto. No entanto, no caso dos pais não concordarem com o tratamento ou 

negarem que a criança o faça, a legislação prevê que a criança deve receber o tratamento médico 

quando ainda houver possibilidades de cura, mesmo que os pais não autorizem o tratamento. 

São pouco frequentes os casos em que os pais procedem desta forma, porém não são 

inexistentes. Especialmente no que se refere a adolescentes, enfrentar os pais pode, muitas 

                                                
15 Estatuto da criança e do adolescente. [homepage na internet], disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm acessado em 07/05/2012 
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vezes, colocar suas próprias vidas em risco. Como vimos, a adolescência é a fase de separação 

dos pais, por isso o manejo é delicado e incisivo. 

Existe um limite entre a lei e a ética, a partir do momento em que a lei orienta práticas 

e condutas, e a ética orienta decisões. Muitas vezes, por mais que a decisão esteja norteada por 

um aspecto distinto da lei, a instituição deve optar por bancar esta escolha. Há algo que 

ultrapassa a legislação compartilhada, recaindo sobre a responsabilidade do sujeito em questão. 

 Por mais que, muitas vezes, o trabalho vise convocar o sujeito e responsabilizá-lo, 

algumas decisões devem, sim, passar pelo âmbito legal, de modo a respaldar os profissionais, 

a instituição e o próprio paciente, que sempre que tem chances de cura é convocado a 

comparecer ao tratamento. Os limites institucionais implicam, também, que os profissionais 

lidem com sua impotência e precisem reconhecer quando algumas condutas são impossíveis. 

No entanto, quando lidamos com este intervalo entre a vida e a morte16, tocamos a ferida 

narcísica e a angústia mais básica de cada sujeito. 

 

1.1) O câncer infantil 

  O tipo infantil é uma das categorias em que o câncer é dividido, pois apresenta algumas 

particularidades em relação àqueles que acometem adultos. Os tumores infantis apresentam 

características muito específicas e origens histopatológicas próprias, especialmente no 

comportamento clínico, diferindo bastante das manifestações em adultos17. 

Costuma se manifestar com crescimento rápido e agressivo das células, respondendo 

melhor ao tratamento do que os tumores em adultos, apresentando, portanto, melhor 

prognóstico. No Brasil, sua incidência é de 1 a 3% do número de casos novos, sendo uma das 

principais causas de óbito na infância, e a principal em menores de cinco anos. O tipo de câncer 

que mais acomete crianças é a leucemia, responsável por 25 a 35% dos casos de neoplasias 

malignas. Dentre os tumores sólidos, o tumor de sistema nervoso central (SNC) é o mais 

frequente, representando 8 a 15% dos casos18. 

                                                
16 Chamamos aqui de “intervalo entre a vida e a morte” o instante no qual identificamos que o sujeito se vê 
ameaçado, concretamente, pela morte. Apesar de todos nascerem já sabendo que irão morrer, o sujeito humano 
vive toda sua vida num detóur, um desvio da morte. Todas as escolhas e ações são tomadas como forma de se 
manter vivo e adiar a morte. No entanto, o câncer ainda remete à morte, por ser uma doença sem cura garantida. 
O momento do diagnóstico é sempre vivido com grande temor e intensa ameaça. Chamamos de “intervalo” o 
momento em que o sujeito, apesar de vivo, está enfrentando a morte e lidando com uma possível perda de um 
objeto de amor – si mesmo, no caso do paciente; e de um filho, no caso dos pais. 
17 Instituto Nacional do Câncer (INCA) [homepage na internet], disponível em 
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/inca/portal/home acessado em 07/05/2012. 
18 INCA, página mencionada. 
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Até o momento, não há evidências de associação entre a doença e fatores ambientais, 

sendo a detecção precoce a principal fonte de cura para os pacientes. Desta forma, a orientação 

à família é de procurar sempre o médico quando a criança se queixar de alguma dor ou mal 

estar. “Os pais devem estar alertas para o fato de que a criança não inventa sintomas. Ao sinal 

de alguma anormalidade, levem seus filhos ao pediatra para avaliação. Na maioria das vezes, 

os sintomas estão relacionados a doenças comuns na infância, mas isto não deve ser motivo 

para descartar a visita ao médico.”19. Um aspecto fundamental é justamente a similaridade entre 

os sintomas de um câncer e as outras doenças comuns da infância, sendo imprescindível a visita 

ao médico quando eles aparecem. Ao mesmo tempo em que os sintomas físicos podem ser 

indicativos de uma doença grave, podem também ser sintomas psíquicos. 

Ao buscar um médico, buscam-se respostas. O paciente quer uma cura para seus 

sintomas, quer “ficar bom” e retomar sua vida até então. No consultório médico, ele vai obter 

respostas, exames, remédios. O mesmo não acontece no consultório do psicanalista. Um 

psicanalista não oferece respostas, muito menos objetivas. Por isso, cada profissional deve 

ocupar seu lugar e a ética reside, desta forma, numa orientação diferente, em que cada um é 

convocado a responder de uma forma. Ao mesmo tempo em que o médico deve examinar e 

diagnosticar, o psicanalista deve escutar e interpretar. Ambos trabalham de modo 

complementar, onde mesmo com um diagnóstico objetivo – câncer – o sujeito se depara com 

suas inquietações e fantasias inconscientes, e a resposta que dará ao diagnóstico varia conforme 

sua constituição psíquica. O câncer ainda é um diagnóstico remetido a uma “sentença de morte” 

no imaginário dos adultos, e este imaginário pode ser um fator influenciador no psiquismo da 

criança. 

A equipe multiprofissional é importantíssima, tanto no momento do diagnóstico, quanto 

no acompanhamento posterior do tratamento. A assistente social irá auxiliar o paciente e seu 

responsável no que se refere às questões legais e suporte social. A equipe de enfermagem, além 

da coleta dos primeiros dados físicos (temperatura, pressão), estará disponível para esclarecer 

possíveis dúvidas sobre o tratamento e os sintomas. A equipe de nutrição fará o 

acompanhamento das variações de peso e a orientação da dieta, considerando os alimentos mais 

nutritivos e também mais toleráveis pelo paciente durante o tratamento. Possíveis complicações 

podem surgir nos campos emocionais, cognitivos e até mesmo motores da criança. O 

acompanhamento psicológico, fonoaudiológico e fisioterápico são recomendados caso um ou 

mais deles surjam.  

                                                
19 INCA, página mencionada. 
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Numa instituição de tratamento oncológico, pacientes de diversas idades recebem 

diagnóstico e tratamento diariamente. Crianças costumam gerar comoção em familiares, e até 

mesmo em alguns funcionários da própria instituição. Além disso, geram grande mobilização 

na família, que acaba sofrendo grandes modificações e alterações de funções para poder 

oferecer o tratamento adequado à criança doente. Primordialmente, pelo que observei nos 

espaços institucionais, são as mães que abdicam de vida profissional e se afastam de afazeres 

domésticos para acompanhar seus filhos na longa jornada que o tratamento exige. A doença da 

criança é, também, refletida na mãe. Por isso, também ela se torna responsável pelas decisões. 

 Ao ingressar na instituição, um novo mundo se abre para essas famílias e crianças, 

com todo um vocabulário específico, afastamento escolar, e nova rotina de medicamentos, 

alimentação e potenciais internações. No caso de haver necessidade de um transplante de 

medula óssea, essa especificidade se expande ainda mais.  

 

1.2) Como funciona o TCTH 

Para podermos melhor compreender tais questionamentos, precisamos também 

compreender como é o transplante e identificar os principais aspectos médicos envolvidos neste 

tratamento de alta complexidade.  

O transplante de células tronco hematopoiéticas (TCTH) é um tratamento radical para 

uma patologia do sistema hematológico, à base de quimioterapia e em alguns casos, 

radioterapia, seguido de um resgate medular pela infusão da nova medula. Ele visa à 

recuperação da hematopoiese normal, isto é, a produção saudável de células do sangue, sendo 

que a nova medula pode ser proveniente tanto do próprio paciente quanto de um doador 

(familiar ou não).  

O TCTH é indicado para o tratamento de diversas patologias, uma vez que além do 

sistema hematopoiético do doador, ele substitui também os sistemas linfóide e macrofágico. As 

condições para realização do TCTH incluem a disponibilidade de um doador e o estágio da 

doença. Alguns fatores limitantes podem ser a idade, as condições cardiovasculares, as funções 

hepáticas e renais, e o número de transfusões já recebidas. 

O transplante é um procedimento muito agressivo, que pode levar a comprometimentos 

de vários órgãos, além de severa supressão imunológica. Tais efeitos podem ser devidos tanto 

à quimioterapia e radioterapia, quanto à aquisição de infecções às quais o paciente 



19 

 

imunossuprimido fica mais predisposto. Dessa forma, compreendemos porque há tantos fatores 

a serem avaliados antes da indicação do mesmo.  

O TCTH pode ser classificado segundo os seguintes parâmetros: quanto ao tipo de 

doador (autólogo, alogênico e singênico); quanto ao grau de parentesco entre doador e receptor 

(aparentado ou não-aparentado); quanto à compatibilidade de antígenos do complexo HLA 

(idênticos ou não); quanto à fonte das células tronco hematopoiéticas (aspiração de medula 

óssea, células tronco-periféricas obtidas por leucaférese, ou sangue de cordão umbilical 

coletado após o parto). 

A compatibilidade entre doador e receptor é avaliada segundo o antígeno HLA (Human 

Leukocyte Antigens, ou antígenos leucocitários humanos, em português, um exame que 

identifica as características genéticas de cada indivíduo) que deve ser idêntico entre doador e 

receptor. Com a evolução nos métodos de tipagem e a melhora na prevenção e tratamento de 

DECH (doença-enxerto-contra-hospedeiro)20, assim como o aumento do suporte aos pacientes 

aplasiados (sem células na medula óssea), este tratamento vem aumentando suas taxas de 

sobreviventes saudáveis. 

Aqui é importante ressaltar o termo “sobreviventes saudáveis”, uma vez que cada vez 

mais a qualidade de vida é aspecto importante na indicação de um tratamento médico invasivo. 

Especialmente ao considerarmos as complicações provenientes da DECH. Tais complicações 

podem ser inúmeras e muito particulares, variando a localização e a intensidade conforme o 

caso. Ocorrem majoritariamente em decorrência do transplante alogênico e podem ser divididas 

em DECH aguda e DECH cônica, conforme a época em que aparece (antes ou após o primeiro 

trimestre após o transplante). A DECH pode afetar a qualidade de vida futura do paciente, que 

pode ter alterações hepáticas, pulmonares, gastrointestinais ou de pele.  

Tanto a DECH aguda quanto a crônica incidem de forma significativa na qualidade de 

vida dos pacientes, uma vez que afetam sua imagem corporal e muitas vezes implicam em novas 

reinternações, exigindo que o paciente mude seu cotidiano para se tratar. Suas complicações 

são grandes responsáveis pelo paciente afirmar arrependimento pela escolha em realizar o 

tratamento, conforme foi afirmado por vários pacientes em avaliações pós-transplante que 

realizei. Exigem grande mobilização física e psíquica, uma vez que podem causar internações 

                                                
20 A DECH decorre de um fenômeno imunológico no qual as células, principalmente linfócitos do doador 
(enxerto), reagem contra células do paciente (hospedeiro), pois reconhecem os antígenos estranhos não incluídos 
nos exames de histocompatibilidade e outros ainda não descritos. O termo GVHD – graft-versus-host-disease, em 
inglês, também é bastante utilizado e poderá ser encontrado em algumas referências.  
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recorrentes, alterações do corpo da pessoa e até complicar sua vida, podendo exigir, nos casos 

mais graves, que o paciente use um balão de oxigênio para sobreviver. 

Essas características do TCTH, apresentadas de forma bastante sintética, nos convocam 

a pensar na importância da atenção dispensada pela equipe, que deve ser multiprofissional e 

estar bastante disponível para atender às demandas que surgem decorrentes das variadas 

possibilidades de complicação, como vimos também nas necessidades referentes ao câncer 

infantil. 

Ao ser encaminhado para o transplante, o paciente passará por uma série de consultas 

com todos os membros da equipe. Logo de início, o médico irá pedir os exames e orientar sobre 

o tratamento. O paciente também será avaliado pelo nutricionista, pelo psicólogo, pelos 

enfermeiros e pela assistente social. Durante a internação (que dura no mínimo vinte dias se o 

paciente não tiver nenhuma complicação ou precisar de uma reinternação), somam-se a estes 

profissionais o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, dependendo do centro de transplante. 

Podemos perceber a complexidade deste tratamento, que requer tanta assistência ao paciente e 

ao familiar. 

O maior problema deste tratamento implica em seu alto risco de morbidade e 

mortalidade, mesmo quando possui indicação precisa. O procedimento apresenta alto custo e 

mobiliza muitos profissionais, como vimos. Além disso, tem grande impacto sobre o paciente, 

que precisa ficar em isolamento durante todo o regime de condicionamento até a pega da 

medula, e sobre os familiares, que ficam como acompanhantes desses pacientes. Os familiares 

sofrem não apenas com o fato de verem uma piora no estado geral de saúde do familiar em 

relação ao estado anterior à internação, como também com a estadia no hospital, uma vez que 

o paciente submetido ao TCTH tem direito e necessidade de acompanhamento em tempo 

integral, assim como qualquer paciente menor de idade.  

Um aspecto particular do TCTH é que ao chegar para o tratamento, o paciente costuma 

apresentar uma imagem mais saudável do que virá a ter durante a internação. Devido à forte 

quimioterapia, ele tem inúmeras reações ao longo da internação, que com a imunossupressão o 

deixam debilitado e desgastado física e emocionalmente. 

Essas informações são importantes para compreendermos como este tratamento afeta 

nas decisões a serem tomadas pela equipe e pelos familiares na indicação de um tratamento 

deste porte. As indicações, além de precisas, devem ser bem explicadas à família, especialmente 

porque o TCTH afetará diversos campos do meio familiar. São escolhas que mobilizam os 

envolvidos de formas que muitas vezes não são possíveis de se avaliar a priori. 
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1.3) A ética médica e o TCTH 

Compreendendo o funcionamento de um procedimento médico complexo e invasivo, 

assim como as particularidades do câncer infantil, precisamos situá-los frente às questões éticas 

que nos acometem referentes a tais tratamentos. 

Aquilo que tomamos como “dilemas éticos” são situações que nos colocam em 

constante movimento psíquico, gerando exigência de trabalho e possibilidades de 

transformação em nosso psiquismo. Isto que coloca nosso psiquismo em movimento é o que 

Lacan denominou de objeto a21, objeto causa de desejo (representação da falta constituinte, 

inaugurada na experiência de satisfação). Abordaremos a ética psicanalítica mais 

profundamente num capítulo à parte, pretendendo aqui ressaltar os aspectos bioéticos e sociais. 

Uma primeira situação que exige cuidado em relação a um tratamento como o 

transplante se refere ao sigilo. Quando um paciente é submetido a um TCTH alogênico não-

aparentado, as informações a respeito do doador da medula são confidenciais, de acesso 

exclusivo à equipe de saúde. Dessa forma, evita-se que haja cobranças e expectativas tanto da 

parte do doador quanto do receptor.  

Da parte do doador, surgem dúvidas com relação ao sucesso do tratamento, se sua 

medula salvou ou não aquela vida. Da parte do receptor, pode ficar a cobrança com relação ao 

bem ou ao mal que aquela medula produziu. Como vimos, a medula pode ser compatível, mas 

gerar graves reações de DECH, que dependendo da gravidade pode até mesmo vir a matar o 

paciente. Além disso, pode haver rejeição da nova medula, o que só será descoberto após a 

grande carga de quimioterapia, que deixa o paciente sem células de defesa. Por isso, identificar 

o doador e o receptor pode gerar uma situação complicada, de grande ansiedade, a ser evitada 

pela equipe. 

O sigilo é garantido por uma separação nos momentos de avaliação. Se o doador for de 

outra cidade ou país, não há grande aproximação entre ele e o paciente, uma vez que a coleta 

do receptor é realizada em algum centro de referência onde ele mora, e o material doado é 

levado para o centro receptor por um médico do serviço que vai realizar o transplante. 

No caso do doador encontrado residir na mesma cidade que o receptor, o centro de coleta 

e avaliação do doador não é o mesmo centro que avalia e trata o paciente. O banco de registros 

de doadores e receptores (REDOME e REREME22) inscreve cada um separadamente. Quando 

                                                
21 Lacan, J. O Seminário – Livro 4 - A Relação de Objeto. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1995 
22 REDOME: Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea. 
REREME: Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea. 
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um paciente precisa encontrar um doador, ele se inscreve no REREME. Seus dados entram no 

banco e, a partir do exame HLA, um doador compatível, inscrito previamente, será buscado no 

REDOME. Todo o tratamento do paciente acontece no hospital onde ele será submetido ao 

TCTH. Enquanto isso, o doador passará pela avaliação médica, psicológica, social e quaisquer 

outras que sejam necessárias, junto aos profissionais do REDOME, sem entrar em contato com 

a equipe que atende o paciente. No caso da doação, o hospital irá buscar uma enfermaria 

diferente daquela onde o receptor fica, como forma de manter o sigilo e a privacidade. 

Ao conseguir um doador, o paciente e a família iniciam um processo misto de emoções: 

esperança e medo em relação ao futuro do tratamento. É muito difícil encontrar um doador não-

aparentado, e mesmo sendo encontrado, o sucesso do tratamento não está garantido. Um doador 

familiar oferece menos riscos de rejeição e reações da medula enxertada, por possuir maior 

compatibilidade no sistema HLA. Por isso, mesmo após a criança ter conseguido um doador no 

banco, a mãe nem sempre relaxa. A luta continua, uma vez que não se pode garantir a certeza 

do enxerto ser bem sucedido. Além disso, há sempre possibilidade de recaída da doença (no 

caso do câncer), e é muito complicado contar, novamente, com um doador não aparentado. 

Este tratamento mobiliza enormemente o psiquismo da família, que fica fragilizada e 

fragmentada. O psicólogo é convocado intensamente, tanto por familiares quanto pela equipe, 

para responder às “crises” que se apresentam. A diferença que o psicanalista pode oferecer neste 

espaço é o lugar por ele ocupado, o lugar daquele que não sabe, mas ao mesmo tempo conhece 

o funcionamento inconsciente. Os pais estão sofrendo constantes ameaças na vida de seu filho, 

“sua majestade o bebê”23. Veem seu próprio narcisismo ameaçado pela potencial perda de 

alguém que “foi parte de si”. Ao se referir à “sua majestade o bebê” Freud remete a uma criança 

perfeita, idealizada pelos pais como fonte de grande felicidade e investimento libidinal. Os pais 

projetam em seus filhos aquilo que, muitas vezes, não alcançaram para si próprios: “o amor dos 

pais, comovente e no fundo tão infantil, não é outra coisa senão o narcisismo dos pais renascido, 

que na sua transformação em amor objetal revela inconfundivelmente a sua natureza de 

outrora”24. Em outras palavras, os pais amam no filho traços narcísicos, amam a si mesmos 

neste outro, que é o bebê. 

Portanto, escolher por um tratamento que salve a vida deste pedaço de si mesmo é algo 

esperado desses pais, que psiquicamente investem suas fichas naquilo que projetam em seus 

                                                
23 Freud, S. (1914b) “Introdução ao narcisismo” in Sigmund Freud: obras completas, vol. 12. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010. 

24 Freud, S. “Introdução ao Narcisismo”, p. 37. 
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filhos. No entanto, as questões éticas da postura e da escolha familiar não cessam. 

Questionamos aqui, também, as indicações dos médicos. Um psicanalista fará justamente a 

interseção, a intermediação entre estes discursos, permitindo que o discurso latente do paciente 

possa vir à consciência e sua escolha seja a mais acertada possível para sua constituição 

subjetiva.  

Em “conversas de corredor” ouvimos a equipe condenar um médico que oriente a 

família a gerar um novo bebê. Especialmente quando a manipulação genética não era possível, 

orientar um casal a engravidar sem garantias de salvar o filho doente era bastante arriscado. Ao 

mesmo tempo, condenar esta prática era mais fácil: sabia-se dos riscos associados, de se ter um 

bebê não compatível em 75% dos casos. Com a possibilidade de garantir a compatibilidade do 

bebê por vir, surgem novas questões...   

 

1.4) Implicações de um novo bebê: sua majestade não é tão 

majestosa 

Ao ser concebida, uma criança já é inserida num mundo de linguagem, no qual ela é 

falada por sua família, investida psiquicamente de representações e significantes. Um bebê, 

mesmo quando não planejado, é escolhido. Ao decidir manter uma gestação, a mãe investe o 

bebê de representações, mesmo que ela opte por doá-lo após o nascimento. 

No caso da gestação por nós avaliada a partir do filme, isto é, do bebê concebido após 

manipulação genética, ele já é gerado com um objetivo: salvar sua irmã doente. A criança que 

estava por nascer, como tantas outras, estava inserida no desejo de mãe. Anna, a personagem 

do filme, é concebida perdida no narcisismo dessa mãe, que temia perder um pedaço de si – 

Kate, a criança doente. O que não fica claro para nós é se este novo bebê virá, também, se 

localizar como uma parte da mãe.  

Freud, ainda no texto sobre o narcisismo, menciona dois tipos de escolha amorosa: 

anaclítica e narcísica. A escolha narcísica remete a um amor voltado para si mesmo, e um dos 

exemplos é no caso de um filho: uma mãe concebe o filho como um pedaço de si mesma. Como 

ela poderia ter qualquer outra escolha que não o desejo de manter-se viva através de sua filha? 

Cabe a nós, enquanto psicanalistas, apenas convocá-lo a falar e elaborar acerca do lugar que 

esse novo bebê ocuparia na dinâmica familiar e em seu posicionamento de vida, assim como 

resgatar seu próprio narcisismo e situá-la em sua história de vida. Nosso papel é o de trazer à 

tona esse desejo e permitir uma escolha consciente referida ao material recalcado, implicando-
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se também nas consequências desta escolha. Supor um sujeito num feto em gestação permite 

situá-lo no futuro dessa família e planejar que lugar ele vai ocupar.  

Especificamente acerca desta mãe, partindo do referencial teórico da psicanálise, 

podemos nos questionar o que ela tanto temia na morte de Kate, uma vez que ela não era sua 

única filha. O que será que Kate possuía de tão valioso para Sara, a ponto de cegá-la para o 

próprio desejo desta filha? 

Essas mães, que como Sara buscam manter os filhos vivos a qualquer custo, não 

percebem que a marca que seus filhos deixarão em cada um, com sua história, os manterá vivos 

para sempre. Essa marca psíquica por eles inscrita não pode ser removida, e cada um irá utilizá-

la da forma que lhe for possível, independentemente do filho doente sobreviver. No entanto, os 

pais tendem a se apegar mesmo às mais ínfimas possibilidades de cura, sem muitas vezes pesar 

os benefícios ou malefícios que isto pode trazer à vida de seus filhos.  

No filme, a trama consiste justamente na posição subjetiva ocupada pela filha doente, já 

em idade adolescente. Ela reconhece o seu limite, tanto físico quanto psíquico e sua própria 

impossibilidade de prosseguir na luta (de sua mãe) pela vida. Ao fazer uma aliança com a irmã, 

consegue reposicionar toda a família para aceitar e sustentar seu desejo. A escolha de Kate era 

sustentada por seu desejo inconsciente e pela insuportabilidade de permanecer viva (física e 

psiquicamente). Sua escolha de não mais receber tratamentos contra o câncer baseava-se em 

seu próprio bem, mas também naquilo que avaliava ser melhor para sua família. Mas sua mãe 

não conseguia ouvi-la. 

A mãe desta família não conseguia se deparar com a possibilidade de deixar sua filha 

morrer, de autorizar que ela pudesse partir. A morte, conforme trabalha a psicanálise, remete à 

castração real, isto é, ao encontro com a falta mais primordial. Deparar-se com a morte gera 

angústia e medo, exigindo que ela seja simbolizada por aqueles que irão enfrentá-la. 

Pallottino25 nos convoca a refletir justamente sobre aquilo que as crianças reconhecem 

da própria morte. A autora se preocupou em reunir falas de crianças sobre o momento mais 

temido pelos adultos, o da morte, demonstrando justamente o recurso que as crianças possuem 

para reconhecê-la. A partir das falas infantis, ela articula teoricamente como podemos nos 

aproximar de crianças doentes, abordando este assunto abertamente, reconhecendo sujeitos do 

inconsciente que sabem sobre aquilo que lhes acomete.  

                                                
25 Pallottino, E. R. C. N. Discursos do Silêncio: crianças doentes falam sobre a dor. Dissertação (mestrado). 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2011. 
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O processo de Kate foi justamente, através de Anna, possibilitar que a mãe chegasse ao 

ponto de elaboração e aceitação da morte da filha. Por ser uma ficção, a família teve tempo de 

atravessar o luto por Kate enquanto ela estava viva, e autorizá-la a partir em paz. Nas situações 

de doenças graves e agudas, nem sempre a família consegue elaborar esta perda com 

antecedência – apesar do diagnóstico já remeter a um primeiro trabalho de luto. Por isso, muitas 

vezes será necessário oferecer um espaço de fala e escuta para estas famílias que perderam um 

filho. 

O que queremos ressaltar aqui é a importância de darmos voz às crianças e adolescentes, 

respeitando seus limites e escolhas, sem perdermos de vista que elas estão incluídas num 

contexto familiar. Apostar que esses jovens sabem daquilo que sofrem é um passo importante 

para que se tornem sujeitos, oferecendo também aos pais que reconheçam e legitimem as 

escolhas dos filhos, sem que isso traga malefícios a eles. Aqui, devemos incluir também as 

crianças que sofrem de câncer e estão recebendo cuidados paliativos mas os pais não querem 

suspender a quimioterapia. Cabe à equipe se impor, mas também ouvir essas crianças que 

sofrem. 

 

1.5) Os membros da equipe, a família e o paciente 

Enquanto membros de uma equipe de saúde, temos que estar preparados para lidar com 

todos os aspectos já abordados anteriormente, cada um cumprindo com sua atribuição. “Estar 

preparados” inclui reconhecer limitações e buscar outros saberes se necessário. O trabalho em 

equipe convoca um “decidir” compartilhado, onde cada um pode expressar seu “bem supremo”. 

Ao internar uma criança com câncer, devemos supor um sujeito operando ali, e oferecer 

informações a ela, incluindo-a no processo decisório. Informar sobre quais procedimentos serão 

feitos e sobre os possíveis efeitos do tratamento auxilia que ela seja mais participativa e também 

ofereça menos resistência, demonstrando menor temor frente aos procedimentos. 

Além disso, a equipe atenta para o que os pais relatam acerca de seus filhos. Por mais 

preparados e atentos que estejam os médicos e enfermeiros, são os pais que passam a maior 

parte do tempo acompanhando seus filhos, seja durante a internação ou, primordialmente, em 

casa.  

Cada membro da equipe deve buscar, no relato da família, informações importantes e 

relevantes para a sua prática. “É o manejo da transferência que distinguirá a posição do médico 
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da do analista”26. Saber disso implica, dentre outras coisas, posicionar-se frente a equipe 

reconhecendo os papéis. É importante, especialmente para o paciente, que o médico se 

posicione no lugar daquele que sabe, sendo depositário da confiança do paciente, que irá 

respeitar sua opinião e seguir o tratamento proposto. O psicanalista entra na equipe apontando 

para este lugar do não saber, da falta constituinte e manejando, também, como o médico encarna 

sua função. Por isso, esta posição se torna tão importante. 

Há famílias que reclamam de não serem “levadas a sério” na narrativa dos sintomas, e 

até mesmo de não serem competentes para observar alterações clínicas significativas. Desta 

forma, às vezes levam seus filhos ao hospital apostando numa alteração do quadro e são 

negligenciadas, ditas “alarmistas e exageradas”. Sua capacidade de observar os sintomas é 

questionada, e um exame confirmatório nem sempre é realizado.  

O que essas mães relatam é que, mesmo não sendo médicas, elas sabem sobre seus 

filhos. Não são médicas, não estão se preparando para ser, mas sabem observar que seus filhos, 

com quem convivem por muitas horas do dia devido à doença, dizer se não estão bem, ou que 

estão “diferentes”. Apesar do médico ocupar o lugar de um saber, ele não sabe tudo sobre aquele 

sujeito, até porque isto seria impossível para qualquer um. Há alguém que pode saber mais 

sobre alguns aspectos da criança, mesmo que não possa descrevê-los com linguagem técnica 

médica. Estes saberes podem ser somados, incluídos na ficha da criança como informações 

complementares sobre aquele sujeito. Saberes onde todos contribuem: médico, paciente, 

familiares e demais membros da equipe. O psicanalista pode ajudar no manejo da equipe para 

que ela reconheça que não pode saber tudo.  

Apesar de não estarem completamente saudáveis, as crianças se mostram bastante 

resilientes e com grande capacidade de recuperação, respondendo ao tratamento enquanto 

brincam, conversam, vivem. Justamente por esta característica, nem sempre é possível 

sabermos a gravidade de um caso, e por isso precisamos contar com todos os saberes. Neste 

espaço, o psicólogo é convocado justamente para interagir com a criança e fornecer à equipe 

material de avaliação psíquica. A ponte feita entre os sintomas da criança, o discurso dos pais 

e o psiquismo infantil, exposto também na brincadeira, é uma das fontes de informação da 

equipe. Da mesma forma, uma avaliação fisioterápica e nutricional também auxiliam que a 

equipe possa se instrumentalizar para oferecer aquilo que falta ao paciente. 

Muitas vezes, nesses momentos de confusão das falas, é importante que os membros da 

família possam se revezar para descansar e se ausentar um pouco do ambiente hospitalar. A 

                                                
26 Maurano, D. A transferência: uma viagem rumo ao continente negro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006. 
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mãe poderá, por exemplo, ser orientada a buscar ajuda do pai ou dos avós da criança, ou até 

mesmo de um vizinho mais próximo, como meio de ter algum descanso, mais uma vez físico e 

psíquico. A situação de internação compulsória à qual a mãe é submetida exige dela muita 

energia, que nem sempre está canalizada para acompanhar os processos médicos. Poder contar 

com uma rede de apoio auxilia que os mal-entendidos diminuam, uma vez que cada um da 

família estará descansado e distanciado do excesso emocional que a situação provoca. 

