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Rede transferencial e a clínica migrante: psicanálise em urgência social 

 
RESUMO 

 
Investigamos a prática psicanalítica em contextos de urgência social, mais 
especificamente no campo da migração. A partir da construção de dois casos clínicos 
e da articulação destes com o conceito de transferência, pretendemos elucidar os 
fundamentos para a construção e o manejo de redes transferenciais. Explicitamos, por 
um lado, como uma rede sem o devido manejo pode fixar posições discursivas e 
enrijecer os discursos daqueles que se pretende cuidar. Quando isso ocorre, a rede 
pode exercer a manutenção ou a repetição da violência de quem se pretende cuidar.  
Por outro lado, a construção da rede transferencial assim como a análise do 
silenciamento e dos discursos que se produzem na relação de todos os envolvidos no 
campo, incluindo os diversos serviços e profissionais, pode constituir novas 
modalidades de laço social. Defendemos que na rede transferencial se constroem 
formas de resistência ao sofrimento produzido nas e pelas práticas sociais. Assim, a 
rede serve como dispositivo de intervenção social e, ao mesmo tempo, como amparo 
discursivo para que o sujeito não seja novamente obrigado a romper com o laço ou a 
este submeter-se em posições fixas. É no embate discursivo e político da rede que o 
caso clínico se constrói e que suas direções vão sendo produzidas. Ressaltamos a 
importância de se ter em conta o processo migrante do sujeito para que uma nova 
colocação no laço possa ocorrer de maneira a não repetir a humilhação social. Não 
mais falamos sobre a clínica da migração, mas buscaremos falar sobre a migração da 
clínica, pois a montagem e a incidência dos dispositivos clínicos se dão em espaços e 
em moldes que se deslocam entre territórios – geográficos, sociais e psíquicos – e 
extrapolam o campo da migração. A construção de novos dispositivos de escuta e o 
processo analítico se constituem mutuamente à medida que novos dispositivos 
produzem novos discursos os quais, por sua vez, geram também novos dispositivos. 
Porém, sem uma rede de amparo, uma rede transferencial ou rede discursiva, pode-se 
sucumbir tanto à tentação do discurso único que objetifica o sujeito quanto ao 
desamparo adoecendo, deste modo,  instituições e profissionais. 
 
Palavras-chave: psicanálise; rede; rede transferencial; imigração; refúgio; 
psicanálise e política. 
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ABSTRACT  
The present work investigates de psychoanalytic practice in contexts of social 
urgency, more specifically in the field of immigration. Based on the construction of 
two clinical experiences and their articulation with the psychoanalytical concept of 
transference, we intend to clarify the basis for the construction and management of 
transferential networks. We explain, on the one hand, how a network without a proper 
management can stiffen discursive positions and the speeches of those that are 
intended to care. On the other hand, the construction of a transferential network as 
well as the analysis of the silencing and of the discourses that take place in the 
relationship of all those involved in the field, can generate new modalities of social 
ties. We assume that a transferential network builds forms of resistances to the 
suffering produced in and by social practices. Thus, the network serves as a device for 
social intervention and, at the same time, as a discursive support so that the subject is 
not again forced to break with the bond or submit to the latter in fixed positions. It is 
in the discursive and political struggle of the network that the clinical case is 
constructed and that its directions are being produced. We emphasize the importance 
of taking into account the migrant process of the subject so that a new placement in 
the bond can occur, thus avoiding the repetition of social humiliation. We will no 
longer talk about the clinic of the migration, but that of the migration of the clinic, 
since the assembly and incidence of clinical devices take place in spaces and patterns 
that move between territories – geographic, social and psychic – and extrapolate the 
field of migration. The construction of new listening devices and the analytic 
process are mutually embodied according as new devices produce new 
discourses that, in turn, also generate new devices. However, without a network 
of protection, without a transferential network and a discursive network, one 
can succumb to the temptation of the single discourse that objectifies the subject 
as well as that of helplessness, thus hurting institutions and professionals. 
 
Keywords: psychoanalysis; network; transferential network; immigration; 
refuge; psychoanalysis and politics. 
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Introdução 

 

O presente trabalho busca investigar, no bojo da clínica psicanalítica, a 

construção e o manejo psicanalítico de redes em contextos de urgência social. 

Entendemos como urgência social as situações em que a falta de condições materiais 

a que uma parcela de pessoas é submetida se une a discursos que colocam o sujeito 

em posições objetificantes, de submissão ao outro no laço social, em situações, pois, 

de desamparo discursivo (ROSA, 2016).  

A pesquisa se debruçou sobre a prática realizada pelo grupo Veredas: 

Migração e Psicanálise no abrigo de migrantes Casa do Migrante, projeto 

coordenado pela Profa. Miriam Debieux Rosa, do qual faço parte desde 2011. 

Baseou-se também no atendimento de uma família formada por pais bolivianos e pelo 

seu filho nascido no Brasil, marcada pelas consequências do trabalho escravo e pelo 

esforço de que seu filho não fosse reduzido diante de um diagnóstico individualizante 

de autismo.  

A partir da construção de dois casos clínicos1 e da articulação destes com o 

conceito psicanalítico de transferência (com suas diversas facetas de resistência, 

repetição e sugestão), pretendemos elucidar, guiados pela prática psicanalítica em 

contextos de urgência social, os fundamentos para a construção e o manejo de redes 

transferenciais. Esperamos, dessa maneira, solidificar bases teóricas para as práticas 

psicanalíticas clínico-políticas, o que nos ancora nas pesquisas que vêm sendo 

                                                        
1 A construção e escrita dos casos, da forma como tomaremos, inclui tanto o aspecto clínico do 

atendimento estrito senso quanto as intervenções com a equipe multiprofissional e as intervenções 
posteriores. Aprofundamos esse debate no item 2.1 O Caso Clínico-político. 



 10 

realizadas pelo Núcleo de Psicanálise e Política (PUC-SP) e pelo Laboratório 

Psicanálise e Sociedade (USP-SP).  

Esse percurso conflui no esforço de situar novas abordagens e dispositivos 

psicanalíticos de resgate da posição do sujeito no laço social, propondo mudanças 

significativas frente às demandas endereçadas à clínica psicanalítica por contextos 

institucionais e de urgência social. Com isso, defendemos a pertinência do trabalho 

psicanalítico em rede, que envolve psicanalistas, profissionais de outras áreas e 

aqueles que se encontram em situações de urgência social. 

 A Casa do Migrante é um albergue que acolhe migrantes do Brasil, imigrantes 

do Cone Sul, africanos, sírios, haitianos, entre outros, que pleiteiam a condição de 

refugiados ou que procuram um recomeço em São Paulo. É uma instituição 

gerenciada por padres scalabrinianos, que atuam em parceria com a Pastoral do 

Migrante, coordenada pela Missão Paz, e que se localiza na região central da cidade 

de São Paulo. 

 O Grupo Veredas está ligado ao Laboratório Psicanálise e Sociedade, do 

Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (IP-USP), e ao Núcleo de 

Estudos e Pesquisa Psicanálise e Política do Programa de Pós-Graduação de 

Psicologia Social, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), e 

atualmente realiza a sua prática clínica na Casa do Migrante e na Pastoral do 

Migrante. O trabalho da nossa equipe, sob coordenação da Profa. Miriam Debieux 

Rosa, vem sendo realizado há mais de 10 anos, e durante esse tempo deu origem a 

diversas estratégias de intervenção: atendimentos dos usuários dos serviços, oficinas 

de escrita, de português, atendimento em grupo de crianças e famílias, constituição de 

uma rede de cuidados intersetorial específica para o tema dos migrantes, discussão de 

caso com as equipes das instituições e conversas com os funcionários. 
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A construção desses dois casos clínico-políticos nos possibilitará debruçar 

sobre os caminhos que cada conjunto de intervenções percorreu em relação às esferas 

das posições subjetivas no contexto de urgência social, de modo a resgatar ou 

inscrever posições no laço social.  

Os casos não se confundem com as pessoas atendidas, mas são recortes que 

permitem trabalhar os discursos sociais e articulá-los às práticas de subjetivação ou de 

destituição de subjetividades em determinado contexto.  

O primeiro caso (Saúde) trata da construção da Rede para Cuidados em Saúde 

de Imigrantes e Refugiados, iniciada em abril de 2012, em  articulação com os 

itinerários de uma ex-moradora da Casa do Migrante. Rede que continua em 

funcionamento e da qual atualmente somos coordenadores.  

No segundo caso (Wari) são articulados os atendimentos de mãe e filho, bem 

como suas narrativas, os percursos deles em diversos serviços públicos e a 

remontagem de uma rede de profissionais. 

Faremos uma análise de cada um dos casos, focada nos movimentos 

transferenciais nas intervenções em rede com as famílias e com as equipes dos 

serviços. Por fim, concluiremos com a apresentação da fundamentação desse tipo de 

prática psicanalítica, que atenta à dimensão sociopolítica do sofrimento e que está 

imbricada na interlocução com outras áreas de saber e atuação. 

O primeiro caso que norteia esse trabalho, nomeado Caso Saúde, circunda a 

construção da Rede de Cuidados para Migrantes e Refugiados. Trata-se de um 

dispositivo criado por nossa equipe em conjunto com outros serviços, primeiramente 

como tentativa de amparar Saúde2, uma ex-moradora da Casa do Migrante que se 

deparava com dificuldades com a justiça, com os serviços de acolhida, com os 

                                                        
2 Nome fictício. Todos os nomes utilizados nos casos clínicos são fictícios. 
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serviços de saúde e com a maternidade. Montada em torno desse caso, a rede se 

amplia e torna-se periódica, possibilitando tratar de outros casos complexos e das 

questões que a migração trazia para os diversos serviços. Partimos, portanto, da 

imigrante Saúde, que foi atendida pela nossa equipe enquanto estava abrigada, para 

montar o “Caso Saúde”, que envolve diversos profissionais, ela, seus filhos e que 

possibilitou a construção da Rede de Cuidados para Migrantes e Refugiados. 

As intervenções realizadas na Casa do Migrante nos indagam pelo próprio 

caráter do trabalho ao qual nos dispomos. Em um contexto onde predomina a busca 

por condições básicas de sobrevivência – trabalhos, documentação, habitação, 

alimentação –, nós oferecemos algo que, à primeira vista, poderia parecer de menor 

importância: a escuta psicanalítica. O material empírico com o qual nos defrontamos 

aponta, no entanto, para uma visão distinta: nesse contexto de urgência social a escuta 

psicanalítica pode operar mudanças subjetivas relevantes, inclusive para que o 

migrante busque as condições materiais necessárias para a sua sobrevivência.  

 O segundo caso chama-se Wari. Foi inspirado pelo atendimento de uma 

família de pais imigrantes, atendida no CEIP, clínica-escola do Instituto de Psicologia 

da USP, a partir do encaminhamento de um CAPSi da região. O atendimento iniciou-

se em 2013, e atualmente ele segue vinculado ao Laboratório Psicanálise e Sociedade 

(IP-USP). O desenvolvimento do caso, aliado às condições e à história da família 

exigiram o reconhecimento dos diversos serviços e profissionais envolvidos (AMA, 

CAPSi, UBS, entre outros), e possibilitaram a construção de um trabalho em rede, 

sempre articulado aos atendimentos. O caso busca explicitar como uma rede sem o 

devido manejo pode fixar aqueles que se pretende cuidar em posições discursivas e 

em discursos enrijecidos. Quando isso ocorre, a rede pode exercer a manutenção e a 

repetição da violência de quem se pretende cuidar. 
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Nos dois casos, veremos como a construção e o manejo da rede apontam para 

direções clínico-políticas que se afastam de diagnósticos individualizantes, os quais 

pretendem estar à parte das possibilidades de posição no laço social e dos discursos 

que circundam os sujeitos. Por outro lado, o atendimento clínico, ao se articular ao 

campo dos discursos que circulam ou se fixam em determinado contexto, é capaz de 

provocar rupturas naqueles discursos que se instituíram como verdade, e de então 

produzir novas possibilidades de posicionamento do sujeito no laço. Nesse sentido, a 

produção de múltiplas relações e a constante análise e reflexão sobre as características 

do laço entre os personagens em cena são fundamentais à escuta-intervenção clínica.  

Os casos englobam a construção da rede transferencial, e a análise do 

silenciamento e dos discursos que se produzem no entre da relação daqueles que 

circundam todo o campo, incluindo os diversos serviços e profissionais envolvidos. 

Nesses casos, vemos como fundamental pensar a transferência não apenas na relação 

entre analista e paciente, mas como a dimensão inconsciente presente nas relações 

entre os diversos profissionais e familiares.  

Ressaltaremos como ponto fundamental a articulação da escuta analítica do 

sujeito com a sua posição nos discursos sociais. Os fundamentos da construção e do 

manejo psicanalítico da rede, permeados pelos múltiplos discursos e seus diversos 

embates no campo da urgência social, e amparados pelo conceito de transferência, são 

o foco de nossa pesquisa. 
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Capítulo 1 – Psicanálise e urgência social 

Neste capítulo, pretendemos apresentar, preliminarmente, alguns desafios que 

a prática no campo de urgência social traz para os psicanalistas e para a psicanálise. A 

partir da prática e de alguns fundamentos teóricos, buscamos consolidar uma base 

para, nos capítulos que se seguem, apresentar os casos em torno dos quais 

discutiremos a construção e o manejo psicanalítico de redes em contextos de urgência 

social. Abordamos aqui o tema em quatro eixos.  

O primeiro trata de como a prática do Grupo Veredas na Casa do Migrante 

exigiu a conformação de diversos dispositivos clínicos, bem como algumas mudanças 

na posição do psicanalista.  

No segundo eixo, nos debruçamos sobre o conceito de transferência, trazemos 

algumas contribuições sobre o entendimento desse conceito e apontamos aquilo que 

no nosso campo escapa a estas configurações teóricas.  

Em seguida, no terceiro eixo, abordamos os dispositivos psicanalíticos como 

dispositivos situacionais, justificando a potência do dispositivo freudiano nos laços de 

seu tempo e de seu contexto de trabalho, e propondo novos dispositivos psicanalíticos 

para o campo da urgência social.  

Por fim, no quarto eixo, apresentamos alguns fundamentos da psicanálise 

pensada no campo daqueles submetidos às tramas de violência. Para tanto, definimos 

discurso e articulamos laço social a laço discursivo, e desamparo social a desamparo 

discursivo. 

1.1 Urgência social e o campo da migração 

A prática do Grupo Veredas no campo da Urgência Social nos instiga 

questionamentos quanto aos dispositivos analíticos convencionais. Apresentaremos 

algumas dimensões advindas da prática das intervenções, e dos dispositivos 
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psicanalíticos com os quais trabalhamos na Casa do Migrante. Com isso, além de 

explicitar o caráter de articulação entre clínica e política e a riqueza da produção de 

dispositivos no campo da migração, procuramos debater sobre as problemáticas que 

se apresentam em um campo de urgência social, e sobre quais os dilemas que essa 

prática instiga à psicanálise. Veremos como a teoria psicanalítica modifica e é 

modificada intensamente por esse tipo de atuação. 

 O trabalho que realizamos com migrantes, imigrantes e refugiados na Casa do 

Migrante nos permite identificar algumas questões fundamentais que a migração 

coloca para aqueles que precisam sair de seu local de origem e buscar uma nova vida 

em outra região. Veremos, mais adiante, que essas questões iluminam também 

importantes aspectos para aqueles que, apesar de não necessariamente terem se 

locomovido geograficamente, são também migrantes no laço social3. 

Referimo-nos a uma parcela específica dos migrantes: tratamos dos casos em 

que, por algum motivo (seja econômico, de perseguição política, religiosa, seja por 

catástrofes da natureza, pela fuga diante de condições de extrema submissão etc.), 

chegou-se a uma decisão de que migrar seria a única solução ou que poderia ser o 

meio para uma vida digna.  

No contexto onde predomina a busca por condições básicas de sobrevivência, 

defendemos que a psicanálise tem o seu lugar e a sua importância, pois pode 

explicitar as incidências subjetivas colocadas na falta de condições concretas. 

Apesar disso, notamos que, nesse contexto, o dispositivo psicanalítico 

tradicional faz-se insuficiente frente à complexidade das situações em que os 

imigrantes estão inseridos. 

                                                        
3 Como debatemos nas considerações finais deste trabalho. 
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Oferecemos escuta, no contexto do trabalho na Casa do Migrante, tanto nos 

atendimentos aos usuários, quanto nas conversas com os funcionários desse e dos 

outros serviços que atendem essas pessoas, o que abre margem para um leque de 

diferentes dispositivos de intervenção, que articulam as esferas da clínica e da 

política. Os dispositivos com os quais trabalhamos variam de acordo com as 

configurações que se montam a cada período na casa, e que refletem uma gama de 

fatores: as políticas migratórias internacionais, as políticas nacionais, a quantidade de 

imigrantes que chegam para serem abrigados, os locais de onde vêm, se são homens, 

mulheres, famílias.  

No entanto, temos um dispositivo mínimo, que se caracteriza pela oferta de 

escuta nos corredores da instituição. Nesse contexto de urgência social, percebemos 

que atendimentos com hora marcada, dentro de uma sala, não tem prosseguimento ou 

nem mesmo chegam a ocorrer. A presença do psicanalista “andarilho”, por outro lado, 

cria situações em que se pode tomar a fala como sendo permeada por diversos 

discursos – institucionais, familiares, discursos da rua, da televisão. Por vezes, os 

moradores ou funcionários buscam o psicanalista para uma conversa ou um 

atendimento. Outras vezes recebemos indicações de funcionários ou moradores para 

conversar com alguém. Algumas vezes as conversas se dão em grupos. A partir desse 

dispositivo mínimo, é possível propor novos dispositivos, por exemplo, oficinas em 

grupo, grupos de crianças, atendimentos individuais, acompanhamentos terapêuticos, 

grupo de funcionários, entre outros.  

É possível verificar, entre os migrantes abrigados na Casa do Migrante, uma 

grande diversidade de idiomas, dialetos, hábitos, classes sociais, histórias, culturas e 

nacionalidades. Apesar dessas diferenças, grande parte desse público carrega em si 

marcas de ruptura: a ruptura com o local de origem, com os familiares, com os 
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costumes e tradições, com o idioma. Essa população é marcada não apenas pelo 

deslocamento geográfico, como a isso se somam deslocamentos de posição no laço, 

articulados a deslocamentos psíquicos (Rosa, Berta, Carignato, & Alencar, 2009). A 

urgência com a qual deixam seus locais de origem se transforma na urgência de 

conseguir um emprego, novos documentos, uma casa, de constituir uma nova família, 

de recuperar, enfim, um lugar social. São casos complexos, que muitas vezes 

envolvem diversas áreas: da saúde, da habitação, da assistência social, dos direitos 

humanos etc. 

 Trata-se de pessoas em deslocamento geográfico, psíquico e de posição no 

laço com o outro, entre dois mundos: aquele em que viviam, que conheciam, no qual 

haviam estabelecido laços, a partir deles se constituído, e com o qual, por algum 

motivo, precisaram romper; e um novo mundo, onde se deparam com uma nova 

cultura, por vezes novos idiomas, outros tipos de trabalho, de relações de amizade e 

amorosas. 

A incidência da urgência social acompanha-os desde o país de origem até que 

cheguem ao local de destino, e o que é tido como sendo da ordem da necessidade 

concreta e objetiva toma tanto o morador quanto os profissionais no seu entorno.  

Chamamos de urgência social as situações que englobam duas esferas de 

incidência sobre o sujeito: não se trata simplesmente de carências materiais ou de algo 

que aquele sujeito viveu e que não foi capaz de elaborar, mas também das tramas de 

poder em que ele foi enredado (Rosa, 2012) – por conta de sua crença religiosa, de 

sua classe social, de seu acesso a direitos etc. Isto é, são situações que carregam a 

densidade da articulação entre um sujeito desamparado - pois socialmente excluído do 

laço, ou em posições objetificantes no laço com o outro – e um conjunto de discursos 

sociais que naturalizam e justificam a sua exclusão. A urgência social se diferencia de 
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outros tipos de urgência, pois se trata de um emaranhado social que exclui o sujeito da 

possibilidade de se posicionar no laço, de onde ele poderia partir para o contato com o 

outro. 

No país de origem, o migrante se depara com uma ordem social que o atira em 

urgência, pois não lhe permite um posicionamento no laço social a não ser através da 

submissão ao outro. Já quando chega ao seu país de destino, muitas vezes ele se 

depara com outra falta de lugar – falta de emprego, subempregos, preconceito racial 

ou de gênero, a questão do idioma, a falta de uma comunidade de pertença, entre 

outros. 

A violência sofrida pelo migrante pode se reatualizar em sua chegada ao novo 

local. Concomitantemente, a dimensão psíquica da urgência também se reatualiza e se 

manifesta: seja pela angústia, seja pela concretude que se produz em suas queixas, 

colocando em primeiro plano a dimensão tida como sendo unicamente da 

necessidade, como se aquilo que necessita não estivesse ligado à importância de seus 

planos, dos desejos e da força que teve para superar as adversidades do caminho. 

Caso essa dimensão não seja levada em conta, vemos que é muito comum que 

os profissionais que lidam com os migrantes sucumbam à urgência – mesmo que não 

se deem conta disso em um primeiro momento. Isso pode instaurar uma dinâmica no 

trabalho que, ao adentrar no campo daquilo que é tido como sendo apenas da  

necessidade, faz com que os profissionais se coloquem como quem deveria tudo 

suprir e tudo saber, ocasionando por vezes o adoecimento das equipes e das 

instituições. Em intrínseca ligação com isso, os migrantes podem ser colocados como 

puras vítimas (Fassin, 2004). 

