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POR UMA ÉTICA DO CHAMADO 

Cláudio K. Akimoto Jr. 

 

And the just man trailed God’s shining agent, 

over a black mountain, in his giant track, 
while a restless voice kept harrying his woman: 

“It’s not too late, you can still look back 

  
at the red towers of your native Sodom, 

the square where once you sang, the spinning-shed, 

at the empty windows set in the tall house 
where sons and daughters blessed your marriage-bed.” 

  

A single glance: a sudden dart of pain 

stitching her eyes before she made a sound . . . 
Her body flaked into transparent salt, 

and her swift legs rooted to the ground 

  
Who will grieve for this woman? Does she not seem 

too insignificant for our concern? 

Yet in my heart I never will deny her, 

who suffered death because she chose to turn.1 

 

‘Lot’s wife’ de Anna Akhmatova,  

February 24th, 1924. 

 

O poema de Anna Akhmatova, com o qual abro esta apresentação, faz referência 

à história bíblica da esposa de Ló (Genesis 19:26). Após a decisão de Deus de destruir 

Sodoma, anjos são enviados a Ló, aconselhando-o a partir, com sua esposa e filhos, para 

escaparem da destruição divina. Os anjos recomendam a eles que saiam da cidade e 

caminhem em direção às montanhas, sem olhar para trás. Contudo, no caminho de fuga, 

                                                
1 A Mulher de Lot, por Anna Akhmatova:  

E o homem justo seguiu o brilhante enviado de Deus, / por sobre uma montanha negra, em uma trilha gigante / 

Enquanto uma voz incansável atormentava sua esposa: / “Ainda não é tarde demais; ainda dá tempo de olhar para trás 

/ as rubras torres de Sodoma, sua terra natal, / a praça onde antes cantavas, o pátio onde antes fiavas, / as janelas vazias 
da casa elevada / onde seus filhos e filhas abençoaram seu casamento”. / Apenas um olhar para trás: e uma súbita 

pontada de dor / costurando seu olhos, antes mesmo de que pudesse fazer um som… / Seu corpo lapidado em um sal 

transparente, / e suas ágeis pernas enraizadas ao chão / Quem há de chorar por essa mulher? Não parece ela / 

insignificante demais para que a lamentem? / E, no entanto, em meu coração eu jamais a negarei, / ela quem deu a 

própria vida por que escolheu olhar para trás 
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encontramos o único verso bíblico a que se resume a história da esposa de Ló: “E a mulher 

de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal.” (Genesis 19:26). A esposa 

de Ló é, então, aquela que, diante da possibilidade de seguir em frente e escapar do horror 

e da destruição, escolhe se voltar, olhar para trás e que, por esse ato, é paralisada e perde 

a vida e o movimento, se transformando em um pilar de sal. 

A partir da história da esposa de Ló, e em articulação com o trabalho realizado ao 

longo do ano de 2020, no Instituto Vox, na atividade de leitura do Seminário VII, de 

Lacan, sobre a Ética da Psicanálise, tanto quanto em outras atividades como Oficina da 

Voz, Psicanálise e Política e debates sobre o livro O Discurso da Estupidez, proponho 

hoje apresentar um comentário acerca do manejo clínico possível ao psicanalista diante 

de casos em que, tal qual como com a esposa de Ló, a incidência do horror de uma 

vivência traumática, é capaz de incidir como uma força que, ao emergir no curso de um 

tratamento, impõe sobre o sujeito uma paralisia, com a presença de um grave 

silenciamento do sujeito.  

Momentos em que o sujeito se volta para trás e recai, em um ponto de destruição, 

contrário à direção do tratamento e, por vezes, com efeitos devastadores para o sujeito. 

Como abordado por Mauro Mendes Dias, em um dos encontros da Oficina da Voz, casos 

em que, mesmo quando o analista está advertido e realiza suas intervenções na direção da 

cura, ainda assim, os efeitos para o analisando se mostram iatrogênicos (Akimoto, 2016), 

produzindo reações adversas ou movimentos de passagem ao ato e acting-out, em que os 

pacientes “reagem em um sentido inverso ao da cura”, experienciando uma 

“intensificação momentânea de sua enfermidade”, algo que Freud, aproxima do conceito 

de reação terapêutica negativa, considerado por ele como um dos maiores obstáculos ao 

tratamento.  

