
p o r J u r a n d i r Freire Costa 

F reud, ao criar a psicanálise, trouxe à tona, entre 
outras coisas, a certidão de batismo dos afetos neu
róticos. Fobias, angústias, compulsões, obsessões, 
conversões somáticas, medos hipocondríacos, 

inibições, culpa, nojo, autopunição etc. ganharam dois 
sobrenomes: sexualidade e pulsão de morte. Desde então, 
podemos caracterizar o percurso da prática e da teoria psi
canalíticas como a gradual expansão da família semântica 
dos afetos que relutam em dizer seus nomes. 

Trabalhos recentes prolongam essa tradição e, após uma 
excursão histórica no passado de síndromes afins, dissemi
nam o conceito até explodi-lo em novas configurações. O 
resultado é extremamente interessante. As fobias revistas 
em leituras inéditas mostram facetas até então ocultas ao 
olhar da metapsicologia. 

Indo direto ao ponto. O espectro das fobias sociais pode 
ser redescrito e a ênfase analítica, deslocada. No lugar de 
acentuar o componente "fobia", ou seja, "medo" no uso 
vernacular, o relevo é posto no componente vergonha. A 
guinada terminológica determina o curso da reflexão. A 
vergonha, uma vez eleita noção basilar, revela seu parentes
co com duas outras noções do vocabulário psicanalítico: a 
depressão e o narcisismo. 

Os sobrenomes 
da vergonha: 
melancolia e 
narcisismo 
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Para propósitos didáticos de introdução à leitura, eu diria 
que a sequência expositiva se desdobra da maneira específica. 
Primeiro, temos a etapa descritiva da noção. O sentimento de 
vergonha pode ser entendido em dois dos principais aspectos: 
o medo da exposição ao outro e o medo de ser ignorado pelo 
outro. O sujeito deseja ser reconhecido como objeto de inves
t imento alheio; teme, porém, não possuir os predicados que o 
outro, supostamente, desejaria que ele tivesse. Resultado: nem 
quer ser visto nem deixar de ser visto. O paradoxo é o cerne do 
conflito envergonhado. 

Vem, então, a segunda etapa, a explicativa. Na montagem 
fantasmática da vergonha, estariam implícitos a depressão e 
o narcisismo. Na ideia de depressão, o tópico sublinhado é a 
ausência de culpa. Explicitando: a depressão da vergonha não 
é correlata à culpa por um dano real ou imaginário causado 
ao outro e sim ao sentimento de insuficiência diante do desejo 
atribuído ao outro. Como o sujeito não se sente à altura do 
que o outro pretensamente espera dele, se apropria de marcas 
pessoais como motivo e justificação da insuficiência. A marca 
é o traço "vergonhoso" destinado a encampar a vida subjetiva 
como uma sombra maligna imposta ao ego, homóloga à som
bra do objeto que cai sobre o sujeito melancólico, na célebre 
definição de Freud. Digo homóloga, pois não se trata de identi

ficar a vergonha à melancolia. Melancolia, na teoria freudiana, é 
uma desorganização mental grave, que pode caminhar para o 
suicídio ou para a paralisia total da atividade psíquica. Na ver
gonha, o estranho e peculiar é a aparente desproporção entre a 
natureza dos mecanismos de defesa e os efeitos sintomáticos. 
Do lado das defesas temos algo similar à melancolia, mas a 
reverberação sintomática é bem mais próxima das neuroses 
fóbicas ou das depressões por culpabilidade. Esse é o enigma 
clínico abordado pelos textos. 

Feita a ressalva, a primeira constatação. O monopólio 
da vida mental pelo emblema da vergonha - como seria de 
e s p e r a r - t e m no corpo físico um teatro privilegiado para sua 
expressão. A imagem corporal é submetida à mais cruel inspe
ção persecutória, racionalizada como prova de "inferioridade 
real". As razões podem ser as mais diversas, desde lesões ou 
disfunções anatômicas visíveis até desvios mínimos do ideal-
padrão da cultura somática contemporânea. A consequência 
é desastrosa. Preso ao dilema de querer ser visto e não poder 
ser visto, o sujeito lança mão da defesa da "recusa da inten
ção". Recusa da intenção é um conceito criado, com base na 
literatura fenomenológica, pela professora de psicopatologia da 
Universidade Paris 13 e diretora de pesquisa da Universidade 
Paris 7 Marie-Claude Lambotte. Na fenomenologia filosófica ou 
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psicológica, a intenção ou "intencionalidade" é a 
propriedade por excelência da vida mental. Onde 
existe atividade psíquica existe intencionalidade. 
Recusar, portanto, a atividade intencional é sinô
nimo de calar o psiquismo. A recusa da intenção 
vai além do recalque, pois constrange o sujeito 
a encenar para si e para os outros a pantomima 
da morte da alma. A vergonha se assemelha à 
defesa melancólica, mas o alvo do ódio pulsional 
é o próprio sujeito e não o objeto incorporado, na 
acepção do psicanalista húngaro Sándor Ferenczi 
da palavra "incorporação". 