A face da necessidade, que se manifesta através da concretude, esconde - nas 

queixas de emprego, de moradia, no próprio relato cru do ocorrido - toda uma história 
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de vínculos, de sofrimento e de desejos que é fundamental para que o migrante possa 

se estabelecer novamente. Por outro lado, aquilo que pedem e que precisam costuma 

ser a forma que podem construir um primeiro laço com o outro; ou seja, a dimensão 

da necessidade também está atrelada a uma possibilidade da construção de si, a partir 

do momento em que a lógica do necessitado e do assistido passa a não ocupar o todo 

das relações. 

Portanto, as situações de urgência social nos desafiam a lidar com o caráter de 

urgência que toma todo o campo, evidenciando-se nas relações entre os migrantes e 

os profissionais que os circundam. Como trabalhar e manejar a urgência nesse campo 

em que o psicanalista é colocado a trabalhar com múltiplas relações, que envolvem 

migrantes, instituições e profissionais de diversas áreas? 

  

1.2 Transferência em urgência social 

 

Quais as especificidades para pensar a transferência no campo da urgência 

social? Por que o dispositivo clássico, que se funda sobre a noção de transferência, 

não é suficiente nesse contexto? Como pensar a transferência em um trabalho que por 

vezes exige que diferentes psicanalistas atendam uma mesma pessoa? Em que nunca 

se sabe ao certo se haverá um próximo encontro? Em que o paciente está 

institucionalizado em seu local de moradia e em geral submetido aos cuidados de 

diversas outras instituições?  

A transferência é um conceito chave da psicanálise desde Freud, em seus 

textos sobre a técnica. O autor atribui as dificuldades mais sérias de um processo 

analítico ao uso da transferência e lhe confere um sentido ambivalente, já que nela 

estão presentes ao mesmo tempo as condições de possibilidade para estabelecer o 
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processo analítico e o caráter de resistência, resistência a falar e aos processos 

inconscientes. 

Nesta parte, abordamos as diversas facetas da conceituação da transferência, 

especialmente em Freud, para pensar como elas se manifestam nos contextos de 

urgência social, mais especificamente na nossa prática na Casa do Migrante. 

Freud (1917/2014) relata um fato novo nas suas investigações psicanalíticas, o 

surgimento de afetos da parte do paciente na relação com o médico que pratica a 

psicanálise. Ele defende, porém, que esses afetos não são devidos a qualquer tipo de 

acaso na terapia ou do próprio encontro:  

 

não acreditamos que a situação terapêutica possa justificar o 
desenvolvimento de tais sentimentos. Supomos, isto sim, que toda essa 
disposição para o sentimento provém de outra parte, que ela já estava pronta 
no doente e, por ocasião do tratamento analítico, é transferida para a pessoa 
do médico (p. 475). 

 

Isso indica que algumas condições para que a transferência ocorra estão 

presentes desde antes do início de qualquer relação analítica, e que esta propicia que 

uma cena que já existia se reconstitua, dessa vez incluindo a figura do analista.  

O início do tratamento analítico precipita, segundo Freud (1917/2014), a 

entrada da relação com o médico nas produções de uma doença. Citando o autor: 

“tendo a terapia se apoderado do paciente, disso resulta que toda nova produção da 

doença se concentra em um único ponto, isto é, na relação com o médico” (p. 477). É 

a partir desse ponto, com o psicanalista incluído na cena da doença do paciente, 

inclusão feita a partir da ressignificação dos antigos sintomas, que o trabalho analítico 

poderá prosseguir e ter seus frutos:  

 

Não é incorreto dizer, então, que já não lidamos com a enfermidade anterior 
do paciente, e sim com uma neurose recém-criada e  transformada, que 
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substitui aquela. Acompanhamos desde o princípio essa nova edição da velha 
afecção; vimo-la surgir e crescer e nela nos orientamos bem, pois, na 
condição de objeto, estamos no seu centro. Todos os sintomas do doente 
abandonaram seu significado original e adquiriram um novo sentido, que 
guarda relação com a transferência; ou restaram apenas os sintomas capazes 
dessa reelaboração (p. 477). 

 
 

Freud (1017/2014) nomeia essa nova doença como a neurose de transferência. 

Ao dominar a neurose de transferência, o analista teria sido capaz de resolver sua 

“tarefa terapêutica” (p.478) e os bons efeitos se transferem, com a saída da terapia, 

para a vida cotidiana do paciente. Para tanto, é necessário se ter em conta os 

fenômenos transferenciais e as suas diferentes características de repetição, de 

resistência e de sugestão (Freud, 1914/2010). 

Sobre a resistência, na elaboração do processo de cura analítico, Freud 

(1917/2014) situa a transferência como impulso necessário para vencer as barreiras 

erguidas pela resistência: “Para atravessar e vencer o conflito normal com as 

resistências que lhe desvendamos na análise, o doente necessita de um impulso 

poderoso [a transferência], que influencie a decisão no sentido que desejamos, aquele 

que conduz à cura.” (p. 478). Caso isso não seja levado em conta, é possível que o 

doente “se decida pela repetição do desfecho anterior e deixe novamente cair na 

repressão aquilo que foi elevado até à consciência.” (p.479). 

Tratando do caráter de repetição, Freud (1914/2010) explicita o valor que dá à 

transferência, pois há momentos em que o paciente “não o [o material reprimido] 

reproduz como lembrança, mas como ato, ele o repete, naturalmente sem saber o que 

faz” (p. 200). Segundo Freud (1914/2010), “o principal meio de domar a compulsão 

de repetição do paciente e transformá-la num motivo para a recordação está no 

manejo da transferência” (p.153). Esse manejo inclui, nesse ponto, o reconhecimento 

da repetição que o paciente pode vir a trazer para o âmbito da transferência, mas isso 
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não é sem ressalvas. Cabe ao analista manejar esse material e se pautar nos 

fundamentos daquilo que está ocorrendo em ato.  

O aspecto de sugestão é abordado por Freud (1912/2010) como sendo, através 

da hipnose, uma das inspirações para o desenvolvimento da teoria da psicanálise. 

Porém, com o estabelecimento do trabalho com a transferência, a esfera da sugestão 

toma outro lugar, como: 

a influência sobre um indivíduo por meio dos fenômenos de transferência 
nele possíveis. Nós cuidamos da independência final do paciente ao utilizar a 
sugestão para fazê-lo realizar um trabalho psíquico que terá por consequência 
necessária uma duradoura melhora da sua situação psíquica (p. 106). 

 
Essas são algumas das características principais que Freud aponta sobre a 

transferência. Há, porém, mais um elemento que acrescenta. Para que ocorra a 

transferência, o paciente deve ser capaz de investir libidinalmente a pessoa do 

analista. Segundo ele, essa é uma capacidade presente em todo ser humano normal4 e 

algo que se intensifica naqueles chamados neuróticos. Disso entendemos que todo ser 

humano normal é capaz de transferência em uma relação analítica e que 

particularmente os neuróticos ampliam uma disposição para a transferência. O novo 

elemento que ele traz ao debate da transferência é sobre os limites da transferência 

naqueles que têm o seu narcisismo estendido: “temos boas razões para identificar e 

temer na extensão de seu narcisismo uma barreira à possibilidade de influenciá-lo [o 

doente], mesmo pela melhor técnica psicanalítica.”(Freud, 1917/2014, p. 479).  

Dessa maneira, aqueles que sofrem de neuroses narcísicas não poderiam ser 

curados pela psicanálise, já que não poderiam constituir a transferência:  

A observação mostra que aqueles que sofrem de neuroses narcísicas não 
possuem capacidade de transferência, ou possuem apenas resíduos 
insuficientes dela. Rejeitam o médico, mas não de maneira hostil, e sim 
indiferente. Por isso não podem ser influenciados por ele. O que o médico diz 
os deixa frios, não lhes causa nenhuma impressão; por isso não pode se 
produzir neles o mecanismo de cura que fazemos funcionar nos outros: a 

                                                        
4 Aqui seguimos Freud (1912/2010) na distinção entre o normal e o neurótico. 
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renovação do conflito patogênico e a superação da resistência devida à 
repressão. Eles permanecem como são. Com frequência, já fizeram por conta 
própria tentativas de se restabelecer, que tiveram resultados patológicos. 
Nisso não podemos nada mudar. (Freud, 1917/2014, p. 480).  

 
 

Sobre o aspecto dinâmico do investimento objetal nesses pacientes, Freud 

continua:  

Com base em nossas impressões clínicas desses pacientes, afirmamos 
anteriormente que neles o investimento objetal deve ter sido abandonado, e a 
libido objetal, transformada em libido do Eu. Por essa característica nós os 
distinguimos do primeiro grupo de neuróticos (os que sofrem de histeria, 
neurose de angústia e neurose obsessiva). Tal suposição é agora confirmada 
por seu comportamento ante a tentativa terapêutica. (Freud, 1917/2014, p. 
481).  

 
São afirmações contundentes quanto às limitações de sua prática analítica na 

época. Freud (1912/2010) destaca também a transferência como um fenômeno 

presente nas instituições, que não se restringe à relação analítica: “Em instituições 

onde os doentes de nervos são tratados não analiticamente, observam-se as maiores 

intensidades e as mais indignas formas de uma transferência que beira a servidão” (p. 

102). 

Interessa-nos, neste ponto, colocar em destaque os limites apresentados por 

Freud para o trabalho com a transferência na época (entre 1912 e 1917). Buscamos, 

com isso, alertar sobre a importância da posição que o analista assume, em cada 

contexto, para o manejo de transferência.  

Esse alerta do Freud para os limites da transferência coloca algumas questões 

fundamentais: 1- ela não é dada a priori sempre da mesma maneiro e depende de 

como é abordada e manejada em cada contexto. 2 – Ela está presente intensamente 

nas instituições, mesmo que não se tenha um trabalho analítico. 3 –são necessárias 

estratégias especificas para reconhecer as transferências em um dado contexto e em 

um dado tempo. 4 - a importância de trabalhar com as transferências para além da 

relação analista analisando. 
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Para Lacan (2001), no trabalho analítico o que o analista demanda é a 

associação livre, fazendo com que ele próprio seja colocado na posição daquele que 

escuta e significa, o campo do simbólico. Isso implica, também, um pressuposto, o de 

que, qualquer que seja o discurso, há por trás dele múltiplas determinações que podem 

ser destrinchadas na escuta analítica. Essa demanda por associação livre e o 

pressuposto de que há alguém que escuta seriam o solo que permite elaborar as 

diferentes manifestações da transferência. Lacan utiliza a noção de sujeito suposto 

saber para dizer da posição que o analista assume no trabalho analítico. "No começo 

da psicanálise é a transferência e o seu pivô é o sujeito suposto saber” (p. 252). É a 

partir dessa suposição de saber que é colocada sobre o analista que este trabalha, 

inclusive para não se identificar com essa posição. 

No trabalho com os moradores da Casa do Migrante, a transferência é 

primeiramente atrelada à instituição de acolhimento, uma das razões pelas quais estes 

dificilmente continuem os atendimentos sem essa vinculação. A transferência 

entendida somente como fruto da relação do analista e de um analisando não dá conta, 

nesse campo, dos discursos que permeiam cada caso e da forma como muitas vezes 

impossibilitam o sujeito de se posicionar no campo. 

A transferência se manifesta constantemente por uma urgência que contamina, 

algo do migrante que o mantém queixoso de sua situação, que o silencia quanto ao 

seu passado; que o situa na posição de vítima e situa os profissionais na de cúmplices 

daquilo que ele sofreu, sendo que os profissionais ficam nessa posição pela forma 

como a angústia incide de forma paralisante sobre eles. 

Parte do trabalho analítico, nesse contexto, se dá no sentido de oferecer 

presença frente a esse sujeito e de oferecer escuta a alguém que apostamos ser 

responsável pelo que virá (Rosa, 2016). Ao lado desse tipo de intervenção estão 
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aquelas direcionadas aos profissionais, também no sentido de uma aposta de que eles 

possam se distanciar do caráter de urgência instaurado nas diversas transferências 

instauradas com os moradores, para que possam reconhecer a importância da 

dimensão que não se encerra na concretude em que está aparentemente colocada.  

 A direção do trabalho clínico-político supõe que no manejo da transferência 

podem se situar estratégias de abandono da necessidade de atuar e repetir a exclusão 

que o sujeito sofreu. Abandonar a repetição possibilita ao sujeito se posicionar frente 

ao que lhe é oferecido como posição social, para que se torne possível outra posição 

no laço. 

O migrante e aqueles que participam do campo de urgência social resistem a 

reconhecer as consequências subjetivas que se eludem no discurso da necessidade. 

Porém, não se trata de uma resistência própria do sujeito tomado como indivíduo. A 

resistência está intimamente articulada às condições sociais e às possibilidades ou 

impossibilidades de posição no laço que se apresentam ao sujeito. A repetição é 

repetição de lugares de submissão ou posições objetalizantes no laco, socialmente 

produzidos.  

O aspecto de sugestão na transferência pode aparentemente contribuir para 

reinserir o sujeito no laço, mas não como verdadeira inserção, pois ele ainda fica 

imerso em um lugar de submissão a uma identidade imaginária que lhe é atribuída e 

com a qual ele por vezes se identifica, adaptando-se ao lugar social ofertado. 

Na clínica que está em pauta neste trabalho o analista oferece o dispositivo 

analítico através da suposição de que o sujeito pode dizer algo que ultrapasse o 

registro das necessidades emergentes e cria-se um campo onde o que sustenta a fala 

do sujeito é a presença do outro. Porém isso não basta. 
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  Leva-se em conta a transferência e o sujeito suposto saber, porém há 

especificidades na estratégia com que se efetua o manejo dessas dimensões. A relação 

analítica que se estabelece tem o seu eixo sobre uma suposição de que o analista pode 

escutar todas as queixas sem sucumbir à esfera da urgência. Trata-se de algo que 

poderíamos chamar de sujeito-suposto-faltar - parodiando o sujeito-suposto-saber 

(Lacan, 1995) - que é dado ao analista na relação transferencial, no sentido de que se 

espera dele que não tampone cada queixa como se ela pudesse ter apenas uma 

significação. É o analista que abre o espaço necessário no discurso do migrante para 

que um significante possa saltar e se ligar a outros significantes, reinaugurando assim 

a dimensão desejante que encontrava-se inibida pela face da necessidade. Isso pode 

ocorrer da mesma maneira em relação aos outros profissionais. Claro que há, nessa 

posição, algo de um saber, mas este se dá - nesses casos - como saber que aquilo que 

é tido como concreto e objetivo não se encerra aí. 

Os dispositivos de escuta analítica precisam criar, nesse sentido, campos onde 

a dimensão da necessidade não impere, abrindo lacunas para a produção de outro 

discurso, que relança o sujeito para o campo social. O saber-poder dessas práticas se 

pauta no ponto fundamental de considerar a relevância da dimensão da necessidade 

que está posta, porém sem que aí se encerre. A clínica em contextos de urgência 

social não perde de vista o sujeito do desejo, mas também não desconsidera a 

relevância de outras ações na direção de moradia, documentos etc. 

Para que seja possível perpassar o campo da urgência sem a ela sucumbir, não 

basta que se leve em conta o discurso do sujeito e suas representações sobre a trama 

discursiva em que está envolto. É necessário levar em conta os outros discursos que 

incidem no campo. A importância disso repousa no fato de que o sujeito pode 
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facilmente se fixar/ser fixado em discursos que o colocam na posição de humilhado 

ou daquele que não tem lugar de fala.  

 A escuta contribui também para elucidar como o sujeito se enreda nas tramas 

do funcionamento do sistema de modo a poder manejar a resistência (resistir a falar, 

resistir a sair do lugar de vítima, resistência que é produzida socialmente). Uma torção 

é feita para se chegar à noção de resistência política, uma resistência construída 

coletivamente em uma modalidade de laço social, que resiste a que o sujeito seja 

submetido novamente a posições de humilhação.  

 O conceito de resistência, para além do caráter de resistência ao tratamento e 

de resistência a falar, apresenta aqui o âmbito da resistência aos processos de 

alienação social (Rosa, 2013), como veremos com a análise dos casos. 

É de suma importância pensar práticas e estratégias que confluam em uma 

clínica em contexto interdisciplinar, atravessada por diversas práticas e discursos, por 

exemplo de saúde, justiça, assistência etc. no cuidado dessa população, para que as 

práticas de acolhimento ao migrante tenham o efeito de uma nova possibilidade de 

enraizamento, e não sejam tomadas como mais uma ruptura na vida daquele sujeito. 

Nesse sentido, a clínica psicanalítica pode propor, junto aos moradores e a outros 

profissionais, escutas e intervenções que deslocam o sujeito da posição de uma 

urgência que produz repetição e concretude para uma posição de possibilidade e de 

resistência política, a partir de outros modos de articular-se às ações ofertadas de 

inserção social.  

O trabalho no campo da urgência social nos obriga a repensar os modelos de 

clínica tradicionais. É com essa visada que tomamos como referência essas práticas 

como campo rico de produção de intervenções, de dispositivos e de saberes na clínica 

psicanalítica. 
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Portanto, as vicissitudes das intervenções na Casa do Migrante perpassam 

diferentes âmbitos do arsenal psicanalítico, mas têm na noção de transferência um 

importante ponto de ancoragem. Sem que se tenha um setting preestabelecido ou 

qualquer garantia de que um encontro terá uma continuidade, o manejo da 

transferência se estabelece como ponto chave da prática, e aparece como um conceito 

importante para o estudo e a compreensão dos jogos de relação estabelecidos entre os 

profissionais e imigrantes no campo da urgência social.  

A prática clínica em contextos de urgência social instiga questionamentos à 

teoria e à prática psicanalítica. Através dos deslocamentos subjetivos - “pela 

facilidade com que, muitas vezes, algumas situações de escuta fazem surgir ali, onde 

parecia haver apenas vidas secas, o sujeito desejante, vivo” (Rosa, 2002, p.11) - 

provocados pela escuta de nosso grupo na Casa do Migrante, percebemos a 

relevância, nos contextos de urgência social, de construir novos dispositivos clínicos. 

As dimensões da transferência, em suas múltiplas facetas, nos servem de solo para a 

análise dos processos psíquicos presentes nesse trabalho, que leva em consideração 

também os aspectos sociais das situações de urgência social para propor suas 

intervenções. 

 

1.3 Dispositivos psicanalíticos 

 

A psicanálise vem sendo interrogada sobre o seu alcance e a sua capacidade de 

ajustar novas práticas e teorias a diversos tipos de instituição. Muitas são as demandas 

de colaborações feitas à psicanálise, como, por exemplo, no trabalho com moradores 

de rua, em abrigos, em hospitais, com menores infratores e em escolas. Esse é um 

momento de possível expansão da prática e da teoria psicanalítica, porém, é um 
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momento em que também se caracteriza uma problemática, já que o psicanalista é 

confrontado a lidar com diferentes atores e contextos de trabalho, é instigado a 

abandonar dimensões do trabalho clínico tradicional e é questionado ao ter que 

trabalhar em conjunto com outros profissionais e com outros discursos que não o 

psicanalítico (Moura, 2000). 

A prática analítica, desde a criação da psicanálise, já sofreu diversas 

alterações, por exemplo, quanto à instauração do trabalho com o divã, quanto à 

duração das sessões, na inclusão de materiais projetivos nas análises de crianças, nas 

análises de grupo, de pais, de casal, análises institucionais. 

Abandonar o setting clássico exige um esforço não apenas no sentido de 

conformar novos dispositivos, como também no de precisar novos enquadres teórico-

conceituais. 

Para que se estabeleça em novos contextos, a clínica não deve se situar à parte 

da política, como mais um dos especialismos de nossa época, como pura técnica ou 

como aplicação de saber. Caso faça isso, corre-se o risco de se individualizar questões 

que são fundamentalmente sociais. Assim, se fazem necessárias articulações entre 

diversas áreas de saber e de prática, para que a clínica não simplesmente repita o 

instituído (como manutenção do status quo), e não naturalize concepções e práticas 

individualizantes (despolitizantes), mas seja capaz de desestabilizar os discursos 

hegemônicos instituídos. 

As problemáticas da psicanálise no campo da urgência social provocam 

desafios quanto às condições para uma experiência que envolva o inconsciente. Nesse 

bojo, nos interessa tratar sobre o sujeito do inconsciente ligado à práxis psicanalítica.  

Propomos pensar a práxis não fundada no setting, mas como um dispositivo 

tal como concebido por Agamben (2009): 
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Foucault, tomando emprestado este termo [positividade] (que se tornará mais 
tarde “dis-positivo”), toma posição em relação a um problema decisivo, que é 
também o seu problema mais próprio: a relação entre os indivíduos como 
seres viventes e o elemento histórico, entendendo com este termo 
[dispositivo] o conjunto das instituições, dos processos de subjetivação e das 
regras em que se concretizam as relações de poder. (p. 32).  

 
 

Com Checchia (2010), complementamos que o dispositivo analítico tem em 

conta os jogos de força e de poder no manejo da transferência e no saber sobre o 

inconsciente. Além disso, o autor defende que o dispositivo analítico “favorece a 

escuta desse sujeito que fala à revelia do eu, provocando um processo de 

subjetivação” (p. 98) e tem como função responder à urgência de determinado 

momento histórico. 

 

1.3.1 Psicanalise freudiana: dispositivo de experiência inconsciente 

 

Freud, em suas inúmeras elaborações da psicanálise, sempre pretendeu 

inscrever esse campo de saber como pertencente ao campo da ciência. A psicanálise, 

porém, nunca pertenceu ao universo epistemológico hegemônico da época dos 

primeiros escritos de Freud (a concepção positivista, baseada no sujeito cartesiano), 

mas construiu critérios remetidos a outro campo epistemológico de cientificidade. 