Estar imersa no ambiente hospitalar proporciona à mãe saber de todas as condutas feitas 

com seus filhos, acompanhar melhoras ou pioras. Mas também lhe traz grande estresse e 

responsabilidade. Além de ser a responsável por tomar quaisquer decisões, estando todo o 

tempo no hospital, ela acaba sofrendo também do confinamento e do cansaço proporcionados 

pela situação. Seu sono não é ideal, a cama não oferece conforto, as refeições são dentro do 

hospital e o banho tem hora marcada. 

Deve-se buscar um meio termo nas atitudes da equipe, e também da mãe. Sem 

desconsiderar os efeitos psíquicos por ela sofridos, devemos orientá-la sobre as condutas, 

incluí-la nas decisões e oferecer conforto dentro do possível. A ela, cabe confiar na equipe, 

acreditar que estão sendo tomadas decisões pela melhora de seu filho e saber que nem tudo é 

possível.  

 

1.6) A internação para a criança 

Ao ser diagnosticada com câncer, a criança é logo convocada a lidar com o choque 

familiar. Este diagnóstico traz medo, tristeza e grandes mudanças na vida da criança e da 

família. Ela logo é retirada de seu ambiente normal, de sua rotina, da escola e de seus 

brinquedos.  

Ao ser internada para um tratamento oncológico, alguns cuidados devem ser tomados 

inclusive a respeito dos próprios brinquedos da criança. Ao mesmo tempo em que já se sabe 

que levar objetos de uso pessoal, tentando manter um ambiente acolhedor e familiar, auxilia na 

recuperação, quando há um tratamento contra o câncer, nem sempre essas condutas são 

possíveis. Algumas quimioterapias, em especial as utilizadas para o transplante de medula 

óssea, têm como efeito a destruição de grande parte – ou completa – das células de defesa do 

organismo da criança, o que significa colocá-la em risco de contrair infecções no caso de 

contatos não planejados. Há grande cautela na autorização de visitas e no uso de brinquedos, 

que durante a internação não podem ser compartilhados com outras crianças. 
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A criança costuma ser internada num quarto individual e com direito a um 

acompanhante, que em geral é a mãe. Hoje em dia já houve grandes avanços e os centros de 

tratamento contra o câncer têm aceitado que haja acompanhantes masculinos, o que ajuda na 

adaptação familiar. Os horários de visita são restritos e a quantidade de pessoas autorizadas é 

limitada. Desta forma, a criança costuma ver apenas o pai (ou a mãe) neste intervalo. Seus 

amiguinhos e irmãos são proibidos de irem visitar, uma vez que a presença de crianças 

saudáveis no hospital é restrita a fim de evitar a contaminação do ambiente e das crianças – 

tanto paciente quanto visitante. Por isso, o convívio social do paciente fica bastante reduzido e 

o desenvolvimento das habilidades sociais contido.  

Um aspecto que tem sido de grande importância no desenvolvimento psíquico é a 

presença da classe hospitalar, a partir da qual a criança mantém seus estudos mesmo afastada 

da escola. Este recurso permite que ela não perca o ano na escola, e possa retornar à série 

adequada quando o tratamento for finalizado. 

Além de ficar restrita ao leito, como já vimos, ela é também submetida a todos os 

procedimentos, e só pode brincar com brinquedos novos (cuja embalagem foi higienizada) ou 

aprovados pela Comissão de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) após terem sido, 

também, higienizados.  

Sabemos desde Freud27 que o brincar é uma atividade fundamental na vida da criança, 

sendo parte da forma como se constitui psiquicamente e também de como elabora situações 

traumáticas. O brincar é a forma como a criança expressa aquilo que ainda não se inseriu na sua 

capacidade de verbalizar, sendo repetidas e simbolizadas com estes objetos as situações ainda 

não elaboradas. A psicanálise com crianças teve sua primeira apresentação com Freud, que 

orientou a análise do pequeno Hans28, conduzida pelo pai do garoto.  

Grandes avanços na teoria das pulsões se devem, também, às observações de crianças, 

neste caso específico, em relação ao neto de Freud, que o auxiliou na grande virada de 1920, 

com a postulação do novo dualismo pulsional e a descoberta da pulsão de morte. 

Após a morte do pai da psicanálise, duas seguidoras começaram a atuar na área, dando 

grande desenvolvimento à psicanálise com crianças: Anna Freud e Melanie Klein. As duas 

divergiam teoricamente e também na forma de orientação da prática clínica. No entanto, ambas 

as participações foram fundamentais para o que entendemos hoje como “psicanálise com 

                                                
27 Freud, S. (1920) “Além do Princípio do Prazer”, in Edição Standard das Obras psicológicas completas de S. 
Freud, v.XVIII, Rio de Janeiro: Imago, 1969. 
28 Freud, S. (1909) “Análise de uma fobia em um menino de cinco anos”, in Edição Standard das Obras 
psicológicas completas de S. Freud, v.X, Rio de Janeiro: Imago, 1969. 
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crianças”. Posteriormente, winnicottianos e lacanianos também dedicaram tempo de trabalho e 

estudo à análise infantil, fornecendo material para compreendermos a importância do brinquedo 

e como as crianças se constituem psiquicamente. 

No ambiente hospitalar, o brinquedo, além de usado no tratamento psicológico, também 

é utilizado como meio de aproximação de membros da equipe, como material de integração e 

até mesmo como forma de convidar a criança para a fisioterapia. Através de jogos e de 

determinados objetos, é possível que os membros da equipe consigam a colaboração da criança 

para realizar atividades fundamentais para sua melhora. 

Veremos melhor as particularidades da análise com crianças posteriormente, quando as 

vinhetas clínicas forem analisadas, bem como nas considerações teóricas acerca da ética e da 

técnica da psicanálise. 

 

1.7) Bioética 

Após analisarmos estes aspectos, situamos as questões relativas à vida e à morte de cada 

sujeito. Ter uma doença grave e crônica convoca o paciente e a família a refletirem sobre a 

morte e suas alternativas frente a situação. 

O campo de trabalho dos profissionais de saúde é repleto de conflitos morais quando 

observamos o cotidiano das situações enfrentadas. Os profissionais são convocados a responder 

de forma coerente e correta aos dilemas que se apresentam. “A cura não deve estar baseada 

somente na recuperação biológica, mas também no bem-estar e na qualidade de vida do 

paciente”29. Esses são aspectos a serem avaliados pela equipe ao decidir pela realização de 

determinado procedimento, conforme citamos acima. 

A bioética é a ciência que estuda a interseção entre biologia, medicina e filosofia. É um 

novo campo de estudo, que começou a surgir com o Holocausto (época da Segunda Guerra 

Mundial – 1945) e teve como enfoque o ponto de que a ciência não é mais importante do que o 

homem. A bioética é uma “ética aplicada (...) que visa ‘dar conta’ dos conflitos e controvérsias 

morais implicados pelas práticas no âmbito das Ciências da Vida e da Saúde”30. 

                                                
29 Teixeira, V.M.F. Consentindo riscos na esperança de cura: o processo de consentimento em sujeitos de 
pesquisa: crianças, adolescentes e suas famílias. 2005. 117 f. Dissertação (Mestrado) – Fundação Oswaldo Cruz. 
Rio de Janeiro, 2005. p. 7 
30 Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro [homepage na internet], disponível 
em http://www.cremerj.org.br/publicacoes/86.PDF, acessado em 01/07/2009. 
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Questões abordadas referentes à qualidade de vida estão sendo constantemente 

discutidas como modo de nortear as condutas da equipe de saúde. Reuniões com profissionais 

de diversas áreas ajudam o médico a dar um parecer mais elaborado e pautado nos diversos 

aspectos que a vida do paciente envolve. No entanto, ainda é o médico que assina um laudo 

diagnóstico ou autoriza que determinado tratamento tenha início ou seja interrompido. O poder 

a ele delegado ainda é muito grande, mas aos poucos tem se dissolvido nas discussões e decisões 

em equipe.  

Outra forma de auxiliar o médico a compartilhar as decisões é através do uso do “Termo 

de Consentimento Informado”, documento que deve ser assinado para que qualquer 

procedimento seja realizado. Teixeira31 vai abordar a questão do “Termo de Consentimento” 

em pesquisas a partir do viés do conceito de autonomia do paciente. Este conceito refere-se à 

ideia de que aquilo que uma pessoa faz com sua vida pertence a ela mesma. A autora ressalta 

que o ser humano não nasce autônomo, mas torna-se autônomo a partir de inúmeras variáveis: 

biológicas, psicológicas, sociais. Assim, na prática de saúde, cabe ao profissional respeitar o 

paciente (nas esferas psicológicas, biológicas e sociais) pedindo a ele seu consentimento para 

realizar determinados procedimentos, exames, tratamentos. Justamente por não nascer 

autônomo, mas sim desamparado, há um outro que se responsabiliza pelo sujeito. 

O cuidado em respeitar a autonomia reside em legitimar a escolha do paciente sem que 

isso torne a prática médica maleficente. Há um limite no exercício da autonomia, que deve ser 

respeitado dentro das normas médicas e sociais. Assim, o médico é constantemente convocado 

a pensar sua prática e escolhas num determinado conjunto de ações. A bioética irá auxiliá-lo a 

tomar esta decisão da forma mais adequada possível, sem prejudicar a si mesmo ou a seu 

paciente. Um aspecto fundamental que a psicanálise preza é a do tempo psíquico do sujeito para 

lidar com a situação imposta. Moretto lembra que “aceitar juridicamente não é a mesma coisa 

que decidir do ponto de vista psíquico”32, e por isso, mesmo com o documento assinado o 

trabalho psicológico deve continuar, a fim de oferecer ao paciente a oportunidade de elaborar e 

aceitar, também psiquicamente, o procedimento. Esta ressalva se reforça especialmente no caso 

de pacientes menores de idade, uma vez que cabe ao responsável ler e assinar o documento, se 

colocando no lugar daquele que decide sobre o corpo de um outro. Às vezes, o responsável nem 

mesmo conta ao filho o que o documento dizia, na tentativa de poupar o filho de algo – “algo” 

este que se incidirá sobre o corpo dele, e com o qual ele terá que lidar sem a possibilidade de 

                                                
31 Teixeira, V.M.F. op. cit. 
32 Moretto, M.L.T. O psicanalista num programa de transplante de fígado: a experiência do “outro em si”. 
Tese (doutorado). Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 2006. 
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antecipar, mesmo que por meio de palavras. Por mais que haja um desencontro entre o que o 

documento relata e o que o paciente sente, poder falar daquilo que imagina já auxilia o paciente 

a elaborar sobre o desconhecido sobre o qual ele se responsabilizou. 

O poder, antes delegado exclusivamente ao médico juntamente com uma destituição do 

saber por parte do paciente e de seus familiares, têm se combinado, de forma que cada lado 

acrescenta informações ao caso, auxiliando uma melhor conduta do tratamento pela troca de 

saberes. A decisão de encaminhar um paciente para cuidados paliativos, por exemplo, é 

construída em conjunto, e muitas vezes conta com a participação da família, que já sabe da 

gravidade do caso33. Ainda assim, o furo inscrito pela possibilidade de morte é avassalador e 

requer muitas estratégias de elaboração, tanto pelos familiares quanto pelos membros da equipe. 

 A busca pelo tal objeto da completude é inacabável, com uma tentativa constante de 

fazê-lo existir. Cria-se um espaço de ilusão, no qual seria possível satisfazer o desejo 

(inconsciente), um ciclo de eterna repetição, de tamponar uma falta que acompanha o sujeito. 

Não é apenas a mãe de uma criança que nos traz esse pensamento, mas nela vemos 

concretamente todo o trabalho da psicanálise: uma mãe angustiada por se deparar com o furo 

maior, inominável, aquele que nos silencia mais profundamente – a morte. Não a própria morte, 

mas talvez aquela que seja ainda mais assustadora: a de um filho.  

 No hospital, somos convocados a repensar o enquadre que Freud propôs para a clínica. 

Kehl34 relembra que o funcionamento inconsciente não muda. Todo o resto, qualquer enquadre 

pode ser modificado35. Desta forma, podemos nos inserir numa instituição e produzir o trabalho 

lá dentro. A relação equipe-paciente/família deve se construir sobre os preceitos da relação 

transferencial e contra-transferencial, nas formas de relação que se constituem para o trabalho 

ser construído. No hospital, não há como nos desvincularmos dos outros membros da equipe, 

em especial o médico. Ele ainda é a grande estrela do espetáculo, e sem ele não haveria função 

para o resto da equipe. Mas sem os outros membros da equipe, seu trabalho seria inviabilizado. 

Devemos sempre lembrar a importância de cada profissional individualmente, mas também a 

relevância da interação entre todos. As alterações psíquicas podem ser percebidas e relatadas 

por qualquer profissional que acompanhe de perto aquele paciente. Assim como uma paralisia, 

uma dificuldade de dormir, a falta de comer ou uma nova marca no corpo. No entanto, cada um 

                                                
33 No último capítulo será analisado um caso clínico, de um paciente de 11 anos em acompanhamento de cuidados 
paliativos. Com ele, poderemos desenvolver com melhor embasamento teórico a importância do acompanhamento 
psicanalítico e as questões da transferência e da participação familiar. 
34 Kehl, M.R. Sobre Ética e Psicanálise. São Paulo: Companhia das Letras, 2007 
35 No terceiro capítulo, vamos nos ater à técnica da psicanálise, retomando quais as regras de seu funcionamento 
(associação livre por parte do paciente e atenção flutuante por parte do analista), quais os manejos passíveis de 
alteração e o que determina uma conduta ética do psicanalista. 
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será convocado a responder de seu lugar de formação. Ser ético inclui saber reconhecer suas 

limitações e dificuldades, encaminhando o caso quando não conseguir mais conduzi-lo, ou 

quando esbarrar em alguma barreira particular. 

 Inclui também manter-se sempre em dia com a teoria que fundamenta e dá sentido à 

prática, nunca se esquecendo da possibilidade de proporcionar a novidade. Somente 

conhecendo os pressupostos teóricos torna-se possível construir uma teoria, refutar ou 

acrescentar algo de diferente.  

 Ser ético inclui estar disponível para escutar, mesmo quando o outro silencia. Saber 

escutar o que o médico demanda para além daquilo que verbaliza. Isso não significa interpretar 

uma fala quando não temos mecanismos, embasamento e nem mesmo setting para tal. Escutar 

o que a equipe demanda é, também, reconhecer as limitações próprias e de cada um de seus 

membros, poder dividir responsabilidades e poder falar em nome da equipe e não como sujeito 

singular. Ao nos procurar, o médico convoca uma resposta. Fala-se sempre a um outro que 

possa nos escutar, assim como silencia-se a um outro – sempre com um endereçamento a quem 

fala. 
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Capítulo 2.   A ÉTICA NA FILOSOFIA 
“Idéias de liberdade, responsabilidade, dever, 
obrigação”36. 

 
 A questão da ética tem apresentado inúmeros desdobramentos com os avanços da 

civilização. Este significante tem sido amplamente difundido e aplicado em diversos contextos, 

sendo atribuídos a ele diversos significados, variando conforme o campo de aplicação. Como 

ponto de partida para compreensão deste conceito, podemos partir da definição proposta pelo 

dicionário da língua portuguesa, uma vez que quando em dúvida é a ela que um sujeito irá 

recorrer inicialmente:  

“parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, 
distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano, refletindo 
especificamente a respeito da essência das normas, valores, prescrições e exortações 
presentes em qualquer realidade social; conjunto de regras e preceitos de ordem 
valorativa e moral de um indivíduo, de um grupo social ou de uma sociedade”37.   

Esta definição nos remete a um conceito amplo, de um termo que pode se aplicar tanto 

ao individual quanto ao coletivo. Ele tem sua origem na filosofia, mostrando que este é um 

ponto importante para se partir na pesquisa. Ética é algo ligado a um indivíduo ou grupo de 

pessoas, e por isso varia conforme as sociedades e grupos instituídos, em suas relações culturais 

e crenças. Assim, o que vale para um grupo como valor ético, pode não valer para outro, e 

vemos isso muito presente nas diferentes culturas. A tolerância da população com relação aos 

acontecimentos e às diferenças é que determina se uma conduta é ou não ética. 

Segundo Chauí, ética pode ser definida como: “estudo dos valores morais (as virtudes), 

da relação entre vontade e paixão, vontade e razão; finalidades e valores da ação moral; ideias 

de liberdade, responsabilidade, dever, obrigação, etc.”38. Esta definição já amplia bastante o 

campo de abordagem, uma vez que inclui aquilo que foi utilizado como referência por 

diferentes filósofos ao longo da história. Ao explanar o que é uma “atitude filosófica”, Chauí 

nos aproxima daquilo que utilizamos como método de trabalho também na pesquisa 

psicanalítica: avaliar o ponto de vista de quem estuda, de quem fala, referindo-se sempre à 

capacidade de pensar e de falar do sujeito que enuncia a questão. 

 Um valor ético pode ou não estar relacionado a um valor legal. Atualmente, antes de um 

valor ser regulado pela lei, ele é avaliado socialmente e as condutas em torno dele são 

                                                
36 Chauí, M. Convite à Filosofia, 6ed. São Paulo: Ática, 1995. p. 55 
37 Houaiss, Dicionário da Língua Portuguesa, 2001. 
38 Chauí, M. “Convite...”. p. 55 
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relacionadas a aspectos aceitos pelo grupo social. Vimos como exemplo39 a manipulação 

genética de embriões com a finalidade de salvar a vida de seus irmãos. Ainda não há lei que 

regulamente esta prática, uma vez que até pouco tempo ela era impensável devido à sua 

impossibilidade de realização. Por isso, é importante entendermos como o conceito de ética foi 

estudado e desenvolvido, para partir dele e situar sua aplicação e orientação sobre condutas. 

 Para que uma atitude seja ética, ela deve levar em conta que existem sujeitos em ação. 

Isto significa dizer que não deve haver violência no trato entre os sujeitos: “os valores éticos se 

oferecem, portanto, como expressão e garantia de nossa condição de sujeitos, proibindo 

moralmente que nos transformem em coisa usada e manipulada por outros.”40. Desta forma, ela 

define que o sujeito ético ou moral só existe se preencher as condições abaixo listadas: 

 “ser consciente de si e dos outros, isto é, ser capaz de reflexão e de reconhecer a 

existência dos outros como sujeitos éticos iguais a ele; 

 Ser dotado de vontade, isto é, de capacidade para controlar e orientar desejos, impulsos, 

tendências, sentimentos (para que estejam em conformidade com a consciência) e de 

capacidade para deliberar e decidir entre várias alternativas possíveis; 

 Ser responsável, isto é, reconhecer-se como autor da ação, avaliar os efeitos e 

consequências dela sobre si e sobre os outros, assumi-la bem como às suas 

consequências, respondendo por elas; 

 Ser livre, isto é, ser capaz de oferecer-se como causa interna de seus sentimentos, atitude 

e ações, por não estar submetido a poderes externos que o forcem e o constranjam a 

sentir, a querer e a fazer alguma coisa. A liberdade não é tanto o poder para escolher 

entre vários possíveis, mas o poder para auto-determinar-se, dando a si mesmo as regras 

de conduta.”41. 

A partir daí, podemos entender como a ética foi constituída e se apresentou como 

norteador das condutas humanas. Para aprofundar esta pesquisa, partimos da coleção “Great 

Books of the Western World”42, onde pudemos localizar o verbete “ethics” e junto a ele 

aqueles que mantêm direta referência. Assim, foram escolhidos os seguintes termos: desejo, 

dever, bem e mal/ bom e mau, justiça, felicidade, julgamento.  

                                                
39 No primeiro capítulo, analisamos o caso de uma família que, para salvar a filha com câncer, submete-se a um 
tratamento de fertilização in-vitro de um embrião previamente gerado geneticamente, garantindo assim sua 
compatibilidade genética com a filha doente. 
40 Chauí, M. Convite..., p. 337. 
41 Chauí, M. Convite..., p. 338. 
42 Adler, M.J., Gorman, W. The Great Ideas: a syntopicon of The Great Books of the Western World”. Vol. 1. 

Willian Bentorn, Publisher. Encyclopaedia Britannica, Inc, 1952. 
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Devemos lembrar que esta relação da ética com o senso moral vem desde o surgimento 

da mesma, quando o dever, o bom e o mau eram os norteadores das ações dos homens em 

sociedade. Veremos, com Aristóteles, que sua ética visava justamente a formar um homem 

bom, característica avaliada em seus atos. Portanto, ser ético é uma escolha consciente do 

sujeito, que opta por agir de determinada maneira. Com Mezan, vamos destacar que “o que 

distingue a moral da ética é que, embora ambas se ordenem por referência a princípios, os 

da moral são dados pelos códigos sociais, enquanto os da ética precisam ser determinados 

pelo sujeito que em seguida a eles se curvará”43, destacando que a ética é um aspecto de 

cada sujeito, uma escolha individual.  

 

2.1) Significantes do mundo ocidental 

 A partir da leitura e seleção dos verbetes relacionados à ética na coleção “Great Books 

of the Western World”, pudemos localizar como cada um deles se situa na construção do 

conceito e como foram apresentados, especialmente no que tange os significados atribuídos a 

cada tempo.  A leitura nos remeteu à construção de um quadro geral destes termos, a fim de 

realçar pontos comuns para a construção do significado de ética.  

 Os termos serão apresentados de acordo com a necessidade e relevância deles, podendo 

ser intercalados conforme a aproximação entre eles. Eles são explicados conforme aquilo que 

cada autor considerado compreende, aproximando ou não os conceitos entre as diferentes 

abordagens. 

Desejo (desire) foi o primeiro significante escolhido para análise dentre aqueles que 

descrevem o que é ética. Para Darwin, Mill, James e Freud ele significa a causa do 

comportamento animal e humano, relacionando-se também com as teorias do instinto e emoção, 

libido e amor, motivação e propósito. Para muitos filósofos “desejo” é utilizado de forma 

similar ao “apetite”, incluindo além de humanos e animais também as plantas. Além disso, o 

desejo também está relacionado a aspectos inatos, além se vincular a um propósito e a uma 

forma, segundo Aristóteles44.  

“Eros e telos – desejo e finalidade – são conceitos complementares, cada um 
implicando o outro enquanto princípios da física, isto é, como fatores que operam 
conjuntamente em toda a natureza, na ordem do acaso. O telos de cada coisa é a 
perfeição que satisfaz a tendência da sua própria natureza. Que a natureza não faz 

                                                
43 Mezan, R. (1994) “O psicanalista como sujeito moral” in Tempo de Muda: ensaios de psicanálise. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998. 
44 Adler, M.J., Gorman, W. op cit, p. 323-324. 
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nada em vão significa simplesmente que o desejo natural – necessidade ou apetite – 
existe sem a possibilidade de realização”45. 

Esta afirmativa nos remete a muitos conceitos psicanalíticos a serem mais adiante 

explorados neste trabalho. No entanto, pensar que um desejo natural existe sem a possibilidade 

de realização encontra-se num dos fundamentos daquilo que será estudado pela psicanálise 

acerca do funcionamento subjetivo de cada um. Ao escrever o “Projeto para uma Psicologia 

Científica”46, Freud propôs a experiência de satisfação como a primeira experiência de perda 

do bebê com sua mãe. Nela, o bebê vai experimentar o prazer da primeira mamada, prazer este 

que ele buscará para sempre repetir. A partir da impossibilidade de repeti-la, o bebê vai 

inaugurar em seu psiquismo a experiência de uma falta e, consequentemente, o desejo de 

tamponar esta falta. Mesmo para sempre impossibilitado de ser satisfeito, é este desejo que 

inaugura seu psiquismo47.  

O desejo, segundo o “Great books...” está atrelado a uma imperfeição, não sendo um 

atributo presente em Deus.  O desejo sempre implica uma falta ou privação, um estado que deve 

ser modificado. O que Deus sente é o amor, que quando é um amor correspondido detesta 

mudanças. 

“Desejamos algo porque é bom, ou chamamos de bom alguma coisa que desejamos?”48. 

Esta questão está entrelaçada com outros aspectos importantes, como em “bom e mau” (good 

and evil). Ao pensar que desejamos algo, temos que nos remeter àquilo que fará um bem ou um 

mal – seja a nós mesmos ou aos outros. Ao mesmo tempo, este recorte nos ajuda a pensar que 

relativizar a posição desejante, especialmente quando consideramos o desejo de algo específico, 

nos convoca a pensar na ética de nossas escolhas. Além de não sabermos o que desejamos, 

pesar o que é bom ou mau em relação àquele que provoca e àquele que recebe a ação também 

tem grande peso na posição ética adotada. Na situação estudada, em que pais decidem por seus 

filhos aspectos importantes sobre a doença, o tratamento e a vida da criança, é importante 

                                                
45Adler, M.J., Gorman, W. op cit, p. 324.  Grifos no original, com tradução livre da autora. No original, lê-se: 
“Eros and telos – desire and end – are complementary concepts, each implying the other as principles of physics, 
i.e, as factors operating together throughout nature in the order of chance. The telos of each thing is the perfection 
which satisfies the tendency of its nature. That nature does nothing in vain means simply that natural desire – need 
or appetite – exists without the possibility of fulfillment.” 
46 Freud, S. “Projeto Para uma Psicologia Científica” (1895) In: Edição Standard das Obras psicológicas 
completas de S. Freud, v.I, Rio de Janeiro: Imago, 1969.  
47 Um aspecto fundamental acerca do desejo psicanalítico refere-se à diferença que este apresenta frente a 
necessidade. Como o texto que estamos aqui analisando faz um apanhado geral do termo desejo em diferentes 
contextos, abordando fundamentalmente os textos filosóficos, temos que aqui fazer esta distinção. Ao falar da 
pulsão, Freud falava de uma força atuante no sujeito humano que não é encontrada em nenhum outro ser vivo – 
animal ou vegetal. A pulsão, diferentemente do instinto, atua de forma particular em cada um e tem a ver com as 
forças atuantes e com aquilo que satisfaz uma energia do sujeito. A pulsão tem a ver com a libido, com uma energia 
psíquica constante, que não cessa de demandar e obter (mesmo que parcialmente) satisfação. 
48 Adler, M.J., Gorman, W. op cit. 
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lembrar que o bom e o mau são relativos, que o desejo de quem escolhe não é o mesmo daquele 

que será submetido à ação, assim como o desejo dos pais não é o mesmo que o dos filhos (tanto 

o doente quanto aquele gerado na tentativa de salvar o irmão). 

Ao abordar a teoria freudiana do desejo, o autor aproxima esta teoria à filosofia de 

Espinosa e Aristóteles quando afirma que os desejos humanos devem ser contidos a fim de se 

conviver em sociedade: enquanto Freud chama de conflito entre “princípio do prazer e princípio 

de realidade”, Aristóteles e Espinosa tratam do conflito entre razão e paixão. Os apetites, para 

estes autores, não são considerados maus. O que pode atrapalhar na inserção de um sujeito na 

sociedade é mantê-los indisciplinados e incontrolados. Este aspecto é muito importante para 

podermos compreender a ética, especialmente no sentido psicanalítico. Uma vez que ela se 

refere ao desejo humano, àquilo de mais particular do sujeito humano, poder agir de acordo 

com o seu desejo corresponde, na orientação lacaniana, a um desejo ético.  

Agir de acordo com o seu desejo pode aproximar-se de agir de acordo com um dever 

(duty) que também propõe uma relação com a ética. Para Locke, um homem é honesto, justo e 

virtuoso quando realiza um dever, mesmo sem que haja uma regulação da lei. Vale ressaltar 

que o que é entendido como “virtude” para cada autor abordado pode variar. Para Aristóteles, 

a virtude é sempre a justiça, e é a partir dela que os homens serão avaliados. Platão inclui, além 

da justiça, a temperança, a coragem e a sabedoria como características de um homem virtuoso. 

Por isso, saber quais os deveres de um homem orienta justamente a escolha de suas ações, e 

portanto o cumprimento de um ato ético – sem que os desejos sejam questionados.  

São Tomás de Aquino separa dever e moralidade, não havendo equivalência entre senso 

de dever e senso de moralidade. Já Kant inclui uma variável importantíssima na consideração 

do dever: o aspecto privado (ética) deve ser avaliado separadamente do aspecto público 

(jurisprudência). Assim, o dever adquire um aspecto distinto conforme a posição em que é 

tomado. Vamos analisar posteriormente estes aspectos e como o imperativo categórico 

determina este funcionamento na decisão de um dever. A partir da não distinção entre 

moralidade pública e privada, considerando que um dever deve seguir aquilo que a consciência 

do sujeito determina, Kant inclui que a noção de dever de cada indivíduo não inclui os sensos 

de justiça ou outras virtudes, que se tornam irrelevantes para a consciência. Cada sujeito irá 

atuar, eticamente, de acordo com aquilo que avaliar em casa situação dentro das virtudes, 

morais e leis necessárias.  

Ressaltamos que há uma distinção entre uma ética da felicidade e uma ética do dever. 

Aristóteles trata desta questão quando afirma que o homem virtuoso age com justiça (justice), 

e não de acordo com o que lhe proporciona prazer ou felicidade. Para ele, o homem feliz é 
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aquele que consegue satisfazer seus desejos alcançando o bem nas relações. Não existe um 

dever por si só na ética aristotélica, uma vez que ele é apenas um aspecto do senso de justiça. 

Kant ressalta que a felicidade (happiness) não é um dever. Ela pode, sim, ser 

considerada um bem a ser alcançado. No entanto, o homem não age com o dever de ser feliz. 

Mezan considera que Kant foi o filósofo responsável por formular uma ética diferente daquela 

que vinha sendo seguida até então, retirando o “bem supremo” do lugar de princípio norteador49. 