Também pelo discutido nos encontros sobre Psicanálise e Política e sobre o 

Discurso da Estupidez, pudemos, ao longo do ano, também abordar como, no contexto 

político atual, nos vemos confrontados com situações que desafiam nossas possibilidades 

de intervenção, situações em que a palavra parece fracassar, diante de um apelo cada vez 

mais voraz às crenças e certezas inabaláveis, à fixação em certas posições de gozo, e à 

adesão à sustentação de identidades como via de busca por reconhecimento. 
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Se, em relação a esses casos, Mauro Mendes Dias chegou a nos falar em uma 

espécie de curto-circuito, entre a voz e o olhar, nesta apresentação, vamos buscar avançar 

sobre essa hipótese para situar os impasses vividos hoje, na clínica e na política, como 

algo inserido em um certo modo de agenciamento, entre a voz e o olhar. Por um lado, 

uma lógica da identidade, que comparece pelo olhar, e sua força de busca por sujeição e 

correspondência imaginária em relação ao Outro, e, por outro, uma dinâmica da voz, que, 

pela pulsão invocante, é capaz de articular o acesso às vias do espanto e do desejo para 

cada sujeito. 

Trata-se de interrogar, sob quais condições, uma vivência traumática, não apenas 

na história de um sujeito mas, de modo mais amplo, nos casos de traumas 

intergeracionais, sociais e históricos, pode produzir modalidades de impasses no 

agenciamento entre a voz e o olhar e quais os manejos possíveis ao psicanalista diante 

desses casos. 

Buscaremos sustentar a hipótese de uma diferenciação entre duas posições éticas, 

ambas decisivas para esse processo: uma ética do olhar, e uma ética do chamado, sendo 

a capacidade de mobilizar essas duas vertentes, que poderá operar, para o sujeito, sob 

transferência, o efeito de um chamado, tanto quanto a possibilidade de abertura a uma 

decisão e uma escolha. 

 

A QUESTÃO DO TRAUMA 

 

 Se falamos em um chamado, capaz de oferecer ao sujeito a abertura para uma 

escolha, é na medida em que, pelo chamado, o sujeito é capaz de ser tocado pelo Outro, 

se abrindo ali essa enigmática possibilidade que convida o sujeito a advir a uma nova 

posição. Porém, como Bárbara muito bem enunciou, em um dos encontros sobre o 

Discurso da Estupidez: “não se pode forçar a liberdade”. No chamado, o que se trata é de 

um convite e, em se tratando de um convite, o que se coloca para o sujeito, tocado pela 

experiência de um chamado, o que se abre é a possibilidade de uma escolha. 

Assim, o sujeito se vê confrontado com uma escolha, entre seguir em frente, 

dizendo sim ao convite da pulsão invocante, tanto quanto ao significante, e podendo advir 
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em uma nova posição, ou se voltar para trás, recuando diante dessa abertura, e retornando 

a um lugar anterior, de queda e fixação, capturado pelo olhar super-egóico. É justamente 

na medida em que o sujeito se vê situado entre duas forças contraditórias - a força do 

trauma que o puxa de volta para uma posição de repetição e o chamado do psicanalista, 

que abre ao sujeito uma possibilidade de se mover, para assumir uma nova posição -, que 

buscaremos situar nosso interesse de investigação. 

Em situações, clínicas ou políticas, marcadas por radicais experiências 

traumáticas, tanto quanto por um contexto de fracasso dos mecanismos de 

reconhecimento, justiça e reparação social, se torna ainda mais presente, para cada sujeito, 

o desafio, em poder realizar essa passagem, podendo se furtar ao peso, que vem pela 

incidência do Super-Eu. 

Sobre a questão 

 do trauma, buscaremos destacar três elementos que perfazem sua incidência: 

● Primeiro, com Freud, destacamos o trauma como algo da ordem de um 

impasse temporal. A partir do termo nachtärglichkeit (só-depois), temos o 

trauma como um processo submetido a uma estranha temporalidade: 

“Denominamos traumas aquelas impressões, cedo experimentadas e mais 

tarde esquecidas” (FREUD, 1938[1934-38]/1996, v. 23, p. 87). O trauma 

entendido como esse tipo de ruptura temporal, que marca a incidência e 

retorno de algo que não foi capaz de se inscrever na ordem do tempo, e 

que, também por isso, insiste em se repetir, em retornar, para assombrar o 

sujeito com novas vivências traumáticas.  

● Com Lacan, pela lógica do significante, podemos situar o trauma sob um 

segundo eixo, como algo da ordem de uma espacialidade. Não se trata 

apenas de que o trauma cause uma ruptura, um furo, um acontecimento 

que rasga e abre fenda, em uma estrutura antes total e sem furos. Mais do 

que isso, o que está em jogo no “trauma é que alguns acontecimentos 

venham se situar num certo lugar na estrutura. E, ocupando-o assumem aí 

o valor significante que a ele está ligado num determinado sujeito. Eis o 

que faz o valor traumático de um acontecimento.” (LACAN, 1961). Que 
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esse furo traumático constitua um lugar, e que esse lugar na cadeia seja 

um ponto cristalizado, que fixa o sujeito, tanto quanto atrai, engole, todas 

as suas novas vivências. Nesse sentido, Lacan foi capaz de criar o 

neologismo Troumatismo, pela relação entre esse furo e o trauma. 