Desde a sua criação, a psicanálise se contrapôs às bases da ciência moderna no que 

diz respeito à produção de conhecimento científico. Essa contraposição se deu 

permeada pelo embate da concepção de sujeito da psicanálise em relação à da ciência 

moderna. De um lado, a ciência se pautava sobre a noção do sujeito cartesiano, o 

sujeito da consciência. De outro, Freud teorizava com base em um dispositivo de 

análise daquilo que escapava à consciência. 
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Segundo Agamben (2008), a emergência do conceito de inconsciente no 

século XIX evidencia a crise do conceito moderno de experiência. A experiência 

inconsciente não é de fato subjetiva, se nos referirmos ao sujeito cartesiano. Isso 

porque a noção de sujeito cartesiano se baseia fundamentalmente na consciência, que 

se funda através da linguagem, e uma experiência inconsciente dependeria justamente 

de um momento crepuscular, de lapso da consciência.   

Se a consciência, baseada na noção de sujeito cartesiano, é produzida pela 

linguagem, qual experiência originária pode-se supor como experiência inconsciente? 

Agamben (2008) fala de uma infância do homem, de uma experiência aquém da 

linguagem, e esclarece: 

 

Certamente é possível identificar essa infância do homem com 

o inconsciente de Freud, que ocupa a parte submersa da terra 

psíquica; (p.57) 

 

Freud, inserido no contexto da ciência iluminista e positivista, subverte o que 

era dado como ciência e como clínica através da prática da escuta das histéricas. A 

noção vigente de ciência da época tomava essas mulheres como dissimuladas ou 

como loucas – de qualquer forma como vozes que deveriam ser caladas, ou que não 

deveriam ser levadas em conta. O dispositivo analítico freudiano rompe com o 

discurso de sua época, introduzindo a noção de que a consciência representa a menor 

parte dos processos mentais, e que há algo para além da consciência que deve ser 

escutado e elaborado. Ou seja, havia algo nas mulheres histéricas que não estava 

sendo escutado. 
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A ruptura epistemológica operada pela psicanálise fez-se possível a partir da 

inauguração de um “campo inédito da experiência psíquica para a individualidade” 

(BIRMAN, 1994, p.36). Será a partir da prática clínica do campo inconsciente com a 

produção de discursos, que puderam ser rompidos os critérios de pesquisa da 

psicologia clássica, pautada no campo da representação, através da consciência e pela 

introspecção; e os fundamentos cartesianos da ciência psicológica hegemônicos 

puderam ser questionados.  

Na época de Freud, a potência do dispositivo analítico estava em criar 

condições para que o material inconsciente se manifestasse através de sonhos, lapsos, 

chistes etc. Em uma sociedade em que se priorizava o sujeito da consciência, aqueles 

que não tinham consciência de seu sofrimento ou que não se “deixavam” conhecer 

pelos especialistas da época não poderiam criar sentido para aquilo que era marcado 

em seu corpo. A escuta do inconsciente como dispositivo, por outro lado, criava as 

relações (transferenciais) que possibilitavam uma reapropriação daquilo que escapava 

ao sujeito da consciência. A ênfase se dava em uma modalidade de relação, entre 

analista e analisante, e não na consulta médica convencional, na internação nos 

hospícios, na prescrição de remédios ou de exercícios. Interessante notar também que 

a tentativa de cura pela hipnose não poderia ser profícua, pois mantinha o mesmo tipo 

de relação sujeito-objeto das práticas vigentes.  

Freud teorizou sobre a transferência como algo que possibilita que as 

fronteiras entre sujeito e objeto se misturem, e que abre a possibilidade para uma nova 

experiência subjetiva – a experiência inconsciente. Dessa forma, a histérica tinha o 

que dizer sobre si e sobre o seu sofrimento, ou seja, sobre suas relações. A 

transferência ajudou a teorizar o campo do inconsciente, aquilo que não é de um ou de 

outro, mas que emerge da relação. Assim visto, o sofrimento é social e o próprio dizer 
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de si é dizer sobre o social, e pode ser dito na relação com o psicanalista. Na cena 

social desdobram-se aspectos do sofrimento referidos por Freud (1899/1996) como a 

“outra cena”, em que o desejo é encenado. 

 

1.3.2 Dispositivos psicanalíticos situacionais: a subjetividade pautada pelo 

consumo 

 

 Entendemos a subjetividade como sendo instituída de maneira 

fundamentalmente social, já que o campo social incide sobre os sujeitos já 

constituídos e ele próprio constitui as subjetividades possíveis em determinada cultura 

e contexto social. Não há homem que anteceda o social, o homem é constituído pelas 

práticas de produção de subjetividade, sendo essas práticas sociais instituídas de 

maneira histórica, situacional (LEWKOWICZ, 1999).  

A história das subjetividades (LEWKOWICZ, 1999) tem como pressuposto 

uma historicidade situacional. Com isso ela inclui o resto de uma estrutura, aquilo 

que constitui uma estrutura pelo seu próprio oposto e que carrega um potencial de 

subversão (reverso de sombra):  

 

A subjetividade instituída é a cara visível da história da subjetividade; 

mas, se se constata que as subjetividades mudam, é porque há algum 

recurso capaz de alterar o instituído. Esse recurso não tem uma origem 

autônoma e é também um efeito cego, mas efeito ao fim da instituição 

subjetiva: é seu reverso de sombra. Não é o choque entre duas instâncias 

autônomas, mas sim o desengate entre uma operação efetiva e o ‘a mais`  

inelutável que gera às cegas a mesma operação (p. 81, tradução livre). 
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O homem situacionalmente instituído não se esgota por aquilo que as práticas 

e os discursos produziram de marcas e de sentidos em seu corpo e em sua atividade 

psíquica. A própria constituição de certa forma de subjetividade faz com que haja 

sempre um excesso, um resto que não pode ser visto, mas que está lá. Esse resto é 

“efeito da operação que institui os suportes subjetivos pertinentes para as situações 

efetivas. É o efeito singular da subjetividade instituída. É efeito do instituído, mas não 

é o instituído” (Lewkowicz, 1999, p. 87, tradução livre, grifos do autor). É o reverso 

da sombra, noção que permite pensar que o dispositivo freudiano, pautado na cena 

edípica e produzido no contexto do sujeito da consciência (mesmo que para desbancá-

lo), não serve de forma universal para toda e qualquer situação e sociedade.  

O contexto social contemporâneo que possibilita subjetividades depende de 

“situações em que o suporte subjetivo do Estado deixou de ser o cidadão e se tornou 

o consumidor” (LEWKOWICZ, 1999, p.73, tradução livre, grifo meu). Levar em 

conta o reverso de sombra em cada sociedade possibilita que a teoria freudiana não 

perca sua potência em uma sociedade que não é mais gerida pelos Estados nacionais e 

pela família nuclear burguesa, tal como aquela dos tempos da invenção freudiana. 

Lewkowicz (1999) define a psicanálise não como “a teoria de um sujeito 

historicamente circunscrito nem tampouco de um sujeito eterno: é o dispositivo crítico 

de intervenção prática sobre o que nas situações sociais se produz como reverso de 

sombra” (p. 88, tradução livre, grifo meu).  

A antítese inconsciente, o efeito colateral implícito, o “reverso de sombra” se 

apresenta hoje através das patologias do consumo e da imagem, diferentemente 

daquelas manifestações inconscientes da modernidade, nas quais o principal produto 

da formação de compromisso era obscuro em contraposição ao sujeito da consciência 



 35 

(Lewkowicz, 1999). Por isso, uma experiência inconsciente precisa de dispositivos 

situacionais, isto é, dispositivos que tomem em conta o que pauta historicamente a 

subjetividade de determinada época, já que a tendência de qualquer dispositivo é 

perder o potencial de tocar o reverso de sombra. 

Hoje, passada a hegemonia dos Estados nacionais, onde o traço subjetivo 

principal era a consciência (e por isso as histéricas e os loucos estavam privados do 

tipo social tido como saudável), as práticas contemporâneas produzem como traço 

subjetivo principal, no contexto de produção do sujeito de consumo, a imagem. O 

consumo não é, como seria fácil acreditar, um ato solitário. Na relação de consumo, 

além de se esperar do objeto que complete o sujeito, produz-se uma imagem, à qual o 

sujeito se cola frente ao outro, como espectador ou testemunha. Essa perspectiva se 

baseia em um conceito prático de homem, que admite uma humanidade específica 

pela via da prática e não pela via das representações. O conceito prático de homem 

como consumidor estabelece que aquele que não produz relações de consumo não 

pertence à humanidade estabelecida como tal, aqui e agora. 

Lewkowicz (1999) comenta a forma como as práticas de diversas 

organizações sociais incidem sobre o homem e produzem marcas que estruturam seu 

estado de caos originário. As marcas são feridas feitas sobre o corpo e pedem por 

compensações. Os discursos que compensam essas feridas compõem a estrutura 

básica da subjetividade socialmente instituída. As práticas instauram os cortes e os 

discursos criam sentidos sobre eles. Esses movimentos se dão em concomitância.  

Essas marcas e esses efeitos de sentido são produções do social, pois seu 

campo é o das relações do sujeito com o outro. Ao mesmo tempo em que as práticas e 

discursos incidem sobre o sujeito, produz-se subjetividade. Não nele, em suas 

relações. Mas essas marcas e sentidos são, também, produzidos pelo social. Desse 
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modo, a concepção de relação sujeito-objeto é uma instituição que incide diretamente 

sobre como se estabelecem as relações, inclusive as primeiras relações.  

Outra vez nos colocamos a pensar que a produção de conhecimento e dos 

discursos de determinada época se dá a partir de noções derivadas dos laços sociais e 

das práticas sociais que se produzem no campo. Quando falamos dos vínculos 

contemporâneos, estamos falando justamente de relações sujeito-objeto em que há 

trocas de papéis, mas que mantêm sempre suas funções (a função objetificante e a 

função subjetivizante, que circulam nesse campo de relações). 

Os laços sociais e seus suportes subjetivos no contemporâneo giram em torno 

da figura do sujeito do consumo, o sujeito que na relação sujeito-objeto se posiciona 

ora como sujeito devorador do outro (reificando o outro para consumi-lo), ora como o 

próprio objeto (se entregando à reificação em um processo de subjetivação do objeto). 

Ele transita pelas posições de sujeito e objeto, porém a relação de consumo 

permanece e se produz mesmo no bojo do campo sujeito-objeto.  

Tomamos o sujeito em urgência social como porta-voz do reverso de sombra 

do sujeito do consumo, na medida em que o sujeito, atirado para fora do consumo, se 

vê, como discutiremos, em desamparo discursivo, (Rosa, 2016) pois se defronta com 

um impasse político: para pertencer ao laço social lhe é oferecida uma posição de 

objeto fixo. Isto é, no laço como objeto cristalizado, ele não participa da alternância 

das relações de consumo, uma vez que lhe é impedida a alternância de posições. 

Na urgência social, o sujeito é colocado de fora das relações de consumo, um 

não-sujeito pois não consumidor. Ou então ele é identificado a um objeto, objeto 

identitário que o captura e que o impede de circular entre posições no laço. O sujeito é 

igualado ao objeto (diagnósticos precoces, as necessidades concretas de trabalho etc.), 
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e é por ele capturado. Assim ele aparece como uma expressão da patologia do 

consumo em uma sociedade de sujeitos do consumo.  

Os diversos discursos, especialmente no campo da urgência social, disputam 

territórios e maneiras de exercer e de justificar poder. Como pensar em dispositivos 

que não encerrem o campo, que não enquadrem por completo aqueles que estão 

imersos nesse campo, que não sejam utilizados para reproduzir relações de exclusão 

ou de consumo? 

Como é possível pensar uma prática que incida sobre algo que não pertence 

exatamente a este ou aquele indivíduo, mas que é do campo social? Como adotar uma 

visão que leve em conta o sofrimento de uma pessoa como algo que diz de um 

sofrimento social, um sofrimento nas relações? Como pensar uma prática que incida 

justamente no entre das relações, no espaço de experiência? 

Se Freud reformulou o modo de se conhecer da ciência da época, a partir da 

torção da posição do objeto na produção de conhecimento e na clínica, qual seria uma 

torção possível hoje, tendo em conta o tipo de subjetividade que se produz na relação 

sujeito-objeto nas condições de urgência social? 

No bojo dessa subjetividade pautada pelo consumo que pensamos o 

dispositivo psicanalítico situacional. A relação analítica - relação transferencial – 

também constitui e depende de um suporte subjetivo do laço, que como vimos é 

situacional. É coerente que, em uma sociedade em que o suporte subjetivo do laço se 

produza nas relações tipo sujeito-objeto, nas quais o especialista (médico, cientista, 

por exemplo) busca conhecer e comunicar sobre o objeto, o campo psicanalítico fique 

encarregado de traduzir e enunciar aquilo que é de seu paciente. A torção realizada 

pela prática proposta por Freud se dá, até esse ponto, no fato de que não apenas quem 

conhece (sujeito) é a consciência, mas que o analista entra na relação transferencial 
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com seu inconsciente para conhecer outra verdade (que não a da consciência), a 

verdade inconsciente que se deu a ver, na relação. 

Os contextos de urgência social tornam necessárias mudanças nas práticas e 

nas noções analíticas tradicionais, já que as configurações discursivas e a forma como 

capturam o sujeito colocam à prova o dispositivo analítico tradicional e suas 

teorizações, tal como desenvolvemos anteriormente. Ao tomar as contribuições 

freudianas em sua importância de rompimento com o vigente e o cristalizado de seu 

tempo, é de suma importância que renovemos os dispositivos e as formas de se pensar 

a clínica, tendo como pano de fundo os contextos de urgência social e a forma como 

estes capturam os sujeitos. 

 

1.4 Psicanálise e política: a vertente sócio-política do sofrimento  

 

Versaremos neste momento sobre a psicanálise na articulação entre psicanálise 

e política, particularmente na vertente do sofrimento sócio-político tal como ela é 

pensada por Rosa (2016). Esse campo é produzido através da pesquisa de modos de 

intervenção psicanalítica junto a sujeitos que na contemporaneidade são submetidos à 

violência em suas variadas tramas: “exclusão social, pobreza, racismo, indiferença, 

humilhação, imigração forçada, exílio” (p.21).  

Esses contextos são aqui tomados em sua radicalidade de campo social 

privilegiado para a intervenção sobre os processos com que a violência das 

artimanhas de poder de um determinado tempo incide sobre o sujeito, e para a 

produção de novas formas de resistência. 

 Entendemos o sujeito, nesses contextos, como sendo produzido nos laços 

sociais, possibilitados (ou impossibilitados politicamente) pelo cenário social. Dessa 
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maneira, é no campo social que os sujeitos se constituem, e também é aí estão em 

ação as estratégias políticas que podem destituí-los de seu lugar.  

Desenha-se, deste modo, um campo de intervenções em duas modalidades. A 

primeira delas é o reconhecimento das possibilidades e impossibilidades que as 

condições sociais e políticas impõem ao laço social em determinados contextos – o 

que justifica a escolha daqueles sujeitos submetidos à violência, em que o aspecto 

político incidindo nos laços sociais se faz de fundamental importância para as 

estratégias de intervenção. 

 A segunda modalidade é justamente a da construção da possibilidade de 

deslocamentos nos posicionamento do sujeito nos laços sociais, tendo na psicanálise o 

seu fundamento ético. 

A ética em que se baseia a prática psicanalítica se relaciona com a noção de 

incompletude, de impossibilidade do inconsciente de se governar por completo 

(FREUD, 1937/1980). Para além das práticas sociais o sujeito não pode ser por todo 

governado e pode subverter o campo produtor de subjetividades em que a prática 

analítica se dá. Porém não é possível prever ou controlar o que resultará desse campo, 

posto que a prática analítica se faz de forma singular, de modo que o que há de 

singular do sujeito pode emergir no laço social e dessa forma “escapa de uma 

conjuntura que busca determiná-lo e exercer seu poder no escuro das relações” (Rosa, 

2016, p.22). 

 À noção de incompletude se relaciona a dimensão do vazio, necessária para o 

não preenchimento e a manutenção do entre que se produz nas relações. Nesse entre 

se situa a ação nessa concepção de política, que é tomada “não apenas como poder e 

domínio mas como a ação no espaço entre as relações” (Rosa, 2016, p. 23). 
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1.4.1 Laço social como laço discursivo 

 

Lacan (1992), avança na conceitualização do discurso tido como estruturante 

do campo social. Assim visto, o discurso não se restringe às palavras, mas compõe a 

estrutura em que elas circulam. Para além das palavras, o autor ressalta como parte 

dos discursos os atos, que das palavras podem inclusive prescindir para se inscrever 

em determinados enunciados primordiais. O discurso subsiste sem palavras em 

determinadas relações fundamentais e é tido pelo autor como o estatuto do enunciado. 

A subjetividade se produz no laço social e através dos discursos, que têm 

impregnações do imaginário social articulado com os fantasmas dos grupos sociais 

(Rosa, 1999). Por outro lado, a perda de um discurso de pertinência rompe o laço 

social e gera efeitos de ruptura na subjetividade (Rosa, 2002). 

O laço social é laço discursivo e estrutura o mundo real. Os laços sociais são 

tecidos e estruturados pela linguagem, podendo ser denominados, portanto, como 

laços discursivos. Os discursos ordenam e regulam um vínculo social entre os sujeitos 

(Quinet, 2006). 

Os enunciados de um discurso, que constituem a forma de laço social e suas 

posições, nem sempre são explícitos e evidentes. Por vezes precisam ser desvelados.  

(Quinet, 2012). 

Diversos autores buscam elucidar modalidades e efeitos de enredamento no 

laço social. Trazemos alguns deles. 

Pierre Bourdieu (1975) descreve como violência simbólica aquela que 

submete os sujeitos e promove a sua adesão ao discurso social dominante, para nele 

ocuparem lugares de marginalidade. Mario Pujó (2000) afirma que o neoliberalismo 

fragiliza as estruturas discursivas que sustentam o laço social e que resguardam o 
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sujeito do real, ocasionando o que o autor caracteriza como um crescente desamparo 

discursivo. Rosa (2002) complementa que, em situações de violência social, os 

sujeitos são privados de um lugar no ideal social e de um discurso de pertinência.  

Assim, o sujeito por vezes se identifica com o lugar de dejeto social em que é 

colocado em determinados discursos, o que também pode dificultar um 

posicionamento no laço, além de silenciar o seu discurso. A isso a autora nomeia 

desamparo discursivo: 

A naturalização do desamparo social apaga a força discursiva dos que estão 
submetidos. Aliado ao desamparo social deparamo-nos com o desamparo 
discursivo, (...) que pode ser orientador na análise de vários fenômenos 
sociais e efeitos subjetivos (Rosa, 2016, p. 25). 

 

A partir dessas perspectivas sobre o trabalho analítico, toma-se o campo dos 

laços sociais como campo de laços discursivos. Embates sociais e políticos estão 

presentes nesse campo e são por ele produzidos. Assim, os discursos de determinado 

tempo apontam para os “modos de pertencimento possíveis para cada sujeito, 

atribuindo a cada um valores, lugares e posições no laço” (Rosa, 2016, p.24). 

Os diferentes discursos que circulam em determinado campo possibilitam 

diferentes modos de pertencimento ao laço social (Rosa, 2016), porém quando são 

tidos como totalizantes, ou seja, quando não se leva em conta a distância entre o 

discurso e a verdade, fixa-se o sujeito em uma posição de submissão no laço, e corre-

se o risco de aprisioná-lo em um silenciamento mortífero (Rosa, 2013) - seja através 

do silêncio ou através de queixas que se remetem à repetição, à necessidade -, sem 

articulação com uma construção fantasística ou de historicização, e eludindo o 

aspecto político dos discursos. Isso nos instiga a incluir o âmbito da política nas 

intervenções, pois se deve levar em consideração a forma como o sujeito é 

posicionado perante os diversos discursos de um dado tempo. (Rosa, 2016). A trama 
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entre os jogos de poder e as (im)possibilidades de lugares de subjetivação, no campo 

social, por vezes instauram relações de silenciamento. Nesses contextos, a pertença 

social fica condicionada à submissão ao discurso hegemônico, no qual se nota o 

desamparo discursivo.  

A direção que essas práticas tomam, em muitos casos, se diferencia da clínica 

psicanalítica tida como tradicional, pois reconhece no silenciamento do sujeito a 

violência do outro: 

 

A trajetória usual do trabalho analítico escuta o sujeito em sofrimento e o 

conduz ao confronto com sua equivocação quando, referido ao significante e 

ao campo do real, pode situar-se no simbólico em relação ao enigma que o 

constitui. No entanto, muitas vezes, pelo efeito da alienação e silenciamento 

promovidos pelas situações acima referidas e pelos impasses no confronto 

com o discurso hegemônico, o trabalho necessita de estratégias de 

enfrentamento, mesmo porque dificilmente os sujeitos procuram ou têm 

acesso aos modos tradicionais da clínica.  

 

 Em nosso trabalho junto a imigrantes e refugiados o aspecto político se 

destaca. Segue a autora: 

 

Nesta medida que acrescentamos, à clínica, o aspecto político. O campo das 

práticas psicanalíticas clínico-políticas nos põe em contato com situações 

clínicas que, se não lhes são exclusivas, se destacam. Ou seja, nestas 

circunstâncias encontramos sujeitos sob o efeito disruptivo da exposição à 

manifestação violenta da face obscena do Outro e impactados pela angústia 
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em sua dimensão traumática, que muitas vezes é impeditiva da construção de 

sua demanda ao atendimento clínico (Rosa, 2013, p.3).  