Podemos perceber, através da evolução dos discursos filosóficos, que há uma separação 

entre dever e desejo, como se para alcançar um deles tivéssemos que abdicar do outro. Como, 

então, seria possível chegar a um estado de conformação em que ambos se convergem? Freud 

dedica bastante trabalho de sua obra às exigências que a vida em sociedade impõe ao 

funcionamento pulsional, a partir da qual viver de acordo com tais exigências e conciliar estes 

dois âmbitos é justamente o foco de trabalho da psicanálise. O conflito, que era resolvido pela 

via da tragédia, é abordado como resolvido pela via do sintoma na psicanálise. A tentativa 

lacaniana é a de aproximar esses dois mundos, ressaltando que o conflito psíquico tem bastante 

influência do trágico – aspecto este já percebido por Freud, ao basear sua teoria no mito de 

Édipo, uma das mais famosas tragédias. 

Outro norteador ético importante no desenvolvimento filosófico é acerca da busca pela 

felicidade. Para Kant não é possível definir a priori o que faz um sujeito feliz, tendo em vista 

que qualquer situação poderá lhe proporcionar tal sentimento, variando conforme cada um 

experiencia a situação e o que significa felicidade. O desejo e o dever funcionarão como aliados 

na obtenção da felicidade, situando assim uma posição ética a ser assumida por cada sujeito. 

Kant diferencia a felicidade de uma lei moral, tendo a primeira um funcionamento hipotético, 

enquanto segunda trabalha conforme o imperativo categórico. Para ele, a lei moral orienta o 

desempenho do dever incondicionalmente, sendo a felicidade uma consequência e não uma 

finalidade a ser atingida através da conduta moral.  

Apesar da posição kantiana, não podemos deixar de ressaltar que a busca pela felicidade 

determina, para muitos autores, uma atuação ética. A discussão mais primordial é acerca da 

felicidade ser o bem maior que todos os homens buscam. A partir dos filósofos que a 

consideram o bem maior, é preciso situar se aquilo que faz um homem feliz é o mesmo para 

todos. Em Freud, veremos que o homem feliz é aquele que consegue lidar com seus conflitos 

pulsionais, de modo a seguir com sua vida de maneira ajustada ao ambiente. Isto implica no 

                                                
49 Mezan, R. (1994) “O psicanalista como sujeito moral” in Tempo de Muda: ensaios de psicanálise. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998. 
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homem solucionar seus conflitos entre as exigências da civilização e as exigências da pulsão de 

maneira satisfatória, tendo no sintoma sua forma de expressão. Quando o sujeito não sofre 

conscientemente desta conciliação, encontra-se ajustado à vida em sociedade e às exigências 

das duas instâncias. A partir do processo analítico é possível ao sujeito encontrar uma forma de 

conciliar este conflito que não o coloque em sofrimento, obtendo assim uma satisfação mais 

próxima do ideal possível. 

A felicidade pode também estar associada à possessão de um bem, seja ele saúde, 

riquezas, poder ou prazer, sabedoria, honra, virtude. Atrelar estes aspectos inclui, também um 

processo de julgamento por parte do sujeito em questão. Para Kant, o julgamento é uma 

faculdade mental da cognição (assim como compreensão e razão).  

Qualquer julgamento passa pela ideia de que os atos realizados devem ser justos, 

incluindo por isso a justiça como um atributo ético. Em Aristóteles temos clareza desta 

aplicação quando ele propõe que os homens devem agir pensando nas implicações que seu ato 

terá sobre os outros homens, e não apenas nas consequências para si próprio, sendo a justa-

medida a forma de atuação ideal de cada um. 

Por isso, para definirmos algo como bom ou mau, temos que ter como referência aquilo 

que foi estabelecido pela sociedade e seus membros, a partir daí podendo julgar e avaliar as 

condutas e decisões. Uma postura ética vai variar conforme a escolha do sujeito sobre seguir o 

bem, o prazer (felicidade) ou o dever. Por isso, definir “A” ética torna-se um trabalho 

potencialmente impossível, variando conforme o que cada um considera um bem supremo. Para 

entendermos melhor este conceito, precisamos então analisar aquilo que cada autor propõe 

como postura ética, como norteador de uma conduta que será aceita socialmente – ou 

individualmente, como veremos com a ética psicanalítica. 

Escolhemos três autores, cujas teorias filosóficas têm relação com a psicanálise, linha 

teórica que norteia o trabalho clínico aqui proposto. O primeiro a ser abordado será Aristóteles, 

seguido por Espinosa e Kant. As análise contarão desde já com algumas articulações com a 

teoria psicanalítica. 

 

2.2) Ética é felicidade: Aristóteles e a justa-medida 

“Ética a Nicômaco” é o livro que inaugura o uso da palavra “ética” no sentido em que 

usamos até hoje, “como um estudo sistemático sobre as normas e os princípios que regem a 
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ação humana e com base nos quais essa ação é avaliada em relação a seus fins”50. A partir dele, 

a discussão acerca da ética na filosofia foi orientada para novas linhas de discussão, até hoje 

usadas como parâmetro. 

Aristóteles traça um percurso que orienta para a felicidade (eudaimonia), tida como a 

finalidade, o bem maior a ser buscado por todos os homens. “Na concepção aristotélica a 

felicidade está relacionada à realização humana e ao sucesso naquilo que se pretende obter, o 

que só se dá se aquilo que se faz é bem-feito, ou seja, corresponde à excelência humana e 

depende de uma virtude (Aretê) ou qualidade de caráter que torna possível essa realização”51. 

Um aspecto importante no constructo aristotélico é afirmar que a virtude pode ser 

ensinada como um hábito (ethos, raiz da palavra ética, segundo Marcondes52) e deve ser 

praticada, exercida efetivamente para que os homens se tornem virtuosos. Para Aristóteles a 

virtude não vem do corpo, mas da alma. 

Como uma virtude que pode (e deve) ser aprendida e praticada, a ética aristotélica 

assume uma posição de racionalidade, na qual o sujeito deve estar sempre consciente de seus 

atos e escolhas, agindo de acordo com elas. Apesar de Aristóteles reconhecer que existe uma 

parte não acessível e não racional que influencia na forma do homem agir, ele não vai explorá-

la em sua filosofia: “...devemos admitir que também na alma existe qualquer coisa contrária ao 

princípio racional, qualquer coisa que lhe resiste e se opõe a ele.”53. Veremos o quanto este 

aspecto diverge da proposta freudiana, que ao postular o inconsciente, tirou o sujeito do centro 

da razão, afirmando que há um outro que nos governa e optando, assim, por explorar justamente 

este outro lado. No entanto, apesar da opção por não explorar este “elemento irracional”, 

Aristóteles o localiza e nos convoca a lembrar de tal aspecto em nossa consideração. 

A virtude é aquilo que os homens bons devem alcançar para chegar à felicidade. Para 

Aristóteles, a virtude deve ser ensinada e exercida, de modo que o cidadão se torna virtuoso à 

medida em que pratica o bem. Desta forma, o caráter de um homem será avaliado conforme os 

atos por ele praticados. Como sabemos, há atos que geram prazer e outros que geram dor, e o 

homem virtuoso é aquele que sabe a “justa-medida” entre deleitar-se e sofrer na medida certa, 

uma vez que “não é fácil ser bom, pois em todas as coisas é difícil encontrar o meio termo”54. 

                                                
50 Marcondes, D. Textos básicos de ética: de Platão a Foucault. 4ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2009. p. 

38.  
51 Marcondes, D. op cit, p. 38. 
52 Marcondes, D. op cit, p. 40. 
53 Aristóteles.  Ética a Nicômaco. Tradução de Leonel Vallandro e Gerd Bornheim. In: Os 
Pensadores, 4ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 24. 
54 Aristóteles.  op. cit, p. 37. 
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Assim, a tendência para uma atuação ética é tentar inclinar-se de modo a oscilar entre os dois 

extremos, de forma a não exagerar para nenhum deles.  

Chegar ao meio-termo, acertar a justa-medida em cada ação não é tarefa fácil, e 

Aristóteles acena para a atenção que devemos ter, especialmente quando obtemos prazer na 

situação. Evitar o sofrimento é o que todo homem busca, mas caminhar em direção ao prazer 

sem avaliá-lo é um risco que se corre para se distanciar de uma postura ética. Afinal, “mais 

difícil é enfrentar o que é doloroso do que abster-se do que é agradável”55. 

Aristóteles mostra-se muito cuidadoso ao avaliar as ações dos homens, tendo extrema 

minúcia ao descrever como cada ato deve ser avaliado. Ele distingue as ações voluntárias das 

involuntárias e das mistas. As ações voluntárias são aquelas decorrentes de uma escolha do 

sujeito, que podem ser praticadas por todos, enquanto as involuntárias ocorrem sob a força de 

uma compulsão ou por ignorância. Já as ações mistas são voluntárias, mas sua escolha é 

determinada por uma situação extrema. Desta forma, há ações que devem ser perdoadas. Para 

o filósofo, uma escolha se distingue de uma opinião, uma vez que podemos escolher atuar de 

uma forma distinta daquela de nossa opinião, e é a ação que qualifica um homem virtuoso ou 

não. 

Outro aspecto importante abordado por ele é o do desejo (oréxis). Apesar de sua 

abordagem ser sucinta, este é um conceito que tem extrema relação com a ética psicanalítica e 

por isso optamos por ressaltar aqui a posição de Aristóteles. O desejo tem a ver com o fim, 

enquanto as escolhas se relacionam com aquilo que podemos realizar. Para o filósofo, podemos 

desejar coisas impossíveis, mas não podemos escolher por coisas inalcançáveis. Vamos 

explorar mais detalhadamente como o desejo se articula na psicanálise, mas podemos adiantar 

que este conceito está estreitamente relacionado a aspectos inconscientes da constituição 

psíquica de cada sujeito. O desejo, na psicanálise, se articula àquilo de mais profundo do sujeito, 

sendo parte daquilo que funda um sujeito.  

Apesar da ética psicanalítica não se voltar para uma descrição da justiça, os aspectos 

éticos em outros campos são bastante balizados por este conceito. Não foi à toa que o termo 

“justiça” foi abordado como correlato à ética, e isto não escapou a Aristóteles. Para ele, assim 

como todos os outros aspectos de sua ética, a justiça também é avaliada naquilo que se refere 

ao agir. “Chamamos justiça aqueles atos que tendem a produzir e a preservar, para a sociedade 

política, a felicidade e os elementos que a compõem. (...) ‘na justiça estão compreendidas todas 

                                                
55 Aristóteles.  op. cit, p. 54. 
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as virtudes.’ (Teóginis 174, apud Aristóteles) E ela é a virtude completa no pleno sentido do 

termo, por ser o exercício atual da virtude completa”56. 

A justiça é considerada a virtude completa pois ela visa um bem produzido a um outro. 

Sua prática leva a produção de algo que é vantajoso para outro sujeito humano. Ao contrário, 

atos injustos têm alguma espécie de maldade, relacionando-se a um homem tirar proveito de 

uma situação.  

Não existe justiça incondicional, e o juiz deve sempre buscar o meio-termo quando 

convocado a julgar uma situação. Desta forma, ao propor um conceito como o de bioética, 

estamos buscando também algo que seja justo de se produzir numa sociedade. Somos, então, 

convocados a pensar como agir no caso de uma manipulação genética com fins curativos de 

uma criança doente57 ou quando interromper um tratamento com fins curativos. A ética 

aristotélica nos convoca a buscar uma justa-medida, um meio termo. Mas qual seria este meio 

termo numa relação tão marcada pela subjetividade e pelas inscrições inconscientes? 

Poderemos retomar estas questões em nossas considerações finais, quando tivermos maior 

compreensão da proposta psicanalítica acerca do funcionamento inconsciente.  

Além disso, os avanços técnico-científicos caminham numa velocidade que a sociedade 

e as leis não acompanham, exigindo que as ações que serão tomadas sejam deliberadas antes 

mesmo de serem plenamente avaliadas. Ao contrário do que propôs Aristóteles, ao afirmar que 

“ninguém delibera sobre coisas que não podem ser de outro modo, nem sobre as que lhe é 

impossível fazer”58, nossa sociedade vive num tempo em que é necessário nos antecipar às 

possibilidades da ciência. Assim, ao articular o conceito de justiça ao de ética nos torna possível 

articular e nos precipitar sobre como orientar as condutas eticamente. 

Quinet59 ressalta que a ética aristotélica, na qual justa medida é o que permite ao homem 

alcançar o “Bem Supremo”, é justamente aquilo que Freud definiu como artifício do sujeito 

para manter-se a uma certa distância do seu Bem através princípio do prazer. Quinet retoma 

Lacan, em seu seminário sobre a “Ética”, onde Lacan aproxima o Bem do sujeito à Coisa 

freudiana60, afirmando que ao mesmo tempo em que o sujeito busca a Coisa, ele também tende 

                                                
56 Aristóteles.  op. cit, p. 82. 
57 Remetemo-nos aqui aos questionamentos realizados em nosso primeiro capítulo, onde articulamos o nascimento 
do primeiro bebê concebido após manipulação genética de forma a ser compatível com sua irmã doente, com as 
implicações éticas que esta decisão pode ter na composição desta família.  
58 Aristóteles.  op. cit. p. 104. 
59 Quinet, A. Prefácio. In: Mello, D.M. Nau do desejo: o percurso da ética de Freud a Lacan. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará; Alfenas, MG: Unifenas, 1995.  
60 A Coisa freudiana (Das Ding) é um conceito extraído por Lacan do texto freudiano “Projeto para uma Psicologia 
Científica” e por ele definido como “o que do real padece do significante”. A Coisa é inominável, está fora da 
articulação significante; entretanto, é o que o aparelho psíquico tende a buscar. 
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a mantê-la em um certo distanciamento. Na ética psicanalítica, não há possibilidades do sujeito 

alcançar o Bem Supremo, cabendo ao psicanalista evocar o desejo do paciente. Veremos mais 

sobre a ética psicanalítica em nosso próximo capítulo. 

 

2.3) Ética é razão: Espinosa e o afeto 

A ética de Espinosa difere da aristotélica desde sua forma inicial de abordagem. Ao 

contrário do modo como Aristóteles escreveu, orientando os homens a se comportar de maneira 

adequada a fim de alcançar o bem supremo, Espinosa se preocupou em compreender o 

funcionamento da alma do homem, focando sua proposta a partir do funcionamento da razão, 

aproximando-se de uma ideia de funcionamento psíquico61. Sua ética se organiza de tal forma 

que ele propõe que o “bem supremo” a ser alcançado é a racionalidade, a partir da qual o homem 

pode alcançar Deus. Ao compreender como Deus deve ser concebido, o homem poderá 

funcionar de modo racional e, portanto, ético.  

 Assim, para este autor, a alma é compreendida como um fator importante na constituição 

do sujeito humano. Podemos aproximar o conceito da alma ao que a psicanálise entende por 

psiquismo, de modo que esta comporta apetites e desejos, que se diferem somente pelo fato do 

apetite ser um desejo inconsciente, enquanto que o desejo já atingiu a consciência do sujeito, 

que pode então enunciá-lo: “o desejo é o apetite de que se tem consciência”62. O apetite, na 

psicanálise, é compreendido a partir do conceito de pulsão, força interna constante que exige 

satisfação sempre. O foco do nosso recorte será, portanto, fazer esta aproximação de modo a 

enfatizar que a ética inclui, também, um aspecto do funcionamento interno do sujeito. 

 A ética espinosiana parte da compreensão que a liberdade está dada para todos, que é 

um estado do ser. Ela não se remete a uma escolha ou ao livre-arbítrio, mas sim a uma 

característica que por si só é determinada a agir – sem a influência de outra coisa. Assim como 

a liberdade, Espinosa parte do princípio que a natureza de Deus é a origem de todas as coisas, 

e nada pode ser avaliado sem partir destes pressupostos: “é a causa livre de todas as coisas, e 

como é; tudo existe em Deus e dele depende de tal maneira que nada pode existir nem ser 

concebido sem ele; e finalmente, que tudo foi predeterminado em Deus”63. 

                                                
61 Lembramos aqui que o termo utilizado por Freud para descrever seu aparelho de funcionamento mental pode 
ser traduzido tanto por psíquico quanto por anímico (referente à “alma”). Por isso, neste trabalho, vamos utilizar 
o termo “psíquico” para a descrição de aspectos psicanalíticos e “anímico” ou “alma” para as referências à teoria 
de Espinosa. 
62 Espinosa, B. (1632-1677).  Ética demonstrada à maneira dos geômetras. Tradução de Joaquim de Carvalho, 
Joaquim Ferreira Gomes e Antonio Simões. In: Os Pensadores, 4ed. São Paulo: Nova Cultural, 1989. 
63 Espinosa, B. op. cit., p. 50. 
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 Não é nosso objetivo aprofundar o desenvolvimento teórico de Espinosa acerca de Deus 

e da natureza, interessando aqui concentramo-nos naquilo que ele entendeu da constituição da 

alma humana. Para isso, é suficiente saber que ele parte do pressuposto de que a natureza e 

Deus constituíram um cenário inicial de aspectos que são imutáveis e perfeitos. A partir daí, 

vamos nos ater em como são constituídos o desejo, a razão e as mudanças, traçando sempre um 

paralelo com as contribuições psicanalíticas, conforme já dito, de modo a desde já introduzir 

alguns conceitos fundamentais desta teoria.  

 Na ética espinosiana, todo homem nasce ignorante das causas das coisas, e por isso 
todos desejam alcançar o que lhes é útil e aquilo que têm consciência sobre si mesmos. Daí 
resulta que:  

“Em primeiro lugar, que os seres humanos têm a opinião de que são livres por estarem 
cônscios das suas volições e das suas apetências, e nem por sonhos lhes passa pela 
cabeça a ideia das causas que os dispõem a apetecer e a querer, visto que as ignoram. 

Resulta em segundo lugar que os homens procedem em todos os seus atos com vista 
a um fim, a saber, a utilidade, de que têm apetências; daqui o motivo por que sempre 
se empenham em saber somente as causas finais dos acontecimentos já passados e 
ficam tranquilos quando as ouvem dizer, certamente por não terem uma causa que os 
leve a propor dúvidas para além disso. (...) 

Além disso, como encontram em si e fora deles bastantes coisas que são meios que 
contribuem não pouco para que alcancem o que lhes é útil, (...) são levados a 
considerar todas as coisas da Natureza como meios para a sua utilidade pessoal”64. 

 No entanto, ele faz questão de ressaltar que nenhum fim na Natureza está prefixado, e 

que as causas finais se tratam tão somente de ficções do espírito humano. Elas são obras do 

cérebro humano, e por isso, cada ser humano irá criar a sua opinião a partir de seus afetos e 

imaginação. A partir deste caráter particular é que surgem as controvérsias, fruto do desejo 

individual de cada um. Assim, os corpos afetam-se mutuamente e são afetados a partir do 

movimento de cada um deles, havendo, desta forma, uma “diversidade dos corpos que o movem 

e, reciprocamente, diferentes corpos são movidos de diferentes maneiras por um só e mesmo 

corpo”65. Justamente neste ponto reside a diferença e o desencontro entre os homens. A partir 

de desejos e crenças distintos, surgirão os desentendimentos e as guerras, de forma similar ao 

que Freud propôs em 191566. 

 Conjuntamente ao que acomete o corpo, a alma é afetada, percebendo um grande 

número de coisas e apreendendo aquilo que acontece. Então, enquanto um corpo estiver sendo 

afetado por outro, a alma considerará este ato como sendo-lhe presente, até que o corpo seja 

                                                
64 Espinosa, B. op. cit, p. 51-52. Grifos no original 
65 Espinosa, B. op. cit, p. 81. 
66 Freud, S. (1915c) “Considerações atuais sobre a guerra e a morte”, in Sigmund Freud: obras completas, vol. 
12. São Paulo: Companhia das Letras, 2010 
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afetado por uma afecção que exclua a existência ou a presença deste corpo.  Assim, pode ser 

que a influência de outro corpo cesse sem que seja percebida pela alma, que considerará a 

permanência de tal influência. Este erro ocorre porque a alma é privada de uma ideia que exclui 

a existência das coisas que ela imagina como presentes.  

 A concepção que a alma tem do próprio corpo, para Espinosa, ocorre somente pelas 

ideias das afecções de que o corpo é afetado, aproximando-se aqui da mesma ideia da qual a 

psicanálise parte. Para Espinosa, só há movimento no corpo porque a alma tem a aptidão de 

pensar. A proposta psicanalítica inclui um psiquismo atrelado sempre a um corpo, onde temos 

que a definição da pulsão é “um conceito limite entre o somático e o psíquico, como o 

representante psíquico dos estímulos oriundos do interior do corpo e que atingem a alma, como 

uma medida de trabalho imposto à psique por sua ligação com o corpo”67. Além disso, a 

psicanálise inclui também que a unidade corporal por ela denominada Eu não existe desde o 

princípio, sendo necessária uma ação específica para sua constituição, ação esta denominada 

narcisismo68. Para Lacan69, o Eu será constituído a partir do que chamou de estádio do espelho, 

quando o bebê poderá formar uma imagem de si como um todo, e não mais um corpo 

fragmentado, com pulsões parciais. Em todos esses conceitos psicanalíticos e espinosianos, 

concebemos uma noção de psique/ alma sempre atrelado a um corpo, no qual a primeira 

somente poderá receber e perceber estímulos a partir da existência do segundo. Na concepção 

psicanalítica, o próprio funcionamento psíquico gera energia e demanda de satisfação, coisa 

que não parece ocorrer na proposta de Espinosa.  

 Como a alma somente existe a partir da concepção do corpo e daquilo que o afeta, 

Espinosa prossegue afirmando não existir nela nenhuma vontade absoluta ou livre, uma vez que 

tudo é sempre determinado por outra coisa, criando assim uma cadeia que tende ao infinito. Por 

isso, não existe nenhuma faculdade absoluta de entender, desejar ou amar, de querer ou não 

querer.  

 Sua análise da constituição humana inclui também uma passagem pela fala, a partir da 

qual afirma: “a experiência ensina suficiente e superabundantemente que nada está menos em 

poder dos homens que a sua língua e não há nada que eles possam menos fazer que governar 

os seus apetites”70. Este é um aspecto fundamental para a psicanálise, que propõe que todo 

                                                
67 Freud, S. (1915a) “Os Instintos e seus destinos”, in Sigmund Freud: obras completas, vol. 12. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010, p. 57. 
68 Freud, S. (1914b) “Introdução ao narcisismo” in Sigmund Freud: obras completas, vol. 12. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010 
69 Lacan, J.  (1949) “O estádio do espelho como formador da função do eu” in Escritos. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor, 1998. 
70 Espinosa, B. op. cit, p. 114. 
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acesso ao inconsciente só é possível através da fala, fala esta que também nunca é plena e está 

sempre entremeada por lapsos. Somos atravessados pela linguagem e atropelados por nossa fala 

desde a constituição psíquica, “impotentes para reter o impulso de falar. (...) A experiência faz 

ver, portanto, tão claramente como a Razão, que os homens se julgam livres apenas porque são 

conscientes das suas ações e ignorantes das causas pelas quais são determinados; e, além disso, 

que as decisões da alma nada mais são que os próprios apetites, e, por conseguinte, variam 

conforme as variáveis disposições do corpo”71. Ou seja, julgam-se conscientes e livres de suas 

falas, ignorando que são por elas atravessados, muitas vezes sem se dar conta dos aspectos 

inconscientes incontroláveis.  

A afecção, que é uma paixão, deixa de ser paixão quando se forma uma ideia clara e 

distinta dela, proposta que a psicanálise exerce em sua prática: ao ligar conteúdos que, a 

princípio, são intoleráveis à consciência, o sujeito pode articulá-los com palavras e ressignificá-

las. “Portanto, uma afecção está tanto mais em nosso poder e a alma sofre tanto menos da sua 

parte quanto melhor nós a conhecemos”72. Uma grande diferença na proposta dele em relação 

à freudiana é que para o filósofo é possível o sujeito conhecer todas as afecções, de maneira a 

formar um conceito claro e distinto delas. Freud reconhece no inconsciente um ponto 

inapreensível, um aspecto inalcançável acerca do conhecimento de si. Portanto, para Espinosa 

o poder da alma sobre as afecções consiste: no conhecimento das afecções; no modo como ela 

separa as afecções do pensamento da causa externa; no tempo, graças ao qual podemos obter 

compreensão sobre aquilo que concebemos confusamente; na multidão das causas que 

alimentam as afecções; na ordem que a alma pode oferecer às afecções e encadeá-las entre si. 

 Além disso, para Espinosa só é possível falar daquilo que se tem alguma recordação, 

sendo que recordar-se (ou esquecer-se) de algo não está na livre potência da alma. Para Freud, 

tudo aquilo pelo qual o sujeito vive (é acometido) é inscrito sem a possibilidade de ser apagado. 

No entanto, isso não significa que seu acesso à consciência está liberado; pelo contrário. O 

funcionamento psíquico por ele proposto inclui que a maior parte dos conteúdos difíceis para o 

sujeito lidar são recalcados, ficando afastados daquilo que o sujeito sabe. Apesar de ter iniciado 

sua construção teórica em cima de aspectos neurológicos, Freud logo se desligou de uma ideia 

biológica que explicasse o psiquismo tal qual ele propunha. A memória e o esquecimento são 

compreendidos como inseparáveis e apresentam-se relacionados ao recalque. Isto implica que 

                                                
71 Espinosa, B. op. cit, p. 115. 
72 Espinosa, B. op. cit, p. 216. 
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nada que acomete o sujeito pode ser apagado, a marca é permanente (como no bloco de cera)73, 

e o esquecimento atrelado ao recalque ou à pouca importância dada ao fato (neste caso, fica no 

pré-consciente e pode ser acessado caso ganhe relevância). 

“Aquele que se recorda de uma coisa com que uma vez se deleitou deseja possuí-la com 

as mesmas circunstâncias que da primeira vez em que se deleitou com ela”74. Veremos a seguir 

a proposta freudiana da experiência de satisfação, e devemos ter em mente justamente que a 

busca por repeti-la será o motor do desejo que mantém o sujeito em busca constante de 

satisfação. Mesmo que não seja lembrada pela consciência, a inscrição desta experiência será o 

motor da psique humana. A impossibilidade de repeti-la deixará um resto, uma falta a ser 

completada. O desejo é a própria essência do homem, que busca possuir uma coisa a partir da 

recordação construída dela, segundo Freud. O apetite, como afirma Espinosa, será então aquilo 

que coloca o sujeito em movimento, em vista do qual se faz alguma coisa. O desejo será 

originado das afecções, que quanto maiores, mais intensos serão os desejos. Ele nasce do 

conhecimento do bem e do mal, aqui entendidos como aquilo que nos é útil e aquilo que nos 

impede de nos tornarmos senhores de um bem qualquer, respectivamente. Deste modo, 

desejamos aquilo que julgamos ser bom ou mau, referidos, portanto, às nossas experiências 

particulares – à nossa constituição psíquica. 

Espinosa reconhece que aquilo que é o bem supremo para um homem não é para todos, 

não podendo haver uma definição de um único bem a ser buscado. Por isso, a Razão é o meio 

pelo qual o homem será impedido de agir impulsivamente e seguindo com doçura, humanidade 

e de acordo consigo mesmo. Se for guiado pela razão, aquilo que ele deseja para si será o mesmo 

que deseja para o outro: “a verdadeira virtude não é outra coisa que viver só sob a direção da 

Razão”75.  

 A sociedade por ele compreendida implica em que cada um deve renunciar ao seu direito 

natural, de maneira que suas ações não resultarão em danos aos outros. Mesmo sujeito a 

afecções, cabe a cada um avaliar aquilo que lhe acomete, de maneira a reivindicar para si o 

direito de julgar e vingar o bem e o mal. Isto se soma ao fato de Espinosa não considerar que 

nada seja bom ou mau por natureza, mas sim determinado pela compreensão dos homens – 

ideia que Freud utiliza também ao se referir às pulsões, ressaltando que as pulsões consideradas 

                                                
73 Freud, S. (1925 [1924]) “Uma Nota Sobre o Bloco Mágico”, in Edição Standard das Obras psicológicas 
completas de S. Freud, v.XIX, Rio de Janeiro: Imago, 1969. 
74 Espinosa, B. op. cit., p. 132. 
75 Espinosa, B. op. cit., p. 183. 
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más pela sociedade são as mais primitivas na constituição psíquica e das sociedades76. O 

fundamento da virtude espinosiana é o esforço para se conservar (a si mesmo), mesma proposta 

de Freud quando afirma que o sujeito, pela pulsão de vida, visa conservar-se de forma a obter 

satisfação, em contrapartida à pulsão de morte, que visa a destruição.  

 Os homens só irão concordar em natureza na medida em que viverem sob a direção da 

Razão e não governados pela paixão. Assim, ao se orientarem pela razão, conclui Espinosa, 

eles poderão fazer necessariamente o que é necessariamente bom para a natureza humana, 

originando assim o bem supremo comum a todos, que seguindo a mesma virtude poderão 

igualmente alegrar-se com este bem. A virtude poderá ser obtida através da Razão. Segundo 

Freud, um sujeito que está tomado por interesses afetivos está impotente a argumentos lógicos, 

sendo necessária a superação da resistência emocional para que ele retorne ao estado normal.  

Ao agir de acordo com a Razão, o homem estaria, então, renunciando a um prazer 

imediato visando um prazer maior. Isto é o mesmo que afirmar que o funcionamento psíquico 

é regido por dois princípios complementares: o princípio de prazer e o princípio de realidade. 

O primeiro visa unicamente a satisfação, a descarga da energia que se acumula no aparelho. O 

segundo trabalha para garantir que a descarga alcançada irá, de fato, gerar prazer, isto é, que a 

via escolhida pra a descarga será uma via real e não alucinatória. Freud propõe que o princípio 

de realidade incide justamente para “ganhar, no novo caminho, um prazer seguro, que virá 

depois”77.  

 Continuando com a proposta de Espinosa, o homem livre é aquele que vive de acordo 

com a Razão e este não teme a morte. Ele deseja o bem, isto é, deseja agir, viver e conservar 

seu ser a partir de sua utilidade. Consequentemente, ele não pensa na morte, concentrando sua 

sabedoria na meditação da vida. Desta forma, o homem pode alcançar sua liberdade ou 

“beatitude da alma”, como nomeia o filósofo. Ele crê que todas as almas podem ser dirigidas 

de modo a alcançar um controle completo sobre suas paixões, tornando-se assim um agente da 

Razão.  