● Por fim, com Alain Didier-Weill, partindo da noção de traumatismo, a 

possibilidade de localizar o trauma como algo que se situa na relação do 

sujeito com o Outro, tanto quanto nas possibilidades de significação e 

simbolização que, por meio dessa relação, serão capazes de emergir: “o 

troumatisme lhe revela que o Outro, no qual acreditava poder se fiar, 

deixou de ser um lugar fiável, que dava sentido ao mundo, para se tomar 

lugar de não-senso” (Didier-Weill, 1997).  

 Por essa linha, tomamos o trauma como algo que, na relação com o Outro, se 

perfaz a partir de uma certa montagem, temporal e espacial/topológica. O que se trata de 

indicar é: quais os tempos lógicos pelos quais poderá o sujeito realizar esse ato de 

deslocamento, em resposta ao chamado, pelo qual será capaz de sair de um ponto de 

paralisia e advir a uma nova posição? E em que casos isso fracassa? 

 Mas, se falamos em mudança de posição, isso é falar também nos diversos modos 

pelos quais opera para o sujeito a relação entre a dimensão pulsional e significante. Sobre 

a noção de lugar subjetivo, Paolla Mielli (2016) nos traz esta articulação: “Quando se fala 

do lugar subjetivo, é preciso reconhecer aí a presença do objeto a. A realidade pulsional 

do lugar, sua dit-mension, é atravessada pela rede de conexões das diferentes vertentes 

episódicas de a.” (grifos nossos). 

 É nesse sentido, então, ao buscar localizar essa dimensão temporal e espacial do 

trauma, que podemos nos conduzir à incidência das pulsões e buscar melhor localizar 

nossa hipótese do curto-circuito entre a pulsão e o olhar. A importância aqui é de poder 

considerar os diversos objetos pulsionais não como elementos independentes e 

dissociados entre si, mas, sim, como modalidades do objeto a, submetidas a uma lógica 

estrutural e, portanto, operando sempre em conexão. Como afirma Erik Porge:  
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A designação de formas ou versões do objeto a (oral, anal, vocal, 

escópico) não se situa em uma perspectiva desenvolvimentista 

diacrônica, mas na sincronia de uma estrutura. É por isso que é 

preciso insistir no que Lacan chamou de conexão de objetos a, 

noção frequentemente esquecida quando se fala deles. (PORGE, 

2018) 

 

 

O CADAFALSO NO TEMPO LÓGICO 

 Sobre a temporalidade e espacialidade desse agenciamento entre a voz e o olhar, 

Ludu nos ofereceu uma via possível de avanço quando, em um dos encontros da Oficina 

da Voz, sugeriu a retomada do texto de Lacan (1945/1998), O tempo lógico e a asserção 

de certeza antecipada. 

 Em uma primeira tomada, poderíamos considerar que, em relação ao sofisma dos 

prisioneiros, apresentado e discutido por Lacan nesse texto, se trataria aí de algo da ordem 

de um privilégio do olhar sobre a voz, uma vez que as regras do jogo são justamente de 

que os prisioneiros não podem falar ou se comunicar, podendo se valer apenas do olhar, 

para identificar os discos, pretos ou brancos, e assim tomar a decisão. Os próprios tempos 

lógicos se apresentam a partir da importância do instante de ver. Homologamente, a 

princípio, poderíamos imaginar que se trata aí também de um privilégio dado à dimensão 

temporal, mais do que a espacial ou topológica, por se tratar de um texto sobre o tempo. 

Inclusive, o próprio Lacan o escreve: “a entrada em jogo dos fenômenos aqui em litígio 

como significantes faz prevalecer a estrutura temporal e não espacial, do processo lógico” 

(LACAN, 1945/1998). Seria então o Tempo Lógico e o sofisma dos prisioneiros uma 

elaboração unicamente sobre o tempo e o olhar? 

 Entendemos que não. O que se trata é de buscar discernir de que modo pode aí 

operar a articulação entre as dimensões do tempo e do espaço, tanto quanto do 

agenciamento pela voz e pelo olhar. Porge, em seu “Estádio do Eco”, nos alerta para essa 

tendência presente no campo psicanalítico de uma fixação em torno do tema do olhar, que 

mascara uma recusa em relação a dimensão da voz e da pulsão invocante. 