 

A compreensão dos discursos de um determinado tempo que permeiam os 

sujeitos e que os convocam a assumir determinadas posições indica a 

interdependência dos discursos do sujeito e do social. Nessa medida, a verdade de um 

sujeito – assim como a verdade sobre o seu silenciamento - “pode vir a se elucidar 

não necessariamente entre quatro paredes, mas em outra cena, em outro discurso” 

(Rosa, 2016, p.106). 

Propomos uma visão da psicanálise que teoriza a partir das possibilidades e 

impossibilidades colocadas pelo campo da prática clínica; que articula os campos da 

psicanálise e da política para entender a incidência dos discursos e das práticas sociais 

sobre o sujeito, e para produzir novas formas de resistência; que nega o caráter 

supostamente natural e individualizante do sofrimento; que, por fim, é tida como 

campo de saber social e, ao mesmo tempo, que se produz de forma singular. 
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Capitulo 2 – Do caso clínico-político à rede transferencial 

No capítulo anterior apresentamos alguns dos desafios que os contextos de 

urgência social coloca para a prática psicanalítica. Destacamos algumas 

especificidades desse campo de trabalho e ressaltamos a necessidade de novas 

articulações sobre o conceito de transferência para fundamentar os dispositivos 

analíticos com os quais trabalhamos. Além disso, defendemos o trabalho psicanalítico 

que leva em conta os discursos de determinado campo e seus desdobramentos para o 

laço social. 

Discutimos, nesse capítulo, o caso clínico-político como estratégia para 

construção de caso clínico na psicanálise. Em seguida apresentamos o caso Saúde e o 

caso Wari, trazendo à tona a relação entre a construção do caso clínico-político e o 

manejo da rede transferencial nos contextos de urgência social. 

No capítulo seguinte propomos, a partir desses casos, alguns desdobramentos 

teóricos-clínicos sobre o processo subjetivo de migração, o campo das urgência social 

e a rede transferencial. 

2.1 O caso clínico-político 

 

Os dois casos que compõem este capítulo foram baseados nas práticas do 

Laboratório Psicanálise e Sociedade do IP-USP e do Núcleo de Psicanálise e Política 

da PUC-SP, ambos coordenados pela Profa. Miriam Debieux Rosa, brevemente 

apresentadas no capítulo anterior. 

Coppedê & Dunker (2011) ressaltam a importância do caso clínico para a 

psicanálise: “O caso clínico é considerado um instrumento fundamental no campo 
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psicanalítico, uma vez que nele estão colocadas questões de método, de eficácia, e da 

própria justificação e legitimidade da psicanálise” (p.245).  

Nos pautamos, para a construção do caso, em sua função de produção de enigma 

com o qual se produz narrativa (Rosa, 2016). Entendemos que os casos clínicos são 

constituídos pelos diversos campos que entrelaçam-se nos contextos de urgência 

social.  

O enigma se relaciona com o que Broide (2017) nomeia com o impossível de se 

chegar à verdade sobre o relato do caso. Por conta disso, cada caso e a forma como é 

construído pode consolidar diversos enigmas, caso seja dado o “relevo à trajetória da 

narrativa da escuta realizada”, enfatizando “seus pontos de impasse, o que foi ficando 

pelo caminho, seus atalhos e suas procrastinações” (p. 77).  A constituição do enigma 

do caso e de sua narrativa tem o poder de incidir sobre esses campos e afetar a 

distribuição de lugares neles estabelecidos. 

Assim, a construção do caso clínico é tomada como uma narrativa, que nos 

ressitua frente à realidade: 

 

A escrita do caso vai além de uma apreensão circunstancial e momentânea do 
observado, pois envolve uma construção, a construção do caso metodológico, 
que transforma os registros daquilo que se apresenta como enigma em um 
relato, uma narrativa, uma experimentação e teorização de um campo (...) O 
caso não se confunde com a história, não é biográfico, mas ficção clínica, 
lembrando que a ficção estrutura a realidade. (Rosa, 2016, p.75) 

 

Essa narrativa envolve a participação direta ou indireta dos principais atores e 

discursos de um campo: 

 

O caso revela não só o pesquisado, mas também aquele que escuta e as 
sinuosidades do campo que transita no limite da fantasia que o suporta e da 
teoria que o orienta. (Rosa, 2016, p.75). 
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 Coloca-se nesse ponto a importância de se pensar a psicanálise não como 

saber totalizante que busca a tudo explicar e conhecer, mas como saber processual, 

que se constrói no campo transferencial, com interferências e contribuições de seus 

diversos agentes, inclusive do analista, inclusive do campo discursivo. Dessa maneira 

o sujeito do inconsciente deixa de ser posto apenas na posição de objeto, daquilo que 

está para ser conhecido, abrindo margem para se trabalhar os impasses do sujeito e do 

desejo em sua articulação com a política. 

Para essa construção, as diversas figuras que circundam cada caso (abrigados, 

familiares, assistentes sociais, profissionais de saúde, advogados e o próprio analista), 

assim como as práticas clínico-políticas na rede de saúde e com os funcionários dos 

serviços, fazem-se presentes. “Trata-se de juntar as narrativas dos protagonistas dessa 

rede social e encontrar o seu ponto cego, de encontrar aquilo que eles não viram, 

cegos pelo seu saber e pelo medo da ignorância. Este ponto comum, a falta de saber, é 

o lugar do sujeito e da doença que o acometeu” (Viganó, 2010 apud Broide, 2017, 

p.79). 

O complexo processo de intervenção nos indaga sobre os referenciais teórico-

conceituais necessários para a sua efetividade, e desta forma  “a construção do caso 

com as peculiaridades do enquadre e as modalidades de intervenção partem do modo 

que é possível construir um laço com o sujeito, laço na modalidade do laço analítico.” 

(Rosa, 2016, p.31). Não obstante, o estudo teórico, articulado à prática clínica, 

compõe a construção dos casos. Entendemos que o conceito de transferência em 

Freud e Lacan, em suas diversas facetas, é uma chave importante não apenas para a 

leitura do campo da prática ou como inspiração para a formulação das intervenções, 

mas também para a articulação entre teoria e prática para construir o próprio caso 

clínico. 
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Além disso, o estudo de autores que articulam as dimensões e interfaces do 

sujeito e da política como Giorgio Agamben, Joel Birman, Ignacio Lewkovicz, entre 

outros, nos permite avançar sobre o aspecto político que se produz em cada caso. 

Entendemos que a articulação entre diferentes teorias e campos de saber se demonstra 

interessante quando nos debruçamos sobre contextos tão complexos.  

O debruçar-se sobre a prática instiga ideias e a teoria permite revisitar os 

conceitos à luz de um novo campo para a conformação de uma questão como eixo de 

pesquisa. O caso, portanto, não está a priori, não é propriedade exclusiva da prática e 

tampouco da teoria: o caso nasce do eixo que se sobressai como enigma do campo 

comum entre prática e teoria. Broide (2017) toma o caso clínico como “forma de 

acesso à experiência, como ato de fala, portanto, como método de transmissão em 

psicanálise, via transferência” (p.80). 

A utilização dos casos nos permite debruçar sobre os fundamentos para as 

práticas psicanalíticas que foram realizadas na construção da Rede de Cuidados para 

Migrantes e Refugiados, no caso Saúde, e no manejo da rede ao redor do caso Wari. 

Isso permite a discussão sobre a especificidade dessa prática em rede no que tange aos 

aspectos da transferência e seus efeitos de mudança de posição subjetiva no campo da 

urgência social. 

 A fundamentação teórico-clínica sobre as intervenções clínico-políticas tem 

em conta “as especificidades dos sujeitos e as vicissitudes de suas demandas em 

contextos de exclusão e violência […] provocadas por situações sócio-políticas ou 

econômicas insustentáveis” (Rosa, 2016, p. 31). A articulação entre as intervenções 

clínico-políticas, a teoria e a pesquisa visam conformar o objeto de estudo, que não é 

dado a priori. 

 Broide(2017) diferencia o caso social do caso clínico e ressalta o perigo de 
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debruçarmos-nos unicamente sobre o caso social, deixando aquilo que poderia se 

conformar como caso clínico de lado: “Escutar somente o caso social, o drama, a 

aridez da vida, a violência sofrida na cadeia e nas ruas é um convite tentador. 

Fascinados, tornamo-nos cúmplices na impotência ao sermos tragados pela dor e pelo 

sofrimento do outro” (p.93). Sem deixar de lado o caso social, que é fundamental para 

a construção do caso clínico, Broide (2017) aponta que o caso clínico: “é o avesso do 

apagamento dos rastros, das pegadas, é o avesso da escuta do caso social, mas não é 

sem ele. A escuta clínica do caso é o que possibilita „não apagar as pegadas‟ e com 

isso não ficar preso à impotência lançada pelo drama social”(p.94). A autora refere-se 

às marcas singulares que se destacam do caso social para conformar o caso clínico. 

As manifestações do inconsciente não se restringem à relação analítica (Rosa, 

2016). A análise da transferência, dos discursos que nela circulam e dos discursos que 

circulam na cena social – o que nos conduz à forma como o sujeito se situa no laço 

social - possibilita uma compreensão que une prática e teoria. O caso é o recorte ao 

mesmo tempo possibilitador e produtor dessa união que se reconhece a posteriori. 

 

2.3 O caso Saúde: construindo a rede transferencial 

 
Nos debruçaremos sobre o caso Saúde, que o Grupo Veredas atendeu entre 

2011 e 2012. Discutimos a relevância do caso clínico para a construção de rede em 

psicanálise.5 

Um dos aspectos que tomamos a partir das discussões e dos questionamentos 

sobre os dispositivos clínicos tradicionais é a relevância da construção de novos 

dispositivos de escuta como parte integrante do processo analítico. Temos em conta 

                                                        
5 Esse caso foi escrito e apresentado em parceria com Sandra Alencar, no II Seminário do Grupo 
Veredas: A Psicanálise no Front e nas Fronteiras, no dia 17 de Maio de 2017. 
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que novos dispositivos produzem novos discursos e os discursos criam também os 

dispositivos. Assim, um atendimento individual pode fazer parte do mesmo processo 

de uma conversa com a assistente social, da criação de uma rede de profissionais, do 

resgate de um espaço de biblioteca: tendo o caso como eixo articulador de uma 

direção comum. O que se aponta aqui é o que a escuta se alimenta do movimento do 

caso, que a escuta se faz também no tempo a posteriori.  

O que narramos é como um caso pôs em movimento a construção de uma rede 

de acolhimento e atenção a migrantes e imigrantes no Centro de São Paulo. 

Saúde traz em seu nome a expectativa normalizante que rege a saúde como 

ausência de mal-estar. Conforme a definição da OMS: “A saúde é um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de 

doença ou de enfermidade.” Neste afã, as instituições de saúde e seus profissionais 

são tomados pela urgência de resposta ao que se supõe a necessidade do sujeito que 

sofre. O sofrimento vivido denuncia o instituído.  

Com estas reflexões preliminares, a discussão aqui proposta visa reconhecer a 

importância da rede como dispositivo que pode despatologizar o sofrimento, levando-

se em conta suas dimensões sociais, e buscando evitar que ela se torne mais um 

mecanismo de gestão do precarizado. Por outro lado, somos advertidos de que uma 

rede pode possibilitar amparo, mas, dependendo de sua posição, pode reproduzir o 

que se propõe combater. 

 

2.3.1 O caso como direção do tratamento: a singularidade do caso e a emergência 

do social e politico 
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A equipe de psicanalistas que atua na Casa do Migrante conheceu Saúde 

quando ela morava neste espaço de acolhimento a migrantes e imigrantes. Imigrante 

angolana, jovem mãe de um menino de menos de um ano de idade, na ocasião, no 

segundo semestre de 2011, ela morava na Casa, isolada dos outros moradores, e a sua 

relação com o filho chamava a atenção e produzia preocupação nas outras moradoras. 

A criança chorava muito, as outras mulheres achavam que Saúde não estava 

alimentando a criança; ela recusava qualquer proximidade. A assistente social da Casa 

conversou com pessoas da equipe sobre a situação de Saúde. Algum tempo antes, 

tinha sido acompanhada pela assistente social ao CAPS Itapeva, mas não houve 

vínculo, e ela não retornou mais e nem tomou a medicação.  

A estratégia da equipe foi de aproximação, na tentativa da construção de um 

laço com a moradora. As questões sobre estar com problemas psíquicos bem como as 

dificuldades de convivência na Casa foram relatadas pelos moradores e pela equipe 

técnica. As pessoas não conseguiam dormir com os choros da criança e com os 

movimentos de Saúde. Paralelamente à busca de aproximação, buscou-se um contato 

com os serviços de saúde de atenção primária da região. A ideia era uma consulta 

com a psiquiatra a fim de que algum medicamento fosse introduzido, visando criar 

condições para uma aproximação com Saúde. Houve a visita de uma enfermeira na 

Casa e a situação da criança foi avaliada como estando em risco. Isto, então, disparou 

a elaboração de um relatório que é encaminhado ao Conselho tutelar. Em grande 

medida a ideia do risco apontava mais para o julgamento e para a fiscalização do que 

para o de acolhimento, para o amparo e para a dimensão do cuidado. Este relatório, no 

futuro, teve consequências para a vida de Saúde e de seu filho.  

A situação cotidiana se passava entre longas saídas de Saúde, com o filho, e o 

seu retorno à noite, sem conversa ou contato com qualquer pessoa da Casa. Também 
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houve uma visita de uma médica psiquiatra da equipe da Estratégia de Saúde da 

Família, que tentou conversar com Saúde, mas esta rejeitou o contato. A posição da 

psiquiatra foi de que, sem a aceitação de tratamento via medicação, não havia nada 

que ela pudesse fazer, de modo que não aconteceu mais nenhum retorno à Casa por 

parte da equipe de saúde da atenção básica. Aos poucos, Saúde aceitou algum contato 

com uma das pessoas da equipe, que tentou se aproximar oferecendo ajuda em relação 

aos cuidados com a criança, que estava doente. Mas as saídas de Saúde se 

intensificaram e um dia ela não retornou mais à Casa.  

Transcorreram cerca de cinco meses entre escuta dos moradores, da equipe 

técnica e da tentativa de contato com Saúde; e da busca de contato com os serviços da 

rede. Nos deparávamos com a dificuldade de articulação para discussão e intervenção. 

Esta avaliação nos levou a buscar uma nova estratégia de articulação e, em abril de 

2012, agendamos uma reunião da equipe de psicologia com as supervisoras e 

coordenadoras da atenção primária e da saúde mental da região Centro da Secretaria 

Municipal de Saúde. Convidamos a equipe técnica da Casa e a psiquiatra de uma 

unidade de saúde da região central.  

O primeiro encontro, incialmente tenso e de diálogo difícil, atravessou um 

primeiro obstáculo, que era a possibilidade de que se discutissem as ações, as funções 

e as intervenções das equipes que atuavam naquela região para além da posição da 

acusação. Isso porque as falas pareciam estar  marcadas a partir de um fantasma que 

atuava impedindo a conversa. O fantasma, parecia-nos, era tanto de acusação como do 

descaso. Superado este momento, pudemos falar do caso de Saúde.  

Com uma compreensão entre os profissionais das diversas instituições, que se 

aproximava sobre as estratégias de intervenção, a Casa do migrante e seus moradores 

passaram a ser vistos como sujeitos com direito ao atendimento na rede institucional 
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de saúde. Observou-se que a dificuldade com a língua muitas vezes se constituía 

como uma resistência das equipes para o atendimento, produzindo, como efeito, 

afastamento de ambas as partes, dos migrantes e dos profissionais.   

A discussão dos casos de Saúde apontavam para uma conclusão: a de que, sob 

a alegação de que Saúde deveria ter liberdade para aderir ou não ao tratamento, o que 

ocorreu foi que se constituiu um descaso. No caso de Saúde, os desdobramentos 

falam por si: ela passou a morar na rua e posteriormente presa por suposta agressão ao 

filho, que foi abrigado. 

Tais impasses e desdobramentos puderam ser nomeados com o seguimento da 

reunião. Estar ali, discutindo a situação de Saúde, nos produzia a noção de que 

naquele momento ela se constituía em um caso. O tempo da discussão se dava 

posteriormente à possibilidade da intervenção, tendo em vista a particularidade da 

situação daquela imigrante e de seu filho, pois já não se tinha mais contato com eles. 

Apesar disso, constituía-se ali um reconhecimento, no campo da saúde, da situação 

dos migrantes; eles existiam com suas peculiaridades.  

Outras reuniões e discussões foram feitas, até que em Fevereiro de 2013 foi 

marcada uma primeira reunião na Casa do Migrante, da qual participam vários atores 

sociais, não mais apenas os da saúde, mas também de outros setores ( como da 

assistência social, de direitos humanos). Compreendemos este processo como o da 

construção da Rede de Cuidados para Migrantes e Refugiados na Região central de 

São Paulo.  

 A rede de cuidados cria um espaço de interlocução e ganha presença no campo 

da articulação entre Saúde e Migração. A sua coordenação seguiu sendo feita em 

rodízio, tendo já sido coordenada pela Missão Paz, pelo Laboratório Transcultural do 
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Intituto de Psiquiatria da USP e atualmente pelo Grupo Veredas, por nós e Ana 

Gebrim. 

 

2.2 O caso Wari: manejando a rede transferencial 

 

Nesta parte, apresentaremos o caso de uma família que atendo6 no CEIP-

IPUSP. O caso nos auxilia a levantar questões fundamentais sobre as dificuldades de 

manejar situações em que a urgência social imprimiu suas marcas, e sobre como, por 

outro lado, essas condições nos exigem mudanças de posicionamento frente às 

concepções de clínica psicanalítica.  

Veremos como, em um primeiro momento, o caso é tratado através do 

atendimento da mãe junto com o seu filho, em seguida do atendimento do filho 

sozinho e de um encaminhamento para análise individual feito para a mãe. Em um 

segundo momento, esse tipo de proposta se demonstra insuficiente e a questão do 

manejo da rede dos serviços em cena toma importância, sempre articulado aos 

atendimentos psicanalíticos. 

Com a escrita do caso buscamos construir um sentido para aquilo que foi 

vivido na prática e que primeiramente envolve as diversas transferências nas relações 

entre mim, Sra. Wari e os diversos profissionais dos serviços de saúde envolvidos.  

Esse sentido parece, a principio - como nos explica Rosa (2009) sobre o 

tratamento de crianças e suas famílias - “perdido no sintoma, na perplexidade dos pais 

diante dos atos e sintomas de seus filhos, na fala que diz o que não pretendia, no 

atendimento que escapa às regras ditas mais fundamentais da psicanálise” (p. 11). 

                                                        
6 Até o fim da apresentação do Caso Wari, passo a utilizar a primeira pessoa para narrar o caso a 
partir de minha perspectiva enquanto psicanalista nos atendimentos. 
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Trabalhamos a construção do sentido tomando em conta o inconsciente, como 

discurso do Outro:  

Este, o Outro, não é alguém, embora alguém possa ficar em seu lugar, mas 
um lugar de onde se espera ou de onde vem algo: da linguagem vêm os 
significantes, do corpo vem o prazer-desprazer, do inferno vem a maldição, 
do seio vem o leite (Rosa, 2009, p. 12). 

 
Do discurso participa o não-dito, essencial pois “quando (...) está vinculado à 

interdição da articulação de um significante essencial, produz sintoma”(ROSA, 2009, 

p. 12). O dito e o não dito no discurso da criança é “atravessado pelo discurso dos pais 

que, por sua vez, é ancorado em seu desejo, com base num arranjo com o imaginário 

social sobre a criança e o adolescente”(Rosa, 2009, p. 14). 

Os pais também encontram-se frequentemente afetados e paralisados pelo não-

dizer:  

Há componentes morais, de culpa, de frustração e de dívida, não trabalhados 
nos pais e que alteram sua relação com – e seu discurso sobre – o filho. 
Evitam falar aos filhos sobre sua história, como forma de evitar o 
enfrentamento com a ferida narcísica e a angústia que tais temas neles 
desencadeiam e que, supõem, desencadearão nos filhos (Rosa, 2009, p. 15). 

 

Outro aspecto fundamental do trabalho da psicanálise com crianças é a 

transmissão intergeracional sobre a produção de sintoma. Rosa descreve esse processo 

no qual: “a constituição da subjetividade sofre alterações quando há distorção, 

supressão ou interdição de significantes fundamentais, pois estes impedem a 

transmissão e a articulação dos significantes da filiação e da sexualidade.” (Rosa, 

2009, p. 12). 

O trabalho analítico com crianças se faz através da escuta do discurso, através 

da criança, dos pais ou do brinquedo. A presença dos pais nos atendimentos muitas 

vezes é necessária para trabalhar uma possibilidade de separação e de desvelamento 

daquilo que fica aprisionado no discurso dos pais sobre a criança (Rosa, 2009). Temos 
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em conta como frequentemente esse aprisionamento se articula no relação com o 

mundo social (Rosa, 2009).  

Mannoni ressalta a importância de, no trabalho psicanalítico com crianças 

situar “o que representa a criança no mundo fantasmático dos pais e compreender 

também o lugar que estes lhe reservam nas relações que estabelecem com a criança” 

(Mannoni, 2003, p.73). 

Os pais na transmissão dos significantes fundamentais aos filhos ficam 

encarregados de sustentar a articulação entre sujeito e história, o que “supõe levar em 

conta os significantes de sua história, os sucessos e fracassos do grupo de 

pertencimento, dos pais, da etnia que fazem da história de cada sujeito um passo na 

história dos homens” (Rosa, 2009, p. 140). 