MOLDURA VAZIA 
Para revelar os labirintos da dinâmica melancólica 
da vergonha, os autores recorrem à economia nar
císica. Na raiz do processo de envergonhamento 
estaria o olhar materno sem intenção de amor. As 
teses de Lambotte, uma vez mais, são utilizadas 
para descrever metaforicamente o regime narcí
sico da vergonha como uma "moldura vazia do 
desejo do outro". Em outras palavras, o sujeito da 
vergonha teria sido reconhecido como singular, 
despido de qualidades. Isto é, sua representação 
imaginária cristalizou-se em torno do vácuo de 
ideais de eu maternos. Na terminologia do psica
nalista inglês Donald Winnicott, a mãe-ambiente 
existiu, mas não deu espaço às manifestações da 
mãe-objeto. Donde a inconsistência da formação 
egoica e a dificuldade do sujeito de se perceber e 
se sentir como um suporte de narrativas positivas 
e não apenas de narrativas por subtração: eu não 
sou; eu não posso; eu não sei; eu não desejo; eu 
não quero; eu não penso e assim por diante. 

No rastro dessa precariedade narcísica, 
vêm os obstáculos à cura. É a terceira etapa 
expositiva, a das questões terapêuticas. Como 
analisar quem associa pouco e não se autoriza 
a pleitear "sem vergonha" o direito à comple-
tude ego-narcísica, como ocorre com a maioria 
de nós? Como o sujeito parcamente provido 
de amor próprio ou autoestima pode ativar, na 
transferência, o ímpeto necessário para preen
cher a "moldura vazia original" com histórias e 
conteúdos imaginários suficientemente bons? 
Nesse ponto, é possível dar um passo meta-
psicológico criativo e digno de atenção. Com 
parcimônia e prudência clínicas, evitam a pre
tensão de prescrever regras técnicas para casos 
rebeldes à tipificação. Em vez disso, sublinham a 
importância de um conceito que pode enriquecer 

sobremodo o repertório do processo analítico, o 
conceito de "perdão". O termo tem conotação 
eminentemente religiosa. Pensadores como 
Hannah Arendt e Wladimir Jankélévitch, no en
tanto, trouxeram a noção para a esfera leiga, ao 
mostrar sua presença compulsória, indispensável 
à gestação, manutenção e reprodução do circuito 
da imprevisibilidade das ações humanas. Sem 
perdão, dizem os dois, não nos arriscaríamos a 
agir, pois somos incapazes de prever ou controlar 
os efeitos das ações às quais damos início. 

Em seguida, o filósofo Jacques Derrida deu 
novo fôlego ao termo, considerando-o um "ato 
impossível". Impossível, aqui, quer dizer aquém 
ou além do registro das trocas, retribuições ou 
contrapartidas racionais que são o fundamento 
do viver coletivo. O perdão impossível de Derrida 
é o "perdão incondicional", difícil de ser prati
cado, mas cuja pressuposição de existência é o 
passaporte obrigatório para a entrada no universo 
simbólico da relação com o outro. Visto de outro 
ângulo, o perdão seria análogo a certas ideias 
da razão, no sentido kantiano. Para Immanuel 
Kant, certas ideias não possuem referentes que 
possamos conhecer- pois não são articuláveis ao 
tempo, ao espaço e às redes de causalidade-, mas 
que podemos conceber. Assim, conceitos como 
Deus, o infinito, o Bem, o Belo etc. não podem ser 
conhecidos, mas podem ser e são, efetivamente, 
concebidos. De modo semelhante, diz Derrida, há 
conceitos que não podem ser compreendidos à 
luz de motivações psicológicas razoáveis, mas que 
insistimos em imaginar, posto que são condições 
sine qua non das relações subjetivas. O perdão 
é um desses conceitos. Embora o entendamos 
como um gesto de grandeza ou magnanimidade 
além das possibilidades humanas - por isso 
mesmo, quase sempre foi tido como um poder 
restrito a divindades -, ainda assim persistimos 
em mantê-lo como "necessidade impossível". A 
razão disso se encontra no fato de o perdão ser 
o pilar da confiança na suposta benevolência do 
outro. O perdão incondicional é ponto capitonado 
que amarra e garante a performatividade dos ou
tros elementos da gramática da imprevisibilidade 
da ação: a desculpa, a retratação, a justificaçãopost 
facto, a consideração dos atenuantes da infração 
cometida etc. 