O privilégio a esses elementos, do tempo e do olhar, tende a ofuscar o que é 

decisivo do funcionamento do sofisma: que o tempo lógico não se reduz apenas aos três 
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tempos lógicos, mas também sua articulação em relação às duas escansões suspensivas, 

capazes de culminar, na asserção antecipada e na decisão de um ato, que Lacan propõe 

como uma via pela qual uma coletividade poderia, junto a alguns outros, tocar algo da 

ordem da verdade, rumo a uma saída possível: “a verdade do sofisma como referência 

temporalizada de si para o outro: a asserção subjetiva antecipatória como forma 

fundamental de uma lógica coletiva” (LACAN, 1945/1998). 

Assim, não basta investigar os diversos momentos e modos pelos quais o sujeito 

é capaz de olhar os discos e interpretar as imagens ali presentes. O que é decisivo desse 

processo, como passagem, é essa possibilidade de um deslocamento, de uma saída, de 

uma mudança de posição, com seus tempos, suas escansões, em que o sujeito avança, se 

volta para trás, e avança novamente, rumo a esse lugar Outro, com a saída da prisão. 

Uma outra via de questionamento, seria de nos interrogarmos o que exatamente 

opera para que, sem se valer da fala, os prisioneiros possam, coletivamente, encontrar 

algo de uma saída que os leva todos para uma outra posição, fora de onde antes estavam 

aprisionados. Será que essa saída, essa mudança de posição, pelo ato que se antecipa a 

uma certeza, pode, de fato, operar apenas pelo olhar? 

É nesse ponto de passagem, de atravessamento, que o sofisma pode operar, 

enquanto elementos que se organizam em torno dessas duas “moções suspensas”, visando 

a uma lógica do ato, capaz de tocar aquilo que, justamente, se furta ao olhar, que não está 

imediatamente disponível à visão: “O que as moções suspensas denunciam não é o que 

os sujeitos veem, mas o que eles descobriram positivamente por aquilo que não veem. A 

razão de elas serem significantes é constituída, não por sua direção, mas por seu tempo 

de parada.” (LACAN, 1945/1998). Ali onde há um invisível, algo os chama. 

A descontinuidade espacial, daquilo que não se vê, instaura a possibilidade dos 

momentos de suspensão, como esse ponto de parada, entre dois lugares, a partir do qual 

o jogo significante pode operar em sua lógica, instaurando as condições de possibilidade 

para o ato: “Em suma, o tempo lógico não é tanto uma lógica do tempo, senão uma lógica 

do ato. Uma lógica do ato determinada, não pelo tempo, mas pelos tempos” (PORGE, 

1998). Os tempos e o espaço, para um deslocamento, que se inicia com o olhar, mas se 

faz pelo chamado desse mais além, invisível, mas ao qual o sujeito dirige seu ato. 
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Sobre a noção de chamado, como essa singular articulação entre o tempo e o 

espaço, Alain Didier-Weill ensina que o chamado é essa força capaz de engendrar a 

origem do movimento do sujeito que se lança em resposta à invocação do Outro. Ao ser 

tocado pelo ponto de ilimitado no desejo do Outro, que opera como abertura, o sujeito se 

percebe invocado, e diz sim a essa mudança de posição, para ser lançado a um novo lugar, 

indo na direção do Outro. Nesse sentido, “[t]ão cedo ele encontre esse ilimitado, eis que 

não pode mais ficar no lugar, porque é preciso se mover para poder habitar este novo 

espaço” (DIDIER-WEILL, 1997, grifos nossos) 

Mas se, por meio do chamado, há essa possibilidade de deslocamento,  entre o 

lugar onde o sujeito antes se encontrava, para se lançar a esse lugar Outro ao qual é 

chamado, é na medida em que temos uma certa montagem, entre tempo e espaço, a partir 

do jogo entre voz e olhar, enquanto objetos pulsionais. Com esses elementos, podemos 

retomar uma primeira reformulação do impasse clínico que pretendemos aqui enfrentar:  

Trata-se de investigar esse enigmático tempo de suspensão e escansão, em que o 

sujeito, após um início de movimento, se vê confrontado com uma escolha, entre seguir 

em frente, ou se voltar para trás, na medida em que se vê situado entre duas forças 

contraditórias: a força do trauma que o puxa de volta para uma posição de repetição e o 

chamado do psicanalista, que abre ao sujeito uma possibilidade de se mover, para assumir 

uma nova posição. É na montagem entre esse tempo, lógico, não cronológico, e entre o 

espaço como topológico, não geométrico, que buscaremos avançar, para daí extrair qual 

o manejo possível ao analista diante desses casos, o que propomos como a sustentação de 

uma ética do chamado. 

Mas como pode operar essa força traumática que chama o sujeito a voltar atrás? 