 Se atuarem sobre o sujeito duas ações contrárias, deverá ser produzida uma mudança, 

em ambas ou em apenas uma, de modo que elas deixem de ser contrárias. Na teoria psicanalítica 

existe uma premissa de constituição psíquica regida sob um conflito constante, e as forças se 

equilibram de forma a conviverem num mesmo sujeito. A ação que permite que os conflitos 

                                                
76 Freud, S. (1915c) “Considerações atuais sobre a guerra e a morte”. in Sigmund Freud: obras completas, vol. 
12. São Paulo: Companhia das Letras, 2010. 
77 Freud, S. (1911) “Formulações sobre os dois princípios do funcionamento psíquico”, in Sigmund Freud: obras 
completas, vol. 10. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 117. 
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coexistam num mesmo sujeito neurótico é o recalque, que age empurrando a representação 

intolerável para o inconsciente e bloqueia que elas cheguem à consciência, deformando-as até 

que seu conteúdo seja tolerável à consciência. Ao não abordar conceitos como o do recalque e 

da formação de compromisso, escapa a Espinosa uma conceituação que possibilite a não-

contradição que Freud afirma haver no inconsciente. Ao afirmar que deve haver mudança em 

uma das ações contrárias (ou nas duas), podemos pensar que a mudança é operada pelo próprio 

psiquismo: ao recalcar uma ideia intolerável, cria-se possibilidade delas conviverem na 

consciência do sujeito. 

 Por fim, a ética de Espinosa conclui por afirmar que a felicidade é a própria virtude, 

através da qual o homem possui o poder de refrear as paixões. O homem, segundo ele, não goza 

da felicidade por refrear as paixões; simplesmente tem o poder de refreá-las enquanto usufrui 

da felicidade. Chamando de sábio aquele que possui inteligência e poder de agir conforme a 

Razão, ele encerra por afirmar que deve ser árduo aquilo que raramente se encontra (a própria 

Razão). Por isso, o caminho da ética estaria sempre atribulado e dificultado. 

 

2.4) Ética é dever: Kant e o Imperativo categórico 

 “Age de tal modo que a máxima de tua vontade possa sempre valer ao mesmo tempo 

como princípio de uma legislação universal”78. A partir desta afirmativa poderemos 

compreender a relevância que a ética kantiana tomou no debate que foi gerado pela psicanálise 

a este respeito. Mezan79 enfatiza que a grande importância da contribuição kantiana foi tirar a 

ética do âmbito de propor uma conduta frente o mundo exterior e trazê-la para a forma como o 

sujeito se coloca no mundo. Isto significa dizer que a partir da proposta de Kant, a ética não 

será mais referida a um atributo a ser buscado por todos os homens, mas sim construída por 

cada um deles em cada escolha, de cada ação.  

Para Kant, somente uma lei formal pode ser a priori um fundamento determinante da 

razão prática:  

“pois eles (filósofos) procuravam um objeto da vontade para fazê-lo matéria e 
fundamento de uma lei (a qual deveria ser o fundamento determinante da vontade, não 
imediatamente mas mediante aquele objeto remetido ao sentimento de prazer ou 
desprazer), enquanto  primeiro deveriam ter investigado uma lei que determinasse a 
priori e imediatamente a vontade e que, de acordo com ela, determinasse pela primeira 
vez o objeto. Ora, eles preferiam colocar este objeto do prazer, que deveria fornecer 

                                                
78 Kant, I. (1788) Crítica da razão prática. Tradução de Valério Rohden. São Paulo: Editora WMF Martins 

Fontes, 2011.  p. 51. 
79 Mezan, R. (1994) “O psicanalista como sujeito moral” in Tempo de Muda: ensaios de psicanálise. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1998. 
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o conceito supremo de bom, na felicidade, na perfeição, no sentimento moral ou na 
vontade de Deus; assim a sua proposição fundamental consistia em heteronomia e eles 
tinham que inevitavelmente encontrar condições empíricas para uma lei moral”80.  

 Kant reconhece que a lei moral é aquela que conduz à felicidade, aspecto que norteia 

todas as orientações da conduta humana. Para ele, a lei prática deve sempre servir como uma 

legislação universal, a partir de onde ele poderá propor o imperativo categórico. No entanto, 

não existe uma lei prática que se refira aos apetites humanos, pois a regra prática é sempre um 

produto da razão. Numa lei prática, a razão vai definir a vontade, funcionando como norteador 

das escolhas e ações humanas. 

 Por isso, a felicidade não pode ser tomada como um bem prático, uma vez que ela não 

pode ser definida. Apesar de ser a aspiração de todos os sujeitos humanos, o que a determina 

varia para cada um. O apetite da felicidade não tem a ver com a conformidade da lei, aspecto 

determinante para a ética kantiana. Um desejo que emerge de causas subjetivas deve ser 

combatido com a razão prática enquanto necessidade moral, que pode ser denominada coerção 

interior, mas é intelectual.  Para Kant, portanto está no poder de cada um fazer o mandamento 

categórico, mas o mesmo não vale para a satisfação da felicidade. Afinal, a ordem não serve 

para algo que a própria pessoa já quer obter (como é o caso de ser feliz). 

Deste modo, podemos pensar que a ética kantiana vai privilegiar a combinação entre as 

exigências exteriores e as interiores, exigindo que o sujeito avalie sempre suas escolhas sobre 

aquilo que se impõe sobre ele. Mudando o eixo paradigmático da ética é que poderemos 

entender sua aproximação das propostas psicanalíticas. Kant está tentando justamente situar 

que não é possível definir um bem supremo a priori, uma vez que as afecções até então tidas 

como “boas” não são as mesmas para todos.  

Somente a razão poderá orientar o que é bom ou mau, sendo bom aquilo que desperta 

apetite em todos, e mau o que desperta aversão. Assim, as ações humanas devem ser definidas 

pela razão pura, que seguem as leis formais da razão prática. Então, o respeito pela lei é a 

própria moralidade e não um motivo para ela. 

Promover a felicidade não pode ser um dever do homem, mas a falta de felicidade 

poderá levar o homem a descumprir seus deveres, a lei moral. Então, para definir um bem 

supremo, é preciso incluir a lei moral nele, onde a vontade pura já deve estar incluída, não sendo 

determinada por nenhum outro objeto. A moral é, então, uma condição racional da doutrina da 

felicidade, e não um meio de adquiri-la. 

                                                
80 Kant, I. op. cit., p. 102-103. 



51 

 

Como já vimos nas propostas dos outros autores, a ética pode, em suas diferentes 

vertentes, correlacionar-se com a psicanálise e acrescentar aos estudos da proposta freudiana, 

especialmente ao propor um modo de funcionamento do homem – seja ele buscando a 

felicidade, explicando as relações do homem com os afetos ou orientando as ações conforme 

um dever. Lembramos aqui, que Kant não descarta a busca da felicidade pelo homem, 

reconhecendo nela uma busca importante do homem, cuja falta poderá levar o homem à 

transgressão das regras.  

 Kant foi um filósofo que ofereceu bastante discussão à proposta psicanalítica, que desde 

Freud se utiliza do imperativo categórico para pensar o conceito de uma instância moral. Em 

“A interpretação dos sonhos”, Freud vai recorrer ao imperativo categórico ao afirmar que a 

consciência moral permanece presente mesmo nos sonhos. Ao apresentar sua primeira proposta 

de aparelho psíquico, ele afirmará que a censura fica rebaixada durante o sono, mas não cessa 

de operar mesmo neste estado. 

 Em “Totem e Tabu”, Freud irá aproximar a ideia do tabu à de um imperativo categórico: 

“o tabu ainda subsiste em nós; embora considerado negativamente e dirigido a outros 

conteúdos, ele não é outra coisa, em sua natureza psicológica, senão o ‘imperativo categórico’ 

de Kant, que tende a agir coercitivamente e rejeita qualquer motivação consciente”81. É curioso 

notar que na definição de tabu adotada por Freud, ele tem dois sentidos contrários: ao mesmo 

tempo em que é algo santo e consagrado, é também impuro e perigoso e proibido. Desta forma, 

ele convoca a uma relação ambivalente no sujeito, onde ao mesmo tempo que é algo proibido, 

é algo desejado. Freud ressalta em toda a sua obra a necessidade de atenção para que o sujeito 

só proíbe algo que deseja, mas que também teme fazer: e proíbe justamente porque o temor é 

maior que o desejo. Kant revela esta mesma característica frente à lei moral: “se uma criatura 

racional pudesse alguma vez chegar a praticar todas as leis morais inteiramente de bom grado, 

isso equivaleria a que não se encontrasse nela sequer a possibilidade de um apetite que o 

estimulasse a desviar-se dela”82. A punição será tão severa quanto o desejo de realizar o ato 

proibido, ressaltando que o sujeito é culpado por seu próprio sofrimento. 

 Após a virada freudiana de 1920, ele vai propor um novo aparelho psíquico em 1923, 

quando tal aparelho não se dividirá mais em inconsciente, consciente e pré-consciente, mas sim 

em Id, Ego e Superego. As novas instâncias possuem partes inconscientes e conscientes, exceto 

                                                
81 Freud, S. (1912-1913) “Totem e Tabu”, in Sigmund Freud: obras completas, vol. 11. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2012. p. 15. 

82 Kant, I. op. cit..  p. 135. Negrito no original. 
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pelo id, que é todo inconsciente. Para nós, a instância de destaque na articulação entre a ética 

kantiana e a psicanalítica reside no superego, instância moral e de vigilância das leis.  

 O superego é uma instância que surge a partir da dissolução do Complexo de Édipo, 

sendo assim nomeada como seu “herdeiro”. Ela mede o eu em relação ao eu ideal, buscando 

avaliar se ele está à altura do Ideal do Eu. A partir desta instância, a Lei será regulada, sempre 

comparando o eu com aquilo que é alcançado e com o que foi idealizado. Quando há diferença 

entre o desejado e o obtido, o superego pune o sujeito, sendo sempre mais severo do que o 

sujeito foi punido anteriormente.  

O superego vai situar justamente a articulação entre desejo e sentimento de culpa. Freud 

afirma que o sentimento inconsciente de culpa é a parte do superego que é inconsciente, e em 

192383 afirma que o imperativo categórico é o herdeiro direto do Complexo de Édipo, ou seja, 

o imperativo categórico kantiano é o superego freudiano. 

Conforme Mello84 destaca, as três questões colocadas por Kant são: “O que eu posso 

saber com certeza? Como devo agir? O que posso esperar?” e a partir daí será norteada sua 

ética. Ela afirma que Lacan aproxima sua ética da kantiana sugerindo que ambas forçariam o 

acesso à Coisa. No entanto, a autora lembra que tal acesso é “tanto impossível quanto 

insuportável”85. 

Lacan vai aproximar a proposta kantiana à de Sade, aproximando as duas como “uma 

ética radical, que pretende a submissão do sujeito de forma totalizante”86, seja por refrear seus 

desejos ao superego (através de um imperativo categórico) ou por liberá-los sem referência ao 

outro (como na liberdade sádica). Por isso, a psicanálise reconhece que o exercício de todo gozo 

está submetido à lei, encontrando na interdição seu reforço e possibilidade de ser alcançado. “A 

ética kantiana sustenta a lei do supereu, enquanto a sadiana sustenta o dever do gozo. Ambas 

são, ao mesmo tempo, o inverso e a razão da outra, resumindo-se na fórmula proposta por Lacan 

para o comando do supereu: ‘Goza!’ – imperativo que exige sempre o impossível, pois o gozo 

é desde sempre perdido.”87. Ele não cansa de afirmar que a ética psicanalítica é a ética do desejo, 

e não a do gozo, retomando assim que o sujeito busca sua liberdade deste imperativo – e não 

que a liberdade é que permite este gozo. 

                                                
83 Freud, S. (1923) “O Ego e o Id”, in Edição Standard das Obras psicológicas completas de S. Freud, v.XIX, 
Rio de Janeiro: Imago, 1969. 
84 Mello, D.M. Nau do desejo: o percurso da ética de Freud a Lacan. Rio de Janeiro: Relume-Dumará; Alfenas, 
MG: Unifenas, 1995, p. 153 
85 Mello, D.M.  op. cit., p. 133. 
86 Mello, D.M.  op. cit, p. 135. 
87 Quinet, A. Prefácio. In: Mello, D.M. Nau do desejo: o percurso da ética de Freud a Lacan. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará; Alfenas, MG: Unifenas, 1995. p. 17. 
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 O mal, para a psicanálise, é tudo aquilo que ameaça o sujeito da perda do amor. Segundo 

Mezan88, a ética tem origem justamente no Complexo de Édipo, quando na saída dele, a criança 

introjeta a lei paterna, tendo como herdeiro o superego, instância que vai regular a culpa e o 

cumprimento das leis pelo sujeito. Se a ética inclui um aspecto social-civilizatório, é essencial 

que cada sujeito regule sua inserção neste grupo, de forma a conviver com as exigência do 

grupo em que vive: é preciso um nível de renúncia às pulsões para poder obter a vida 

civilizatória. 

 

Ao mesmo tempo em que o sujeito tenta se livrar do gozo e das exigências do superego, 

submeter-se às leis e limitações é condição para a vida em sociedade. Reconhecendo que a ética 

orienta as decisões no âmbito social, as concessões que o sujeito faz são avaliadas de forma que 

o inflijam menor sofrimento e dano, tanto ao sujeito que pratica, quanto ao sujeito que é objeto 

da ação. 

Para Espinosa, o homem fará tudo aquilo que lhe conduz à alegria, e evitará o que 

conduz à tristeza, tendendo a afastar e destruir. Retomando Aristóteles, lembramos que ele 

reconhece que há coisas que o homem não quer fazer, mas convoca a postura ética de agir 

conforme o que se julga mais correto, mais próximo da justa-medida. No entanto, se a felicidade 

é o meio e não o fim, estas assertivas se distinguem e não podem estar referidas. 

 O Eu, por abrigar aspectos inconscientes em sua constituição, torna a colocar o sujeito 

numa posição inacessível à ética filosófica. 

É importante lembrar que sob a perspectiva psicanalítica o sujeito não está liberado do 

dever. No entanto, o dever ao qual o sujeito se submete é o dever do desejo e não o do superego 

– que controla a ética proposta no campo filosófico. 

Para todas essas éticas, torna-se impossível fazer o mal ao outro, uma vez que elas 

justamente orientam que as decisões sejam tomadas com referência ao outro. No entanto, na 

psicanálise é preciso ser um pouco criminoso para fazer valer o próprio desejo. Interpelar a lei, 

quebrar com as regras parentais, contornar certas proibições fazem com que o sujeito possa não 

ceder de seu desejo. Reside justamente aí a grande subversão psicanalítica, especialmente ao 

considerar a ética como não abdicar do desejo (inconsciente), e não mais como um conjunto de 

preceitos compartilhados. Veremos a seguir esses aspectos éticos da psicanálise. 
  

                                                
88 Mezan, R. (1995) “Freud, ética e cultura” in Tempo de Muda: ensaios de psicanálise. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1998. 
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Capítulo 3.  PSICANÁLISE E ÉTICA 
“Por estar fundado no campo do Outro, tal 

desejo, em última instância, o sujeito nunca sabe 
qual é.”89 

 
O conceito de ética na teoria psicanalítica vem sendo pensado pelos seguidores de Freud 

desde o surgimento das escolas psicanalíticas. O tema não foi explicitamente abordado pelo pai 

da psicanálise, mas ficou como pano de fundo para a compreensão daqueles que seguem seu 

estudo, mesmo passados mais de 100 anos da postulação do inconsciente.  

Para pensar a ética dentro do contexto psicanalítico, devemos antes de tudo definir o 

que é a psicanálise. Precisamos pensar o que caracteriza uma terapia analítica para poder 

diferenciá-la de outras terapias, conforme Lacan afirmou em 1959(1960): “Direi imediatamente 

que os limites da análise coincidem com os limites de sua práxis”90. Como preceitos da 

psicanálise, podemos pensar no inconsciente como o fator determinante para uma atuação 

psicanalítica, não esquecendo sua articulação com a linguagem – afinal, esta é a via pela qual 

temos acesso a ele. Sem levar em conta o postulado de Freud, descrito teoricamente em 1915, 

não há psicanálise. No entanto, acreditar no inconsciente, e consequentemente no recalque91, 

“o pilar em que repousa o edifício da psicanálise”92 como constituintes do sujeito não é 

exclusividade da psicanálise. Esta teoria e prática inclui também a constituição psíquica a partir 

da experiência de satisfação, a sexualidade infantil e o complexo de Édipo, compreende os 

sintomas, sonhos, chistes e atos falhos como forma de manifestação de um conflito entre a 

realidade e o material recalcado, o princípio de prazer (regido pelas pulsões sexuais – aqui já 

incluído o dualismo pulsão de vida X pulsão de morte) e o princípio de realidade, tendo como 

forma de atuação duas regras: a escuta flutuante do psicanalista e a associação livre por parte 

do paciente. Sem estas premissas, não há tratamento psicanalítico. 

Foi a partir destes conceitos que Lacan desenvolveu seu trabalho, partindo da proposta 

de retomar os conceitos na forma como foram desenvolvidas por Freud, e não mais estudar a 

psicanálise a partir dos seguidores dele. Ao retomar os textos freudianos, incluindo estudos 

teóricos de autores de sua época, Lacan propôs uma ética distinta da ética filosófica, para nortear 

a prática e a teoria psicanalítica. Ao propô-la, baseou-se no conceito de desejo e de falta, 

situando no movimento psíquico a possibilidade de uma atuação ética do sujeito. Além disso, 
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a ética psicanalítica não considera que “bem” e “prazer” sejam termos equivalentes, diferindo 

daquilo que até então foi trabalhado pela filosofia. Para Lacan, “bem” e “prazer” devem ser 

tomados como termos antinômicos, uma vez que o que é regido pelo princípio de prazer não 

visa um bem, mas sim a satisfação de uma pulsão. 

Para Mezan, existem três aspectos da ética que interessam à psicanálise: a incidência 

dos valores morais sobre cada sujeito; o vínculo estabelecido entre o sujeito e a sociedade onde 

eles surgem, uma vez que cada sujeito já nasce imerso numa cultura vigente; e os problemas 

éticos decorrentes da própria prática analítica93. Veremos a seguir como podemos relacionar a 

terapia analítica, sua prática, aos aspectos éticos em que ela é convocada, incluindo a ética do 

desejo como proposta por Lacan.  

 

3.1) A técnica psicanalítica de Freud 

O tema da ética foi abordado em composição ao da técnica da psicanálise, tema este 

bastante desenvolvido por Freud. No início da década de 1910, Freud escreveu seis artigos, 

conhecidos como “artigos sobre a técnica”. O conteúdo desses textos orienta a prática analítica, 

oferecendo sugestões sobre a forma de atuar. No texto “Recomendações ao médico que pratica 

a psicanálise”, de 1912, ele inicia alertando que estas recomendações são adequadas para a 

forma como ele atua e que, até aquele momento, se mostraram as ideais para obter o efeito 

terapêutico esperado. Como regras para o funcionamento da análise, Freud afirma serem 

necessárias a associação livre, por parte do paciente, e a atenção flutuante, por parte do analista. 

Desta forma, ao iniciar um processo psicanalítico, o paciente deve ser orientado a falar tudo 

que lhe vier à mente de forma livre, sem censura, sem medo de julgamentos. Nas palavras de 

Freud:  

“Ainda uma coisa, antes de você começar. Há um ponto em que seu relato deve ser 
diferente de uma conversa normal. Enquanto geralmente se procura, com razão, 
manter um fio condutor naquilo que se expõe, excluindo as associações e pensamentos 
secundários que perturbam a exposição, para não ir do ‘centésimo ao milésimo’, como 
se diz, você deve proceder de outro modo. Observará que durante seu relato lhe 
ocorrerão pensamentos diversos, que você gostaria de rejeitar, devido a certas 
objeções críticas. Estar tentado a dizer a si mesmo que isso ou aquilo não vem ao caso, 
ou é totalmente irrelevante, ou é absurdo, e então não é preciso comunicá-lo. Não ceda 
jamais a essa crítica, e comunique-o apesar disso, ou melhor, precisamente por isso, 
porque você sente uma aversão àquilo. A razão dessa regra – a única que deve seguir, 
na verdade – você perceberá e compreenderá depois. Portanto, diga tudo que lhe vier 
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à mente.  (...) não se esqueça jamais que você prometeu sinceridade absoluta, e nunca 
passe por cima de algo porque por alguma razão lhe é desagradável comunicá-lo.”94 

Há enorme relevância ao retomar sempre estes artigos, uma vez que ao longo da história 

da psicanálise eles precisaram ser revistos e reavaliados. Figueiredo e Coelho Junior95 retomam 

brevemente a história da psicanálise e se utilizam do conceito de reserva para situar a posição 

que o psicanalista deve ocupar, remetendo-se ao que Freud propôs acerca da abstinência do 

psicanalista. Esta reserva, segundo os autores, relaciona-se com a postura ética que um 

psicanalista deve adotar, sem que esta exclua a particularidade de cada profissional. Ou seja: a 

forma de atuação do psicanalista inclui sua maneira de atuar e seu próprio estilo. 

O próprio Freud não exclui a singularidade de cada psicanalista, apostando que o 

trabalho deve ser o de tornar o material recalcado o mais próximo da consciência possível, 

especialmente porque o analisando conhece as vivências recalcadas, e o que lhes falta é a 

ligação com o local onde está armazenada esta lembrança.96 A tarefa de fazer esta ligação (entre 

o material recalcado e a consciência) é do analista, que pode adotar a postura que considerar 

mais adequada para realizá-la, desde que se utilize dos preceitos psicanalíticos.  

Para chegar a este material, Freud propôs que o analista adotasse a atenção flutuante 

como modo de atuação. A partir dela, ele evita a fadiga potencial desta forma de atuação, 

evitando também selecionar pontos do discurso do analisando a partir de suas experiências 

particulares. Ao não manter a atenção focada em nenhum aspecto especial da fala de seu 

paciente, o analista consegue captar pontos de convergência na fala e nos relatos – como por 

exemplo, qual o ponto em comum entre vários sonhos que o paciente pode ter tido numa mesma 

noite. O significado daquilo que o analisando relata será conhecido apenas posteriormente, e 

não enquanto ele fala. 

Portanto, o profissional deve se destituir de censuras, preconceitos, princípios e 

quaisquer ideias que tivesse a priori. Em “O uso da interpretação dos sonhos na psicanálise”, 

ele propõe, acerca dos sonhos: “durante o tratamento é preciso tentar apreender, um após o 

outro, ora esse, ora aquele fragmento de significação do sintoma, até podermos juntá-los 

todos.”97. Esta colocação deve ser ampliada para além dos sonhos, de forma a abranger todas 

as formações do inconsciente: chistes, atos falhos e sintomas. Aquilo que aparece na produção 

                                                
94 Freud, S. (1913) “O Início do Tratamento”. In: Sigmund Freud: obras completas, v. 10, São Paulo: Cia das 
Letras, 2010. p.180-181. 
95 Figueiredo, L.C., Coelho Junior, N. Ética e técnica em psicanálise. 2ed. São Paulo: Escuta, 2008. 
96 Freud, S. (1913) “O Início do Tratamento”. In: Sigmund Freud: obras completas, v. 10, São Paulo: Cia das 
Letras, 2010. p.180-181 
97 Freud, S. (1911) “O uso da interpretação dos sonhos na psicanálise”. In: Sigmund Freud: obras completas, v. 
10, São Paulo: Cia das Letras, 2010. p.180-181 
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do sujeito durante a associação livre deve ser conduzido e ouvido pelo analista como material 

que compõe a cadeia de construção, formando assim a travessia da fantasia como propôs Lacan, 

acerca do processo analítico. 

A regra fundamental do lado do analista é:  

“manter toda influência consciente longe de sua capacidade de observação e entregar-
se totalmente à sua ‘memória inconsciente’, ou, expresso de maneira técnica: escutar 
e não se preocupar em notar alguma coisa”98; “o médico deve ser opaco para o 
analisando, e, tal como um espelho, não mostrar senão o que lhe é mostrado”99.  

A partir daí, ele sugere que o analista não tome notas do que o paciente fala, uma vez 

que isso seria dirigir a atenção para algum aspecto falado por ele, assim como poderia inibi-lo 

em sua associação.  

Outro fator que pode ser complicador no andamento de uma análise é a preocupação do 

analista em publicá-lo sem que ele esteja encerrado. Ao fazer isso, o analista pode deslocar o 

foco de sua atenção para o aspecto que lhe interessa publicar, direcionando de forma 

inapropriada a análise, visando a construção do caso. 

Além disso, o analista deve se portar com frieza no atendimento ao paciente, sem expor 

aspectos pessoais, de forma que se proteja e também ofereça maior ajuda ao paciente. Deste 

modo, o analista poderá utilizar todo o material que o paciente oferece, auxiliando então no 

desvelamento do inconsciente. Para isto ele se oferece, oferece o seu inconsciente, ao trabalho 

com o inconsciente do paciente. Para o sucesso de sua atuação, é preciso que ele próprio tenha 

passado pela experiência de “purificação psicanalítica”100, de forma que as possíveis 

resistências que possam afastar de sua consciência o que foi percebido por seu inconsciente não 

entrem em ação criando distorções ou seleções no discurso de seu analisando: “a cada repressão 

não resolvida do médico corresponde (...) um ‘ponto cego’ na sua percepção psicanalítica”101. 

Como material a ser considerado pelo psicanalista na direção do tratamento, incluem-se 

a transferência e a resistência. Segundo Moretto, “não há psicanálise sem transferência”102, 

principal veículo propiciador da associação livre. No entanto, junto com a transferência, aparece 

a também a resistência. 

A resistência merece atenção especial, pois cada ato do analisando pode conter uma 

quantidade dela: “A resistência acompanha o tratamento passo a passo; cada pensamento, cada 

                                                
98 Freud, S. (1912) “Recomendações ao médico que pratica a psicanálise”. In: Sigmund Freud: obras completas, 
v. 10, São Paulo: Cia das Letras, 2010. p.150 
99 Freud, S. “Recomendações ao médico…”, p. 159 
100 Freud, S. “Recomendações ao médico…”, p. 157 
101 Freud, S. “Recomendações ao médico…” p. 157. 
102 Moretto, M.L.T. O que pode um analista no hospital? 2ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005, p. 24. 
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ato do analisando precisa levar em conta a resistência, representa um compromisso entre as 

forças que visam a cura e as aqui descritas que a ela se opõem.”103. As forças aqui descritas por 

Freud são a introversão da libido e o relaxamento que a atração da realidade exercia sobre o 

material recalcado. A libido disponível para a personalidade sempre esteve sob a atração de 

complexos inconscientes, mas a atração exercida pela realidade a mantinha disponível. A libido 

introvertida, explica Freud, pertence ao inconsciente, diminuindo a porção de libido capaz de 

consciência, voltada para a realidade. Esta porção afastada da realidade pode alimentar as 

fantasias da pessoa, mas pertence ao inconsciente. 

O que, então, cabe ao analista ao manejar a transferência? “O médico quer levá-lo (o 

paciente) a inserir esses impulsos afetivos no contexto do tratamento e no da sua história, a 

submetê-los à consideração intelectual e conhecê-los segundo o seu valor psíquico104”. Aqui, 

vemos uma clara instrução de Freud sobre como deve ser o manejo do psicanalista frente às 

manifestações da transferência, e da consequente resistência. Em sua conferência sobre a 

transferência, acrescenta ainda que o bom manejo da técnica é que ajuda o psicanalista a não 

cair em equívocos de obter “sucessos prematuros”105 com base na sugestão. A partir do manejo 

da técnica por ele desenvolvida é que será diferenciado o uso da sugestão (até então amplamente 

utilizada) e da psicanálise. Apesar de propor alguns elementos para compor o setting, o manejo 

de uma sessão ficou obscuro no que concerne a atuação prática – especialmente porque isto 

varia conforme a pessoa do analista, conforme afirmado anteriormente. 

Ressaltar os aspectos da técnica psicanalítica serve como um primeiro norteador ético 

desta prática. Um sujeito que se propõe psicanalista deve atentar para estes fatores acima 

discutidos, tendo eles como norteadores de atuação. No entanto, além da técnica, há ainda 

outros aspectos balizadores de uma atuação ética por parte do psicanalista. 

3.2) A busca pela felicidade 

 Como vimos anteriormente em nossa análise acerca da ética no campo filosófico106, a 

felicidade é o bem que norteia as escolhas humanas. Em 1930, Freud publicou “O mal-estar na 

civilização”, onde afirmava que a busca do sujeito humano era pela felicidade. E complementa: 

esta felicidade poderia ser positiva – quando o sujeito busca a satisfação pulsional –, ou negativa 

– quando o sujeito busca apenas evitar dor e sofrimento. “Em nenhum desses caminhos 

                                                
103 Freud, S. “Recomendações ao médico...”, p. 139. 
104 Freud, S. “Recomendações ao médico...”, p. 146. 
105 Freud, S. (1916-1917 [1915-1917]) “Conferência XXVII: Transferência” in Edição Standard das Obras 
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106 A esse respeito, consultar o capítulo 2 deste trabalho. 
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podemos alcançar tudo que desejamos. No sentido moderado em que é admitida como possível, 

a felicidade constitui um problema da economia libidinal do indivíduo”107. 

 Percebemos uma grande aproximação daquilo que Aristóteles propôs como sua ética, 

aproximando o meio-termo, a temperança, à situação ideal de atuação de uma pessoa, evitando 

tender para o excesso ou para a falta; isto é, evitando apenas obter satisfação ou apenas evitar 

sofrimento. No entanto, a grande diferença introduzida pela psicanálise acerca desta busca pela 

felicidade é propor que o sujeito não escolhe orientado somente pela sua consciência. A partir 

de Freud, descobrimos que existe um outro que nos governa, o inconsciente, que nos leva a 

escolhas e ações sem que saibamos porquê. A análise, como propõe sua técnica, busca 

justamente trazer à consciência a maior parte possível destes conteúdos recalcados. 