Em situações em que a família lida com as dificuldades de separação, o que 

pode se mostrar através da doença da criança, um dos papéis desempenhados pelo 

esforço analítico é o de instaurar um elemento terceiro (Mannoni, 2003) na relação. 

Esse elemento não se refere simplesmente à figura do analista, mas cabe ao trabalho 

analítico possibilitar essa dimensão nas relações em jogo. Para tanto, “é a partir da 

relação patogênica mãe-filho que o trabalho analítico deve ser feito (não denunciando 

a relação dual, mas introduzindo-a tal qual na transferência)”. A partir desse trabalho 

se possibilita “um reinvestimento narcísico da mãe; em seguida, é em uma relação 

com o outro que vai surgir o elemento terceiro (significante) que permitirá à mãe 

situar-se (ou seja, situar-se em relação a seus próprios problemas fundamentais, não 

mais incluindo neles a criança)” (Mannoni, 2003, p. 79). 

Veremos como o jogo e o brincar se apresentam, nesse caso, como uma 

possibilidade de se trabalhar a articulação da posição em que a criança é colocada na 

dinâmica familiar. Isso porque a criança repete, no jogo, as situações de 
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assujeitamento que vive e busca, a partir do brincar, controlar as situações de 

frustração e desamparo (Mannoni, 2003).  

Inspirada pelos textos freudianos, Mannoni (2003) explica que “o jogo da 

criança é apresentado como um texto a decifrar, (...) é entrevisto como uma atividade 

investida emocionalmente pela criança, e também sucetível de emocionar o adulto se 

atinge certa qualidade de criação estética” (p. 21). Para decifrar esse texto “devemos 

integrar nele nossa resistência [do analista] e o que, na criança, cria obstáculos à sua 

fala – mas temos que compreender quem fala, porque o sujeito do discurso não é 

necessariamente a criança”(2003, p. 23). 

No caso Wari damos especial destaque ao jogo de fort-da, o jogo do carretel, 

os jogos de presença-ausência, teorizado por Freud (1920/2010) na sua importância 

para a elaboração psíquica da presença e ausência do outro. Mannoni (2003) destaca 

que nesse jogo a criança coloca, através de um objeto, todos os outros objetos ao seu 

alcance e esclarece que “somente o uso que a criança faz deles [dos objetos] esclarece 

a relação com a mãe – a experiência que faz não apenas da presença e ausência 

materna, mas também do que intervém como falta na relação com a mãe (o falo)”(p. 

23). 

Articulamos, portanto, as possibilidades e impossibilidades de transmissão ao 

discurso dos pais, da família, ao discurso social e ao lugar fundamental de se 

preservar um espaço para o discurso da criança.  

2.2.1 Apresentação do caso Wari 

 

Sra. Wari tem por volta de 30 anos e chegou ao Brasil em 2006. Veio sozinha 

para trabalhar e começou o ofício de costureira junto com outros bolivianos, em 

condições precárias. Conheceu o seu marido (também boliviano) e engravidou do 
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pequeno Wari. Por conta da carga horária de trabalho(em torno de 16 horas por dia) e 

da exigência de seu chefe, Sra. Wari deixava o filho sozinho em uma sala ao lado do 

galpão onde trabalhava, sendo autorizada a ter contato apenas quando ele chorava, 

para amamentar. Foi assim até os 2 anos, quando o pequeno Wari aprendeu a andar, e 

então podia circular pelo galpão. A principal queixa de Sra. Wari no início do 

tratamento se referia ao fato de que, segundo ela, o pequeno Wari não sabia falar e 

não conseguia entender nada do que diziam para ele. Ele começou o tratamento 

comigo em 2012, quando estava prestes a completar 5 anos de idade. O 

encaminhamento foi feito pelos profissionais do CAPSi da região para onde a família 

tinha se mudado, sendo que esses profissionais optaram pelo encaminhamento na 

aposta de que seria mais interessante afastar o diagnóstico de autismo que o menino 

havia recebido no CAPSi que o atendia anteriormente.  

A família passava, nesse ponto, por um segundo grande processo migratório: o 

primeiro havia ocorrido alguns anos antes, quando os pais, que ainda não se 

conheciam, mudaram-se para o Brasil em busca de emprego e de melhores condições 

de vida; o segundo foi a mudança de bairro na cidade de São Paulo, que veio 

acompanhada da mudança dos serviços públicos que atendiam a família e da saída do 

casal de seus trabalhos em condições escravas, aos quais tinham sido submetidos 

desde que tinham chegado ao Brasil. 

Qual a importância desses movimentos de migração da família para a 

construção do dispositivo analítico nesse caso? Qual a diferença para um caso comum 

de atendimento infantil ou de família? 

 

I - A aposta 

O primeiro tempo do atendimento baseou-se em uma aposta, que foi iniciada 



 58 

pela psicóloga do CAPS. A possibilidade de não fechar um diagnóstico sobre o 

pequeno Wari, mas sim considerar a história de migração, as dificuldades da família, 

as condições sociais as quais foram submetidos na chegada ao Brasil, abre o horizonte 

do próprio processo transferencial que comigo ali se iniciava. Isso em si me levava a 

prestar atenção em qualquer queixa da mãe ou movimentação de Wari a que poderiam 

ser atribuídas manifestações de autismo, procurando abrir um enigma a partir das 

dificuldades de fala. 

Essa fase do atendimento foi feita em conjunto com a mãe, que permanecia na 

sala durante toda a sessão. Havia, para mim, alguns indícios de que o pequeno Wari 

compreendia o que lhe era dito, apesar de nem sempre esboçar alguma reação muito 

clara, ou mesmo de parecer ignorar o que se passava diante dele. Durante as  

brincadeiras, ele começava a elaborar algumas pequenas falas e parecia estabelecer 

contato (físico e emocional) comigo. Cada vez que eu tinha qualquer motivo para 

acreditar que ele participava comigo ou com sua mãe de uma troca de afetos ou de 

comunicação, de alguma brincadeira, eu enunciava isso para a mãe, para que ela 

pudesse estabelecer junto comigo essa antecipação (ou reconhecimento) do que 

poderia aparecer naquele espaço. Fazia parte da aposta de um não-autismo que a mãe 

estabelecesse com o filho uma relação na qual gestos e palavras pudessem ser 

carregados de afeto e de significado. As poucas palavras “sem sentido” do menino 

sobre as quais a mãe se referia precisavam ser reconhecidas por mim. Naquele 

momento não importava se elas realmente tinham algum sentido prévio, a aposta era 

de que ao reconhecer algum sentido no que era expresso, ou mesmo ao se criar 

sentido onde não havia, poder-se-ia implicar a mãe no tratamento que o pequeno Wari 

já parecia participar. 

Durante 3 sessões, Wari brincava com os carrinhos, ele ia na frente imitando o 
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som dos carros e eu começava a segui-lo com outro carro, também fazendo barulhos 

com a boca. Perguntei para a mãe, que acompanhava a brincadeira, se eles tinham 

brincado durante a semana. Ela disse que tentou, mas que ele não conseguia entender. 

Enquanto isso, ele montou um tampo na mesa e escondeu atrás os carrinhos dele. 

Perguntei para a mãe se ela sabia onde o carrinho estava e fiquei choramingando com 

meu carrinho que estava sozinho. Entendo que ele poderia estar fazendo uma menção, 

através da brincadeira, ao tempo em que ficava escondido, preso fora do olhar da mãe.  

Ele ria do que estava acontecendo. Pegou a moto e colocou um por um os bonecos da 

família. Cada um que ele colocava na moto eu perguntava quem era e ele respondia 

“papai, vovô...”, até que colocou o boneco da mãe na moto e a moto caiu. Ele disse: 

“mamãe caiu, já tá bem!”. Depois foi até a mãe, notando que ela mexia em um 

carrinho. Eu disse que ele queria brincar com ela. Ele: “oi, tudo bem?”, a mãe: “sim, 

estou brincando”, eu: “você quer brincar com ela?”, ele: “não, toma”, e me deu os 

carrinhos.  

Na sessão seguinte, a mãe me perguntou se o “problema” dele podia ser 

devido ao fato de que ela passou a gravidez toda comendo apenas arroz e batatas. 

Esse foi um esboço de implicação da mãe no sintoma do filho, ainda pela via concreta 

da comida (e não pela via do erotismo do comer, por exemplo), mas que já 

demonstrava questionamentos sobre as vias do tratamento, além da crença de que ela 

era culpada pela condição dele. Além disso, remetia à história de dificuldades, 

inclusive de alimentação, que a família teria passado. Ela mesma passa a esboçar 

questões sobre si e sobre o filho. 

Ele já demonstrava fazer algumas brincadeiras de presença e ausência e 

poderia ser interessante que a mãe reconhecesse a sua necessidade de brincar de algo 

como o cuidado de um objeto – por exemplo, na brincadeira em que o boneco que 
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representava a mãe caiu da moto e em seguida ficou bem. 

A presença da mãe inicialmente foi importante para que eu pudesse intervir, na 

relação estabelecida via a criança, de maneira a supor uma fala nas brincadeiras do 

menino. Ao fazer isso com a sua mãe presente, eu pretendia que ela pudesse fazer a 

leitura de suas falas através das brincadeiras, e também que aos poucos pudesse 

brincar com ele em casa. De fato, ela passou a ter um contato maior com o filho, 

saindo de um registro de apenas cobrar que ele falasse direito as palavras, e passando 

a gostar de interagir com ele. 

Wari pegou os carrinhos e a moto, pôs todos os bonecos da família em cima da 

moto, e me deu: “toma esse”. Falou durante a sessão toda, porém, com exceção de 

uma ou outra palavra, nada se podia entender. Em determinado momento, pegou dois 

carros e colocou em cima da cadeira. Girava a cadeira e fazia gemidos muito altos. Eu 

me aproximei com a moto e imitei seus gestos, assim como seus gemidos. Saí com a 

moto e ele me bateu diversas vezes com os carros. Eu disse que ele estava com raiva. 

Ele montou um túnel feito de dominós e eu passei por dentro com a moto, a mãe e o 

pai. Ele pegou um lego e deu para a mãe, que parecia muito incomodada com toda a 

brincadeira, e ele disse: “você brinca”. Qual a função de apartar a mãe da brincadeira? 

Por que nesse ponto apareceu a raiva? Seguimos com a brincadeira do túnel até o fim 

da sessão, quando ele ficou irritado por ter que guardar tudo. A mãe deu uma bronca e 

disse para ele guardar. Ele hesitou em obedecer e depois deu um abraço nela, quase 

chorando: “não quero escola”.  

Na sessão seguinte, ele faltou, pois estava com tosse havia quatro dias e com 

febre desde a noite anterior ao horário da sessão. Na sessão seguinte foi a mãe que 

ficou doente.  

Durante a sessão seguinte, após as duas faltas, a mãe repetiu diversas 
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proibições às ações de Wari, dizendo que ele não podia fazer tal e tal coisa. Ela 

contou que o filho havia tido convulsões na hora em que acordou, que babava muito, 

não respondia e estava duro. Ele já tinha passado por outro episódio desses cerca de 

um ano antes. Ela disse que ficou muito triste com isso e me perguntou se poderia ter 

sido algo que ele não entendeu, e eu completei: “ou que ele não conseguiu falar”. 

Enquanto conversávamos, o pequeno Wari parecia respeitar esse momento, pois 

brincava em silêncio, e ele me dava a impressão de prestar atenção ao que se falava. 

Depois da conversa nós continuamos a brincadeira de túnel. Perguntei se eu poderia 

entrar no túnel, ele disse que não, e a mãe disse para que deixasse entrar. Ele tentou 

atropelar a minha moto e a mãe disse que não podia. Eu garanti que na brincadeira 

podia. Ele pegou os dois carrinhos e começou a bater no chão e na mesa, não ligando 

para as broncas que sua mãe dava. Eu chegava perto com a moto (na qual estavam 

mãe e pai) e subia com a moto em seu corpo, ele ria muito, depois ficava bravo e batia 

na moto. Comentei que ele estava muito bravo e perguntei à mãe se o menino ficava 

bravo em casa, ao que ela respondeu que ele se batia ou batia nos objetos quando 

estava bravo. Nesse momento, ele começou a lançar os bonecos com raiva, trombou o 

carro em mim, eu caí e ele subiu com o carro em mim. No fim da sessão ele preparou 

comidinha para o boneco do pai, para mim e para a mãe. 

O menino alternava momentos de muita intensidade (gemidos, entrada no 

túnel) com as primeiras expressões de agressividade. Acredito ser um fator importante 

pensar sobre os momentos em que ele ficava doente (e também a mãe). É possível 

pensar que suas doenças nesse momento podiam, em parte, ser escoamentos de seu 

amor/agressividade ou mesmo que representassem autopunições. Nesse sentido, é 

interessante lembrar que Sra. Wari me contou que quando ele ficava bravo em casa 

sua reação era bater em si mesmo). 
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A mãe me contou que ele estava falando mais de forma espontânea (e não 

apenas repetindo as últimas palavras que lhe eram ditas). Ela me perguntou se o filho 

conseguiria articular melhor as frases, na escola ele era o único que ainda não 

conseguia segurar uma caneta. Ela contou que ele fez exames do coração e que seguia 

no atendimento com a fonoaudióloga. De noite, ele às vezes acordava assustado. Eu 

disse: “sonho ruim?”, e ela disse que sim, e também que ele parava de respirar e o 

coração ficava muito devagar. Era interessante que todos essas falas só viessem a 

mim nesse momento do atendimento. A mãe estava dizendo coisas novas sobre o 

filho, não apenas que ele não entendia. Ela também estava entendendo melhor o que 

se passava com ele. O pequeno Wari interrompeu a conversa contando os pratos que 

tinha colocado enfileirados “1 prato, 2 prato, 3 prato...”, em voz bem alta e se 

dirigindo a mim. Falei para ele esperar eu terminar a conversa com a mãe, e comentei 

que ele estava bravo porque eu estava conversando com sua mãe em vez de brincar 

com ele. Terminada a conversa, ele me deu comidinha na boca e eu dei para ele. Ele 

entregou comida para a mãe num prato. E deu um banho no boneco do pai. Repetiu as 

brincadeiras da cadeira giratória, e começou a jogar a moto longe dizendo: “é lixo”. 

Cada vez que a moto caía, nós fingíamos que estava morta e ele ficava tentando 

acordá-la. A mãe interferiu em todas as brincadeiras, sempre dizendo como ele devia 

ou não fazer. A mãe parecia trazer todas as brincadeiras para o concreto, demandando 

dele que também respondesse apenas nesse registro. Minha hipótese é de que ele teria 

muito mais a me contar do que a mãe poderia querer ouvir; ou que talvez fosse mais 

seguro para ele contar só para mim. De outro lado fica a questão sobre o que fazia 

com que a mãe ficasse no registro do concreto. 

Na sessão seguinte, eu disse para a mãe que gostaria que ela esperasse na sala 

de espera. Não queria que ela tomasse essa intervenção como algo para afastá-la do 
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filho ou para deslegitimar o esforço que vinha fazendo para brincar com ele e 

participar. Expliquei que seria importante saber como ele ficaria sem ela nas sessões. 

Para minha surpresa, ela de pronto aceitou, quase aliviada, e saiu da sala dizendo 

“tchau” para o filho. O menino Wari teve uma reação parecida, dando tchau para a 

mãe, e sem parecer muito impactado pela saída. 

Durante aquele tempo com a mãe presente, algumas brincadeiras se dirigiam a 

ela, principalmente aquelas em que ele lhe servia comidinha. Apesar disso, a maior 

parte das brincadeiras era dirigida a mim, por exemplo, em perseguições de carros, 

em montagem de estradas para que os carros passassem etc. O pequeno Wari sempre 

se mostrava calmo e alegre, porém em alguns jogos ficava bravo, jogava os 

brinquedos ou ensaiava me golpear. 

A saída de Sra. Wari pareceu aliviá-la por um lado, dando a entender que 

algumas brincadeiras de seu filho talvez remetessem a algumas memórias dela de 

difícil acesso. Por outro lado, isso poderia causar um certo desconforto com a 

possibilidade de que Sra. Wari imaginasse que ela fosse a causa das dificuldades com 

o filho. Quanto a isso, um manejo cuidadoso era fundamental para que ela ficasse 

implicada no tratamento do filho, mas que isso não significasse tirar um espaço que 

ele precisava para si. 

 

 

II - O prazer e as proibições 

 

Aos poucos, o pequeno Wari passou a falar algumas palavras de forma 

espontânea, depois ensaiou pequenas frases, até que em algumas sessões descambou a 

dizer muitas frases dirigidas a mim, algumas ordens e falas sobre suas vontades 
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(“quero fazer xixi”, “sala não”, “coloca a mão aqui na água”). Essa mudança foi 

notada pela mãe, que se disse muito feliz com isso, apesar de que ele ainda não 

conseguia contar histórias. Se por um lado, ela reconhecia um avanço do filho, o que 

fazia com que imediatamente elevasse suas expectativas, cobrando mais?  

Com a saída da mãe, as brincadeiras mudaram o seu conteúdo. O menino 

passou a explorar atividades muito prazerosas para ele, e algumas vezes testava os 

limites do que poderia ou não ser feito naquele espaço. Começaram as brincadeiras de 

dar banho nos bonecos, de molhar os braços junto comigo na torneira, de tomar muita 

água. Em uma sessão, ele tomou água o tempo todo e, no fim, subiu numa cadeira e 

fez xixi na pia. Eu disse para ele que não podia, na sessão seguinte ele fez o mesmo. 

Quando se preparou para subir na cadeira, ele deu uma risada, eu disse que não podia, 

ele ensaiou desobedecer, mas desceu da cadeira e correu comigo para o banheiro. 

Diversas vezes ensaiou molhar a sala, me molhar, sempre sabendo que não podia. Sua 

nova brincadeira era testar de formas variadas as regras do espaço. Assim que foi 

encontrar a mãe no fim da sessão, ele contou a ela a regra que havia sido anunciada: 

“não pode molhar!”. Apesar de jogar com as regras, quando encontrava a sua mãe, 

revelava-se a angústia que ele sentia de se posicionar no campo discursivo, ou seja, de 

se separar da mãe. Por isso, ele precisava enunciar a regra que desobedeceu para Sra. 

Wari.  

 

III – Destino e punição no discurso familiar 

 

Nas férias, Sra. Wari e seu filho fizeram uma viagem para a Bolívia, para 

visitar a sua família. Seria a primeira vez que o pequeno veria outros familiares além 

de seu pai e sua mãe. Eu falei com o pai (que ficou no Brasil) pelo telefone e ele disse 
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que estava muito contente com os atendimentos, que conversava com o pequeno Wari 

pelo telefone e que ele estava falando muito. 

Para a minha surpresa, Sra. Wari voltou de viagem bem preocupada. Disse que 

o pequeno Wari ficou com seus primos da mesma idade e ela percebeu que eles 

falavam muito mais, e que ele não entendia as brincadeiras (mas mesmo assim 

brincavam juntos). O pai dela (avô do menino) disse-lhe que ele era um castigo de 

deus, fala de grande impacto. 

Ela contou uma cena em que o viu pela grade da escola, sozinho, então chegou 

um menino e deu um chute nele. Depois ela perguntou o que aconteceu e ele não 

falou nada. Conversamos sobre o que ele entendia ou não, e quais eram as histórias da 

vida dela que ela não conseguia entender ou contar.  

A mãe passou novamente a entrar no começo das sessões e a falar sobre as 

suas angústias e construir uma demanda de escuta para seu sofrimento. Do 

impedimento e passividade passa a endereçar pedido de ajudo ao outro, para além do 

filho. Ela contou mais de sua história: trabalhou muito, juntou dinheiro para comprar 

máquinas e foi roubada. Na Bolívia, disse ela, trabalhava das 6h às 22h arrumando 

cama e era tratada como uma cachorra. Durante algumas semanas, eu trabalhei com a 

mãe apostando que ela devia outra vez se implicar no trabalho com o filho.  

No entanto, o pequeno Wari deu alguns sinais de que queria manter aquele 

espaço para ele: quando a mãe chorou, ele abraçou e disse: “agora, tchau mamãe”. 

Então ele fez que não com o dedo e tentou se colocar na conversa para me buscar para 

brincar. A mãe repetiu queixas relacionadas ao filho não contar histórias, a ele não 

dizer o que fazia na escola, nos atendimentos. E me perguntou se ele algum dia ia ser 

uma criança normal. A angústia da mãe crescia quando comparava sua vida atual com 

o padrão que foi deixado para trás – a família, os primos, os bolivianos etc. Por que 
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essa comparação ficava mais forte naquele momento, e por que não levava em conta a 

própria evolução do seu filho? Suponho que suas histórias não contadas, não levadas 

em conta, atravessam a relação mãe-filho, assim como a relação entre a mãe e o pai 

do filho, e as “exigências” sociais às quais se obrigava a se submeter. 

 

IV - Demandas da mãe 

 

Eu encaminhei a mãe de Wari para atendimento com outro analista. Com isso 

procurei preservar o espaço do menino e possibilitei que a mãe tivesse a escuta que 

ela parecia precisar. Apesar disso, a pergunta que ela tinha me feito ecoava em mim: 

“ele será uma criança normal?”. Eu me percebi tomado por essa pergunta e por sua 

demanda de que o filho contasse histórias. O que havia nesse campo transferencial 

que me tomava de angústia? A queixa da mãe crescia sempre na mesma proporção 

que o menino apresentava algo de novo. O que antes era “ele não fala”, quando o 

menino começou a falar, virou “ele não segura o lápis”, quando segurou o lápis, virou 

“não conta histórias”. O pequeno Wari parecia ter que lutar com ideais que nunca 

eram tocados por aquilo que ele poderia ser em cada momento. O que se esperava 

dele estava muito além do que ele poderia ser – seja o castigo de Deus, seja o menino 

normal. Como os ideais que se depositavam no menino se relacionavam com o 

contexto familiar de urgência social? Quais as especificidades que se poderia notar? 