Aqui encontramos o que seria talvez um ponto cego, que marca as leituras do texto sobre 

o Tempo Lógico e o sofisma dos prisioneiros, tal qual apresentado por Lacan. Acontece 

que o sofisma todo se sustenta na bem frágil premissa que é a de supor a existência não 

apenas de uma possibilidade de reconhecimento intersubjetivo entre os prisioneiros, mas 

também de um interesse comum e compartilhado em querer sair da prisão, esforçando-se 

para, juntos, encontrar o ponto de verdade que os levaria à liberdade. 
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Se Lacan, de modo irônico, critica a ingenuidade de Kant, em torno do dilema 

moral do homem confrontado entre o encontro com a mulher amada e ameaça do 

cadafalso, por supor um sujeito a quem o amor à vida seria uma espécie de valor 

necessário, universal e absoluto, no caso do tempo lógico, podemos considerar que, no 

tocante ao sofisma dos prisioneiros, é Lacan quem se acorrenta ao cadafalso análogo: de 

onde vem essa tal presunção, tomada com tanta naturalidade, de um sujeito universal a 

quem, uma vez oferecida a opção de sair de sua prisão, aceitaria de tão bom grado essa 

possibilidade? Que o sujeito simplesmente envidaria seus esforços e energias para 

encontrar a verdade e a liberdade? Para se desvencilhar daquilo que o cerceia e que o 

mantém paralisado? Quem disse que o prisioneiro quer sair da prisão? 

Não seria a situação política vivida hoje, justamente a de uma constatação em ato 

de que não há garantia nenhuma nesse sentido, de uma dada disposição do sujeito a 

qualquer espécie de lógica coletiva ou mesmo busca por um encontro com a verdade ou 

acesso à liberdade? Mas se sabemos então que há casos em que o sujeito, de algum modo, 

se nega a esse movimento de passagem, de saída, de mudança de posição, como podemos 

abordar isso? 

Tomaremos esse ponto em particular, para avançar nossa questão e buscar sua 

articulação ao tema da ética. Reencontramos, então, nossa questão central: o que pode 

operar quando um sujeito, mesmo tocado por esse primeiro tempo que o chama em 

direção à saída, se vê tomado por uma parada e uma dúvida? O que opera para que, diante 

de um chamado, alguns possam andar e retornar a andar, enquanto outros se retraem e 

voltam atrás? 

O que está em jogo quando escolhemos olhar e voltar para trás? 

  

SOBRE O TRAUMA E O TESTEMUNHO 

Mas, como pode operar, então, essa força traumática que chama o sujeito a voltar 

atrás, a retornar? Stephen Frosh (2019), ao discutir a questão do trauma e do testemunho, 

parte de uma questão norteadora: como é possível escutar e testemunhar algo disso que 

comparece como experiência traumática radical, de dor e sofrimento? 
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Se o traumático comparece como algo que não se consegue colocar em palavras, 

que não se codifica, como algo não simbolizável, que se situa como furo no saber, isso é 

dizer que não se trata de algo que poderá simplesmente ser contado ou relatado pelo 

sujeito traumatizado. Como então poder escutar e testemunhar uma dor que, por sua 

própria característica, não é capaz de se estruturar em palavras? 

Para adentrar esse debate, Frosh nos coloca diante dos desafios e riscos que 

marcam esse encontro entre um sujeito traumatizado e que busca ter seu sofrimento 

reconhecido e um outro capaz de operar como testemunha. A experiência de encontro 

com uma testemunha pode representar para o sujeito traumatizado a possibilidade de 

reconhecimento de sua dor e, talvez, a abertura para uma via de saída do trauma. Porém, 

um eventual fracasso desse encontro, pode representar uma nova experiência traumática, 

com graves efeitos para o sujeito: 

 

Isso sugere que testemunhas que fracassam são particularmente 

responsabilizáveis, pois se ofereceram como promessa ou 

esperança de reconhecimento, mas não estavam de fato presentes 

ou disponíveis. Há também uma questão de Nachträglichkeit: ou 

seja, o trauma original ganha um significado a mais, um excesso 

ou até mesmo uma nova versão, como efeito do fracasso do 

testemunho. (FROSH, 2019) 

 

O sucesso ou fracasso desse encontro estará sujeito à uma delicada dinâmica 

acerca da posição assumida por aquele que se oferece a testemunhar. Isso porque o trauma 

é algo que não é facilmente colocado em palavras, de modo que seu reconhecimento opera 

num jogo sutil, entre o falar e o mostrar, entre ouvir e ver.  