Apesar da maioria das pessoas buscar a análise para “conhecer a si mesmo” e poder “ser 

feliz”, a psicanálise nunca prometeu a felicidade. E prometê-la seria enganar o paciente. Existe 

uma inadequação entre aquilo que a pulsão exige e o alvo dela. A satisfação exigida nunca 

corresponde à obtida, gerando sempre frustração e insatisfação, aspecto constituinte do aparelho 

psíquico. O objetivo de um processo analítico não é ajudar o sujeito a se adequar ou aplacar seu 

sofrimento. Ao contrário, muitas vezes torna-se necessário que o paciente se angustie durante 

o tratamento para poder, a partir daí, descobrir algo de si. Inclusive, porque a própria 

constituição psíquica do sujeito humano inclui uma inibição dos impulsos pulsionais em prol 

da vida civilizatória, criando um paradoxo: para sobreviver, é preciso unir-se em grupos; unir-

se em grupos implica uma renúncia à satisfação pulsional. Assim, é necessária uma dose de 

infelicidade para poder sobreviver à vida. Por isso, o objetivo de um tratamento analítico é 

tornar manifestos conteúdos recalcados, até então insuportáveis à consciência. A análise leva o 

sujeito a uma descoberta de si, na qual ele deve implicar-se em seu dizer e fazer, respondendo 

como sujeito do desejo. 

Desta forma, qual seria o sentido em buscar um tratamento psicanalítico, ou ainda mais, 

em propô-lo numa instituição de tratamento do câncer infantil onde o sofrimento é inevitável 

(seja ele físico ou psíquico) e a felicidade parece esvaecer por entre os dedos a cada instante? 

Apesar de não ter uma proposta de felicidade, ao elaborar conteúdos recalcados e trazê-lo à 

consciência ao máximo possível, oferece-se ao sujeito a possibilidade de uma vida em 

liberdade. 

                                                
107 Freud, S. (1930) “O mal-estar na civilização”. In: Sigmund Freud: obras completas, v. 18, São Paulo: Cia das 
Letras, 2010. p. 40 
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Ao obter um saber sobre si mesmo, o sujeito pode fazer escolhas mais conscientes e 

atuar de forma mais ética consigo mesmo. O conflito pulsional no qual o homem vive, na eterna 

tentativa de conciliar seu desejo com a vida em sociedade implica também um conhecimento 

sobre si. A partir dele, suas escolhas serão norteadas eticamente – numa ética particular, daquele 

sujeito consigo mesmo. Não existe, para a psicanálise, a possibilidade de uma promessa de 

felicidade para todos. Por isso, não pode também existir uma ética que regule todos. 

Oferecendo este tipo de escuta e condução do tratamento num hospital, oferece-se aos 

pacientes uma possibilidade de se posicionarem de outra forma. Ao encontrarem os demais 

membros da equipe, que não o psicanalista, posicionam-se como receptores de informações e 

seguidores de regras – o que devem comer, a que horas é o remédio, como é feito o tratamento. 

O psicanalista vai oferecer um lugar diferente, um lugar onde o sujeito doente (e seus familiares) 

são escutados e convidados a falar de si, refletindo sobre aquilo que lhes acomete. Estar num 

hospital de tratamento oncológico não retira deles as responsabilidades enquanto sujeitos 

sociais e do inconsciente. Portanto, resgatar seu desejo e poder se reinventar mesmo em 

condições extremas torna-se um mecanismo possibilitador à adaptação nestas condições. 

A psicanálise não acredita que exista o “Bem supremo” da filosofia, e a intermediação 

da lei vai regular as ações dos sujeitos. A lei que regula os sujeitos, isto é, a lei do incesto não 

vem de regras biológicas, como se afirma frequentemente nos dias atuais.  A lei do incesto 

incidiu sobre as sociedades como meio de regulação cultural, e é ela que regula todas as outras 

coisas. Assim, ao encontrar-se num contexto hospitalar, sabe-se que há uma regulação 

específica sobre o que se deve ou não fazer, e os pacientes submetem-se ao tratamento 

justamente por acreditarem que algo melhor está por vir, uma promessa de vida saudável, plena, 

feliz. 

 

3.3) A constituição psíquica: o desejo como motor do psiquismo 

Para entender a proposta de Freud acerca do desejo, é necessário remeter a dois 

conceitos que tratam justamente da constituição psíquica do sujeito: a experiência de satisfação, 

descrita em um texto considerado pré-psicanalítico, no qual Freud propõe, com base na 

neurologia, a estruturação psíquica; e a castração, proposta ao longo de sua obra, mas 

apresentada primariamente em “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”. Não vamos aqui 

nos deter a detalhes destes textos tão ricos, pretendendo focar apenas naquilo que, em 1895, no 

“Projeto para uma Psicologia Científica” ele vai descrever acerca da chamada “experiência de 

satisfação”, assim como as contribuições que o Complexo de Édipo e a ameaça de castração 
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terão sob a introjeção da Lei e as possibilidades de circulação do sujeito a cultura. A partir delas, 

se instaura um sujeito desejante, que vivencia a falta e, consequentemente o desejo de voltar a 

ser – como acredita ter sido – completo, reconhecendo limites e regras para poder obter a 

satisfação. 

A experiência de satisfação, conforme descrita por Freud, consiste na primeira mamada 

do bebê, que é satisfeito num momento de fome. Além da satisfação da fome, ele é também 

acalentado pela mãe, recebe investimento dela, afeto, libido. Ele, então, sente uma satisfação 

intensa – a maior possível – através desta mamada. Quando este bebê vier a sentir fome 

novamente, ele almejará repetir a exata experiência anterior por meios já conhecidos 

psiquicamente, isto é, ele repetirá no aparelho psíquico o caminho antes percorrido pelos 

neurônios. Através de caminhos já percorridos em seu aparelho psíquico, ou seja, com vias 

facilitadas, o bebê tenta, sozinho, obter esta satisfação. Esta seria uma via alucinatória, pois ele 

não se encontra com o seio materno e com o leite, e portanto, frustrada. Então, numa nova 

tentativa de repetir esta experiência, ele chora a fim de obter seio materno novamente. Ao se 

encontrar com o seio, entretanto, a experiência não é a mesma, pois ela não se repete exatamente 

da mesma forma como foi da primeira vez, frustrando o bebê.  

Apesar deste segundo trajeto não ser tão frustrante quanto o primeiro, uma vez que algo 

da experiência real se aproxima mais da primeira do que a via alucinatória permite, o prazer 

experimentado na primeira experiência do bebê jamais poderá ser repetido. Ainda assim, a 

partir destas frustrações, ele tentaria, durante toda a sua vida, repetir tal experiência (de 

satisfação) em busca de sentir, novamente, este prazer. Este “tentar repeti-la” é o movimento 

do desejo, movimento que busca incessantemente a realização e nunca a obtém, por ser 

impossível. Há sempre algo que escapa neste movimento de busca pelo prazer, nunca obtido de 

forma completa. Lacan dirá que o sujeito se constitui numa relação com a falta de objeto, 

justamente por ser esta falta, o buraco instaurado pelo desejo, por haver essa diferença entre o 

que é esperado e o que é obtido, que coloca o sujeito em movimento e em busca de conquistas 

na vida. O desejo encontra-se sempre interditado frente à Coisa (das Ding) que o satisfaria 

completamente (levando, consequentemente, à morte). Isto não impede que inúmeros objetos 

se apresentem e ofereçam satisfação parcial à pulsão que não cede de demandá-la.  

No entanto, a busca pela realização do desejo não pode ser norteada somente pelo 

psiquismo do sujeito. Freud propõe o complexo de castração em 1905, como mecanismo através 

do qual se forma o sujeito neurótico. Ao passar pela castração, o sujeito vai se haver com sua 

falta perante os outros e ter a Lei introjetada. O complexo de Édipo é a via pela qual o sujeito 

vai sair do engodo com a mãe e poder se situar frente a lei que regula a sociedade: o interdito 
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do incesto. Essa é a Lei que rege a sociedade, retoma Lacan, a partir da proibição do incesto 

materno. Desta proibição a sociedade poderá funcionar e desejar. Além da instauração do desejo 

na experiência de satisfação, a interdição do incesto é que regula a manutenção deste desejo: 

“... é antes a assunção da castração que cria a falta pela qual se institui o desejo. O desejo é 

desejo de desejo, desejo do Outro, como dissemos, ou seja, submetido à Lei”108. O que Lacan 

elabora é que se não houvesse uma proibição em realizar um desejo, não haveria também o 

desejo em si.  Uma sociedade sem leis, sem proibições, seria uma sociedade onde nada seria 

realizado, pois não haveria algo a que se desejar. A proibição é justamente o que coloca o desejo 

em movimento, na eterna busca de prazer. Isto o leva a afirmar, então que a lei e o desejo 

recalcado são a mesma coisa109. 

Lacan chama a travessia da castração, pelo neurótico, do jogo de “quem perde ganha”110, 

uma vez que ao ser interditado do incesto, abre-se um mundo de possibilidades para o sujeito. 

Ao sair do engodo com a mãe, o sujeito poderá sair em busca daquilo que realmente deseja; 

quando perde a relação com a mãe, ganha um mundo de possibilidades. Não é uma saída sem 

custos ou sofrimento, mas “permite à criança conquistar o caminho por onde nela será 

depositada a primeira inscrição da lei”111. 

Em paralelo a ser faltante, no entanto, o sujeito trabalha em busca de sempre recobrir 

sua falta, vivendo na ilusão de completude, uma vez que ele não quer saber-se faltante. A 

experiência analítica, através transferência, é justamente o momento que propicia que o sujeito 

reconheça esta falta como constituinte, e não como algo que se abateu sobre ele num dado 

momento e que ele delega que o psicanalista corrija. Ele se coloca no lugar de objeto de desejo 

do Outro (o psicanalista) e percebendo-se então “amado e amante, sentindo-se não faltante, ele 

abandonaria toda e qualquer resistência, deixaria de lado o sintoma original de imediato, quando 

o analista recompensasse esse ‘esforço’, colocando-se como par amoroso do paciente”112.   

O analista deve tomar cuidado com sua posição no setting analítico. Se ele deixar seu 

desejo interferir naquilo que é do paciente, pode até obter os resultados que ele próprio espera, 

mas não estará fazendo psicanálise. A psicanálise é justamente o processo que convoca o sujeito 

a reconhecer sua castração, sua falta fundamental e, a partir daí, aproximar-se de seu desejo. 

                                                
108 Lacan, J. (1964) “Do ‘Trieb’ de Freud e do desejo do psicanalista” in Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar 
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110 Lacan, J. O Seminário – Livro 4, p. 214. 
111 Lacan, J. O Seminário – Livro 4. 
112 Moretto, M.L.T. O que pode um analista no hospital? 2ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005, p. 28. 
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Neste ponto incide a ética do psicanalista, que deve fazer um bom uso do psiquismo do paciente, 

permitindo que este opere na fala, e se colocando no lugar de escuta deste sujeito.  

No setting analítico há, portanto, um só sujeito: o analisando. Ele comparece pleno, com 

tudo que é seu – fantasias, desejo, inconsciente, fala, atos-falhos, sonhos, chistes e sintomas. Já 

o analista comparece como objeto, mas não como objeto que completa o sujeito. O analista 

aparece como objeto causa de desejo, denomina Lacan, aquele que instaura o movimento na 

cadeia significante do sujeito e, consequentemente, o desejo. Para haver este movimento da 

parte do paciente, o analista deve atentar para só interpretar quando a transferência já estiver 

instaurada, uma vez que é ela quem sinaliza a ativação dos processos inconscientes.  

Comparecer no lugar de objeto pode parecer complexo, mas se mostra a única solução 

para que seja possível a alguém analisar um outro. O único desejo presente do lado do 

psicanalista é o desejo de analista, que será melhor discutido mais à frente. Como vimos acima, 

a partir da proposta de Freud da atenção flutuante, imaginamos a dificuldade com a qual um 

sujeito se depara ao se confrontar com esta proposta. Para torná-la possível, é preciso que o 

analista se retire como sujeito, ou seja, com suas características pessoais de juízo, crenças, 

gostos e desejos. Por isso, torna-se importante frisar mais uma vez que o analista deve passar, 

ele próprio, pelo processo de análise. Este processo permitirá que ele saiba o que é estar no 

lugar de sujeito e reconhecer seu ponto de falha. Reconhecer-se como faltante permite ao sujeito 

colocar-se neste lugar de objeto, objeto que não está lá e que falta, que gera movimento. Ao não 

satisfazer o desejo do paciente é que o desejo dele pode emergir e aparecer, tornando-se então 

um sujeito ético. 

Por isso, o analista deve ter cuidado ao dirigir uma palavra ao analisando. Sua palavra 

tem um peso, tem um valor de ato. Quando ele diz algo, o paciente irá tomar como verdade, 

colocando-o num lugar de quem sabe uma verdade sobre aquele sujeito, e que a esconde 

somente dele. O analista não tem um saber. Para o paciente, ele deve ocupar o lugar de quem 

sabe. Mas o que ele sabe, não é A verdade sobre o sujeito, especialmente porque ela não existe. 

Não existe uma verdade, única, determinante, sobre o sujeito. Ele é constituído por várias 

verdades, desconhecidas por todos. O que o analista sabe é como dirigir o paciente a alcançá-

la.  

Para manejar a transferência, o analista deve saber que lugar ele ocupa para o analisando. 

Ele não pode responder deste lugar, pois senão não poderá operar na transferência. Ele é, 

portanto, um “sujeito-suposto-saber”, a quem o paciente atribui O saber, mas que na verdade 

não sabe nada. Nada além do funcionamento inconsciente, nada além do lugar de objeto, nada 

além da constituição faltante que assola o sujeito neurótico.  
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3.4) A atuação do psicanalista 

Pensando na singularidade que cada analista apresenta, é importante focarmos em que 

implica a pessoa do analista. Para além do que compõe a pessoa, devemos incluir o que 

determina um analista em sua atuação, em sua função. “O que faz um analista?” é uma pergunta 

que deve ser abordada por duas vias: o que determina que um sujeito é psicanalista; e o que um 

sujeito que se diz psicanalista deve fazer. 

Primeiramente, temos que pensar aqui o que compõe a formação de um psicanalista. Já 

vimos que Freud recomenda que aquele que se propõe a analisar outras pessoas deve, 

primeiramente, passar por uma experiência própria de “purificação psicanalítica”. Tal 

“purificação”, como vimos, seria a análise pessoal do psicanalista, que Kupperman113 retoma 

ter sido proposta por Ferenczi como uma segunda regra do processo analítico, além da 

associação livre, e reforçada por Lacan, a partir do desejo do analista e Winnicott, atento ao 

lugar que o analista ocupa ao se oferecer para ser usado pelo paciente. 

Além disso, o psicanalista precisa estar em constante estudo acerca da teoria 

psicanalítica e dominar os conceitos por ela propostos. Por fim, é necessário que ele próprio 

receba supervisão acerca dos casos atendidos, a fim de não deixar influenciar algum traço 

pessoal no processo analítico. Ao relatar os casos para um terceiro, fora da relação analista-

analisando, analista e supervisor abrem possibilidades de escuta que, muitas vezes, ele próprio 

não conseguiu atentar enquanto estava dentro da cena. Além disso, o supervisor funciona como 

o terceiro na relação analista-paciente, fazendo o corte como o pai na relação mãe-bebê. 

Propor-se a atender um paciente psicanaliticamente implica ao sujeito assumir riscos a 

partir da tomada de suas decisões. Optar por direcionar o manejo de uma análise por um 

caminho ou por outro é uma decisão do analista. Para isso, ele deve estar seguro e embasado 

clínica e teoricamente. O analista oferece o seu desejo ao seu paciente, o desejo do analista, que 

não deve ser um desejo impossível. Ele não deve consentir em diminuir a distância entre a 

pulsão e a felicidade, conforme vimos. Esses laços devem ser enfrentados pelo analisando, que 

vai assumir-se desejante e, consequentemente, faltoso. Incluir a ação do superego na 

constituição psíquica também implica situar o sujeito em sua constituição. 

Ao procurar um psicanalista, o paciente demanda ser curado de sua angústia, livrado de 

seu sofrimento. A psicanálise irá oferecer escuta. Ao pedir que ele fale daquilo que lhe acomete, 

                                                
113 Kupermann, D. Sobre o final de análise com crianças e adolescentes. In: Estilos da Clínica, 2007, vol XII, n. 
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a fim de buscar o sentido, ainda oculto pra o sujeito, daquele sofrimento: “o psicanalista, aquele 

que, por meio de um procedimento bastante específico, promoveria a revelação do Inconsciente 

com o objetivo terapêutico de livrar o sujeito da angústia causada por aquilo que é seu, mas do 

qual ele nada sabe.”114  

O psicanalista tem à frente de seu paciente apenas seus anos de análise e estudo, que o 

colocam na posição privilegiada de reconhecer como o manejo da transferência e a condução 

dos casos deve ser feita. Ao passar, ele próprio, pela experiência analítica, encontra-se em 

condições de oferecer-se deste lugar de alguém que já encontrou esta falta constituinte. Ao 

saber-se não todo, faltoso, castrado, o analista pode oferecer-se deste lugar a seu paciente, 

remetendo-o justamente a encontrar sua falta e, consequentemente, seu desejo. Assim, pode-se 

propor que a direção do tratamento “se ordena segundo um processo que vai da retificação das 

relações do sujeito com o real, operação realizada nas entrevistas preliminares, o 

desenvolvimento da transferência e o uso da interpretação, objetivando sempre o ‘fim de 

análise’. (...) a direção do tratamento corresponde à direção do desejo.”115 

O paciente, por outro lado, pode ser interpretado e considerado um analisando a partir 

do momento em que se instaura a transferência. A transferência se mostra logo no primeiro 

encontro, quando o paciente inscreve traços do analista em si, e pode falar de coisas que o 

remetem. Essa é a chamada transferência imaginária, relacionada à imagem do analista que o 

analisando constrói. Para que se instaure a transferência que funciona como motor do 

tratamento, são necessários alguns encontros, quando esta transferência deixa de ser imaginária 

e passa a ser simbólica. O analista deve atentar para esta mudança, que se apresenta pela 

retificação subjetiva do paciente, isto é, pela mudança de suas relações com o real.  

A partir da instauração da transferência simbólica, o analista já terá feito o diagnóstico 

diferencial do caso, podendo dizer qual estrutura daquele sujeito que se apresenta para ele. O 

analista não deve aceitar qualquer paciente que o procure. Cabe a ele, também, recusar atender 

algum caso por algum motivo – seja ele de ordem pessoal do psicanalista ou por alguma 

particularidade daquele que o procura. Posicionar-se eticamente, em psicanálise, inclui também 

recusar alguns casos em que se reconhecem os limites de atuação. Se um sujeito se apresenta 

com uma demanda sem desejo, não é o caso de recebê-lo em nossos consultórios. “Há de se ter 

um quê de Édipo para fazer análise, é preciso querer saber de qualquer jeito”116. Esta citação 

refere-se ao texto “Édipo Rei”, de Sófocles, no qual Édipo mostra querer saber, a qualquer custo 
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116 Petri, R. op. cit., p. 37. 
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de sua história, pagando o preço de sabê-lo. Édipo paga por sua descoberta com sua própria 

punição: ao propor que aquele que matou o Rei será cegado, Édipo não sabia que fora ele 

próprio o assassino. No entanto, o sujeito que busca a análise deve estar disposto a isto: saber e 

cumprir com a punição que este saber implica. Se ele não se mostrar desejoso de obter tal saber, 

cabe ao analista recusar seu tratamento. 

Ao entrar em análise, o paciente se dará conta de que o que ele diz, está dito para sempre. 

Não é possível “des-dizer”, consertar algo que foi dito. A palavra tem valor de ato, e posiciona 

o sujeito frente ao seu desejo. Aprender a responsabilizar-se pelo que diz é uma das mudanças 

que se busca num processo analítico. Ao analista, cabe sustentar este ato e o desejo emergente 

de seu paciente. 

 

3.5) A transferência e a relação analítica 

A partir da proposta de Lacan de que a ética que norteia o trabalho psicanalítico é a ética 

do desejo, que se faz surgir na experiência de falta do sujeito, temos que resgatar como ela 

acontece no trabalho clínico. Se a “falta” é inaugurada na experiência de satisfação, reforçada 

a partir do desejo dos pais, que se orientam para além da criança: “só uma mãe e um pai que 

foram e ainda continuam sendo um para o outro mulher e homem podem transmitir a lei do 

desejo a seus filhos uma vez crescidos”117, sendo portanto reforçada na travessia da castração, 

cabe a nós, no lugar de psicanalistas, nos oferecermos como objeto para que o sujeito possa 

fazer aparecer seu desejo na experiência transferencial.  

A transferência foi objeto de estudo de Freud desde que desistiu do método catártico e 

do método hipnótico, oferecendo às histéricas um lugar de fala e escuta, sendo seu papel o de 

escuta. Em 1912118, irá se ater mais detalhadamente à descrição deste fenômeno, através do 

qual se observa que o paciente transfere ao psicanalista sentimentos e aspectos de sua relação 

com os pais. Será a partir deles que o paciente poderá repetir, em sessão, aquilo de traumático 

que viveu na relação parental. Freud considera que a transferência é, ao mesmo tempo, o 

principal motor e a maior força de resistência possíveis no tratamento. “A transferência tem a 

ver com o amor, com a demanda de ser amado. (...) articula-se com a forma como a demanda 

de amor será acolhida, encaminhada, tratada e desmontada na experiência analítica.”119. 

                                                
117 Julien, P. Abandonarás teu pai e tua mãe. Rio de Janeiro: Companhia de Feud, 2000, p. 46. 
118 Freud, S. (1912a) “A dinâmica da transferência”, in Sigmund Freud: obras completas, vol. 10. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2010. 
119 Maurano, D. A transferência: uma viagem rumo ao continente negro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006, 
p. 8. 
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A postura do analista, isento de crítica, censura ou preconceitos, permite ao sujeito falar 

livremente e formular sobre seu próprio funcionamento. Ao colocar-se como alguém que 

desconhece aquilo do qual o paciente fala, o analista possibilita que ele fale daquilo que 

conhece: si mesmo. Assim, utilizará a transferência como motor do trabalho psíquico. Petri120 

ressalta que na análise com crianças, o analista ocupará o lugar de um dos personagens mais 

importantes do mundo interior da criança. 

Somente a partir deste lugar o analista poderá permitir o movimento do sujeito – 

especialmente do sujeito neurótico:  

“É bem este o pretexto do discurso da neurose que, identificando demanda e desejo, 
proclama que o desejo não pode ser senão insatisfeito ou impossível. O sujeito não 
cessa então de se queixar ou de se esquivar. O que ele busca no outro é o precipício 
de seu desejo para que o abismo de sua própria ausência tenha mais atrativos para o 
outro que sua limitada presença. A neurose torna-se assim a ocasião de representar e 
de mostrar múltiplos personagens. O desejo nunca está ali onde é esperado pelo outro; 
sempre alhures, deixa atrás de si apenas uma cera mole sobre a qual cada um, cada 
uma pode imprimir sua marca, à sua conveniência”121. 

Ao possibilitar que o sujeito circule em torno de seu desejo, o analista permite que o 

paciente o descubra e possa fazer uso dele como norteador de sua postura no mundo. “A direção 

da cura não dá ao analista o papel de mentor; este ‘só tem um desejo: o de ver o enfermo tomar 

decisões por si próprio’”122. 

A transferência só adquire sentido a partir do momento dialético em que se produz. Ela 

está inserida no contexto clínico, onde a troca entre paciente e analista é que determina cada 

intervenção. “Cremos, no entanto, que a transferência tem sempre o mesmo sentido, de indicar 

os momentos de errância e também de orientação do analista, o mesmo valor de nos convocar 

à ordem de nosso papel: um não-agir positivo, com vistas à ortodramatização da subjetividade 

do paciente.”123 

O sujeito vive em eterno conflito, entre as pulsões e sua natureza moral, a vida em 

sociedade, incluindo todas as normas civilizatórias. Para Freud, o trabalho do psicanalista não 

deve se orientar para tentar erradicar tal conflito, mas sim ser dirigido para suspensão do 

recalque, erradicando o sintoma. Desta forma, a proposta do psicanalista é a de que o sujeito se 

encontre com seu desejo inconsciente: “para o analista, tornar-se amo do desejo equivale a se 
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adequar à demanda do neurótico, cujo sofrimento provém da angústia por não desejar em 

conformidade com o supereu”124.  

Para trabalhar como analista é fundamental que se saiba em que lugar o analisando te 

coloca. É desta posição ocupada na transferência que o analista poderá interpretar, analisar, 

intervir sobre a própria transferência. Não é fácil identificar o lugar que o analisando coloca o 

analista. Por isso, é fundamental a presença de um terceiro (o analista e também o supervisor, 

cada um exercendo sua função) que permita que este lugar seja identificado, possibilitando o 

manejo da análise. 

A transferência, para Lacan, se estabelece a partir de uma demanda do paciente a um 

saber que ele acredita que o analista tem – não sobre ele especificamente, mas um saber presente 

em sua experiência, em seu sintoma. Ele chamará de grande Outro a figura a quem este saber é 

confiado, o analista, que irá encarnar a função do sujeito suposto saber. Este lugar simboliza 

como o analista é visto: como aquele que sabe sobre o analisando. “Só posso chegar ao 

significado inconsciente de meus sintomas se pressupuser que o analista já conhece seu 

significado”125. Isto significa dizer que a partir da suposição de que o analista sabe algo sobre 

meu inconsciente, eu poderei descobri-lo e dizê-lo.  

 Então, ao buscar a análise, o paciente encontra-se num momento em que o sintoma gera 

mais conflitos do que ameniza o sofrimento. Como formação de compromisso entre a realização 

de um desejo (inconsciente) e a impossibilidade de satisfação direta (pela consciência), o 

sintoma deles deixou de operar como apaziguador. O sujeito busca a análise justamente por 

supor que o analista poderá ajudá-lo a não sofrer, a retomar o funcionamento anterior, quando 

não sofria – ou seja, quando não havia conflito. 

Na análise, o paciente irá repetir, a partir da transferência, este caminho já antes trilhado. 

Justamente nesta repetição tão específica que o analista poderá intervir, abstendo-se de opinar. 

O analista posiciona-se, eticamente, permitindo que a fala circule, que o paciente associe 

livremente até obter um saber sobre si.  Da mesma forma, para a psicanálise o que interessa é o 

sujeito do desejo, enquanto inconsciente. 

O desejo do analista trabalha contrariamente ao desejo do paciente. Maurano126 afirma 

que Freud, ao falar do mecanismo do recalque, afirma que opera em nós um desejo de não 

saber, um “desejo de dormir”. Já Miller irá afirmar que o desejo do analista é um desejo de 

despertar-se do desejo, enquanto desejo do Outro. Espera-se que o analista tenha despertado do 
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desejo do Outro a partir de seu processo analítico e, a partir dele, poderá nascer seu desejo de 

analista, que o permitirá localizar-se na posição de objeto que esta função exige. 

Para compreendermos este aspecto do desejo do analista é fundamental separarmos ele 

dos desejos pessoais que a pessoa do analista possa ter enquanto sujeito. Lacan afirma que a 

contratransferência é sempre negativa, pois entra como um entrave ao tratamento. O desejo do 

analista situa-se no lugar de uma função, a partir do qual irá operar a análise, livre de suas 

subjetividades. 

O analista vai se situar no lugar do amor, mas não o amor platônico onde “dois devem 

fazer um”. O lugar do analista é o de apontar outros modos de se operar com o amor: 

“evaporando, de certa forma o objeto, com o qual o sujeito tenta se colar, sem entretanto tirá-

lo de causa, o analista descortina um universo bem mais amplo de possibilidades de uma forma 

própria de se valer do amor no manejo da transferência”127. Quando a fantasia que prende o 

sujeito a este objeto se mostra inconsistente é que o analista poderá ajudar o sujeito a atravessar 

esta fantasia – através do desejo de analista.  

As demandas do paciente são sempre, em última instância, demandas de serem amados. 

Ao ser deixado em falta na análise, o paciente pode ser deixado em falta em suas outras relações. 

Reside aí a orientação ética da psicanálise, que permite pôr o sujeito em movimento após 

ultrapassar a ilusão de completude. Aos poucos, o analisando começa a se questionar sobre seus 

próprios pedidos, reconhecendo aquilo que era de seu desejo e aquilo que era de sua fantasia, 

ou de uma pura demanda – sempre impossível de completar. 

A dimensão ética e psicanalítica no caso de pacientes oncológicos deve ser ainda mais 

atenta, convocando o analista a sempre se reconhecer também como faltante. Num centro de 

tratamento oncológico infantil, somos bastante convocados a ter “pena” das crianças e a dar a 

elas tudo que pedem. Apostar que existe um sujeito numa criança nos permite trabalhar com 

elas em quaisquer condições, mesmo sob a ameaça de morte – ou mais: sob a certeza da morte. 

Por isso, a intervenção do analista vem da função que ele ocupa, e não da pessoa que ele é – 

trabalho possível pois foi construído em sua análise pessoal. O saber do psicanalista é tomado 

a partir de uma “partilha da falta”: “trata-se aí de um saber que não é ensinável, mas sim 

transmissível pela experiência”128.  

A partir de como o paciente situa o analista em seu discurso, é possível ao analista 

identificar os traços da transferência e poder manejá-la, orientando o tratamento. Cottet vai 
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afirmar que “o desejo do psicanalista consiste em acentuar essa diferença em lugar de reduzir a 

tensão entre o ideal (do ego) e o objeto de desejo, situando o sujeito na localização do 

mesmo”129. Desta maneira, a “cura” pela psicanálise se torna um “por acréscimo” ao tratamento, 

que não tem como objetivo orientar o sujeito a se restabelecer socialmente. Já Mezan lembra 

que paciente e analista são feitos da mesma matéria – psique e corpo, e uma postura ética do 

analista reside em proteger o lugar da situação analítica: “sua disponibilidade, sua atenção 

flutuante, seu conhecimento de si mesmo e da teoria psicanalítica, sua capacidade de tolerar a 

incerteza e a dúvida”, ressaltando ainda que o setting analítico pode variar, mas que há análise 

com paciente deitado, sentado, vindo diariamente ou semanalmente130. 