A contrapartida psicanalítica do perdão na 
ética derrideana foi trabalhada por autores como 
Julia Kristeva e Marcia Cavell, que ilustram possi
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bilidades prático-teóricas do conceito. Sem entrar 
nos detalhes, ressalto o uso que Kristeva faz de 
Lacan para falar de perdão como a aceitação 
pelo sujeito do "abjeto" de todos nós. Em geral, 
diz ela, os afetos de autoagressão podem ser 
extremamente violentos - como na melancolia 
ou na vergonha - justamente por lidarem com 
a emergência dos abjetos, ou seja, dos objetos 
parciais que encarnam o gozo e o real. 

A presença desses objetos na economia 
simbólica da vida subjetiva é sempre disruptiva 
e produz reações egoicas excessivas. Perdoara si 
mesmo significaria admitir a existência do gozo 
e do real como constituintes do funcionamento 
subjetivo. Marcia Cavell vai em outra direção. O 
perdão de si, a seu ver, equivale a religar fantasias 
de onipotência e onisciência num relato que impli
ca o sujeito na construção de sua trajetória psico
lógica. Em suma, autoperdoar-se é redescrever-se 
como "agente" do que, na versão sintomática, 
era atribuído exclusivamente à intenção do outro. 

MISSÃO IMPOSSÍVEL 
Com a introdução do perdão na dinâmica da 
vergonha, a hipótese da "moldura vazia" ganha 
outra dimensão. O que fica nas entrelinhas é a 
sugestão de que a própria "moldura" é uma fan
tasia defensiva, uma cena congelada e reificada 
pelo ego, em favor de sua própria homeostase. 
Explico melhor. No começo, o vazio da moldura 
se impõe como o espelho da impotência da 
mãe-ambiente para criar uma imagem narcísica 
suficienternente boa do próprio sujeito. Depois, 
esse vazio é progressivamente engessado numa 
outra fantasia, desta feita de autoria egoica: a do 
sujeito como replicante do não-desejo do outro. 
Dito de outra maneira, a experiência da vergonha 
não é apenas o efeito da incapacidade do outro 
em projetar no sujeito conteúdos imaginários 
compatíveis com o equilíbrio egoico suficiente
mente bom. É também expressão da resistência 
do ego em aceitar que em "sua morada" habita 
um sujeito sem face imaginária que resiste à 
intrusão do outro, por brutal que ela seja. Esse 
resíduo negativo, inefável, inqualificável, é o traço 
da subjetividade que sempre escapa às injunções 
ou determinações do ambiente genético ou epige-
nético, pois nem o outro nem o ego são capazes 
de defini-lo, concebê-lo ou imaginá-lo à exaustão. 

A vergonha, a vitimização do ego pelo ego, faz 
da "moldura vazia" uma fachada que esconde a 

existência de um sujeito coautor do seu destino 
psíquico. Ao apegar-se à posição de traído pelo 
desejo do outro, o ego, inconscientemente, busca 
furtar-se ao trabalho de desejar segundo a cas
tração. De forma breve, é o espectro dos temas 
freudianos do "benefício secundário" do sintoma 
e da "cega compulsão egoica à síntese" que volta a 
ocupar a cena analítica. Desta feita, sob a égide do 
perdão. O adendo é crucial, porquanto ético e clí
nico. Perdoara si mesmo étornar-se responsável 
inclusive pelo que o outro fez de "irresponsável". 
Essa, penso, seria uma tradução psicanalítica 
plausível do impossível perdão derrideano. 

Por fim, pode-se argumentar que empregar 
termos tão elusivos quanto perdão impossível 
pode tornar-se uma retórica leviana e abusiva 
para abordar dores e sofrimentos muito con
cretos. Nesse caso, não custa lembrar que a 
ideia de psicanálise como missão impossível 
é do próprio Freud. Querer mais é querer não 
o impossível, mas exigir um possível que só 
existe a posteriori e jamais de antemão. Essa é 
a fantasia originária da vergonha. 
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Text Box
Fonte: Mente&Cérebro, São Paulo, ano 20, n. 249, p. 70-73, out. 2013.