Veena Das, ao relatar a experiência de testemunho com uma jovem mulher vítima 

de grave situação de violência, no contexto da Índia, no período pós-independência 

afirma: “Desse modo, as barreiras que ela havia criado entre dizer e mostrar não podiam 

facilmente ser cruzadas por descuidados convites para conversa tais como: ‘me diga o 

que aconteceu’. (DAS, 2007, p. 92). 

 Se essa dor traumática comparece como silenciamento que impede sua tradução 

em palavras, como, então, articular um processo pelo qual essa tentativa, entre o mostrar 

e o falar, poderá alcançar sua condição de inscrição simbólica e reconhecimento?  
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Será necessário navegar essa desafiadora situação, que Jessica Benjamin (2004) 

foi capaz de condensar como “só um pode sobreviver”: no encontro com o horror do 

trauma e do sofrimento do outro, há o risco de incidência de poderosos processos de 

identificação, que atuam como disparadores para dinâmicas de disputa ou de imposição, 

em que o processo de reconhecimento do sofrimento se vê interditado2. 

Assim, a possibilidade de poder operar uma tal posição de testemunho envolverá 

tanto uma postura ativa, com capacidade de olhar para esse horror traumático e se manter 

com o Outro, marcando tempo e o espaço em que algo poderá emergir, tanto quanto uma 

escuta dotada de uma presença sensível, que não cede ao impulso de falar rápido demais 

ou de impor uma interpretação, sendo capaz de sustentar um silêncio ativo, como tempo 

para que a fala possa advir. Frosh nos indica o caminho a partir da seguinte montagem do 

problema: 

 

Isso envolve uma delicadeza na escuta em que o desafio é de 

balancear entre um excesso de envolvimento com aquele que fala 

e um movimento de fuga, que recusa a olhar. Enquanto que o 

primeiro é potencialmente uma forma de colonização em que o 

ouvinte imediatamente diz, ‘eu sei como você se sente... também 

já passei por isso’, bloqueando a possibilidade de entender a 

singularidade do relato, o segundo é uma evitação mais direta 

(‘isso é muito difícil de ser escutado’). (FROSH, 2019) 

 

         Assim, trata-se de poder navegar esse estreito caminho entre um olhar demais que 

poderia comparecer como invasivo, reproduzindo a opressão e a violência, e um olhar de 

menos, em que a indiferença e a recusa comparecem como mecanismo, reativando a 

vivência de abandono. 

Assim, um ato de virar o rosto para não olhar ou de tapar os ouvidos para não 

escutar essa dor, pode operar como uma nova violência: “a recusa ou negação em 

testemunhar pode ter um efeito re-traumatizante” (BENJAMIN, 2004). Pode-se entender 

como uma tal situação de fracasso pode trazer efeitos devastadores para o sujeito, seja 

                                                
2  O exemplo aqui seria o recente caso em que, diante do movimento black lives matter, vimos a resposta de alguns 

com algo da ordem de um all lives matter. O sujeito que poderia operar como testemunha, se vê capturado por aquela 

identificação e compelido a querer ele mesmo impor, trazer à tona, ou legitimar, sua própria dor. 



AKIMOTO JR., Cláudio K. (2021). Por uma ética do chamado. Comunicação Oral, na Jornada de 
Abertura, Seminário VII, realizada em 19/02/21. Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em 

Psicanálise. São Paulo, 2021. 

 

 

 

com uma desistência do tratamento ou busca por ajuda, seja com uma recaída dos 

sintomas. 

Se essa situação pode operar na clínica, nos casos em que o psicanalista falha em 

reconhecer o horror traumático da violência ali presentes, incorrendo em um agravamento 

do quadro, com efeitos iatrogênicos para o analisante, temos uma condição de ainda maior 

complexidade e gravidade quando, ao fracasso do testemunho, por parte do psicanalista, 

se sobrepõem também situações de fracasso dos dispositivos de reconhecimento social e 

coletivo. Em situações de grave violência histórica e de transmissão intergeracional do 

trauma, com estruturas de violência sustentadas e reproduzidas historicamente, como a 

lógica racista, patriarcal, e colonizatória, ganha ainda maior sensibilidade o processo de 

buscar testemunhar e reconhecer algo da ordem desse sofrimento traumático. 

Mas se algo desse testemunho pode operar, se um primeiro momento de olhar e 

de reconhecimento do horror traumático é capaz de se estabelecer na transferência, isso 

será capaz de abrir, ao menos, um primeiro movimento por parte do sujeito, para início 

de saída da posição traumática. Porém, esse primeiro movimento é apenas o início desse 

delicado processo. E, como vimos, sempre sujeito a essa força que, de modo traumático, 

é capaz inclusive de sugar o sujeito, puxando-o de volta para o lugar de dor. 