A posição proposta por Freud sobre a abstinência do analista orienta-se justamente no 

caminho da ética: ao não dar ao paciente aquilo que ele pede, o analista rompe com o sintoma, 

não fazendo assim um novo compromisso satisfatório à pulsão. O analista deve interromper a 

cadeia de satisfações substitutivas de seu paciente, sob o risco do sujeito achar-se semi-

recuperado e entrar numa via ainda mais perigosa do que a das satisfações substitutivas. O 

processo de análise vai permitir que o sujeito caminhe para se desalienar do Outro, se 

direcionando para a própria subjetivação.  

3.6) O desejo do psicanalista 

O desejo do psicanalista não deve ser compreendido como o desejo da pessoa do 

analista, fato este que implicaria na mudança do mesmo em função de quem se escolhe para 

análise. O desejo do psicanalista encarna, teoricamente, uma função a ser desempenhada pelo 

papel que todo psicanalista deve exercer. Ele funciona convocando o paciente a desejar o desejo 

do Outro: “(...) é através da intervenção do desejo do analista que a transferência efetiva-se 

como viabilização do tratamento. Dessa forma, é o antídoto para a transferência como 

resistência”131. 

Segundo Lacan, o desejo do sujeito estará sempre remetido ao Outro, pois é em relação 

a esta função que o desejo se constitui132. Assim, ao calar seu desejo, o analista aliena o desejo 

do paciente neste lugar. “ ‘o desejo do homem é o desejo do outro’. Para Lacan, o impasse 

fundamental do desejo humano é que ele é o desejo do outro tanto no genitivo subjetivo quando 
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no objetivo: desejo pelo outro, desejo de ser desejado pelo outro, e, especialmente, desejo pelo 

que o outro deseja”133. Ao falar, o sujeito é também falado, colocando-se como sujeito e objeto 

em sua própria constituição. Apreender aquilo que fala, sem se sentir atropelado por si mesmo 

é trabalho do processo analítico.  

 O autor esclarece, ainda, que a afirmativa de Lacan de que “é como Outro que ele (o 

sujeito) deseja” pode ser remetida a dois significados: o primeiro remete-se justamente ao 

desejo do homem ser estruturado pelo Outro em sua constituição psíquica, conforme vimos a 

partir da experiência de satisfação134: “o que eu desejo é predeterminado pelo grande Outro, o 

espaço simbólico que habito”135; o outro sentido de que “o desejo do homem é o desejo do 

Outro” remete-se ao fato de que o sujeito só pode desejar quando experimenta o próprio Outro 

como desejante, situando nele um desejo insondável que emana dele.  

 A análise objetiva “levar o paciente a enfrentar as coordenadas e os impasses essenciais 

de seu desejo”136 e não a obtenção de um bem-estar. Esta é a posição que assume o psicanalista 

e que norteia a ética desta prática, não fazendo alianças com o social, cultural e pessoal. 

O desejo de ser um psicanalista se encontra, entretanto, no divã. A partir do momento 

que ele emerge, caberá ao sujeito buscar as outras ferramentas necessárias para sê-lo. Cabe ao 

sujeito, então, procurar outros dispositivos fundamentais para a sua formação: os estudos e a 

supervisão dos casos atendidos. Somente a experiência de ser analisado não é suficiente para 

que se forme um psicanalista, mas provê uma das três ferramentas fundamentais para que isso 

ocorra, independente do sujeito. Com essa proposta, Lacan diferencia o que ocorria até então: 

não há mais a entrada na escola acompanhada de uma análise prévia. As regras para os estudos 

psicanalíticos são modificadas e o desejo passa a ser a mola que movimenta esse mecanismo.  

A experiência analítica vai possibilitar o “ato analítico”, que se define como: 

“o ato realizado a partir do advento do sujeito como objeto, quando o sujeito se destitui 
como analisante para instituir-se como analista, podendo suportar bancar o objeto 
causa de desejo para um analisante”137.  

Dessa passada de sujeito a semblante de objeto-causa-de-desejo é que se instituirá o 

surgimento de um psicanalista, viabilizando o mesmo a proporcionar a experiência analítica a 

outros que o desejem. É daí que podemos afirmar que “o analista só se autoriza de si mesmo”138. 

                                                
133 Zizek, S. op. cit., p. 48. 
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Essa autorização de si mesmo, no entanto, deve passar por um modelo de reconhecimento 

de seus pares. Não basta o sujeito se auto-proclamar; ele deve também responder pelo grupo 

social em que se inscreve, isto é, pelos outros psicanalistas.  

O norteador da prática analítica seria, portanto, o desejo do psicanalista, um desejo 

prevenido, o que se traduz por: “o analista não pode consentir em deter-se no engodo de reduzir 

a distância entre a pulsão, força constante que não se define pelo objeto, e a necessidade, num 

projeto de normalização pautado numa fantasia de conformação inteiramente referida ao 

imaginário.”139 No tratamento de crianças, deve haver especial prudência frente a este desejo, 

uma vez que o analista não pode gozar às custas da criança, mesmo quando ela se oferece deste 

lugar: “a possibilidade de sustentar o desejo de analista diante da criança remete à capacidade 

do analista de ocupar um lugar de ‘abnegação subjetiva’ que lhe permita operar com o desejo 

liberto de sua fantasia, posição nada fácil diante da criança, uma vez que o risco de tomá-la 

como objeto de gozo é especialmente tentador, sobretudo para aqueles com a escuta obstruída 

pelas próprias fantasias”140. 

Por isso, mesmo quando o analista sair de seu lugar, ele deve poder reconhecer este 

desvio e consertá-lo, buscando a análise da contratransferência como um norteador ético de seu 

trabalho. 

O trabalho analítico é individual e exige uma resposta no “aqui e agora” da cena 

analítica. Por isso as supervisões são tão importantes no contexto do trabalho. É somente no 

“depois” que analista e paciente saberão os impactos de cada intervenção, construindo assim o 

manejo da transferência e das sessões seguintes. 

 

3.7) Psicanálise com crianças 

A psicanálise com crianças teve seu início como teoria e prática fundado no único caso 

clínico que Freud tem publicado e debatido, o famoso “Caso Hans”141. Neste caso, ele apenas 

encontrou com a criança em duas ocasiões e a análise foi conduzida pelo pai do próprio 

paciente. No entanto, a partir dele encontramos norteadores que orientam a análise de crianças 

até hoje. Em Freud ainda encontramos uma breve referência à prática com crianças, quando na 

Conferência XXXIV, ele falou brevemente sobre as possibilidades nesta clínica.  

                                                
139 Mello, D.M. Nau do desejo: o percurso da ética de Freud a Lacan. Rio de Janeiro: Relume-Dumará; Alfenas, 
MG: Unifenas, 1995, p. 153. 
140 Petri, R. op. cit., p. 156. 
141 Freud, S. “Análise de uma fobia em um menino de cinco anos” (1909). In: Edição Standard das Obras 
psicológicas completas de S. Freud, v.VII, Rio de Janeiro: Imago, 1969. 
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Além de indicar que sua filha, Anna Freud, daria prosseguimento ao estudo mais 

dedicado da psicanálise com crianças, Freud ressaltou que esta prática não deveria ter como 

proposta um cunho pedagógico/ educacional. Ele é bem claro quando afirma que cada área de 

conhecimento deve ter sua atuação delimitada e restrita a um campo. Acrescenta ainda o papel 

importante da inserção dos pais no tratamento, dando indicativos de que o trabalho 

transferencial com eles era fundamental para a continuidade do tratamento da criança142. 

Depois de Freud, suas duas principais seguidoras trabalharam com crianças, Anna Freud 

e Melanie Klein, e a partir daí inúmeros estudos sobre a prática com crianças vêm sendo 

publicados e até hoje geram discussões acerca da melhor forma de conduzir a análise de 

crianças. 

A psicanálise de Freud chamou a atenção justamente por propor que a sexualidade 

estava presente desde a infância. Ao apontar a precocidade deste desenvolvimento, descrevendo 

a constituição psíquica do sujeito humano, Freud determina ser possível a análise desde cedo. 

Roudinesco e Plon143 retomam que, inicialmente, havia duas correntes de análise: a vienense, 

representada por Anna Freud, que acreditava que a análise de crianças devia começar apenas 

após o quarto ano de vida e ser conduzida pelos pais da criança; e a inglesa que tinha como 

representante Melanie Klein e postulou que a análise poderia ser conduzida antes disso, uma 

vez que os conteúdos da vida primitiva do bebê eram recalcados e esquecidos, indicando a vida 

pulsional desde os primeiros anos da infância. Hans tinha cinco anos quando seu sintoma fóbico 

apareceu, e a análise levou Freud a descobrir que ele girava em torno de seu conflito edípico e 

narcísico frente aos pais e a irmã, recém nascida. Formações sintomáticas acometem sujeitos 

pulsionais: se há conflito, recalque, há sintoma.  

Dentro de uma instituição o mesmo ocorre: são necessárias sessões com as crianças e 

também com os pais. Talvez o encontro com os pais ressalte a principal diferença entre atender 

um adulto e uma criança. Frequentemente, a demanda parte dos pais, e o sintoma infantil é um 

reflexo da situação enfrentada entre eles. Desta forma, escutá-los e orientá-los é fundamental 

para ajudar a criança que sofre. Além de oferecer um lugar de escuta e trabalho para o paciente, 

os pais devem também ser recebidos, e quem sabe até mesmo encaminhados para um trabalho 

analítico individual. A escuta e a intervenção com os pais difere daquela com a criança, pois 

com os pais o objetivo é orientá-los quanto à conduta com a criança, mesmo que seja necessário 

ouvi-los para poder saber qual posição eles ocupam frente à morte, ao sexo e à castração, uma 

                                                
142 Freud, S. (1933 [1932]) “Conferência XXXIV: Explicações, Aplicações e Orientações” in Edição Standard 
das Obras psicológicas completas de S. Freud, v.XXII, Rio de Janeiro: Imago, 1969 
143 Roudinesco, E., Plon, M. Dicionário de Psicanálise. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. 
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vez que isso afeta a forma como o sintoma da criança se manifesta. Com a criança será realizado 

o tratamento psicanalítico propriamente dito. 

Numa instituição de tratamento, o mesmo trabalho do consultório é proposto, e mesmo 

em caso de internação é possível que a criança seja atendida individualmente, sendo necessário 

apenas pedir ao acompanhante que se retire por alguns instantes. A via privilegiada de trabalho 

com a criança é o jogo, o brincar, através do qual ela poderá expressar e elaborar as situações 

vividas. As histórias contadas também ajudam a criança a elaborar aquilo que nem sempre é de 

fácil apreensão. Assim como os adultos em análise repetem a mesma história diversas vezes, 

sempre adicionando, alterando ou removendo algum elemento, a criança irá repetir a mesma 

brincadeira, sempre com elementos que variam. É justamente neste intervalo na cadeia 

associativa, nesta variação do discurso, que o analista interfere, assim como no adulto.  

O formato de atendimento infantil, no entanto, difere daquele do adulto. Como 

afirmamos, o fato do psicanalista precisar receber os pais no tratamento já indica uma grande 

diferença. O adulto busca a análise porque algo o incomoda, pois seu sintoma já não está mais 

funcionando como o compromisso adequado: sua quota de desprazer consciente está maior do 

que o prazer pulsional. A criança nem sempre passa por isso. Muitas vezes são os pais que se 

incomodam com aquilo que julgam ser sintoma na criança, levando Lacan a postular, inclusive, 

que “o sintoma da criança acha-se em condição de responder ao que existe de sintomático na 

estrutura familiar”144, representando, neste caso, a “verdade do casal familiar”145. Por isso o 

trabalho com a família é tão importante. Primeiramente, a transferência deve se instalar na 

relação do analista com os pais. Só assim, a criança poderá colocar o analista no lugar de 

“suposto-saber”.  No entanto, o fato dos pais serem convocados a responder neste tratamento é, 

também, o que pode levar à interrupção do mesmo. Ao ver a mudança na posição da criança, o 

casal é convocado a se reposicionar também – enquanto casal, enquanto sujeito, enquanto pais 

– e a responder sobre como vão lidar com aquilo que causa sofrimento na criança. Muitas vezes, 

isso acarreta a suspensão do tratamento, o que demanda um manejo delicado desta transferência 

com os pais. 

Além disso, outro aspecto que difere bastante no formato do atendimento infantil é o 

setting proposto em relação ao do adulto. As regras vistas anteriormente – da associação livre 

e da atenção flutuante – valem igualmente no contexto da análise com crianças, que inclui um 

                                                
144 Esta afirmativa refere-se à posição neurótica, que é a estrutura escolhida para ser abordada neste trabalho. O 
próprio Lacan sugere uma outra possibilidade de lugar para a criança ser situada na relação parental, que seria 
como objeto que completa a mãe, neste caso situando-se numa posição próxima à da psicose, e remetendo a casos 
mais graves. 
145 Lacan, J. Nota sobre a criança. In: Outros escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar editor, 2003. p. 369 
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aspecto particular: o brincar. Mas uma coisa nunca muda: o papel do analista de crianças é o de 

legitimá-la enquanto sujeito, oferecendo a ela possibilidade de abertura para o inconsciente. 

“Como em qualquer análise, o analista deve se deter no deslizamento significante e não na 

trama imaginária, o que exige atenção redobrada; afinal, todo o cenário montado pela criança 

seduz na direção do imaginário146”. 

O brincar foi observado pelo próprio Freud147, que através de seu neto pode 

compreender que o brincar infantil tem um aspecto elaborativo. A partir da brincadeira do fort-

da, Freud concluiu que o menino tentava elaborar a saída da mãe, repetindo a cena com seu 

carretel. A angústia do desaparecimento materno era aliviada na medida em que ele passava a 

ter controle sobre a cena: jogava o carretel, e depois o recuperava – ao contrário do que 

acontecia com a mãe, que saía e voltava de acordo com contingências incompreensíveis para o 

menino, o carretel estava submetido ao seu controle, amenizando assim a angústia da separação. 

Ao realizar esta operação a criança sai do lugar passivo para o ativo. 

A partir daí, Jerusalinsky148 propõe pensar nos jogos constituintes do sujeito como 

responsáveis pela inscrição de um litoral que possibilita a passagem do gozo ao saber, sendo 

tais jogos anteriores ao fort-da. Em sua elaboração, a autora desenvolve as diversas etapas do 

brincar infantil, sempre situando a função psíquica estruturante de cada um deles.  

Na clínica com crianças, deparamo-nos com a seriedade com que as crianças encaram o 

brincar, e utilizamo-nos dele para fazer as intervenções. “Brincar é sério porque possibilita 

articulações significantes diante de acometimentos do real, servindo-se para tanto de uma 

dilatação imaginária do como se”149. Ao brincar com um outro, a criança se vê tendo que incluir 

outros aspectos em seu faz-de-conta, em elaborar sua história e sua fantasia, sendo portanto 

constituinte em suas relações com o Outro esta “ficção de si mesma”150. 

Um aspecto fundamental ressaltado pela autora corresponde ao brinquedo: na medida 

em que brincar é constituinte no psiquismo infantil, os brinquedos também o são. Ariès151 

afirma que os brinquedos infantis são inspirados nas atividades adultas, pelo menos, desde o 

século XV, quando temos notícias, através de quadros, sobre essas reproduções.  

No âmbito da psicanálise, no entanto, deve haver uma ressalva quanto aos excessos e 

também aos brinquedos mais elaborados. “O valor dos brinquedos é tanto maior pelas metáforas 

                                                
146 Petri, R. op. cit., p. 125. 
147 Freud, S. (1920) “Além do Princípio do Prazer”, in Edição Standard das Obras psicológicas completas de 
S. Freud, v. XVIII. Rio de Janeiro: Imago, 1969. 
148 Jerusalinsky, J. A criação da criança: brincar, gozo e fala entre a mãe e o bebê. Salvador, BA: Ágalma, 2011. 
149 Ibid, p. 231. 
150 Ibid, p. 233. 
151 Ariès, P. História Social da Criança e da Família. Rio de Janeiro: LTC, 1981. 
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que possibilitam do que pelo achatamento sobre suas características reais”152. Isto nos convoca 

a refletir sobre a forma como as crianças em tratamento contra o câncer são tratadas: muitas 

vezes, ao serem internadas recebem enxurradas de brinquedos novos, sacos de presentes de 

Natal, páscoa, dia das crianças. Incontáveis objetos que visam tamponar uma falta daqueles que 

os fornecem, não da criança. A possibilidade de imaginação e de construção em cima dos 

objetos tem fator estruturante para a criança, que muitas vezes opera com um simples rolo de 

atadura e esparadrapos, construindo em uma boneca um machucado ou um vestido de noiva, 

por exemplo. Os jogos com regras situam-se para lembrar ao ideal do eu sobre a necessidade 

do cumprimento da lei, retomando um outro aspecto da constituição do sujeito. 

Jerusalinsky, retomando Freud, aponta que tanto o brincar da criança quanto a fantasia 

do adulto comportam um desejo, mas em vias opostas: a criança, no brincar, não oculta seu 

desejo de ser grande (desejo este que pode estar, justamente, referido aos brinquedos que imitam 

a vida adulta ou à temática do brincar), enquanto o adulto faz de tudo para ocultar o desejo que 

coloca na fantasia, uma vez que ele denuncia sua infantilidade. Para a autora, o brincar tenta 

trilhar o trajeto que vai do objeto a ao eu ideal e do eu ideal ao ideal-do-eu, enquanto as 

formações inconscientes fazem o trajeto regressivo no adulto, ressaltando que “o prazer jamais 

se desvincula de suas formas mais infantis, mais primordiais”153.  

O lugar do analista na cena do brincar é de participante, uma vez que pela transferência 

ele está incluído nas formações inconscientes do paciente. Ele vai operar, junto com a criança, 

na elaboração daquilo que a acomete e que exige trabalho psíquico da criança. O psicanalista 

vai instrumentalizar a criança a fazer a transposição dos registros através do brincar, de forma 

que ela se aproprie daquilo que se abate sobre ela. A partir daí, a criança adquire um “saber 

fazer” com seu sintoma, e poderá operá-lo sob quaisquer circunstâncias, não apenas sob 

acompanhamento. Situamos aí a diferença entre uma psicanálise e uma terapia, onde o 

tratamento inclui somente a resolução sintomática e não este “saber fazer” a partir de sua 

constituição psíquica.  

No atendimento com crianças, o trabalho com os pais é fundamental no sentido em que 

eles são responsáveis por esta constituição psíquica desde os primórdios. O sujeito humano 

nasce e permanece numa situação de completo desamparo – físico e psíquico – por muito tempo, 

sendo delegado aos pais o trabalho de cuidar desde bebê. Por isso, instrumentalizar estes pais 

acerca do brincar é, também, oferecer tratamento a esta criança.  

                                                
152 Jerusalinsky, J. op. cit., 
153 Jerusalinsky, J. op. cit., p. 235. 
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Brincar, portanto, coloca a criança sob duas perspectivas da criação: ela passa do lugar 

passivo de estar em processo de constituição para o lugar ativo de ser um criador. Em análise, 

ela pode criar todo este repertório, se inventar e se construir. Não há uma insistência sobre a 

insuficiência das palavras, mas sim um estímulo sobre as possibilidades do brincar. A criança 

se torna um sujeito, sujeito do inconsciente, sujeito do desejo, criadora de sua história. “Por 

isso, um tratamento não vai na direção de que a criança simplesmente faça o que dela se espera, 

mas na de dar lugar para que ela possa criar, servindo-se do simbólico, da linguagem, da lei, da 

função paterna”154. 

 

3.8) Ética 

Como vimos anteriormente, a técnica psicanalítica descrita por Freud seguia uma ordem 

de sugestões, orientações e não regras. As regras da associação livre pelo paciente e da atenção 

flutuante pelo analista são, até hoje, pré-requisitos em todas as escolas de psicanálise. A posição 

do analista, no entanto, é um aspecto bastante discutido, especialmente no que diz respeito ao 

manejo da transferência e ao lugar que ele ocupa na mesma. Para Lacan  

“a ética consiste essencialmente (...) num juízo sobre nossa ação, exceto que ela só 
tem importância na medida em que a ação nela implicada comporta também, ou é 
reputada comportar, um juízo, mesmo que implícito. (...) Se há uma ética da 
psicanálise – a questão que se coloca – é na medida em que, de alguma maneira, por 
menos que seja, a análise fornece algo que se coloca como medida de nossa ação – ou 
simplesmente pretende isso”155. 

 Portanto, a ética da psicanálise implica, também um juízo sobre a ação de cada sujeito. 

Petri156 afirma que a ética trata das relações do sujeito com o desejo inconsciente, enquanto a 

moral é definida a partir dos ideais do Eu. Por isso, uma ação humana só pode ser avaliada na 

singularidade da situação, e portanto, a posteriori.  

Como já vimos, a psicanálise não pode prometer a felicidade, e o paradoxo das pulsões 

a coloca num lugar rebelde frente a ética nos moldes conhecidos e traçados pela filosofia. O 

psicanalista deve atentar portanto para o papel que ocupa no tratamento de seu paciente. A 

posição de mestre traz implicações sérias sobre o lugar ocupado pelo psicanalista e também 

consequências psíquicas para o paciente. Ao se colocar no lugar de mestre, daquele que possui 

um saber sobre o sujeito (o paciente), o analista acredita estar num lugar de normalidade e de 

                                                
154 Jerusalinsky, J. op. cit., p. 269. 
155 Lacan, J. O Seminário – Livro 7, p. 373. 
156 Petri, R. op. cit. 
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saber, podendo utilizar-se deste lugar para abusar de seu poder sobre o paciente. Podemos situar 

aqui questões voltadas ao abuso da transferência, ou seja, abusos deste poder.  

A releitura de Lacan trouxe inúmeras transformações neste referencial, especialmente 

no lugar do analista, que agora seria o de objeto. Não um objeto qualquer, mas o objeto a, causa 

de desejo. A ética na psicanálise lacaniana refere-se justamente a este lugar: de fazer circular o 

desejo do paciente dentro da relação analítica.  

Em seu Seminário 7, Lacan trata justamente do norteador desta experiência analítica. 

Temos visto até aqui como pequenas posturas do analista nos convocam a pensar o que seria a 

ética na psicanálise. Moretto afirma que Lacan diz: 

“o analista não sabe o que é bom para o outro, não tem juízo da ação e, portanto, não 
tem como ordenar o bem para o outro. A ética da Psicanálise não é a Ética do Bem. O 
psicanalista não se presta a transformar o seu trabalho num trabalho adaptativo, 
referenciado em padrões de patologia e normalidade que cada vez mais se distanciam 
da singularidade do desejo de cada um. Em Psicanálise existem normas, sem dúvida 
alguma, mas estas se limitam às normas do desejo de cada um. E se um analista tem 
de fazer um juízo, é um juízo sobre sua própria ação.”157 

Consequentemente, o analista deve convocar o sujeito a se colocar em movimento e não 

fazer alianças com seu Eu, a fim de fortalecê-lo. Não podemos esperar que o sujeito saia da 

análise adaptado ao mundo e à sociedade. Neste processo, ele irá descobrir aquilo que deseja e 

terá de se haver com as implicações do mesmo, inclusive com as implicações civilizatórias, 

como já abordamos anteriormente. 

A proposta ao tratar um sujeito é de responsabilizá-lo por seu sofrimento e por suas 

escolhas. “Tornar consciente o inconsciente” é permitir que o sujeito saiba porque age de 

determinada maneira e possa, a partir daí, escolher como irá agir posteriormente. Para Lacan, a 

psicanálise se constitui na relação entre desejo e morte. Ao incluir a castração e a lei na equação, 

ele afirma: “o que a análise articula é que, no fundo, é mais cômodo sujeitar-se ao interdito do 

que incorrer a castração”158 (p. 367). Assim, apropriar-se de seu desejo e sustentá-lo enquanto 

verdade é um trabalho penoso para o sujeito.  

Através de um ato, conceito lacaniano que define como deve ser a conduta do 

psicanalista é que se pode determinar a esfera ética de sua atuação. O ato se situa fora da esfera 

das regras e dentro da esfera ética. “O conceito de ato desvela que o dito ‘contrato’ do início da 

análise exime o analista da responsabilidade do seu ato – trata-se de um contra-ato”159. O 

                                                
157 Moretto, M.L.T. O que pode um analista no hospital? 2ed. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2005, p. 53. 
158 Lacan, J. O Seminário – Livro 7, p. 367. 
159 Quinet, A. As 4 + 1 condições de análise.  10ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005, p. 10. 
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contrato é definido, portanto, conforme as duas regras da psicanálise: associação livre do 

paciente e atenção flutuante do analista.  

Assim, portanto, chegamos à possibilidade de pensar uma psicanálise fora dos 

consultórios particulares, dentro de uma instituição hospitalar, e uma psicanálise com crianças, 

justificando assim práticas já amplamente difundidas e realizadas. Apoiada no contrato com o 

psicanalista, o tratamento será desenvolvido conforme a postura do paciente e sua implicação 

com o mesmo, havendo flexibilidade na marcação das sessões, assim como com o setting onde 

elas se realizam. 

“A ética da análise não é uma especulação que incide sobre a ordenação, a arrumação, 
do que chamo serviço de bens. Ela implica, propriamente falando, a dimensão que se 
expressa no que se chama de experiência trágica da vida. 

É na dimensão trágica que as ações se inscrevem, e que somos solicitados a nos 
orientar em relação aos valores”160. 

O norteador da prática analítica seria, portanto, o desejo do psicanalista, desejo este que 

situa a dimensão ética do tratamento a partir daquele que ocupa o lugar do (suposto) saber, o 

lugar de quem, imaginariamente, ocupa o papel de condução do tratamento. 

 

 

  

                                                
160 Lacan, J. O Seminário – Livro 7, p. 375-376. 
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Capítulo 4.  NÃO FALEI NADA PORQUE NÃO TENHO 
CORAGEM 

“Esforçar-se por tratá-la como uma criança 
normal, portanto como aquilo que ela não é, 
significa também ignorar que ela é uma criança 
curada de câncer”161. 

 

Em 23/11/12 a revista Crescer publicou uma reportagem sobre a importância do 

diagnóstico precoce do câncer infantil. Já vimos no primeiro capítulo como a sintomatologia 

do câncer se parece com as outras doenças da infância, sendo comum que os pais demorem para 

buscar um médico e fazer o diagnóstico correto. No entanto, o que chama a atenção nesta 

reportagem, a partir do contexto considerado neste trabalho, é a afirmativa da mãe entrevistada 

a respeito de como lidou com o diagnóstico do filho: “Eu não falei nada para ele sobre a doença, 

não tenho coragem.”162 O que nos invoca pensar acerca desta afirmativa é: falta a esta mãe 

coragem de fazer o quê? Será que ela supõe que seu filho não sabe que tem uma doença? Será 

que ela acha que, ao não falar nada, ela está poupando seu filho de sofrer os efeitos da doença? 

Será que ela não percebe que o corpo de seu filho sentirá os efeitos da doença e também do 

tratamento – mas sem aviso? Será que ela não sabe que, ao falar, oferece ao filho um lugar de 

elaborar toda essa situação? Ou será que ela não fala, pois ao falar ela própria tem que 

reconhecer a doença? 

Lucas, seu filho, nos mostra que ele sabia o que estava acontecendo. Através da fala de 

sua mãe, ela indica o conhecimento do menino de 4 anos: “Depois da cirurgia, ele nunca se 

olhou no espelho.” Do ponto de vista leigo, podemos supor que a mãe queria poupar o filho de 

sofrer. No entanto, ao não se olhar no espelho, ele demonstra saber sobre sua doença, e não ter 

recursos para elaborá-la. A ele, nada foi explicado a priori. Foi somente ao se deparar com os 

efeitos (ou seja, com o filho não se olhar no espelho) que a mãe lhe contou que ele tinha uma 

doença no olho, e o mesmo seria substituído. 

Brun163 alerta para a importância da cura psíquica para além da cura física, uma vez que 

é cada vez maior o número de crianças curadas do câncer e o psiquismo acaba ficando em 

segundo plano. Ao ficar curada do câncer, a ameaça externa de morte desaparece, e com isso 

resta somente o sentimento de temor, sem um objeto no qual localizar – ou seja, resta à criança 

                                                
161 Brun, A criança dada por morta - riscos psíquicos da cura. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996, D. p. 14. 
162 Revista Crescer [homepage na internet], disponível em: 
http://revistacrescer.globo.com/Revista/Crescer/0,,EMI324728-10498,00-
DIA+NACIONAL+DE+COMBATE+AO+CANCER+INFANTIL+A+IMPORTANCIA+DO+DIAGNOSTICO
+PRE.htmL, acessada em 23/11/12. 
163 Brun, D. op. cit. 
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curada apenas uma angústia sem objeto. Por isso, se ela tiver um espaço para falar e elaborar 

estes sentimentos, poderá obter a cura psíquica e seguir com sua vida.  O psiquismo infantil em 

formação é afetado por inúmeros aspectos, como já vimos: as transmissões parentais, a 

formação do superego, tendo como modelo o superego parental. Na criança com câncer, um 

outro aspecto é também ressaltado: a criança doente faz surgir nos pais a criança que eles foram, 

assim como nos outros membros da equipe. Por isso o acompanhamento dos pais e a orientação 

a eles se torna um processo importante, uma vez que muitas vezes eles não conseguem oferecer 

à criança um lugar para elaborar todo o sofrimento. Situar os processos decisórios, os temores 

e a constituição psíquica é um aspecto que orienta a conduta da equipe ao longo do tratamento 

– intermediada pelo psicanalista, que advertido de todo este funcionamento, pode mediar estes 

potenciais impasses. 