Quando apresentei para o pequeno Wari o novo psicólogo que atenderia a mãe, 

isso causou certo receio nele. Intensificaram-se as brincadeiras de dois elementos que 

não podiam se separar. Uma brincadeira de dois carrinhos juntos, a minha entrada 

nela foi separá-los e ver o que acontecia. Muitas batidas fortes nos carros, eles 

voavam. Uma brincadeira sozinho: carros passavam pela estrada e faziam fila, ele 
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saiu com dois grandes, eu disse que estavam indo viajar, ele pegou um pequeno e foi 

atrás, eu disse que o filho também foi, ele pegou os dois caminhões, eu perguntei se 

vovó e vovô também foram, ele então parou. Falei que precisava guardar, ele sentou 

na cadeira, pegou a caneta e ficou mordendo, “o que está pensando?” – “tô comendo”.  

Nesse momento do atendimento, eu havia adotado a postura de contar todas as 

histórias que se passavam na brincadeira. Com isso esperava investigar se ele seria 

capaz de fazê-lo, tal como a sua mãe esperava dele (e de mim). Depois de algumas 

sessões, me dei conta de que ele talvez tivesse mais a me falar sem palavras, e que 

minhas palavras poderiam fazer o mesmo que as expectativas de sua mãe: fazer com 

que ele se calasse. 

 

V - O terceiro na relação 

 

Com um novo personagem na cena (o psicólogo da mãe), o menino Wari 

iniciou os atendimentos perguntando por sua mãe, querendo saber onde ela estava e se 

poderia encontrá-la. As salas de atendimento dos adultos ficavam no segundo andar e 

ele montava as brincadeiras de forma que elas, em algum momento, nos levassem ao 

segundo andar, apesar de nem ele nem eu sabermos em qual sala a sua mãe era 

atendida. Em uma sessão, ele trouxe uma mochila em formato de cachorro. Nós 

subimos para o segundo andar e ele entrou em uma sala com divã. Ele me mandou 

deitar no divã e dormir, e enquanto isso cochichou ao cachorro para que me mordesse. 

Eu acordei assustado e dei uma bronca no cachorro, enquanto o menino ria muito. 

Essa brincadeira se repetiu algumas vezes, seguida por algumas similares (ele me 

empurrava do divã enquanto eu durmia ou desamarrava o meu sapato). Em 

determinado momento, ele saiu da sala e me fechou para dentro. Eu aguardei para ver 
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o que ia fazer, mas percebi que ele poderia atrapalhar outros atendimentos. Assim que 

eu abri a porta, vi ele abrindo a sala ao lado. Vi que quem estava lá era a sua mãe e o 

psicólogo. Ele imediatamente contou para a mãe toda a brincadeira que estávamos 

fazendo com o cachorro (falou muito rápido e com palavras enroladas, eu expliquei 

para a mãe). Ele em seguida se encaminhou para entrar naquela sala, mas eu disse que 

não podia, lá era a sala dela. Ele aceitou e desceu comigo. 

Em outra sessão, estabelecemos uma comunicação através de batuques. Ele me 

fechou para fora da sala e batia na porta (com figuras rítmicas impressionantes), ao 

que eu respondia com outras batidas. Quando olhei pela fechadura, ele estava olhando 

e me reconheceu. Estabelecemos contato através da porta.  

Aos poucos Wari não mais perguntava por sua mãe nem buscava ela. Antes, 

quando eu anunciava o fim da sessão, ele guardava tudo o mais rápido possível para ir 

até a sua mãe. Mas naquele momento ele voltou a enrolar para guardar os brinquedos 

e para ir embora. Além disso, ele passou a fazer mais contato físico comigo através de 

abraços ou brincadeiras que envolviam o toque.  

Eu me pergunto se a retirada da minha fala (como relatei no item anterior) 

possibilitou outras formas de comunicação pré-verbais, que possivelmente ele deixou 

de ter em seu tempo, já que os pais estavam trabalhando enquanto ele era bebê. 

Nesse momento do atendimento, Wari não mais parecia precisar dos meus 

significantes emprestados para ele. Ele mesmo montava as cenas das brincadeiras, 

partia dele as tentativas de me enganar, os pedidos para ficar junto, e agora 

demonstrava capacidade de brincar com minha companhia, mesmo que sem minha 

participação ativa. Fez-se o caminho para o aparecimento e a elaboração da angústia 

de separação. 

 



 69 

VI - Surgimento da angústia 

 

Com muito menos palavras e com mais brincadeiras que organizavam a 

comunicação pelo gesto, ou mesmo com barulhos, onomatopeias, eu passei a ter um 

papel cada vez menos ativo, por um lado – na manutenção de um fio de sentido, de 

suposição de significados, que outrora foram importantes para implicar a mãe no 

tratamento e mesmo para estabelecer uma boa transferência –, e mais ativo, por outro, 

na suposição de que ele poderia então se afastar de sua mãe, ficar em silêncio, brincar 

na minha presença. 

Wari encontrou uma lousa na sala de espera e inventou a brincadeira do 

professor. Ele incorporava uma postura de um educador tradicional, com voz 

empostada e atitude autoritária. Anunciou e escreveu “A de abelha, B de bola, P de 

pato, H de São Paulo”. Em seguida perguntou sobre a sua mãe, eu a desenhei na lousa 

e escrevi o seu nome embaixo. Ele pediu o seu pai, eu desenhei e escrevi “papai”. Ele 

pegou o lápis e desenhou cabelos compridos em sua mãe. 

Em outra sessão, ele pediu para brincar com tinta. Fez um desenho circular, 

metade preto e outra metade com cores misturadas que davam em um cinza 

amarelado. Eu perguntei se ele queria escrever o seu nome na pintura. Ele não ligou 

muito, mas eu escrevi. Na saída, eu perguntei se ele não queria levar o desenho, mas 

ele continuou saindo da sala. Eu perguntei se ele queria pegar o desenho para dar para 

a sua mãe. Ele ficou muito animado, pegou o papel e foi pelo corredor saltitando. 

Quando encontrou a mãe, ele travou e não conseguiu manter o seu olhar encontrado 

com o dela. Eu então disse que era um presente, ao que ela ficou muito feliz, disse 

que estava lindo e deu um beijo nele. 

Em uma sessão, ele pediu para eu ficar sentado em um banco muito longe do 
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pátio em que estávamos, ficou brincando sozinho e me olhando às vezes para saber se 

eu ainda estava lá. Na hora de voltar para encontrar a sua mãe, ele ficou muito 

angustiado e evitou meu toque.  

Durante outra sessão, brincou de molhar a mão junto comigo, e deitou no meu 

colo de forma muito carinhosa. Na hora de ir embora, ele queria brincar mais. Quando 

estávamos no corredor, ele ficou angustiado e fez movimentos estereotipados com as 

mãos. Criou-se um espaço entre ele e a mãe, mas essa angústia mostrava como não 

era fácil para ele voltar ao contato com a mãe. O que acontecia? 

Em uma sessão, ele não queria entrar, falava “não quero, não quero” e, quando 

me aproximei, ele me bateu (foi a primeira vez que a agressividade apareceu sem que 

estivesse mediada por algum brinquedo). Brincou de jogar a bola forte em mim, me 

fechou para fora e olhou pela fechadura, esfregou dois carrinhos para provocar uma 

reação minha. Ele estava com dois carrinhos, eu passei e roubei um dele, então ele fez 

cara de choro, disse “eu quero o amarelo!”, e eu respondi que ele ia ter que pegar de 

mim. Ele entendeu a brincadeira e correu atrás de mim, quando roubou o carrinho, ele 

me deixou pegar outra vez para repetir a brincadeira. No fim da sessão, ele brincou 

sozinho com os carrinhos na estrada e se deixou encostar em mim. Na saída, fez os 

movimentos estereotipados novamente e ficou angustiado. Eu disse que estava tudo 

bem, e ele me abraçou. 

 

VI - A história da Sra. Wari 

 

As posições de cuidadora e de trabalhadora não eram desconhecidas por Sra. 

Wari. Pelo contrário, durante uma conversa no corredor, ela me contou que, em seu 

país de origem, desde sua infância, trabalhava com as ovelhas dos pais, enquanto eles 
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iam para a cidade trabalhar e sustentar a família no campo. Com 8 anos, morou 

durante um ano em uma casa apenas com o seu irmão mais novo, e era encarregada de 

limpar a casa, fazer comida e cuidar para que ele frequentasse a escola. Cuidava da 

casa sozinha o dia todo até ele chegar da escola. Enquanto contava para mim desse 

irmão, ela apontava para o seu filho, que brincava na sala de atendimento. Esse irmão 

foi “a aposta do pai”, o único da família que tempos depois fez ensino superior. 

Comparou o irmão que adorava escola e fazia lição ao filho que “não fala e não 

entende”. Contou novamente que, em uma visita aos seus pais na Bolívia, quando 

teve o primeiro contato com o neto, o pai dela disse que ele ser assim era um “castigo 

de Deus”. Ela ensaia inserir sua história e a história da família em sua trama de 

desejos e frustrações. 

 

VII – Construção e manejo da rede transferencial 

 

Após as férias, Wari voltou mais falante, articulando melhor a fala e propondo 

ativamente novas brincadeiras. Eu estava já em contato com o Núcleo de Educação 

Terapêutica (NET), serviço do Departamento de Aprendizagem do IPUSP que é 

oferecido também no CEIP-USP. Minha intenção era a de que ele passasse a 

frequentar o grupo de crianças do NET, além do atendimento individual, em uma 

aposta de que ele poderia aproveitar o contato com outras crianças em um contexto 

diferente do escolar. 

Depois de ele ter iniciado sua participação nesse grupo, novas questões eram 

trazidas por Wari em seus atendimentos individuais. Por um período, ele abandonou 

suas brincadeiras tradicionais com os carrinhos ou com a água e passou a montar 

cenas em que me machucava ou machucava uma boneca, e então pedia para eu 
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cuidar, dar um beijo e falar que estava tudo bem. Se eu não o fizesse, ele próprio 

realizava o cuidado. Quando chegava ao fim do atendimento, ele dizia, como se 

lembrasse naquele instante, que ainda não tinha brincado. Corria para pegar um 

carrinho, fazia um percurso e só então estava pronto para sair para o grupo. 

Outra mudança manifestada após o início do grupo foi a de Wari ficar 

envergonhado ao me encontrar, se escondendo atrás de sua mão e depois vindo me 

bater. Era algo possivelmente um pouco mais elaborado do que sua reação quando 

encontrava as crianças do grupo, em que parecia muito excitado para brincar, mas 

ficava sozinho em um canto fazendo os gestos com a mão. 

Após alguns meses de trabalho conjunto com o NET, com bons frutos, Sra. 

Wari trouxe um conjunto de notícias acompanhadas de um olhar de angústia. Ela 

disse que estava se sentindo muito insegura na favela onde estava morando, que tinha 

medo de ser roubada e que os bolivianos não estavam sendo bem vistos na 

comunidade. Contou que havia risco de que a favela fosse reintegrada e de que ela 

ficasse sem moradia. Nesse contexto, ela começou a pensar em voltar para a Bolívia 

ou em se mudar para Guarulhos e voltar a trabalhar. Por um lado, achei que seria 

interessante para ela e para o filho que ela tivesse um trabalho, que não ficasse apenas 

cuidando dele e que cuidasse um pouco de si. Por outro, achei que poderíamos 

acompanhar essas mudanças para que ele não interrompesse os atendimentos, para 

que não rompesse com todos os laços que já havia estabelecido naquele território. 

Nesse contexto, ela começou a mostrar certo desinteresse pelo atendimento de seu 

filho, dizendo não ver tantas mudanças, apesar da minha avaliação de que houve uma 

notável melhora. Em uma conversa, ela disse: “Quando ele melhora eu não fico bem”. 

Desanimada, ela disse que não seria mais possível prosseguir o tratamento de 

Wari comigo e tampouco no grupo. Contou que ele participava também de um grupo 
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de crianças no AMA da região e que também não mais poderia levá-lo. Em uma 

tentativa de não finalizar o tratamento, propus que eles passassem a vir 

quinzenalmente, e que buscaríamos fazer contato com os serviços de saúde e de 

assistência para ajudá-la nesse momento de mudanças. 

Montei, então, com ela, uma ficha com todos os serviços em que eles já 

passavam. Estes eram: grupo infantil e grupo de pais no AMA, fonoaudiologia na 

UBS, SAAI no CEU, EMEI, neurologista, além do grupo e atendimento individual no 

CEIP-IPUSP. Entrei em contato com o CAPSi, serviço de onde eles vieram 

encaminhados para o atendimento na USP, para marcar uma reunião com a intenção 

de retomar a história do encaminhamento e para buscar uma parceria em como 

contatar essa rede de serviços. 

Nessa reunião no CAPSi, após a apresentação do caso por mim e pelos 

profissionais da instituição, chegou-se aos seguintes encaminhamentos: entrar em 

contato com o CRAS e com o assistente social da UBS da região, para ver as 

possibilidades e direitos na questão da moradia, caso ocorresse a efetivação da 

desapropriação; articular conjuntamente o contato com os serviços envolvidos para 

uma primeira reunião. 

De fato, fizemos os contatos e na primeira reunião de rede participaram 

profissionais do CAPSi, do AMA, da UBS e da USP. Nessa reunião, discutimos sobre 

a visão, sobre o caso, de cada um dos profissionais, e sobre formas de prosseguir em 

conjunto. O que aparecia em comum em todos os relatos era a evolução do pequeno 

Wari, por exemplo, em direcionar a fala, no laço com o outro adulto, na relação com 

outras crianças, na dicção etc; por outro lado, falou-se sobre a angústia intensa que era 

sentida pela mãe. Fomos aos poucos levantando a hipótese de que o menino ia bem, 

mas que a própria rede de laços que a mãe estabeleceu, para que ele pudesse ser 



 74 

cuidado, permitia que ela se vinculasse apenas através do menino e da doença dele, 

inclusive a relação com ele, que se dava permeada pela doença. A angústia dela 

ressoava entre os profissionais e serviços, sendo o ponto comum nas múltiplas 

transferências estabelecidas em todos os tratamentos.  

O próprio caso se remontou a partir dos encaminhamentos tomados nesse 

encontro. O primeiro deles foi entrar em contato com o CRAS para verificar a questão 

da moradia. O segundo foi, a partir da constatação da grande quantidade de serviços 

que mãe e filho frequentavam, pensar a importância de cada um e o sentido da 

continuidade dos atendimentos. Por fim, chegou-se a uma direção comum no caso, a 

de que era necessário trabalhar em conjunto com Sra. Wari um projeto para ela, sua 

vinculação social, sem que sua pertença e seus planos estivessem sempre ligados ao 

filho. Pensou-se em falar com Sra. Wari sobre cursos gratuitos, espaços públicos de 

convivência etc. 

Sra. Wari tinha estabelecido uma enorme gama de serviços que frequentava, 

além disso, tinha conseguido diversos direitos de auxílio para além dos atendimentos 

(por exemplo, passe livre de ônibus e renda nos programas de assistência social). Ela, 

nesse ponto, tinha moradia (apesar de estar ameaçada), renda, acesso a transporte, 

educação e tratamentos de saúde para o seu filho. Os serviços em sua maioria, porém, 

não sabiam uns sobre os outros, eram consumidos um por um, sem que houvesse 

qualquer trabalho em conjunto. Sra. Wari pedia tratamento para o seu filho, e os 

serviços, de fato, ofereciam o tratamento pedido. Contudo, eram estrangeiros entre si, 

sem ponto algum de interlocução. Os tratamentos seguiam autisticamente suas 

direções próprias. Ao mesmo tempo em que eram espaços importantes para o 

tratamento de seu filho, enrijeciam a forma como ela poderia se colocar no laço com o 
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outro: sempre uma mãe que propiciava que o seu filho fosse cuidado, e que, quando 

não conseguia que isso acontecesse, sentia muita culpa. 

No início do ano seguinte, retomamos a frequência semanal dos atendimentos 

e, no primeiro encontro do ano, Sra. Wari relatou que ocorreu a desapropriação, mas 

que conseguiram encontrar outra casa na mesma região, além de contar de como 

foram suas férias. Estabeleceu novos contatos na região onde passou a morar. 

Organizou uma festa de fim de ano com pratos bolivianos, junto com outras famílias. 

Contou que seu filho ficou brincando com as outras crianças, e que ele gostava de 

cuidar de um bebê de sua amiga. Disse também que tem aproveitado estar com ele 

nos momentos em que era amoroso, quando antes de dormir dava um beijo nela e 

dizia que gostava dela. O menino Wari cada vez mais gostava de brincar na presença 

dos outros, sejam crianças ou sua mãe. Sra. Wari contou que, aos poucos, estruturava 

novas atividades e posicionamentos. Também durante as férias, o menino teve mais 

uma crise de epilepsia. A mãe se consultou com o pediatra, que disse que ela deveria 

se conformar com o jeito dele. O pai, que havia se separado da família e ido morar em 

outro bairro, se reaproximou e ela disse para o pai que ele deveria se conformar com o 

jeito do filho e estar mais presente. 

Em outra semana, a mãe contou que foi aprovada em um curso de gastronomia 

e que, por conta disso, não poderia mais ir aos grupos no AMA. O curso passou a ser 

uma prioridade e, durante algum tempo, buscou conseguir comprovantes dos 

atendimentos do filho, para justificar que precisaria chegar atrasada ao curso diário, 

sem perder a sua vaga. 

A rede seguiu em contato e uma segunda reunião foi marcada. Discutiu-se as 

mudanças percebidas desde o último encontro, a nova energia de Sra. Wari, o curso 

de gastronomia, seu contato com os vizinhos, sua posição frente ao Sr. Wari. A 
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questão da habitação foi adiada, porém a preocupação seguia. Encaminhamos buscar 

a possibilidade de uma bolsa-aluguel para a família, e discutimos a pertinência ou não 

da continuidade da participação deles nos grupos no AMA. 

Cerca de 4 meses mais tarde, na terceira reunião de rede, a questão da moradia 

já havia sido estabilizada, Sra. Wari seguia no curso de gastronomia com muito afinco 

e conseguiu montar uma rotina para levar o filho aos atendimentos. A principal 

questão que apareceu nessa reunião foi sobre o menino na escola, pois Sra. Wari dizia 

que ele aproveitava muito o espaço da SAAI, mas que na sala regular isso não 

acontecia. Ele tinha aprendido as letras e os números, mas não sabia formar sílabas ou 

escrever. O encaminhamento foi que, com a mãe estabelecida em atividades próprias 

e com a continuidade dos atendimentos do filho, era importante que se montasse uma 

nova rede, dessa vez com a participação da escola, para que se pudesse discutir as 

questões ligadas à educação. 

  

2.2.2 Caso Wari e urgência social 

 

A montagem do caso inicia-se com a própria escolha de tirar o menino Wari de 

um discurso patologizante, abrindo para a composição de novos discursos e para a 

intervenção no laço social. É um caso que explicita as incidências de uma trama social 

sobre as formas com que se oferece ou não as condições de constituição das 

subjetividades e também sobre como incidem as políticas de destituição de 

subjetividades (Rosa, 2016). O caso não existe a priori e não se confunde com um ou 

outro paciente, é montado pela composição dos diversos atores envolvidos, dos 

discursos que circulam e das múltiplas transferências que se estabelecem. 
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Em um primeiro momento, o lugar de costureira é concedido à mãe como sendo 

o único lugar possível de laço social, em sua chegada ao Brasil. Único, pois era a sua 

possibilidade de sustento (a ela era oferecida moradia e alguns trocados) e de inserção 

em um grupo social. Ressaltamos aqui a insuficiência da simples pertença a um ou 

outro grupo social, pois isso não garante que ela não fique condicionada a um 

posicionamento fixo de submissão no laço social.  

Em um segundo momento, depois de Sra. Wari ter se desvinculado do trabalho 

escravo, o discurso sobre o seu filho cria novos enlaçamentos e outra posição 

discursiva para ela, porém segue na rigidez da possibilidade de posicionamento, já 

que seu dever e posição de fala apresentam-se como se ser a mãe do “autista” fosse a 

única possibilidade de criação de laços sociais. São discursos violentos que se 

apresentam como uma falsa colocação no laço social, pois se colam ao sujeito naquilo 

que pode ser ou querer.  

Percebemos como o discurso de sua família, o discurso social em seu país de 

origem, a sua narrativa sobre si e as posições no laço social que ela assume depois de 

sua chegada ao Brasil articulam sujeito e campo social.  

Mãe e filho tiveram suspenso seu lugar discursivo, fixados na posição da mãe a 

respeito do castigo de Deus e do filho doente. Há, porém, outros lugares possíveis em 

que ela pode se implicar e construir novas formas de discurso sobre si e sobre o filho. 

É preciso espaço para reconhecer e criar novos discursos, desviar das posições 

enrijecidas. O menino era tido como a maldição de Deus, o oposto do irmão que ela 

cuidou, que, por sua vez, era a aposta dos pais. Vemos como o discurso familiar se 

articula com o discurso social, produz uma montagem que fixa o posicionamento do 

sujeito no laço social e facilita por vezes a submissão a condições de trabalho, de 

moradia e de saúde indignos ou inumanos. Vemos, também, como as condições 
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sociais e discursivas incidem sobre a criança e Sra. Wari, em processos de destituição 

subjetiva. 