 

VOLTAR-SE PARA TRÁS 

Para ilustrar esse paradoxo, de um primeiro movimento de saída, seguido de um 

retrocesso, de um puxão para trás, Frosh resgata, então, o conto bíblico da esposa de Ló, 

para discutir o que chama de “virar para trás” (turning back), do sujeito que, após iniciar 

seu movimento, no sentido de uma saída do trauma, podendo se lançar rumo a uma nova 

posição, decide se voltar para trás, sendo então sugado de volta ao ponto que o 

aprisionava. 

Hoffman (2005) aborda o tema do trauma e indica como podem ocorrer casos em 

que o sofrimento é tão forte que se impõe de modo massivo sobre o sujeito, não apenas 

se fazendo absorver, mas também comparecendo como um imperativo de lealdade: “A 

presença do sofrimento é forte o bastante para que tenha que ser absorvido; e não apenas 

isso, mas há também um imperativo de permanecer leal a isso.” (HOFFMAN, 2005) 



AKIMOTO JR., Cláudio K. (2021). Por uma ética do chamado. Comunicação Oral, na Jornada de 
Abertura, Seminário VII, realizada em 19/02/21. Biblioteca Virtual do Instituto Vox de Pesquisa em 

Psicanálise. São Paulo, 2021. 

 

 

 

Essa imperativo de lealdade é lido por Frosh como a transmissão de uma dor que, 

não apenas deve ser sentida e vivida, mas como um “espaço que se deve ocupar” 

(FROSH, 2019), um lugar que se deve habitar, a fixação do sujeito a uma determinada 

posição em relação a isso que foi percebido como traumático.   

Hofmann vai além para indicar, também, como tal injunção de lealdade a esse 

sofrimento pode comparecer para o sujeito como marca de um silenciamento: “como se 

seu próprio sofrimento, sua dor, fossem mínimos, irrisórios, insignificantes em relação ao 

peso desse sofrimento.” (HOFFMAN, 2005). O que Hoffman busca destacar é esse laço 

de lealdade e fidelidade, do sujeito que sofre, em relação à dor e sofrimento daqueles que 

o cercam (pais, mães, familiares, colegas). Em situações em que a violência é a regra, o 

sujeito se vê diante dessa impossível decisão, sujeito a diminuir sua própria dor, na busca 

de uma via para tentar fazer reconhecer a dor daqueles que o cercam. 

Nesse sentido, Frosh (2019) se pergunta: “Seria o trauma algo capaz de gerar 

silenciamento?”. Esse parece ser um dos principais efeitos dessa incidência traumática: 

“A fixação ao instante traumático promove uma resposta subjetiva bem específica, a 

saber: o silenciamento, a mordaça da palavra.” (ROSA, 2009, et al). Esse silenciamento 

pode ser entendido como um fracasso ou uma perda da capacidade do sujeito para chamar 

e invocar o outro, ou seja, uma perda da voz em sua condição invocante: 

Na experiência de desamparo ligada à ausência da mãe, a criança 

guarda a possibilidade de recorrer ao grito, pelo qual ela pode 

chamar por “socorro”, enquanto que na experiência do trauma 

freudiano, onde o infans encontra um furo na mãe, ele é reduzido 

a este silêncio absoluto que o subtrai a qualquer apelo possível, 

pois não existe mais para ele um Outro que seja bastante confiável 

para ser chamado. (DIDIER-WEILL, 1997) 

 

O imperativo traumático seria, então, algo que é capaz de se impor tanto como 

condição de silenciamento sobre o sujeito, quanto como uma condição de fixidez, de 

imobilidade, de paralisia, com a perda da possibilidade de se valer da voz e do significante 

para encontrar o chamado capaz de trazer o Outro e de conduzi-lo a uma mudança de 

posição e de saída do trauma. 
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Podemos sentir aqui a ressonância do que Alain Didier-Weill foi capaz de situar 

em torno do Super-eu arcaico. Se Alain situa esse Super-eu como o imperativo de “nem 

uma palavra!”, como força que silencia radicalmente o sujeito, com Frosh, podemos 

entender que outro nome para esse Super-eu arcaico é: “Fique aqui comigo!”, uma força 

que suga o sujeito, que o fixa a uma determinada posição.  

A articulação fica clara se entendemos que o mandamento “nem uma palavra!”, 

não vale apenas para o sujeito, impedido de falar, mas também para o próprio Super-eu. 