Nossa proposta, neste trabalho, é justamente indicar que o lugar do não-dito e da 

objetalização da criança, isto é, do não reconhecimento de um sujeito na criança, terá 

consequências na forma dela agir e se comportar nas situações a que é submetida. Vamos 

analisar, a seguir, vinhetas de casos clínicos acompanhados em centros de tratamento 

oncológico, de forma a situar os conflitos éticos no processo decisório da condução do 

tratamento. Não podemos esquecer que a criança luta contra a doença, mas que seus pais 

também lutam. Eles são convocados a abdicar de suas vidas pessoais e de suas famílias, e a 

decidir por tudo na vida dos filhos. 

Nossa orientação será sempre no sentido de ressaltar a ética da psicanálise, em seus 

aspectos teóricos e técnicos. No entanto, não deixamos de reconhecer que a percepção das 

instituições difere daquela do psicanalista, uma vez que a sociedade considera que “a fonte das 

exigências éticas não está em outro lugar senão no amestramento da agressividade”, ao 

contrário do que pensa a psicanálise, que considera que tal amestramento “não beneficia nem à 

civilização, nem ao sujeito”164. Ao propor a ética do desejo, Lacan oferece liberdade ao sujeito: 

liberdade de agir conforme sua escolha, sem seguir a nenhum senhor externo. Este processo é 

complexo e difícil subjetivamente. Quando inserido na instituição, o psicanalista, além do 

trabalho clínico individual com cada paciente (e familiar) é também responsável por situar os 

conflitos e decisões da equipe. O grande diferencial desta presença é o fato do psicanalista estar 

advertido de todos esses funcionamentos, especialmente o funcionamento psíquico 

inconsciente. Por isso, conhecer os norteadores éticos mais difundidos socialmente, conforme 

                                                
164 Cottet, S. op. cit., p. 150. 
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analisamos, nos oferece subsídios para situar os processos de escolha de cada sujeito nas 

situações de crise e conflito. 

 

4.1) Bia na mídia 

Bia tinha cinco anos quando foi encaminhada para o transplante de medula óssea. Seu 

tratamento foi permeado por exposições nos meios de comunicação. Sua mãe, ansiosa pela cura 

da filha, buscou todas as formas que conhecia para tentar salvar a filha – e conseguiu. 

Desde que precisou de um doador e não possuía ninguém compatível na família, Violeta 

(a mãe de Bia) começou uma campanha para conseguir doadores de medula óssea por todo o 

país. Paralelamente a novos doadores, ela também divulgou o interesse pelo tratamento genético 

para engravidar de um bebê compatível (como na história que vimos no capítulo 1, a partir do 

filme “Uma prova de amor”). Ela conta que sua inspiração foi a ideia do filme, mesmo sem ter 

assistido ao mesmo.  

Devido à grande repercussão do caso em jornais e na internet, o caso se tornou público 

nos corredores do hospital. Bia conseguiu um doador através do banco de medula. Seu doador 

veio a saber quem ela era, pois “alguém” mostrou a ele a foto de Bia no jornal.  

A equipe ficou bastante agitada, temerosa com a exposição. O termo “ética” apareceu 

muitas vezes nas discussões de equipe, e reverberou muito pelos corredores. O conflito da 

exposição do receptor gerou grande preocupação e comoção, especialmente quando um buquê 

de flores chegou endereçado a Bia, assinado por seu “anjo”. O doador não quis se identificar, 

mas demonstrou consideração e afeto pela criança que estava ajudando. O sigilo da equipe, 

mesmo quebrado, foi mantido por parte do doador, que não se expôs.  

Aqui poderíamos levantar inúmeros questionamentos acerca dos motivos que levaram 

o doador a se manter no anonimato. No entanto, neste recorte não nos interessa saber quais 

motivos o levaram a isso. Analisar a repercussão desta exposição toda, no entanto, nos remete 

a pensar sobre os impactos da exposição de cada caso.  

Bia e Violeta conquistaram muitos avanços para o centro de tratamento e para a saúde 

de Bia. A escolha desta mãe foi por manter sua filha viva e bem. Os planos de ter um filho 

compatível não foram suspensos, mas sim adiados: “o término do tratamento não é suficiente 

para distanciá-los dessas questões (da morte possível, do sentido da vida, da dor 
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insuportável)”165. Apesar das considerações dela, este seria um último recurso para salvar a vida 

de Bia.  

Ao mesmo tempo, a exposição trouxe também a repercussão da “pena” que as pessoas 

sentem ao ver crianças doentes. Bia recebia muita atenção e muitos presentes de desconhecidos, 

uma vez que estava exposta na mídia. Conquistou também ajuda para o centro de tratamento, 

dando visibilidade.  

No entanto, a exposição era também para o mal. Durante um período em casa, Bia 

sentiu-se mal e foi para a emergência do hospital. A mãe relata ter sido mal atendida, e expôs 

suas críticas também na mídia. 

Neste caso, podemos situar bem como o campo da ética nos convoca a cada instante: o 

que Violeta expunha na mídia, o que interessava à mídia publicar ou não, a decisão do doador 

em não se identificar, e ao mesmo tempo deixar claro que sabia a quem sua medula servia, o 

membro da equipe que quebrou o sigilo mostrando a foto da “garotinha para quem vai sua 

medula”, a equipe que não quis falar sobre o assunto, a mãe que estudou a possibilidade do 

tratamento para engravidar, mas não o fez... A cada instante, uma decisão deve ser tomada de 

forma a conduzir da melhor forma o tratamento. 

Nos casos aqui analisados, todos são convocados a constantes decisões sobre cada 

aspecto do tratamento e da vida do paciente. Reconhecer e localizar os pontos de maior conflito 

é crucial para que a situação se organize o serviço continue funcionando. Por isso, mesmo 

quando uma decisão é tomada sob urgência, a discussão dela no a posteriori permite a cada 

membro da equipe (e da família) resgatá-la e elaborar seus impactos. 

Percebemos que Violeta estava tomada por seu narcisismo, voltada para suas questões 

particulares em todo o processo de tratamento de Bia. No entanto, ao mesmo tempo em que 

temia perder a filha (um pedaço de si, como vimos), usava da razão e da avaliação das 

possibilidades reais, pesando os dois lados de sua escolha: ter um filho implicaria no seu 

afastamento dos cuidados de Bia durante a gestação e dos primeiros meses. Violeta, apesar de 

falar sobre sua tentativa “a qualquer custo” para salvar Bia não agiu sem se utilizar da razão e 

da intervenção da fala do marido e pai de Bia. A lei paterna incidia apontando os limites da 

relação mãe e filho e Violeta não engravidou. 

 

                                                
165 Epelman, C.L., Epelman, S. Prefácio, in: Brun, D. A criança dada por morta - riscos psíquicos da cura. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 1996, p. XXII. 
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4.2) Giuliano e o papel dos pais no tratamento  

Giuliano iniciou os atendimentos psicológicos através de demanda espontânea dele e de 

sua mãe, que estavam tendo dificuldades de relacionamento entre si. Seu tratamento analítico 

durou quatro meses, e foi finalizado pelo falecimento do paciente. No entanto, o atendimento 

psicanalítico ofereceu ferramentas tanto para a mãe, quanto para o filho poderem situar suas 

queixas e se ressituarem na demanda.  

A queixa inicial familiar era que Giuliano, nesta época com onze anos, demandava 

atenção integral de sua mãe, e ficava muito incomodado com o fato dela ter que fazer outras 

coisas além de se ocupar dele. Ambos relatavam incômodo por esta situação: Giuliano, que 

estava insatisfeito com a constante ocupação de sua mãe com afazeres próprios; a mãe, que 

dizia não conseguir fazer mais nada sem que o filho reclamasse. Além disso, Giuliano sentia-

se muito incomodado por estar afastado da família, que morava em uma cidade distante daquela 

onde ele morava e se tratava.  

As sessões se intercalavam entre sessões individuais de Giuliano, conversas com a mãe 

e sessões conjuntas, quando os dois entravam na sala para trabalhar suas queixas. Esse foi o 

manejo encontrado para oferecer ao paciente e à mãe possibilidades de lidar com a situação.  

Nas conversas individuais, a mãe pode me contar que ela se sentia culpada em não dar 

tudo o que o filho pedia, uma vez que demorou quase dois anos para assumir a maternidade. 

Ela relata que não se lembra dos primeiros anos de vida de Giuliano, que ele não foi um bebê 

desejado e que somente quando ele estava com cerca de um ano e meio/ dois anos ela conseguiu 

assumir o papel de mãe e cuidar dele para além de afazeres compulsórios: alimentar, dar banho, 

colocar para dormir.  

Oferecia o essencial para mantê-lo vivo, onde ela mesma reconhece que o essencial era 

aquilo que o filho precisava biologicamente: comida, roupas, banho. O carinho ela não 

conseguia dar. Soube listar que Giuliano andou normalmente, assim como falou. Mas ela só 

pôde olhar para ele como filho após um ano e meio de vida, e a partir daí, aprendeu a amá-lo e 

aprendeu a ser mãe. Isso tudo foi trabalhado com ela paralelamente ao atendimento com 

Giuliano.  

Com os pais, as entrevistas têm o objetivo de manter a criança no tratamento, mas 

também de obter informações relevantes para o processo. Para esta mãe, a questão de não 

conseguir colocar limites às demandas incessantes de Giuliano estava remetida a isso: sentia-

se faltosa nos primeiros anos de sua vida, em dívida com o filho, e queria recompensá-lo por 

esses anos, como se fosse possível repor o que (ela supunha que) faltou. 
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Uma vez analisado esse processo materno, foram necessárias algumas intervenções para 

que ela percebesse que a separação e os limites colocados no filho eram uma prova de seu amor, 

e não uma privação dele. Falar “não” pode ser uma prova de amor, e aos poucos, sua fala surtiu 

efeitos em Giuliano.  

A partir da fala da mãe, pudemos situar sua demanda e trabalhar em função de descolá-

lo do sintoma. Ela, que sempre se achou muito rígida na educação do filho, aos poucos foi se 

percebendo excessivamente permissiva e condescendente naquilo que seu filho pedia. Aos 

poucos, aprendeu a equilibrar seu desejo e a localizar o que seu filho de fato pedia, podendo 

também entender o desejo dele. Ao se reconhecer como impotente frente a suprir todas as 

demandas do filho, pôde entender que o “não” também era essencial em seu papel materno. Ao 

separar o desejo de mãe e de mulher e incluí-los em sua constituição, essa mãe pode oferecer 

ao filho espaço para se tornar um sujeito desejante. Por isso, ressaltamos aqui que ao 

convocarmos os pais no tratamento dos filhos, pedimos que eles falem desses filhos. E ao falar 

dos filhos, os pais falam, especialmente, de si. Este é o lugar onde o psicanalista pode intervir 

no tratamento com os pais.  

Assim, Giuliano conta que se pudesse ir para sua cidade, tudo ficaria mais fácil, pois ele 

se ocuparia com seus amigos e familiares, e deixaria a mãe fazer a próprias coisas.  

Ao nortear o processo decisório pela proposta aristotélica, veremos que a partir da justa 

medida, é preciso avaliar, nas decisões da equipe, quais medidas serão mais benéficas para a 

saúde física e psíquica do paciente. Ao ouvir a mãe falar de suas dificuldades de separação e a 

queixa de Giuliano de saudades da família, convocaram a avaliar que a ida dele para a cidade 

de origem poderia trazer mais benefícios para seu tratamento do que malefícios, considerando 

sempre que os remédios deveriam ser tomados e as consultas mantidas, o que dava um prazo 

máximo à duração desta viagem. No entanto, quando ele ficou fora, a mãe pôde se organizar 

com seus afazeres e cuidar dele em sua volta, equilibrando melhor esse quadro. 

Enquanto Giuliano viajava, suas sessões foram ocupadas por conversas com a mãe, a 

partir das quais esse equilíbrio foi buscado, circulando sempre pelo desejo dela, que incluía 

aspectos tanto do papel de mãe quanto do papel de mulher. No tratamento com crianças, como 

já vimos, são feitas intervenções também com os pais, no sentido de que eles possam se orientar 

quanto ao sintoma dos filhos – e daquilo que acomete toda a estrutura familiar. A demanda de 

presença ou ausência é sempre uma demanda que o Outro poderá suprir a partir da oferta do 

dom, que em última instância é o amor, oferecendo-se portanto aquilo que ele não tem. Ao 

oferecer um “não”, a mãe de Giuliano lhe abriu inúmeras possibilidades, inclusive a de deixá-
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lo viajar sem ela, abrindo espaço para que ambos caminhassem com suas próprias constituições 

psíquicas e liberdades – mesmo dentro das limitações do tratamento.  

 

4.3) Rafaella e o brincar criativo 

Rafaella foi internada para realizar o transplante de medula óssea aos nove anos, 

contando com sua irmã como doadora. Contava com uma situação familiar complexa, pois sua 

mãe tinha outros dois filhos além dela, que requeriam atenção e cuidados. Seu pai era distante 

e ausente, sendo por isso alvo de constantes queixas da mãe. 

Durante a internação, a equipe se queixou bastante dela, afirmando que era uma criança 

teimosa e questionadora, muitas vezes agressiva e mal educada. No entanto, o mesmo não 

acontecia nas sessões de análise. Ela se apresentava sempre disponível, apesar dos incômodos 

do tratamento. Falava daquilo que vinha acontecendo, dos sintomas físicos mas também dos 

psíquicos. Aos poucos, percebia que o lugar ocupado pela psicanalista era diferente do da 

equipe, aspecto também apontado pela equipe. 

Os membros da equipe afirmavam que o psicanalista não era vítima de agressividade 

pois não “furava” ela, não dava remédios, não trocava curativos. No entanto, oferecer a Rafaella 

a possibilidade de elaborar aquilo que estava acontecendo não era apenas “não fazer coisas 

ruins”. Colocar seu psiquismo em movimento significava oferecer a ela possibilidades de 

reconstruir todo o processo que a levou até aquele momento e que estava acontecendo durante 

a internação.  

A aproximação de Rafaella foi progressiva. Devemos lembrar que no contexto de 

internação quem procura o paciente é o analista, e não o contrário. Desta forma, muitas vezes 

pode ser que não haja e não surjam questões a serem trabalhadas. Neste caso, havia grande 

demanda da equipe pelo acompanhamento desta paciente, pois, como foi dito, ela rejeitava a 

equipe e oferecia resistência às intervenções.  

Nas reuniões, foi apontada a dificuldade dos membros em lidar com esta reação dela, e 

aos poucos eles foram convocados a pensar suas posições. À medida que Rafaella se acalmava, 

ela passou a não ser mais comentada. As discussões do caso se restringiam às condutas e aos 

resultados dos exames. 

No âmbito analítico, a transformação de Rafaella foi percebida em sua implicação com 

o tratamento. Por vir de uma família com grandes dificuldades financeiras, a mobilização de 

todos foi importante na resolução dos conflitos. Mesmo internada, durante as sessões, sua 

posição subjetiva foi se transformando. De início, afirmava estar tudo bem, sem questões. Aos 

poucos, começou a aceitar as brincadeiras e participava dos jogos com a analista. Mesmo sem 
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ter muitos brinquedos, a partir dos recursos psíquicos e da oferta do espaço de construção e 

elaboração, Rafaella pode se deslocar para uma posição criativa. Com o material que os 

enfermeiros usavam nela (os mesmos materiais dos curativos e das “picadas”) ela construiu 

uma roupa para sua única boneca, companheira de internação. Com gazes e esparadrapos, 

Rafaella vestiu sua boneca de noiva e nomeou-a “noiva cadáver”166. Como já vimos 

anteriormente, não é preciso ter grande variedade de brinquedos para poder oferecer tratamento 

à criança. Através dos recursos disponíveis, esta paciente pode falar de sua fragilidade frente as 

constantes intervenções a que fora submetida. Através da brincadeira conseguiu elaborar a 

situação, passando da posição passiva para a ativa, onde uma noiva era, também, uma cadáver: 

“o brincar inventa assim uma conciliação do inconciliável entre tal insuficiência (do 

inacabamento da condição estrutural da criança) e o ideal, permitindo à criança avançar rumo 

à construção de sua subjetividade”167. Assim, ao mesmo tempo em que criou uma boneca que 

tinha um futuro pela frente – a noiva – reconhecia a limitação e a ameaça a que estava sendo 

constantemente submetida – um cadáver: uma produção imaginária, que possuía um fundo 

simbólico. 

 

4.3) Carlos e o ruído que ninguém ouviu 

Carlos, aos onze anos, já tinha realizado seu primeiro transplante de medula óssea e a 

doença havia voltado. Já conhecia os procedimentos, já sabia como seu corpo reagiria ao 

tratamento. Por isso, não queria fazer o segundo transplante. Era muito quieto, e quando falava, 

sua voz saía fraca, quase inaudível. Respondia objetivamente ao que era perguntado.  

Na equipe, seu caso era pouco comentado. Não dava trabalho, não reclamava de nada. 

Apenas se oferecia às intervenções médicas, sempre sem reclamar. Sua mãe também não lhe 

dava voz, não perguntava nada a ele. Vivia na angústia de ter que se dividir entre o filho 

internado e os outros filhos que ficaram em casa. Também falava pouco, mas em uma das 

conversas com a analista pôde dizer que à noite seu filho chorava. Chorava incessantemente, 

acreditando que ninguém o via ou escutava. No entanto, seu choro parecia não comover esta 

mãe, que apenas comentava que não dormia enquanto ele chorava.  

Enquanto isso, Carlos, como afirmado acima, apenas respondia ao que lhe era 

perguntado. A aproximação era complexa, especialmente porque ele não queria o atendimento. 

                                                
166 “Noiva Cadáver” é o nome de um desenho que passou no cinema pouco tempo antes da internação. Rafaella 
não viu o filme, mas se utilizou deste nome de referência para esta criação. 
167 Petri, R. op. cit., p. 124. 
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Aos poucos, algumas coisas foram ditas e ouvidas por mim, mas não pelos outros profissionais. 

A tradução de uma questão analítica é sempre complexa, especialmente quando existe uma 

urgência por salvar uma vida. 

Ele foi internado para realizar seu segundo TCTH, desta vez alogênico e não aparentado, 

com uma medula vinda do exterior. Ele sabia de todo esse “esforço dos outros” para salvar sua 

vida, mas ele não queria. Sabia que o primeiro tinha sido ruim, e não queria fazer o segundo, 

temendo pelo pior. Conhecia os efeitos da quimioterapia em seu corpo, reclamava deles. Mas 

os membros da equipe sempre entravam tentando “animá-lo”, contando sobre sua melhora, 

sobre sua medula ter vindo de fora, sobre a estabilidade de seu caso.  

O início de sua abertura e disponibilidade psíquica veio através de um trabalho deixado 

pela professora da classe hospitalar. Todos os dias, ela ia a seu leito e lhe passava algumas 

atividades escolares para serem entregues. Um dia, quando entrei em seu quarto, o vi colorindo 

um mapa do Brasil. A partir deste desenho, Carlos começou a falar sobre si. Dizia gostar de 

conhecer os lugares, saber das coisas. Contou que sua matéria favorita na escola era matemática, 

e pode pedir por uma caixa de lápis de cor. Um pedido, mesmo que concreto, foi uma grande 

mudança na posição subjetiva dele. Antes, ele apenas respondia à demanda. Agora, ele 

demandava. Paralelamente, seu quadro clínico melhorava, e ele foi mudado de leito. No entanto, 

isso não representou animação para ele. Pelo contrário: mudar de leito parece ter afetado Carlos 

a regredir. Voltou a não falar, a não demandar, a apenas responder objetivamente: “sim”, “não”, 

“aham”. 

A equipe continuava falando pouco sobre ele, apenas descrevendo suas condições de 

saúde e melhora rápida. O “sucesso” de seu tratamento calava a escuta de todos frente ao 

silêncio que ele produzia. Duas noites depois que mudou de quarto, ele teve uma febre alta que 

não conseguiram controlar. Os quartos isolados estavam ocupados, e ele não podia mais voltar 

para o quarto individual.  

Carlos pegou uma infecção e não resistiu. Morreu rapidamente, de forma abrupta e 

imprevista. Sua morte, então, levantou um barulho. Todos na equipe ficaram mexidos e se 

perguntando o que não viram, onde erraram. Ele, que ia tão bem, que clinicamente estava tão 

estável, faleceu subitamente na véspera de sua alta.  

Sabidamente, não podemos salvar todas as crianças. Mas será que ela não poderia ser 

ouvida? Seus temores, inseguranças, incertezas? A única forma de aproximação da analista foi 

por desenhos que a professora levou, e que despertavam nele curiosidade e interesse. Aos 

poucos, falava sobre isso. Não foi um paciente problema, cumpria com as exigências sem nunca 

reclamar. Assim, ninguém mais viu seus medos.  
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A equipe mal o percebia, passava rapidamente pelo caso no round, já que era um 

paciente estável. Onde será que errou? Chegou a ser discutida a possibilidade de uma infecção 

hospitalar, no momento da mudança dele de leito, mas a verdade é que não era esse o motivo 

da mobilização.  

 Seu silêncio deu lugar ao barulho e inquietação da equipe. Após sua morte, todos 

começaram a investigar os potenciais erros cometidos. Podemos situar uma conduta ética 

mesmo que no a posteriori. As decisões tomadas estavam escondidas nos dados clínicos. O 

silêncio a que Carlos convidava foi prontamente aceito por todos, que se acomodaram em suas 

impossibilidades de escuta. No entanto, o silêncio foi rompido e passou a evocar uma nova 

postura: como ouvir onde não havia sons emitidos? Ao contrário de Rafaella, cujo silêncio 

representava melhora, no caso de Carlos o silêncio indicava sua impotência. Sua objetalização 

frente a um tratamento que não desejava.  

 Mesmo oferecendo um lugar a ele para falar disso, a urgência do tratamento se sobrepôs 

à possibilidade dele se colocar. Assim, onde não houve emissão de sons, o barulho reverberou, 

dando espaço à elaboração do caso. O processo pelo qual a equipe passou convocou a todos a 

refletirem sobre as decisões tomadas, gerando efeitos nos pacientes que viriam a ser tratados 

posteriormente.  

 Por isso, é importante avaliar o processo decisório durante seu acontecimento. No 

entanto, mesmo que não haja possibilidades de salvar o paciente, a discussão posterior 

incrementa as decisões futuras. Com o aprendizado adquirido com cada paciente, a equipe se 

instrumentaliza também sobre o desconhecido. Assim, subjetivar cada experiência é 

importante. Identificar que nem todo silêncio indica calmaria, ou que nem todo barulho 

significa afronta oferece aos profissionais possibilidades de subjetivar cada criança. Saber sobre 

as possibilidades de funcionamento psíquico acrescenta na construção de cada caso – mesmo 

que a doença ainda seja incurável. 

 

4.4) Léo e a liberdade proibida 

 Léo tinha 15 anos quando foi encaminhado para acompanhamento psicológico 

justamente por não ter aderido ao tratamento. A demanda dos médicos era que a equipe de 

psicologia o convencesse a continuar seu tratamento, isto é, seguir as sessões de quimioterapia 

após a cirurgia.  

Apesar da proposta da psicanálise não ser a de mudar a forma de pensar do sujeito, muito 

menos de convencê-lo e orientá-lo sobre uma forma “correta” de seguir a vida e fazer escolhas, 
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havia nesse pedido um estranhamento acerca do que levou Léo a não querer mais se tratar. Ele 

foi chamado, e compareceu às sessões de análise durante um mês, sem faltas ou atrasos. No 

entanto, suas faltas começaram a ficar constantes e a comunicação dificultada. 

 Seus pais foram chamados, mas dificilmente compareciam à instituição. Raramente 

algum telefonema da instituição era atendido, e muitas vezes a ligação não era completada. Em 

determinada semana, a mãe de Léo atendeu o telefone e disse não saber onde ele se encontrava, 

que ele “saíra para comprar pão e ainda não tinha voltado”.  

A equipe percebeu claramente uma dificuldade desta família em aderir ao tratamento e 

em se impor como figuras da lei na vida de Léo. Em sessão de analise, ele relatava ter “100% 

de chances” de cura caso fizesse o tratamento “certinho”, que duraria mais três meses. No 

entanto, a perspectiva do que poderia acontecer neste tempo o aterrorizava, o que o levou a 

abandonar o tratamento. Após a interrupção, ele chegou a comparecer ao hospital para mais três 

sessões. Os pais, ausentes e distantes, não conseguiam persuadi-lo a continuar e diziam que não 

podiam “forçá-lo” a nada. 

A medida institucional requeria uma intervenção numa instância maior. Como os pais 

não conseguiram intervir na legislação em relação ao tratamento de Léo, o conselho tutelar 

chegou a ser acionado pela instituição, como uma medida protetora com Léo e também com os 

profissionais.  Os pais foram informados desta decisão, mas ele não retornou.  

Aqui, vemos um limite muito tênue entre a lei e a ética. Como contar com uma família 

que não consegue manter relação com o filho? A lei do Estado foi, então, acionada. No entanto, 

nem sempre é possível contar somente com ela. Há algo que ultrapassa a legislação 

compartilhada, recaindo sobre a responsabilidade do sujeito em questão. 

Implicá-lo no tratamento analítico poderia trazer material para compreender sua fantasia 

por trás da recusa ao tratamento. Entretanto, ir à sessão de análise implicava ir ao hospital, algo 

insuportável para este jovem. Esta adesão foi impossível, e a equipe não teve mais notícias 

sobre a saúde dele.  

Aqui, podemos situar como a adolescência é um período de revivência do Édipo, quando 

o jovem faz sua separação dos ideais parentais e deve constituir seu próprio psiquismo e desejo. 

É uma fase bastante descrita por “rebeldia”, mas psicanaliticamente é compreendida como um 

despertar das pulsões, adormecidas pela latência. Esta fase é de intensas mudanças, e a 

implicação do jovem no tratamento analítico ainda inclui a dos pais “... o inconsciente não é 
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um reservatório do passado, mas algo que se atualiza no presente”168. Mais do que incluir os 

pais, muitas vezes eles devem ser convocados, exigindo “a intervenção do analista junto à 

família no sentido de fazer valer o pai que já não se crê capaz de ser ouvido, valorizado ou 

levado em conta”169. 

Neste caso, o fato do tratamento analítico ser realizado no mesmo local do tratamento 

do câncer, o impediu de comparecer à análise: sempre que chegava ao hospital, era levado para 

a sala de exames e já convocado para a sessão de quimioterapia. O espaço conjunto não permitiu 

a ele separar o psíquico do corporal e o tratamento médico foi mais insuportável do que a 

possibilidade de seu desejo surgir.  

Devemos lembrar também que o superego é o herdeiro do complexo de Édipo, e será 

justamente na adolescência que ele irá se formar com todo seu rigor. O superego é a instância 

responsável pelo imperativo inalcançável de gozo absoluto, e por isso é ele que condensa o 

paradoxo da existência humana: busca de satisfação plena X impossibilidade desta realização, 

interditada. Desta forma, Léo queria gozar plenamente sua vida, sua juventude, sua saúde; mas 

o impossível, em seu caso, comparecia no concreto: sua saúde não estava plena, não lhe permitia 

gozar incansavelmente. Este limite psíquico é muito difícil de ser transposto, e podemos aqui 

supor que a inscrição dele no Real do corpo de Léo se mostrou uma barreira insuportável. Ele 

não conseguiu recursos para elaborar verbalmente, em análise, este limite, e não obteve suporte 

(aqui concreto e também psíquico) para dar continuidade ao tratamento. Desta forma, precisou 

atuar abandonando o tratamento, afinal, era ele que apontava para sua incompletude e sua 

impossibilidade de tudo gozar. 

 

4.5) Helena e Susana: a subversão das regras 

 Helena e Susana estavam com cinco anos quando Helena descobriu a leucemia. Eram 

gêmeas, e uma seria doadora da outra. A mãe era a única responsável que poderia acompanhá-

las na internação, o que implicava numa dificuldade de ordem prática: como coletar a medula 

de uma durante o início do tratamento da outra, uma vez que ambas teriam que ficar internadas 

e exigiam (por lei) um acompanhante? 

 Além disso, desde a gestação as duas não estavam acostumadas a ficar separadas. 

Estavam sempre na companhia uma da outra, brincavam juntas e conversavam todo o tempo. 

                                                
168 Maurano, A transferência: uma viagem rumo ao continente negro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2006, 
p. 16. 
169 Alberti, S. O adolescente e o Outro. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2004, p. 21. 
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No entanto, segundo as regras do hospital, não era permitido que Susana ficasse no ambiente 

hospitalar, especialmente no quarto da irmã já neutropênica. A mãe alertou sobre as 

dificuldades e limitações familiares e na reunião de equipe o caso foi discutido.  

 O processo decisório incluiu todos os aspectos familiares, mas especialmente a 

subjetividade de Helena. Estar com Susana seria importante para sua recuperação, uma vez que 

perguntava pela irmã com grande frequência.  

 A coleta das células de Susana foi realizada na véspera da infusão em Helena e ambas 

passaram a noite no mesmo quarto. Uma maca foi colocada ao lado da outra, e as duas dormiram 

de mãos dadas, segundo relato da mãe. Durante o transplante, Susana assistiu a todo o processo 

e passou grande confiança para Helena. Assim, num momento de grande tensão para a maioria 

das crianças, Helena e Susana brincavam e conversavam, numa interação consentida e 

autorizada pela equipe. Os efeitos dessa intervenção foi positivo na recuperação de Helena, que 

passou a receber a visita da irmã algumas vezes por semana, quando o cuidador que estava com 

ela podia levá-la ao hospital.  

Neste caso, a discussão da equipe incluiu pesar os riscos e os potenciais benefícios para 

o tratamento desta criança, requerendo uma autorização especial junto à equipe de controle de 

infecções. A visita de Susana incluía risco tanto para Helena quanto para si mesma, uma vez 

que o ambiente hospitalar oferece maior propensão à contração de infecções. Além disso, 

haveria um suposto risco de “trauma” (aqui utilizado entre aspas por ser a terminologia leiga 

vigente, e não nos atendo ao conceito de trauma psíquico proposto pela psicanálise) apontado 

pela equipe, uma vez que ela acompanharia procedimentos médicos e hospitalares complexos.  