 

2.2.3 Caso Wari e a posição migrante 

 

Há, nesse caso, alguns pontos que se destacam em relação a um caso 

tradicional. Não é raro que uma família busque atendimento para um filho, e que se 

perceba que o filho carrega uma questão que é comum às relações familiares. É mais 

fácil para os familiares colocarem um sintoma no filho do que lidarem com as 

questões que circulam no contexto familiar. Porém, no caso Wari, estamos diante de 

uma família de pais imigrantes. Isso não é irrelevante para a direção que será 

assumida.  

São pais que foram submetidos a situações de trabalho escravo quando 

chegaram ao Brasil. Suas condições precárias na Bolívia fizeram com que migrassem 

em busca de melhores condições, mas o que encontraram aqui ao chegar foi uma 

oferta de submissão, foi o lugar social de trabalhador escravo.  

Se, em sua saída da Bolívia, eles se desligaram de um determinado 

funcionamento social, cultural e político, buscando a passagem para um novo 

contexto, em sua chegada, não tiveram a chance de se situar em novas posições no 

laço. Eles foram destituídos da possibilidade de construir uma nova posição através de 

um passado na Bolívia e de um futuro planejado no Brasil. Essa seria a passagem que 

caracteriza o fim de um processo de migração: o sujeito precisou se desligar de um 

certo funcionamento social e de posição no laço, e, ao chegar a um novo contexto, 

esse sujeito, perpassado por seu passado mas não mais preso a ele, constrói uma nova 

posição no laço e no novo contexto social. 
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No meio caminho da ponte que permite essa passagem, os pais de Wari foram 

capturados e engessados em uma pertença social condicionada à submissão. Nesse 

bojo nasce o pequeno Wari, filho de migrantes. O que se transmite a essa criança? 

Sem dúvida um contexto de costura com o constante barulho das máquinas e a 

impossibilidade de responder aos seus choros, de libidinizar esse bebê. Porém, além 

disso, são pais que foram retirados de seu processo migratório, que não puderam 

sustentar uma transmissão de sua cultura de origem e tampouco de uma nova cultura. 

Em uma nova tentativa de realizar o processo de migração, os pais conseguem 

sair do trabalho escravo e se mudam para outra região de São Paulo. Desta vez, Wari 

já está com aproximadamente 4 anos e requer cuidados pela ausência de fala. É nesse 

contexto que começa o seu tratamento psicanalítico, com esses dois processos 

migratórios da família ainda abertos em sua dimensão subjetiva.  

Essa é uma diferença que deve ser levada em conta na construção desse caso, já 

que não se trata de uma família com posições subjetivas estabelecidas no laço social, 

mas, sobretudo, de uma busca para que essas posições possam ser construídas, sem 

que se sujeitem a uma exigência de tanta rigidez. 

Levando isso em conta, ressaltamos a importância de não aderir prontamente ao 

discurso que diagnosticava arbitrariamente e de modo descontextualizado a criança 

como autista, esforço esse que foi iniciado pela psicóloga do CAPSi. Esse diagnóstico 

dado precocemente simplificaria e individualizaria uma questão complexa e social. 

Nessa tentativa, os atendimentos em conjunto permitiram construir pontes de 

comunicação entre mãe, analista e filho. Permitiram resgatar, dessa forma, o prazer 

dessa relação. 

Outro aspecto dessa mesma questão é o apoio que a mãe encontrou na sua 

posição de cuidadora do filho. Se, por um lado, esse suporte teve sua importância para 
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que ela pudesse voltar a migrar, – ou seja, para que pudesse se desvencilhar do seu 

trabalho escravo para buscar uma nova posição –, por outro lado, agarrando-se a essa 

outra posição que lhe era oferecida como se fosse a única possível, aquilo que passou 

a garantir o seu lugar social foi justamente a doença de seu filho. Que ela pudesse 

esperar fora do atendimento, depois de ter participado durante um tempo e ter 

reconhecido a comunicação possível de ser estabelecida com seu filho, mostrava a 

importância da possibilidade do menino Wari se afastar das exigências de sua mãe. 

Essas exigências estavam relacionadas principalmente a ele poder contar uma história, 

uma história que ela foi privada da possibilidade de transmitir. 

De fato, o menino Wari vinha fazendo esforços para expressar agressividade e 

para afastar a mãe das brincadeiras. Esforços que exigiam da mãe uma sustentação 

discursiva que lhe foi tirada. Enquanto ele montava em suas brincadeiras a passagem, 

a estrada, o caminho, que remetem ao seu processo de separação e de migração de 

posições subjetivas, ela fazia uma leitura concreta e objetiva, urgente das produções 

do filho. Sua posição subjetiva passa a se alternar entre a colagem na imagem de mãe 

do doente, que exige dela uma presença excessiva e pouco simbólica na relação com o 

filho; e o vazio de estar sobre a ponte, na passagem para as possibilidades de outros 

posicionamentos. 

O desamparo discursivo instaurado pela situação migrante da família incide de 

maneiras diferentes sobre a mãe e sobre Wari. Enquanto ela, migrante, recebeu a 

transmissão cultural na Bolívia e depois precisou romper com essa tradição para vir 

ao Brasil, ele não chegou a receber tal transmissão de uma posição no laço. Impedida 

pelas condições sociais, Sra. Wari reduziu-se a transmitir a angústia que se reatualiza 

nessa relação entre mãe e filho. Por isso, quando está na relação analítica, ele pode 

jogar com as regras e estruturar provocações, mas, quando volta para reencontrar sua 
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mãe, recai na angústia frente ao desamparo. A precipitação na colagem imaginária a 

um discurso que define de forma enrijecida um lugar social de submissão, ou que 

destitui a possibilidade de posicionamento do sujeito no laço, recai sobre o filho, 

manifestando-se no silêncio angustiado ou nos gestos estereotipados. 

Na comparação do filho em relação às outras crianças, especialmente na visita 

que fez à Bolívia, a mãe retoma sua origem para edificar um referencial do que seria o 

normal, do que seria uma criança normal. Porém, essa comparação não funciona 

como uma forma de situá-la no percurso de passagem a outro contexto e a outra 

posição social, mas para intensificar a angústia da mãe em uma certa nostalgia dos 

padrões do passado. Destacamos a diferença entre o processo de construir uma 

posição no contexto social de chegada, construção que é sempre atravessada por uma 

reapropriação dos referenciais do passado; e um retorno aos referenciais de origem 

que é feito de maneira a idealizá-los, não levando em conta todos os motivos que 

propiciaram que se saísse. Esta comparação é geradora de angústia e de culpa e 

desresponsabiliza as condições sociais, que são determinantes nesse tipo de situação. 

Aproxima-se muito da colagem em um discurso que oferece lugares sociais 

enrijecidos – a trabalhadora sem direitos, a mãe do doente –, com a diferença de se 

colar a um discurso do passado. 

Vemos como os ideais que são depositados sobre o menino se relacionam com a 

falta de posição no laço de um processo de migração dos pais, causado e interrompido 

por fatores sociais. A ele não chegaram a transmitir um referencial cultural e social 

que possibilitasse o posicionamento no laço discursivo, porém exige-se dele que seja 

como as outras crianças, demanda que muitas vezes recai na simplória constatação de 

que ele é doente ou de que é preciso simplesmente se exigir mais dele.  

Ressalta-se que ambas as demandas não aparecem apenas enunciadas pela mãe, 
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mas também pelos profissionais que estão envolvidos no caso. Essa é uma 

característica peculiar do caso, pois a interrupção da construção de uma posição 

discursiva da mãe e a urgência proveniente disso muitas vezes faz com que os 

profissionais se agarrem aos discursos prontos que estão disponíveis socialmente, ou 

que repitam as demandas da mãe. A angústia contamina todos os envolvidos no caso, 

aproximando temporariamente os profissionais da urgência da posição migrante. É 

necessário lidar com esse processo para que não se feche o espaço entre, o vazio 

necessário que constitui mesmo a função de ponte. 

A transferência ao analista do filho permite que a Sra. Wari aceite a indicação 

de um analista para ela. Com a mãe sendo atendida por outro analista, o menino 

passou a lidar com as questões edípicas referentes à entrada de um terceiro e ao 

espaço entre dois elementos. Além disso, essa estratégia permitiu que eu também 

pudesse me afastar e deixar um espaço entre as expectativas da mãe e o meu trabalho 

com Wari. 

Aos poucos, foi possível perceber que Wari, apesar de ter questões com a fala e 

com a linguagem, era capaz de estabelecer contato, de endereçar a fala, de fazer 

pedidos e de construir expectativas em relação ao outro.  

Em um caso como esse, perpassado pelos contextos de urgência social e pelas 

vicissitudes da migração, os atendimentos não podem se desvincular das condições 

sociais de saúde, educação e moradia. A ameaça de que a família pudesse perder a 

moradia reatualiza a urgência vivida na migração. Com isso, intensifica-se a angústia 

da mãe em relação ao filho e também o terror de ficar sem lugar – tanto 

concretamente, sem um local de moradia, quanto sem um lugar de fala, de posição 

social, com a melhora do filho. A ameaça da desestruturação do que havia sido 

construído, de um novo processo migratório em que a estrutura objetiva e simbólica 
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cai, ameaça o prosseguimento do tratamento.  

A Sra. Wari parecia ter uma habilidade notável em encontrar serviços e direitos 

e em se vincular a eles, porém seu vínculo era sempre feito através da condição 

“patológica” de seu filho. Ao mesmo tempo em que eram espaços importantes para o 

tratamento de seu filho, enrijeciam a forma como ela poderia se colocar no laço com o 

outro: sempre uma mãe que propiciava que o seu filho fosse cuidado, e que, quando 

não conseguia que isso acontecesse, sentia muita culpa.  

 

2.2.4 Caso Wari e a rede transferencial 

 

A rede transferencial foi iniciada antes do começo do atendimento do pequeno 

Wari, a partir do primeiro contato dos profissionais do CAPSi com a USP, para o 

encaminhamento do caso. Depois de um tempo atendendo o menino e a mãe, outro 

psicanalista foi acionado por mim para atender Sra. Wari, concomitantemente aos 

atendimentos que eu fazia com o seu filho. Posteriormente, o Núcleo de Educação 

Terapêutica (NET) entrou como mais um elemento dessa rede, com os grupos de 

crianças. Por fim, o reconhecimento dos diversos profissionais e serviços que 

envolviam o caso, incluindo AMA, UBS, CAPSi, USP (Laboratório Sociedade e 

Política e NET), e a reunião desses serviços possibilitaram a consolidação e ativação 

de um trabalho em rede. 

Cada serviço na rede não representa apenas um atendimento ou um 

profissional, mas toda a rede discursiva que circula ou que é impossibilitada de 

circular. No espaço da rede, cada instituição é capaz de pôr em jogo os discursos 

institucionais, sociais e familiares através das discussões sobre o caso e suas direções. 

É no encontro e, muitas vezes, no embate discursivo entre as redes discursivas de 
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cada instituição que se produz um caso e uma direção a ser dada a este caso. Nesse 

processo, os pontos cegos de cada atendimento têm a chance de ser trabalhados e 

reelaborados, muitas vezes ajudando a desvendar também os pontos cegos de cada 

instituição. 

No caso Wari, consideramos os espaços de rede aqueles que permitiam o 

encontro entre profissionais – de diversas instituições ou de uma mesma instituição –, 

e em que era realizado algum tipo de reconstrução conjunta daquilo que define o caso. 

Compuseram os espaços de rede: encontros em grupos de supervisão da graduação da 

USP, reuniões com os profissionais do NET, debates no CAPSi, discussões no AMA, 

encontro com professores e diretores da EMEI. 

A rede, portanto, desde o início do caso, se fez presente. Há, porém, um 

momento chave que exigiu um papel mais ativo e periódico da rede. Trata-se de 

quando a família sofreu a ameaça de perder o local de moradia. Nesse ponto, Sra. 

Wari reatualiza o desamparo antes vivido nos momentos de migração, o que faz com 

que se agarre novamente aos discursos sobre os bolivianos – ela, como boliviana, não 

seria bem aceita na favela onde mora. As duas alternativas que ela propõe, seja a de 

voltar para a Bolívia ou de se mudar para Guarulhos, apontam para uma nova ruptura 

abrupta, não elaborada, com o contexto em que ela vinha buscando inserção. 

 Na primeira alternativa, ela se identifica com a sua origem boliviana, mas 

apenas na posição de não ser bem vista por isso. Sendo assim, sente que deve voltar à 

Bolívia. Importante ressaltar que essa é uma posição muito distinta da de outros 

migrantes que, social e discursivamente estabelecidos, decidem retornar ao país de 

origem.  

Se utilizarmos a metáfora de uma ponte, em que de um lado está o passado que 

carrega a cultura de origem e, de outro, projetos futuros de uma inserção social, Sra. 
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Wari nesse momento, carregada pela angústia das ameaças sociais sofridas, procura 

voltar para o tempo anterior ao que a ponte existia. Ocorre que isso não é possível, 

pois aquele passado já não existe. Mesmo que volte à Bolívia, sua posição subjetiva 

não pode voltar a ser aquela com a qual deixou seu país. A passagem por essa ponte 

implica que o sujeito possa se posicionar, sustentado por uma rede discursiva que é 

social (e que envolve também o passado).  

A segunda alternativa, a de migrar subitamente de região em São Paulo, 

implicaria romper com todos os serviços que atendiam essa família e com os laços 

que já haviam sido feitos com amigos, vizinhos etc. Uma nova ruptura que poderia 

colocá-la novamente à mercê de subempregos ou de condições violentas. Voltando à 

metáfora da ponte, seria agarrar-se ao corrimão da ponte e ficar em uma eterna 

travessia, sem condições de se situar no laço social. 

Por conta desses fatores, nesse momento crítico, a frequência dos 

atendimentos fica em segundo plano frente à importância que a rede ganha para o 

amparo de Sra. Wari. A rede dos serviços pode, nesses momentos de crise, entrar 

como uma rede discursiva que reforça a estrutura para que as ameaças sociais não 

obriguem o sujeito a se desvincular do laço e a cair no desamparo. 

O CAPSi teve um papel fundamental nesse caso, tanto no primeiro momento, 

ao propor que a criança não fosse atendida por eles na chave do autismo, quanto no 

segundo momento, no contato com as instituições para o preparo da primeira reunião 

de rede. Por estar mais bem inserido na rede de serviços públicos da região, o CAPSi 

facilitou o contato com os profissionais. 

Nessa rede, que era formada majoritariamente por profissionais que atendiam 

Wari, construiu-se um novo caso na troca de discursos, tendo como centro a Sra. 

Wari. Em seus embates com as ameaças sociais, ela tinha dificuldades de se 



 86 

estabelecer em uma posição discursiva no laço social. As instituições envolvidas 

também faziam parte desse embate, por um lado com práticas que poderiam isolar 

cada vez mais Sra. Wari, e, por outro, com práticas possibilitadoras de 

posicionamentos e de lugar de fala. 

Os serviços envolvidos em casos complexos de urgência social, dependendo de 

como se estabelecem, podem repetir a violência que foi sofrida socialmente, ao isolar 

uma problemática social e propor práticas e discursos que oferecem posições 

enrijecidas de submissão no laço social. Tratar a Sra. Wari como alguém que é 

resistente ou que não aderiu ao tratamento de seu filho seria semelhante a aceitar que 

o menino fosse simplesmente um autista. Em ambas as situações se individualiza e se 

ignora a problemática social e a forma como ela incide nos indivíduos. 

Com a reatualização da ameaça social da perda de moradia, também o lugar 

social oferecido pelas instituições que envolviam o caso, o lugar de mãe da criança 

doente, não era mais suficiente para amparar a permanência de Sra. Wari. Era preciso 

que os serviços, em rede, construíssem com ela outra possibilidade de inserção no 

laço, para que ela pudesse realizar a passagem pela angústia da urgência social, sem 

nela ficar aprisionada. 

No momento da urgência, os laços transferenciais – havia pelo menos um 

profissional de cada serviço que era uma referência forte para ela, poderíamos dizer, 

com uma transferência bem consolidada na relação com ela – não se mostraram 

suficientes para que Sra. Wari pudesse se situar no que vinha acontecendo. A 

transferência, tida como fruto da relação um a um, ou do analista com seu analisando, 

ou mesmo como transferência institucional, era inerte frente à angústia gerada pela 

queda no laço social. Nessa situação, a rede transferencial foi capaz de estruturar o 

suporte necessário para sustentar o laço, pois apenas no espaço entre as transferências 
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que perpassavam os diversos profissionais e serviços que se pôde construir um 

amparo para que ela e também os próprios profissionais não sucumbissem. 

Com esse amparo, em meio à ameaça à moradia, Sra. Wari pareceu mudar de 

posição frente ao filho, ao se engajar em outras atividades em que ele não era o 

protagonista, por exemplo, nas reuniões dela com os vizinhos e no seu curso de 

gastronomia. Nessa nova posição, as dificuldades do filho não mais reatualizavam 

uma situação de urgência permanente, mas eram vistas como algo a se lidar. 

Possivelmente a posição assumida por Sra. Wari de cobrar a presença do pai de Wari 

também tenha se sustentado em um novo posicionamento subjetivo no laço, em que o 

desamparo não silencia a fala, e em que se exige os direitos dela e a distribuição de 

responsabilidades sobre o filho. 

Evidencia-se a diferença entre se responsabilizar pelos cuidados e tratamentos 

de Wari, mas manter um equilíbrio com suas atividades e interesses; e de se entregar 

apenas aos cuidados do filho, se culpando por nunca fazer o suficiente. 

Avaliamos que a rede teve sucesso nessa situação, em que ameaças sociais 

colocavam em cheque a lenta construção da posição social dessa família. A rede, 

porém, precisa a cada encontro reconstruir o caso e consequentemente uma direção no 

caso. Se na primeira reunião de rede a questão principal era a construção de um 

projeto com Sra. Wari para além de seu filho, na segunda reunião a questão passou 

pela moradia e pela dúvida sobre os grupos no AMA, enquanto na terceira reunião a 

questão deu um giro e passou a englobar as fronteiras com a educação de Wari. 

Ou seja, cada reunião de rede consolidou casos diferentes e manejos possíveis 

distintos. Isso mostra que a rede estanque também está sujeita a produzir posições 

enrijecidas, e que, portanto, é necessário que a rede se remodele a cada encontro a 
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partir da reconstrução do caso. Não apenas os casos variam, como também os 

profissionais e serviços presentes em cada rede. 

A rede entre os profissionais envolvidos possibilita que não haja uma nova 

ruptura com tudo o que tinha sido estruturado, pois ela funciona como local de 

elaboração da angústia que perpassa o caso e todos os envolvidos. Não basta que a 

família procure elaborar o seu processo migratório, porque os profissionais são 

também tomados pela urgência de não ter uma posição definida e pela insuficiência 

de um discurso que é apartado da complexidade da situação.  

Além desse aspecto de elaboração dos profissionais, outro aspecto se destaca no 

que diz respeito à efetividade com que incidem as direções de tratamento elaboradas e 

efetuadas em rede. Percebemos aqui como não apenas a família carrega a 

problemática migrante da destituição de um lugar social e do risco da colagem em um 

discurso redutor, mas o campo todo, incluindo os profissionais que precisam lidar 

com os riscos de um campo sem solo firme, e em que um discurso solitário tende a 

enrijecer o trabalho.  

O trabalho de análise, por conta da complexidade do contexto do caso, não 

poderia ser simplesmente de um “desvendamento” de um quadro diagnóstico, como 

se fosse absoluto, como se não estivesse em intrínseca relação com as possibilidades 

que se oferecem ou não de laço e de posição no laço. Pelo contrário, o atendimento 

clínico, ao se articular ao campo dos discursos que circulam ou que se fixam em 

determinado campo, é capaz de provocar rupturas naqueles que se instituíram como 

verdade, produzindo então novos discursos e posições no laço. Nesse sentido, a 

produção de múltiplas relações e a constante análise e reflexão sobre as características 

do laço entre os personagens em cena são fundamentais à escuta-intervenção clínica. 

O caso não é o filho ou a mãe, muito menos uma suspeita ou o distanciamento da 
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suspeita de autismo, mas o silenciamento e os discursos que se produzem no entre da 

relação daqueles que circundam todo o campo.  

A rede transferencial tornou-se, com isso, dispositivo de manejo de angústia e 

de intervenção discursiva, na medida em que passou a conceber a montagem do caso 

para além da figura do filho ou da mãe, incidindo no próprio posicionamento dos 

envolvidos (profissionais e usuários) no laço social. 

Construiu-se coletivamente, nesse caso, entre os serviços envolvidos, não 

apenas a troca das experiências de cada profissional sobre os avanços ou dificuldades 

com Wari e sua mãe, ou a percepção da reatualização da angústia da mãe frente à 

ameaça de ficar sem casa. Construiu-se uma direção comum, entre os diversos 

discursos, visões e práticas, para que a Sra. Wari pudesse ter um espaço vazio e 

sustentá-lo, para que finalmente ela pudesse elaborar seu processo migrante. 
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Capítulo 3 – Dimensões migrantes da clínica política 

 

 

Apresentamos, neste capítulo, algumas elaborações a partir dos casos 

apresentados no capítulo anterior. Primeiramente, propomos um deslocamento da 

questão do migrante para o que nomeamos de posição migrante e como se dá a 

elaboração de um processo migrante. Em segundo lugar, ressaltamos a articulação da 

escuta do sujeito com a escuta dos discursos que permeiam determinado campo. Por 

fim, defendemos uma prática analítica que se dá através da rede transferencial e que 

exige da própria clínica psicanalítica uma posição migrante na forma como propõe 

sua prática. 