Aqui, a decisão foi avaliada e discutida no sentido de avaliar quais riscos seriam mais 

prejudiciais às irmãs: o afastamento ou os perigos do ambiente hospitalar. Do ponto de vista 

clínico, Susana foi avaliada e não oferecia risco de contaminação à irmã. Do ponto de vista 

psíquico, mais relevante para nós, foi discutido que Susana e Helena ficaram mais prejudicadas 

pelo distanciamento do que pela presença da irmã saudável no hospital. Apesar de não estar 

doente, Susana estava imersa neste contexto desde o diagnóstico de sua irmã, sempre a 

acompanhando em consultas e conversando com ela. Além disso, como doadora, ela própria foi 

submetida a uma situação de hospitalização e internação, tendo podido compartilhar com a irmã 

esta situação. 

Não havia como “poupar” Susana de todo o risco e ameaça envolvidos. Ela estava 

imersa na situação tanto quanto a sua irmã – apenas não tinha passado por tantos procedimentos 

médicos invasivos. Ao mesmo tempo, foi considerado também o risco de Helena não resistir ao 

transplante sem que sua irmã pudesse saber do que se tratava toda a situação. Incluí-la ofereceu 
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a ela uma possibilidade de reconhecer e elaborar toda a situação, acompanhando de perto a 

piora da irmã e sua recuperação.  

Neste caso, o processo decisório levou em conta muitos aspectos distintos do campo 

ético: o desejo de cada um, as exigências médicas, as avaliações de cada membro da equipe, o 

contexto social no qual esta família estava inserida, os benefícios que cada um obteria com a 

decisão. Apesar de, a priori, o regulamento hospitalar impedir este tipo de conduta, um 

julgamento ético foi fundamental para reavaliar, neste caso, a regra. Apesar dela, à primeira 

vista, ser a ideal para orientar a maioria dos casos, neste caso não foi possível. Uma avaliação 

em equipe permitiu que a decisão fosse compartilhada e tomada a partir do âmbito da ética, da 

condução da melhor decisão para o caso.  

 

4.6) Daniela e o desejo materno 

 Daniela nasceu com uma doença hematológica grave, que exigia transfusões sanguíneas 

desde as primeiras horas após o nascimento. Aos quatro anos, sua doença se agravou e o 

transplante de medula óssea passou a ser o único tratamento possível para sua cura. A mãe 

descreve que no dia em que soube que sua filha precisaria de um doador, “chegou em casa e 

engravidou”, uma vez que o médico lhe disse que a melhor chance de salvação para Daniela 

seria receber a medula de um irmão compatível. Esta mãe, diferentemente de tantas outras, de 

fato concebeu um bebê geneticamente compatível com sua filha Daniela. Como já vimos no 

primeiro capítulo, as saídas podem ser inúmeras, com desfechos diferentes para cada núcleo.  

 No âmbito clínico, podemos pensar que este médico orientou a família a ter um novo 

bebê como forma de calar a própria angústia dele, conforme nos aponta Brun: “no momento 

em que anunciam a uma mãe que seu filho está sofrendo de uma doença potencialmente letal, 

aconselham-na a fazer outro. Não que seja absolutamente necessário substituir o primeiro, mas 

como resistir à tentação de oferecer algum conforto a pais deprimidos?”170. O que acaba não 

sendo pesado aí são as consequências de ter um novo bebê em casa. Afinal, além de não poder 

cuidar desta criança, a mãe de Daniela ainda ficaria pelo menos mais um ano acompanhando a 

filha doente, pois o transplante exige cuidados constantes. 

 No caso de Daniela, sua mãe continuou a acompanhá-la durante todo o tempo em que 

foi necessário, deixando a bebê sob os cuidados da avó durante todo o primeiro ano de vida. 

                                                
170 Brun, D. op. cit, p. 4. 
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Por muitos meses, ela sequer viu a filha, e Daniela falava desta irmã com muito amor – um 

amor imaginário, construído pela sua concepção de fraternidade. 

 Apesar de não termos acesso à conversa desta mãe com seu médico, ela descrevia ter 

sido orientada a gerar um filho que pudesse salvar Daniela. Ela conta saber dos riscos 

envolvidos, da baixa probabilidade de sucesso em gerar um filho HLA compatível. Mas afirma 

que, para ela, esta não era uma opção.  

 Esta família contava, também, com uma participação ativa do pai no tratamento de 

Daniela. Ele se revezava com a mãe no acompanhamento da internação, visitava diariamente e 

oferecia cuidados importantes. Nesta família, o bem maior era a saúde psíquica dos envolvidos, 

bem que orientava os cuidados oferecidos a Daniela, assim como a importância dada para o 

revezamento entre os familiares, de modo que nenhum deles fosse sobrecarregado durante a 

estadia no hospital. No entanto, este bem se limitava aos três membros: pai, mãe e paciente. O 

novo bebê ficava com a avó em outra cidade. 

 Ao mesmo tempo, esses pais conseguiram manter alguma união familiar, mesmo à 

distância. Conseguiram oferecer a Daniela uma concepção de família que incluía sua irmã 

saudável e salvadora, de modo que Daniela falava muito neste bebê. Nos últimos meses de 

tratamento, quando Daniela finalmente teve alta para voltar para casa, sua irmã já a visitava na 

cidade onde faziam o tratamento. A mãe conseguiu se organizar para trazê-la juntamente a si, 

e mostrou que seu desejo era manter a família que já existia. Isto implicava ter Daniela saudável, 

mas também cuidar deste novo bebê que integrava sua família. 

 

4.7) Maria e um outro desejo materno 

 Desde que foi diagnosticada com leucemia, Maria foi internada diversas vezes para 

receber tratamento. Sua mãe era enfermeira e trabalhava muito. Seu pai não era conhecido, e 

quem a acompanhava era sua avó. Elas moravam juntas e dividiam o quarto. A mãe de Maria 

morava na mesma casa, com o novo marido.  

 Os atendimentos psicológicos de Maria começaram durante uma de suas internações, 

aos onze anos, quando ela se mostrou falante e disponível, ao contrário do que era relatado 

pelos demais membros da equipe. Em seu atendimento, Maria pedia para a avó se retirar e, 

mesmo num leito de hospital, conseguia trazer questões relevantes e mostrar uma demanda de 

análise.  



95 

 

 Após a alta, pediu para seguir em acompanhamento ambulatorial, quando sua questão 

tomou um contorno melhor definido: a ausência materna, até então sentida como um abandono 

sofreu um golpe ainda mais duro: a mãe estava grávida.  

 O caso de Maria nos mostra lado oposto da situação vivida por Daniela. Como vimos, 

Daniela era o objeto de todos os investimentos parentais, uma vez que tanto seu pai quanto sua 

mãe largaram suas vidas pessoais e afazeres particulares para se dedicarem a salvar sua vida. 

Até mesmo a gravidez da mãe de Daniela foi pensada para beneficiá-la: o bebê estava sendo 

gerado para salvar sua vida! 

 Com Maria, ocorreu o oposto: João, o irmão por vir, advinha de um não-desejo da mãe 

por ela. Pelo menos era assim que ela interpretava. E aqui, é justamente esse referencial que 

nos chama a atenção. Se pensarmos num breve resumo, teremos situações, aparentemente 

iguais: duas meninas cujas mães engravidaram durante o tratamento de suas doenças. No 

entanto, o que foi dito, o desejo de cada mãe acerca da filha já existente e do filho por vir eram 

marcantes na constituição psíquica de cada uma delas.  

 Para Maria era insuportável a ideia da mãe desejar ter um novo filho se ela não tinha 

tempo nem para cuidar dela. Para Daniela, a mãe desejava um novo filho justamente para cuidar 

dela.  

E é nesse paradoxo das escolhas que a definição de ética se indefine. Ao considerar que 

existe uma escolha certa a ser feita, um parâmetro adequado (que não o desejo individual do 

sujeito) para nortear todo o processo decisório, cai-se numa contradição e numa impossibilidade 

prática. Se “ser ético” é encontrar um equilíbrio, se ser ético é agir como se a máxima da sua 

ação possa se tornar uma lei universal, se ser ético é seguir a razão, então não há possibilidade 

de se estabelecerem parâmetros universais. E talvez resida justamente aí o desencontro e as 

tantas proposições éticas. 

Mesmo tendo o desejo como norteador, caímos num desencontro. O desejo é, por 

definição, inalcançável. Deparar-se com ele é impossível. O desejo é o mesmo que a falta e 

também que a lei. Por isso, no processo analítico de todas essas crianças e de todos os sujeitos 

do inconsciente, ser ético é não trair o próprio desejo – não cair em culpa, mesmo que não se 

saiba qual é O desejo por excelência.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

“Pois a morte é também inconcebível, e, por mais que 
tentemos imaginá-la, notaremos que continuamos a 
existir como observadores.”171 

 

Ao longo deste trabalho, pudemos analisar como a ética se configurou um norteador do 

processo decisório em instituições de tratamento do câncer infantil. A todo instante, durante 

cada tratamento, a equipe e os familiares são convocados a escolher sobre a melhor forma de 

abordar o processo de adoecimento: seja no âmbito físico, isto é, o câncer propriamente dito e 

suas complicações no corpo, ou psíquico, a partir das dificuldades enfrentadas pela criança, 

pelos pais e pela equipe. 

Ao convocar um psicólogo para as entrevistas pré-tratamento ou para o 

acompanhamento da criança em tratamento, a equipe, em geral, solicita a resolução dos 

problemas psíquicos e das dificuldades que possam vir a impedir ou atrasar o tratamento clínico. 

Este pedido inclui, algumas vezes, tamponar a angústia daquele que o faz, sem que a criança 

apresente questões. No entanto, quando a demanda de atendimento é recebida por um 

psicanalista, a resposta não é a esperada – pelo contrário, a resposta obtida aparece abrindo para 

mais questões e convocando a implicação de todos os membros na obtenção de uma solução 

viável para aquele caso.  

As escolhas que cada família fará frente ao adoecimento de um filho serão distintas, e 

devem caminhar de acordo com suas crenças e possibilidades, inclusive psíquicas. Por isso, 

incluir a criança neste processo pode auxiliar que um impasse encontre uma solução menos 

traumática para cada núcleo. A linha entre a vida e a morte costuma ser muito tênue nos casos 

de câncer, especialmente no pensamento dos pais. Brun172 mostra como o diagnóstico de câncer 

é tomado como uma sentença de morte, e mesmo nos casos em que a cura é obtida, fica difícil 

para a família recuperar o investimento nesta criança. Os avanços médicos têm convocado a 

novas possibilidades terapêuticas e a um leque maior de escolhas, que nem sempre incluem as 

consequências para os demais envolvidos além do paciente. Prever os potenciais danos de um 

tratamento é bastante difícil, especialmente quando este envolve riscos psíquicos para aqueles 

que não são os envolvidos diretamente no tratamento. Desta forma, ao propor que uma mãe 

engravide para salvar um filho doente, como analisamos com o filme e em casos clínicos, nem 

sempre inclui a análise dos riscos para esta criança que vai nascer. Os pais, tomados pelo temor 

                                                
171 Freud, S. (1915c) “Considerações atuais sobre a guerra e a morte”. in Sigmund Freud: obras completas, vol. 
12. São Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 230. 
172 Brun, D. op. cit. 
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de perder seu bem precioso, nem sempre são convocados a pesar as consequências de um novo 

bebê. Ao mesmo tempo, pudemos perceber que o processo decisório é bastante particular em 

cada caso, e analisamos situações diversas, onde cada família age de acordo com a sua estrutura. 

Considerando que a ética é justamente a responsável por dirigir escolhas, e sabendo que 

cada sujeito foi constituído psiquicamente de uma forma, com conflitos próprios e dificuldades 

particulares, como então propor uma ética centrada no humano, no grupo, e não no individual? 

Um código de ética profissional visa a nortear as decisões de um grupo que compartilha algo 

em comum, e visa que a prática deste grupo não seja distorcida pelas particularidades de cada 

sujeito. 

No entanto, essas orientações devem estar sempre abertas a discussões, se 

considerarmos a individualidade de cada profissional. O que norteia as escolhas em um 

tratamento médico dos dias de hoje, podemos pensar, é a qualidade de vida do paciente. Seria 

então este o “bem supremo” que orienta as decisões nos centros de tratamento oncológico 

infantil? Será que os pais de crianças com câncer pensam em suas qualidades de vida após o 

tratamento? “Suas”, aqui, inclui um duplo sentido proposital: tanto as crianças quanto os pais 

terão suas vidas afetadas após a cura do câncer. Cada um terá que lidar com suas próprias 

escolhas, e também com aquilo que lhes acomete e que lhes foi escolhido. O tratamento 

psicanalítico entra neste meio como uma forma de oferecer à criança palavras e possibilidades 

de ressignificação da experiência de forma singular. Durante o tratamento, o brincar será uma 

forma dela elaborar toda aquela situação e oferecer subjetivação, num processo em que, mesmo 

o adulto, se sente objetalizado. Além disso, é preciso lidar com a ressocialização, a volta à 

escola, as sequelas da doença. Tudo isso deve ser trabalhado com a criança, que muitas vezes, 

ao ser excluída de todo o tratamento, só poderá falar disso num tempo posterior, como na 

adolescência ou na vida adulta – momento em que ela poderá se responsabilizar por suas 

escolhas, sem ter sido incluída nas decisões mais importantes até aquele momento. 

Incluir a criança no tratamento não significa desconsiderar suas particularidades ou suas 

impossibilidades (físicas e psíquicas). Ao reconhecer que cada idade se situa num momento de 

formação, poderemos ao menos comunica-las e oferecer ferramentas para articular aquilo que 

a vida impõe a todas, e aquilo que elas têm de particular: a doença.  

“A criança dada por morta é uma personagem chave do teatro interno de cada um, 
aquele ao qual a palavra deve ser devolvida pouco a pouco, para que a loucura na qual 
mergulha o medo de perder um filho possa ser traduzida em palavras, e para que a 
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existência da criança real não seja mais composta de instantes incansavelmente 
renovados”173.  

Com isso, Brun sintetiza aspectos importantes de se oferecer voz às crianças e aos pais, 

tão implicados no tratamento. Ao oferecer voz aos pais, é possível perceber que eles chegam 

em pontos importantes da análise muito antes do que sujeitos que não são acometidos por esta 

ameaça de perda. Além disso, as crianças demonstram em suas falas e brincadeiras terem 

recursos para elaborar a situação que vivem, mesmo sem terem ainda recursos elaborados de 

fala. A morte de uma criança resgata nos pais seus próprios mitos infantis sobre a origem e 

sobre a morte, material psíquico que afeta aquilo que eles transmitem a seus filhos com 

psiquismo ainda em formação.  

Em nosso trajeto, pudemos perceber que a ética filosófica foi situada pela psicanálise 

referente àquilo que ela chama de superego: ao fazer exigências impossíveis de serem 

cumpridas pelo sujeito, esta instância psíquica se regozija com o fracasso. Situamos, a partir 

disso, o real significado do termo gozo para Lacan: um imperativo da instância super-egoica 

que ordena ao sujeito: “Goze!”. Por isso, para ele o gozo não se remete a uma experiência 

prazerosa, mas sim a compulsão à repetição. “Gozar não é uma maneira de seguir nossas 

tendências espontâneas, é antes algo que fazemos como um tipo de dever ético estranho e 

distorcido”174. Ao gozo, remetemos a ética filosófica e o superego. No entanto, a ética 

psicanalítica não se vincula a eles, mas sim ao desejo. Para Lacan, somos culpados de ceder de 

nosso desejo, de não sustentá-lo pelas exigências externas175. Com Kant, vimos que o 

imperativo categórico nos ordena a fazer o certo, atuando com superego máximo nas escolhas 

do sujeito. 

No entanto, ao se deparar com o filho doente, os pais reavaliam seus conceitos de certo 

e errado e as decisões são tomadas de acordo com os parâmetros próprios. Ao mesmo tempo, 

não é somente a estrutura psíquica que age de modo determinante. Vimos que cenários 

semelhantes convocam decisões diferentes, incluindo aspectos sociais e culturais – além dos 

psíquicos. Não podemos avaliar o psiquismo de cada mãe citada, especialmente no recorte das 

três mães que cogitaram ter um novo filho (a mãe de Anna no filme, a mãe de Bia e a mãe de 

Daniela), mas pudemos mostrar que há diversas variáveis incluídas para além do desejo de cada 

uma delas: a condição financeira, as orientações médicas, a abertura psíquica, o meio social 

onde vivem, o desejo inconsciente. 

                                                
173 Brun, D. op. cit., p. XV.  
174 Zizek, S. op. cit., p. 99. 
175 Lacan, J. O Seminário – Livro 7, p. 382. 
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Um parâmetro comum à maioria das éticas por nós estudadas foi a busca da felicidade, 

e os meios para obtê-la também são parte da conduta ética. Por isso, saber que as crianças 

também querem se sentir felizes é, muitas vezes, o que impede que elas sejam tratadas como 

passíveis de compreender tudo que lhes acomete. Como vimos, muitas mães querem “poupar” 

seus filhos da doença, mas se esquecem que a doença já as acometeu, e portanto, elas sentem 

os efeitos em seus corpos o tempo todo. A quimioterapia irá afetar o corpo, a queda de cabelo 

será na cabeça de cada paciente, assim como os enjôos, as picadas, a retirada do meio social. 

Muitos pais também terão suas vidas afetadas, mas a eles são esclarecidos os procedimentos e 

escolherão por quais irão passar. À criança, resta sentir a doença e os efeitos do tratamento. Por 

isso, propomos que a ética inclui reconhecer a subjetividade infantil e incluí-la no tratamento, 

seja comunicando as decisões, seja oferecendo recursos para que ela possa responder a tudo 

que lhe acomete. Oferecer a uma criança a possibilidade de falar abertamente sobre seus medos 

e dificuldades é reconhecer um sujeito em formação, com possibilidades e anseios. 

Ser ético é uma escolha consciente, de um ser livre que controla e orienta seus desejos. 

Aproximar-se de conhecer os próprios desejos inconscientes auxilia o sujeito a escolher de 

forma mais ética, e por isso, com menos risco de danos psíquicos. Conforme vimos, a culpa 

advém justamente quando o sujeito não segue seu desejo. Lembramos aqui que os apetites, 

assim como as pulsões, não são bons ou maus em sua natureza, mas sim a ação que o sujeito 

escolhe adotar. No entanto, como nortear uma conduta boa ou má sem saber de qual referencial 

estamos partindo, isto é, a ação é boa para o sujeito que a pratica ou para aquele que a sofre? 

Como chegar à justa-medida aristotélica, se não podemos mensurar o bom e o mau a 

não ser por um referencial egoísta? Seria esta ação norteada pelo que o sujeito imagina que 

gostaria que lhe acometesse? Seria como um imperativo categórico, onde a ação deve poder se 

tornar uma máxima universal? O que é uma medida justa?  

Não podemos esquecer de vincular o sentido de justiça a uma compreensão psicanalítica 

da mesma: “Lacan partilha com Freud e Nietzsche a ideia de que a justiça, como igualdade, é 

fundada na inveja: nossa inveja do outro que tem o que não temos, e que se deleita com isso. A 

demanda de justiça é em última análise a demanda de que o excessivo gozo do outro seja 

restringido, de modo que o acesso de todos ao gozo seja igual”176. Desta forma, a compreensão 

de justiça deve ser ampliada, de forma que não se pode exigir o exercício da mesma sem ser 

por intermédio de um sujeito humano, também dominado por seu inconsciente e desejos. 

Orientar práticas como o prolongamento de uma vida ou a criação de uma nova (como debatido 

                                                
176 Zizek, S. op.cit, p. 50.  
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no primeiro capítulo) não pode ser tomado como isento de influência humana e desejosa, com 

realização de desejos inconscientes. Por isso, como então podemos orientar uma legislação e 

uma prática médica não-maleficente? 

Ao orientar uma ética voltada para o desejo, antes de iniciar seu seminário, Lacan alerta: 

“(...) a dimensão ética situa-se para além do mandamento, isto é, para além do que pode 

apresentar-se como um sentimento de obrigação”177. No entanto, ele mesmo prossegue 

alertando que não podemos desconsiderar esta dimensão de obrigação atrelada à ética, 

especialmente pelo surgimento do sentimento de culpa, que está para além do sentimento de 

obrigação, conforme visto. Por isso, associar a constituição psíquica do superego à realização 

do desejo é tarefa constante do sujeito do inconsciente. 

Assim chegamos justamente à discussão psicanalítica: ao reconhecer um inconsciente 

que nos governa, podemos situar as decisões no âmbito individual. Para reconhecer um bem 

supremo na psicanálise, teríamos que ter acesso à Coisa freudiana, àquilo que existe de mais 

íntimo no psiquismo de cada um, a falta constituinte que inaugurou o desejo. Desta forma, 

jamais poderemos alcançar um bem supremo compartilhado, um bem almejado por todos e 

passível de ser obtido de uma forma única. Então, a ética entra justamente como uma tentativa 

de orientar formas para esta escolha se aproximar de algo comum – e necessário. 

Com Espinosa, aprendemos que os corpos se movem e se afetam mutuamente, por isso, 

cada ação pode ser avaliada sob este prisma. Uma decisão individual terá repercussão sobre os 

outros sujeitos próximos, especialmente quando a decisão é tomada por um pai sobre a vida de 

um filho. Se tomarmos este autor como referência, teremos que o bem e o mal são determinados 

pela nossa experiência, ou seja, não podem ser compartilhados por uma coletividade. Assim, 

determina que o bem maior que orienta a ética é a razão. 

No entanto, ao voltarmos à psicanálise, teremos a razão como um método contaminado 

de orientar escolhas, uma vez que a lógica do inconsciente é totalmente diversa da lógica 

consciente. Assim, chegamos mais uma vez à impossibilidade de uma ética que possa regular 

a todos. Onde então, podemos situar uma possibilidade de orientação? O próprio Espinosa 

considera o desejo como móvel do psiquismo: “Desejo é compreendido como potência. Não é 

‘desejo de algo’, mas a própria potência de afirmar a vida e de produzir efeitos”178. Ele 

reconhece que os sujeitos são seres divididos e contraditórios, e considerando este aspecto 

                                                
177 Lacan, J. O Seminário – Livro 7, p. 11. 
178 Bove, L. Espinosa e a psicologia social: ensaios de ontologia política e antropogênese. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora/ Núcleo de Psicopatologia, Políticas Públicas de Saúde Mental e Ações Comunicativas em 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo – Nupsi, 2010, p. 26. 
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propõe que as decisões sejam tomadas considerando aquilo que é melhor para o sujeito e para 

o grupo. Isto porque, por mais particular que seja o processo decisório, ele inclui inúmeras 

variáveis, como já vimos. Bove relembra que para Espinosa não desejamos algo porque é bom, 

mas consideramos ‘bom’ aquilo que desejamos. Então, haver desejos inconscientes individuais 

não invalidam os conflitos, nem as possibilidades de escolhas comuns – orientadas para algum 

bem comum. O homem acaba por encontrar meios de viver em sociedade, especialmente os 

pais que tomam decisões pela vida de seus filhos, acreditando que aquela escolha será a melhor 

para a vida deles. A psicanálise não descarta a necessidade da vida do homem em grupo, apenas 

ressalta que o desejo é uma das formas de o sujeito escolher. 

Ao analisarmos os casos clínicos, os deparamos com situações complexas e sem 

resposta. Cada caso se mostrou particular, e convocou a posturas distintas dos pacientes, dos 

familiares, do psicanalista e da equipe médica. Mesmo que a posteriori, a reflexão sobre as 

escolhas e as dificuldades oferecem material para que cada um conheça mais seu próprio 

funcionamento. Ao poder reconhecer os outros profissionais enquanto faltosos e desejosos, 

orientar condutas e ouvir pacientes é papel norteador de uma prática comum: beneficente ao 

paciente que precisa decidir tantas coisas num momento tão delicado. A ética que norteia a 

prática do psicanalista não tem relação com a ética dos outros profissionais de saúde, uma vez 

que a ética destes profissionais é regida por um código de condutas e práticas estipuladas. 

Crianças doentes apontam constantemente o furo, a falta dos adultos. O adoecimento 

das crianças remete à castração de cada um, especialmente dos pais. Por isso, eles tendem a 

escondê-la e a não lidar com a situação de frente. São convocados a olhar o sol de frente, a lidar 

com a morte. Tentam tamponar esta fraqueza oferecendo objetos materiais – brinquedos –, falta 

de regras, e muitas vezes, silêncio. A própria morte, como afirmado da epígrafe de nossa 

conclusão, é tida como impossível, não encontra representação no inconsciente. Já sobre a 

morte dos outros Freud afirma, inclusive, que o homem civilizado não fala dela, cabendo 

somente às crianças a liberdade de se expressar sobre isso. Se cabe às crianças falar/ apontar a 

morte dos outros, caberia também a elas a liberdade de falar dos medos de sua própria morte. 

A ética se situa na dimensão trágica do sujeito, justamente a dimensão onde o 

psicanalista é convocado a atuar. Ao estar advertido dos possíveis funcionamentos psíquicos, 

das defesas usadas por cada sujeito e dos impasses criados pelo (des)encontro entre dois 

psiquismos distintos, o psicanalista pode atuar abrindo espaço para o novo, para outras 

possibilidades. Da mesma forma como atua no consultório, na equipe ele irá atuar com os outros 

profissionais e com os familiares. É frente aos dilemas, à tragédia, que a ética é convocada; e é 
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justamente aí que o sujeito deverá escolher como agir. Afinal, não é preciso legislar sobre aquilo 

que ninguém quer. 

A ameaça de morte é algo do qual o sujeito foge e tenta não ver. Para Freud, “a morte é 

o real que dá à vida seriedade”179, e por isso nos organizamos em sociedade e abdicamos da 

realização de nossas pulsões, conciliando-a com as exigências culturais. A vida, portanto, é 

sempre tomada em consideração à morte, que no horizonte acena constantemente não nos 

deixando esquecer de nossa finitude. O trabalho analítico aponta neste horizonte ao convocar o 

sujeito a reconhecer sua falta. A ética da psicanálise se orienta para um reconhecimento do 

desejo e não abdicação do mesmo. Assim, o desejo do analista caminha juntamente ao do 

paciente, que a partir do analista ocupando o lugar de objeto pode assumir-se enquanto sujeito 

desejante – isto é, faltoso, mortal. Ao mesmo tempo, não descarta a necessidade do homem 

viver em grupo, e por isso reconhecer a importância de haver formas de legislar a sociedade. 

A aproximação do medo da morte caminha como o temor da castração, situando a 

posição do sujeito frente a cada um desses aspectos (faltoso, mortal), nos orientando sobre a 

forma como como ele encara o furo. Confirmando o que vimos, a angústia maior de todo sujeito 

é frente o vazio da castração, a morte enquanto experiência trágica por excelência. Restaria a 

nós, então, somente oferecer voz às crianças, um espaço em que suas angústias e temores 

possam ser ouvidos e suas dúvidas esclarecidas, responsabilizando-os enquanto sujeitos do 

inconsciente. Ao contar a elas o que está para acontecer, oferecemos um espaço de participação 

em tudo aquilo que lhe acomete, diferentemente do praticado até então: ela será convocada 

enquanto sujeito, reconhecida como alguém que sofre e que pode falar disso, e não mais como 

um objeto, passivo às intervenções em seu corpo. 

“O fato de a criança ter uma relação diferente do adulto com o ato não implica que ela 
não seja um sujeito do inconsciente. Sua posição como um sujeito cujo ‘fantasma’ 
ainda não adquiriu consistência, sem fixação de gozo portanto, tem o importante 
diferencial de levá-la a não decidir ou assumir os próprios atos, na maioria das vezes 
assumidos pelo Outro, agente de linguagem, encarnado pelos pais. Obviamente, tal 
situação a deixa numa posição delicada com relação ao ato, trazendo consequências 
ao fazer psicanalítico. 

Nesse sentido, como já apontado, o ato da criança é produzido sobretudo na 
brincadeira através da qual pode ter algum valor para o Outro, enquanto o ato do 
analista refere-se à sustentação e o direcionamento da análise, ainda que por meio do 
seu brincar com a criança”180. 

Isto significa dizer que, por mais que a criança não possa decidir se quer ou não realizar 

o seu tratamento, deve ser oferecida a ela a possibilidade de se subjetivar e se implicar naquilo 

                                                
179 Cottet, S. op. cit., p. 179. 
180 Petri, R. op. cit., p. 133. 
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que a acomete. Ao comunicar sobre os procedimentos e orientar sobre a forma como será 

tratada, o adulto oferece à criança um lugar de sujeito, reconhecendo que será o seu corpo o 

acometido pelo tratamento. Mesmo que não saiba o que vai acontecer (afinal, quem sabe a priori 

como será o tratamento?), o psicanalista pode oferecer suporte a este desconhecido 

simplesmente por estar ao lado da criança, aparando-a. Os pais, ao conseguirem suportar a 

angústia da criança, conseguirão, junto dela, construir uma rede de significações para aquele 

desconhecido que se abateu sobre eles – a família. 

O objetivo do psicanalista no hospital não é que o paciente internado faça análise. Ele 

pode vir até a fazê-la, mas “caberá ao analista iniciar e sustentar um discurso, para que dele 

resultem não efeitos imediatos e impressionantes, mas que possa, para o sujeito, a ‘doença se 

tornar uma possibilidade de seu desejo despertar’.”181. Se pudermos oferecer aos pais a 

possibilidade de abrirem o discurso, às crianças a elaboração da situação e a possibilidade de 

falar sobre aquilo que lhes acomete teremos benefícios na subjetivação da criança. Já com a 

equipe, o psicanalista irá orientar as discussões para que as decisões tomadas se encontrem 

norteadas pelo bem daquele grupo. Aos médicos, é oferecido um espaço de decisões norteadas 

por discussões compartilhadas, podendo assim oferecer à prática da oncologia pediátrica 

possibilidades de redução nos riscos psíquicos do tratamento. 

  

                                                
181  Moura, M.D. (0rg). Psicanálise e Hospital. 2ed.  Rio de janeiro: Revinter, 2000, p. 29. 
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