 

3.1 Clínica e posição migrante 

 

Tomamos a migração como processo executado em três etapas: as condições 

sociais impossibilitam o pertencimento social de um sujeito / de um grupo, que 

precisam, por isso, migrar. Para tanto, é necessária uma primeira fase de ruptura com 

o local de origem, muitas vezes com alguns familiares, com o idioma, com 

lembranças etc. Essa etapa traz, por um lado, medos, inseguranças e, por outro, novas 

possibilidades, um distanciamento de uma situação de crise social, uma libertação de 

uma posição de humilhação no laço. 

Em um segundo momento, o migrante chega a um novo local, com outra 

cultura, encontra diferentes lugares sociais, línguas etc. Em geral, chega em uma 

condição fragilizada, por ser o estrangeiro, o de fora, o que não conhece, o diferente. 

Nesse momento, a condição de excluído da possibilidade de posicionamento no laço – 
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seja porque em determinadas situações o sujeito se sinta de fora, ou porque de fato em 

muitas situações eles são, desde a chegada, colocados como excluídos – reatualiza o 

horror das experiências anteriores, o que pode levar ao desamparo. 

É nesse segundo momento que encontramos a maior parte dos migrantes em 

processo de migração. Eles estão se deparando com uma nova ordem social, cultural, 

e ao mesmo tempo tendo que lidar com o que se reatualiza em sua posição de fora do 

discurso. Isso não quer dizer que não falam, mas que o que falam não é reconhecido 

como parte do discurso, e dessa forma eles não participam do jogo político da 

possibilidade de posicionamento no laço. 

Há dois riscos nesse momento: o primeiro é que o sujeito sucumba ao 

desamparo e fique silenciado – silenciamento mortífero. O segundo é que não sejam 

oferecidos amparos suficientes ao sujeito para que ele não seja tomado pela angústia, 

quando sobe na ponte de seu processo migratório. Assim, ele pode acabar se 

agarrando a um local da ponte e ficar por lá mesmo. Isto é, o sujeito migrante sem um 

amparo social, sem um amparo discursivo, pode se agarrar a posições precárias no 

laço, que o fixam a uma posição de submissão ao outro e ao discurso hegemônico. 

Ainda nos utilizando da metáfora da ponte: com algum amparo, o sujeito é 

capaz de aproveitar uma visão privilegiada, no sentido de que, estando ainda fora de 

sua ordem de origem e ainda não tendo se estabelecido em uma nova ordem, ele é 

capaz de revelar uma série de contradições e pontos cegos. O mesmo processo social 

que o coloca à beira do desamparo pode se mostrar como algo que possibilitaria a ele 

ter um lugar privilegiado no campo social. 

Não por acaso, o mesmo poderia ser dito sobre a posição subjetiva de sujeitos 

colocados à margem do laço (população em situação de rua, usuários de drogas 

pobres, jovens em conflito com a lei etc.) – ou seja, sujeitos excluídos da 
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possibilidade de se posicionar no laço, postos para migrar dentro de uma ordem 

social. Temos, portanto, migrantes paulistas em São Paulo, migrantes sem teto nas 

ruas, migrantes „nóias‟ na Cracolândia.  

 A elaboração do processo migrante – o que implica não em seu fim, mas na 

possibilidade de continuar migrante, com amparo nas possibilidades de posição no 

laço – perpassa certa retomada da ordem discursiva de origem. Porém, essa retomada 

por vezes se torna uma nostalgia de um passado nunca vivido, uma idealização de 

uma posição no laço no campo discursivo de origem. Também a comparação 

proveniente dessa idealização pode ser geradora de culpa e de angústia, e 

individualizar uma problemática fundamentalmente social. 

 A terceira etapa do processo migrante é a possibilidade de se colocar no laço, 

de pertencer a uma nova ordem, desde que mantida a possibilidade de que se iniciem 

novos processos migrantes, infinitos – sem que com isso o sujeito seja colocado para 

fora do laço ou fique preso a uma posição de submissão ao outro no laço. 

O migrante que encontra, em uma posição de submissão ao outro no laço, a 

sua única possibilidade de inserção social se vê em uma condição análoga àquela que 

deixou em seu país de origem, nos casos de migração forçada. Ressaltamos a 

importância de se ter em conta o processo migrante em curso e a posição migrante do 

sujeito para que a inserção no laço possa ocorrer, e para que possa ocorrer de maneira 

a não repetir a humilhação social. Se uma possibilidade de posição social se apresenta 

como a única possível, o processo migrante falhou, pois este se fixa a uma 

determinada posição no discurso. Em oposição a isso, a elaboração do processo 

migrante pode construir uma posição única para o sujeito no laço, o que envolve 

posições capazes de se reconstruir constantemente no coletivo. 
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Outra característica da posição migrante é a de que, se ela é capturada e fica 

presa a posições e discursos enrijecidos, pode impedir ou dificultar a transmissão 

transgeracional de posições discursivas, ou seja, de posições no laço. Aos pais fixados 

em uma posição social de submissão pode ser impedida a transmissão aos filhos de 

um lugar discursivo. A questão migrante pode atravessar, portanto, as gerações.  

O desamparo discursivo do sujeito que fica entre dois mundos – entre culturas, 

entre metrópoles (nas periferias), entre nações, entre políticas públicas – é 

frequentemente eludido pelos discursos que o circundam e que o colocam sem lugar 

de fala, ou como mera vítima, como marginal ou criminoso. Porém, ao mesmo tempo 

em que os discursos instituem um lugar de submissão para esses sujeitos, há também 

aquilo que resta, ou seja, o fruto da impossibilidade de conter a estrangeiridade desses 

sujeitos, que questiona todo o ordenamento social por sua diferença, por não se 

encaixar perfeitamente, enfim, por serem excluídos em sua própria inclusão. 

 

3.2  Urgência social e a prática psicanalítica 

 

Os profissionais que atuam nos contextos de urgência social estão por ela 

perpassados e são confrontados a lidar com suas vicissitudes. Isto ocorre, por 

exemplo, no risco desses profissionais aderirem prontamente aos discursos já 

estabelecidos sobre aqueles que atendem, sobre os serviços com os quais trabalham, 

sobre o contexto em que vivem os atendidos. Caso isso ocorra, é possível que também 

esses profissionais se vejam alijados de uma possibilidade de posição no laço, 

podendo sucumbir à urgência, e algumas vezes repetindo a violência que os migrantes 

sofreram. 
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 Tomando essas três faces de incidência da migração no campo da urgência 

social – o sujeito afastado da possibilidade de posição no laço, as dificuldades da 

transmissão geracional e o desamparo dos profissionais envolvidos nessas práticas –, 

constitui-se um modelo para se pensar o campo da urgência social. Nesse bojo, as 

ameaças concretas concernentes à saúde, à habitação, à educação e aos direitos 

humanos – bem como as formas de se lidar com elas – podem ter efeitos diretos sobre 

a destituição de lugares no laço.  

Os contextos de urgência social condensam, necessariamente, duas esferas de 

incidência sobre o sujeito: não se trata simplesmente de algo que aquele sujeito 

passou e que não foi capaz de elaborar, mas também da incidência das tramas de 

poder em que ele foi enredado (Rosa, 2012) – seja por conta de sua crença religiosa, 

de sua classe social, de sua etnia, da falta de acesso a direitos básicos etc. Isto é, são 

situações que carregam a densidade da articulação entre um sujeito socialmente 

excluído da possibilidade de se posicionar no laço – e, por conta disso, de um sujeito 

em desamparo – e um conjunto de discursos sociais que naturalizam e justificam essa 

exclusão. 

As vicissitudes do campo de urgência social facilitam não apenas que aqueles 

que foram submetidos à exploração fiquem colados na posição de submissão no laço 

que lhes é oferecida, mas também que os profissionais, imersos na angústia do campo, 

possam se agarrar a discursos prontos que individualizam toda uma problemática 

complexa, reafirmando desta maneira a submissão. 

A prática da psicanálise em contextos de urgência social se baseia em um 

duplo movimento: ao mesmo tempo em que propicia uma escuta do sujeito, do que há 

de singular e daquilo que está para além das demandas concretas e das urgências 

colocadas como necessidade, ela se propõe a elucidar os discursos (institucionais, 
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sociais) e incidir neles (Rosa, 2016). Os discursos que circulam nos contextos de 

urgência social, dependendo da maneira como se apresentam, podem incidir de 

maneira violenta no sujeito. Por conta do desamparo em que vive, o sujeito nesse 

campo pode facilmente ser enquadrado em um discurso identitário que propõe uma 

falsa colocação no laço social, pois produz uma colagem entre o que o sujeito pode 

ser e o que pode querer ser. A questão da colocação no laço não passa, portanto, 

simplesmente pela assunção da pertença a um grupo social, mas também pela maneira 

como o sujeito participa ou não do processo de construção de lugares possíveis. Sem 

que isso ocorra, a pertença social pode ficar condicionada à submissão do sujeito a 

uma única posição enrijecida no laço, frágil, e que por conta disso pode facilitar com 

que ele seja explorado em condições inumanas de trabalho, e dificuldades de moradia, 

de saúde, etc. 

Como se precaver disso para não aderir, de maneira precipitada, a esses 

discursos?  É necessário, nesses casos, conformar maneiras de lidar com essa urgência 

para que não se tampone imediatamente o vazio da falta de posição subjetiva com os 

discursos disponíveis. Se não são resguardadas essas condições, os serviços podem 

repetir a violência social e política a que esses sujeitos estão submetidos. 

Incidir sobre a invisibilidade dos embates sociais e políticos na base dessas 

atribuições de posições, assim como escancarar a desigualdade da oferta de lugar 

subjetivo, produz novos lugares de subjetivação e de resistência à naturalização ou à 

individualização desses embates. É fundamental, portanto, ressaltar a articulação da 

escuta do sujeito à escuta dos discursos sociais. 

A transferência entendida como fruto da relação do analista e de um 

analisando não dá conta da rede discursiva necessária para que o sujeito possa se 

posicionar no laço. Apesar disso, é o que garante a possibilidade de incidir no campo. 
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Nesses momentos de crise, trabalha-se na iminência da ruptura, o que faz com que um 

laço transferencial único, mesmo que seja com algum profissional que se escolhe 

como referência, não baste para a continuidade. 

A resistência, no campo, a separar enunciado e enunciação faz com que se 

permaneça na esfera das necessidades: “A angústia surge justamente quando não há 

distância entre a demanda inconsciente e a resposta do Outro, quando se perde a 

distância entre o enunciado e a enunciação” (Rosa, 2013, p. 4). Porém, não se trata de 

uma resistência individual, própria do sujeito simplesmente. A resistência está 

articulada intimamente às condições sociais e às possibilidades ou impossibilidades 

de posição no laço que se apresentam àquele sujeito. A repetição não é simplesmente 

fruto de um funcionamento psíquico tido como individual, mas da repetição de 

lugares de submissão ou de exclusão do laço, que são socialmente produzidos. A 

sugestão na transferência pode reinserir o sujeito no laço, mas não é uma verdadeira 

inserção, pois o deixa preso a um lugar de submissão a uma identidade imaginária. 

 

3.3 Rede transferencial nos contextos de urgência social 

 
A prática psicanalítica que nós realizamos nos contextos de urgência social 

nos instiga questionamentos quanto aos dispositivos analíticos convencionais. 

Procuramos, através deste trabalho e da análise dos casos, apresentar os desafios que 

se apresentam em um campo de urgência social e quais os dilemas que essa prática 

instiga à psicanálise. Nos contextos de urgência social, a escuta psicanalítica pode 

operar mudanças subjetivas relevantes. Apesar disso, notamos que o dispositivo 

psicanalítico tradicional, que toma em conta a transferência no um a um, faz-se 

insuficiente frente à complexidade das situações em que determinados sujeitos estão 
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inseridos. Acreditamos que a teoria psicanalítica, se ampliada em sua noção de 

transferência e com base em uma noção psicanalítica de rede transferencial, se 

modifica e modifica intensamente os campos de urgência social. Enfocamos as 

práticas de construção e de manejo de rede transferencial nos campos de urgência 

social. 

Com o objetivo de não repetir a violência a que esse público foi exposto, faz-

se fundamental tomar em conta a forma como se articulam os discursos existentes 

sobre esses sujeitos e como, por vezes, estes são excluídos desses discursos. Os 

discursos que se produzem pelos profissionais, sejam estes assistentes sociais, 

psicólogos, jornalistas ou outros, incidem diretamente nas possibilidades ou na falta 

de possibilidades de inserção no laço social e no lugar de fala. 

Para a elaboração do processo migrante, é necessário o descolamento dos 

discursos que se colocam socialmente como verdade, o que abre um espaço entre 

discursos. É nesse espaço, que só pode ser constituído coletivamente, que o sujeito 

pode se posicionar. O sujeito excluído do laço é posto como de fora do discurso, 

porém nele está incluído como pertencente a uma categoria que não tem o que dizer. 

Já o sujeito entre discursos está em condições de partilhar e migrar entre posições e 

discursos, ele é parte estrangeira dos discursos, algo que poderíamos chamar de 

humano. 

A posição migrante não é um processo individual, ela articula em uma mesma 

situação posições subjetivas e o campo discursivo, incidindo nas relações 

profissionais, familiares e sociais e conformando um complexo campo transferencial 

– ao mesmo tempo a matéria-prima para um trabalho em rede e o indicador 

fundamental das características do trabalho. 
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No campo da urgência social, propomos a passagem da relação transferencial 

à rede transferencial. Isto é, propomos levar em conta o campo que engloba as 

múltiplas relações e transferências, e que permite, a posteriori, a construção do caso – 

e não o descaso – clínico.  

Os espaços de rede são todos aqueles em que se faz possível construir um caso 

ou discutir novas direções para um caso. Colocam-se em jogo, no campo 

transferencial da rede, os diversos discursos institucionais, sociais, familiares, naquilo 

que possibilitam ou impossibilitam a circulação das posições subjetivas em 

determinado contexto ou instituição. É nesse embate discursivo e político que o caso 

se constrói e que suas direções vão sendo produzidas. Concomitantemente a esse 

processo, pontos cegos dos atendimentos dos diversos profissionais e de cada 

instituição podem ser desvelados.  

O espaço „entre‟ que é entendido apenas como a transferência entre analista e 

analisando não é suficiente para a construção das possibilidades de reinserção do 

sujeito no laço social. Isso porque a urgência que perpassa todo o campo está remetida 

aos discursos que nele circulam, mais abrangentes nesses casos do que a relação um-

a-um e das relações que se dão em um único dispositivo. Apenas assim é possível 

reconhecer os diversos discursos atuantes e sustentar um espaço „entre‟, para que seja 

possível desviar das posições por demais enrijecidas que se oferecem. 

No campo transferencial, produz-se o singular ao mesmo tempo em que se 

elucidam os discursos institucionais e sociais que possibilitam ou impossibilitam 

posicionamentos no laço. Dessa forma, no próprio processo de manejo da rede 

transferencial se constroem práticas de resistência ao sofrimento produzido nas e 

pelas práticas sociais.  
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A produção de múltiplas relações e a constante análise dos espaços „entre‟ 

sustentam, transferencialmente, posições que articulam a escuta clínica de um sujeito 

ao campo discursivo em que está envolto. Muitas vezes os não-ditos – os do sujeito, 

os institucionais e os sociais – só podem aparecer envoltos pelas múltiplas relações. 

Dessa maneira é possível desnaturalizar aqueles discursos que se apresentam como 

verdade e abrir espaço para novos posicionamentos no laço. 

Se a transferência tomada como campo entre analista e analisando, em suas 

diversas esferas (resistência, repetição, sugestão), nos dá elementos para construir 

uma direção de determinado caso, a rede transferencial possibilita que o caso e suas 

direções sejam discutidos na complexidade de um campo que engloba diversas áreas 

de conhecimento e a complexidade das situações de urgência social.  

O psicanalista na rede, permeado pelo campo discursivo formado em torno do 

caso, é o psicanalista implicado na rede transferencial. A construção de rede e o seu 

manejo permitem adentrar no campo discursivo, articulando sujeito, discurso social e 

campo transferencial. A rede entra como dispositivo processual de produção de um 

campo comum, onde instituições, profissionais e usuários constroem e disputam 

clínica e politicamente as direções do caso. A rede, caso seja manejada pela constante 

reconstrução do caso e de suas direções, pode possibilitar que a exclusão do sujeito do 

laço não seja tomada como uma problemática individual. Assim, a rede serve como 

dispositivo de intervenção social e, ao mesmo tempo, como amparo discursivo ao 

sujeito, para que este não seja novamente obrigado a romper com o laço ou a se 

submeter a posições fixas de submissão dentro dele.  

Por fim, a noção de rede transferencial que apresentamos procura trazer 

contribuições para as práticas psicanalíticas. Vemos como uma articulação preliminar 

ao conceito de transferência nos conduz a dois caminhos concomitantes: o primeiro é 
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pensar a rede como campo de intervenção psicanalítica, em que se maneja o campo 

transferencial, e em que se leva em conta o caráter de repetição, de sugestão e de 

resistência na construção do caso clínico e na produção coletiva da direção de um 

caso. Esse aspecto permite nos lembrar da importância da rede não estanque, e da 

possibilidade de que ela, se mal manejada, pode repetir práticas de violência. O 

segundo caminho é a necessidade de se construir dispositivos que permitam trabalhar 

com base nessa noção ampliada de transferência, e que, por outro lado, permitam 

rever aspectos teóricos permeados pelas práticas em campos pouco explorados pela 

psicanálise. 

 

3.4 Considerações Finais e perspectivas: A Migração da Clínica 

 

Tomamos o caráter migrante não apenas dos migrantes, imigrantes e refugiados 

com os quais temos contato em nossas práticas, mas também daqueles sujeitos em 

contextos de urgência social de uma forma geral. 

Dessa forma, concebemos como migrante não apenas aquele que deixou a sua 

terra de origem para viver em outro lugar, mas também aqueles que se encontram no 

processo migratório entre posições no laço social. Neste ponto, ligamos o aspecto 

crítico das situações de urgência social à posição migrante.  

Não mais falamos sobre a clínica da migração, mas buscaremos dizer sobre a 

migração da clínica, pois a montagem e a incidência dos dispositivos clínicos se dão 

em espaços e em moldes que se deslocam entre territórios – geográficos, sociais e 

psíquicos. 
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 Vimos como a clínica com os migrantes nos oferece uma interessante chave 

de pensamento sobre a articulação entre clínica e política. Pensamos que as 

possibilidades de intervenções clínicas não se resumem aos atendimentos psicológicos 

ou de qualquer outra especialidade. Uma primeira característica migrante da clínica é 

a de se alternar entre diferentes níveis de atuação, que variam, por exemplo, entre as 

esferas de um atendimento individual, atendimentos em grupo ou em família, reuniões 

entre profissionais de um serviço, articulações de redes entre serviços, intervenções e 

proposições em políticas públicas etc. Um único caso pode alimentar e ser alimentado 

em cada um desses diferentes âmbitos da atuação clínica. 

A presença do psicanalista migrante cria situações em que se explicita o 

caráter fundamental dos diversos discursos que permeiam a fala – institucionais, 

familiares, discursos da rua, da televisão. A partir desse dispositivo de base, é possível 

propor outros dispositivos, por exemplo, oficinas em grupo, grupos de crianças, 

atendimentos individuais, acompanhamentos terapêuticos, grupo de funcionários.  

É nessa circulação que a escuta nos atendimentos nos relança ao campo 

discursivo e social das práticas que produzem subjetividades em um serviço. A 

construção de novos dispositivos de escuta e o processo analítico se constituem 

mutuamente, à medida que novos dispositivos produzem novos discursos e os 

discursos criam também os dispositivos. Assim, um atendimento individual faz parte 

do mesmo processo de uma conversa com a assistente social, da criação de uma rede 

de migração, do resgate de um espaço de biblioteca etc. 

 Essa verdadeira migração entre as posições que um profissional assume traz 

algo sobre mexer em suas posições por demais consolidadas, sobre colocá-lo em 

situações de não-saber e em lugares desconhecidos e inusitados.  
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Aqui é necessário reconhecer a angústia como motor propulsor da clínica. Ali 

onde ela se estabelece será encorajada a movimentar-se; ali onde não sabe onde pisa 

construirá novos caminhos para que possa se situar; e assim novos trajetos e moradas 

vão sendo estruturados.  

 A clínica migrante o que é? É uma clínica que se depara com situações de 

urgência social e com a angústia decorrente delas. Que, por conta disso, precisa 

migrar entre dispositivos múltiplos, criados e recriados conforme a construção de 

cada caso. Mas que, sem uma rede de amparo, sem uma rede discursiva, pode 

sucumbir à tentação do discurso único que objetifica o sujeito; ou sucumbir ao 

desamparo, adoecendo instituições e profissionais. 

Nesse ponto, entra a dimensão migrante necessária aos profissionais. 

Diferentemente do entre dos migrantes, que estão entre dois mundos, que não 

puderam ainda se estabelecer novamente, os profissionais devem abrir um espaço de 

não-saber, espaço de fala para que os discursos se produzam no entre das relações, de 

forma a possibilitar mudanças de posições subjetivas no campo. 

Essa visão de clínica nos leva, ainda, a pensar a formação. A prática clínica de 

que falamos procura ir além da transmissão de qualquer tipo de prática-teoria ou de 

especialidade. A articulação entre atendimentos e construção de rede busca aquilo a 

que poderíamos chamar de uma formação intensiva e criativa, na medida em que 

exige a invenção constante de novas posições e de novos dispositivos, considerando a 

singularidade de cada caso e das articulações que vão sendo traçadas em torno dele. 
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