Esse primeiro Super-eu é justamente isso: a pura força de um mandamento sem conteúdo, 

um contínuo sem significante e sem significado, em que está abolida a dimensão da 

palavra, resultando em uma inversão pela qual o olhar passa a comandar a voz: 

 

O olhar que surge de um tal furo (...) é um olhar maléfico que o 

gênio grego isolou como o olhar da Medusa. Este mito nos diz 

que, sob este olhar, o corpo perde seu estatuto de vivo, 

caracterizado por sua mobilidade, para ser transformado em 

estátua de pedra. Esta petrificação mortal é a operação traumática 

que se produz cada vez que a parte maldita do homem, cessando 

de estar ligada ao significante inconsciente. (...) “o mal revelado 

pelo trauma não é um mal cujo real inaudito se deixaria ouvir, 

mas um mal medúsico ligado ao que se vê. O trauma não leva ao 

mal entendido (mal ouvido) mas a um mal visto: a um mau-

olhado. (DIDIER-WEILL, 1997) 

 

Contudo, Frosh destaca a importância de que essa montagem possa também ser 

considerada desde outro prisma, especialmente em casos em que essa dor e sofrimento 

comparecem como articulados a algo da ordem de um trauma intergeracional, ou, ainda, 

em outros contextos de trauma coletivo ou compartilhado. A idéia aqui é de que possamos 

reconhecer o tipo de vínculo que se faz por meio dessa identificação massiva entre sujeito 

e o Outro, que leva a uma fixação da posição. Aí pode estar em jogo algo da ordem de 

uma força que convoca o sujeito para se conectar, um pedido de ajuda, por vezes 

silencioso, sem palavras, mas que, de algum modo, ecoa: 

 

Identificação pode ser um modo de se conectar com outra pessoa 

que não consegue necessariamente falar de seu próprio 

sofrimento, mas que, não obstante, chama/convoca o outro 
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testemunhante para que responda ao eco daquele sofrimento. 

(FROSH, 2019) 

 

O argumento é de que, sob condições de terrível sofrimento, podem ocorrer 

situações em que essa identificação massiva pelo olhar pode operar de modo infrutífero 

ou mesmo sacrificial, em que o sujeito é capaz de colocar em risco sua própria existência, 

para poder estar ligado a essa dor. Mas, ainda assim, tal montagem é também uma posição 

profundamente ética. Ela envolve não virar as costas para a dor; ou, mais ativamente, 

poder se virar para o outro, olhar para o sofrimento e ficar com (HARAWAY, 2016) 

aquele que sofre, mesmo que ao custo de perda de sua própria possibilidade de saída ou 

escape da situação de violência na qual ambos estão capturados. 

Em outro argumento que interessa a nosso debate, Frosh destaca como essa 

identificação pode comparecer de modo ainda mais grave quando o sujeito, após iniciar 

um primeiro movimento de distanciamento em relação a essa posição inicial, é chamado 

a novamente se voltar e olhar para trás: 

Retornar, porém, pode trazer exigências ainda mais graves à 

testemunha, pois sugere que a pessoa pudesse já ter dado início a 

um processo de seguir em frente, avançado e até mesmo 

escapado, mas ativamente escolhe por responder ao chamado para 

voltar. (FROSH, 2019) 

 

         Veena Das (2006), em seu livro Vida e Palavras: a Violência e sua Descida ao 

Ordinário, toma o conceito de voz para discutir o tema da violência e do trauma. A autora 

indica como esse movimento de entrar em contato com o sofrimento do outro, pode 

comparecer como a resposta a um chamado que traz o sujeito, fazendo-o voltar atrás, 

retroceder no caminho em relação ao qual antes havia avançado, voltando ao local de 

sofrimento do qual havia se distanciado: 

 

Essa imagem de voltar atrás evoca não tanto a idéia de um 

retorno, mas um se voltar para trás, para voltar a habitar o mesmo 

espaço, agora marcado como o espaço de destruição, no qual 

ambos devem viver de novo. (DAS, 2006) 

 

         Importante notar aqui a distinção entre retornar e voltar atrás. Voltar para trás 

entendido como movimento de retroceder, refaz os mesmos passos, volta pelo mesmo 
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caminho antes avançado, para voltar a compartilhar o mesmo espaço de destruição e 

horror traumático. Mas, haveria aí, então, algo de ético, nesse movimento do sujeito em 

olhar para trás e retroceder, para manter essa espécie de lealdade ao sofrimento seu, mas 

também do outro? 

  

A ESPOSA DE LÓ 

Para avançar essa hipótese e discutir esse movimento de “se voltar para trás”, 

Frosh resgata a história bíblica de Sodoma e Gomorra e, mais especificamente, da esposa 

de Ló. 

A história da esposa de Ló, na verdade, se resume a apenas um único verso na 

Bíblia, em Genesis. Após a decisão de Deus de destruir Sodoma, Ló é aconselhado por 

anjos a deixar a cidade, e levar sua família, para escaparem da fúria de Deus. Duas filhas 

de Ló são casadas com homens da cidade e Ló tenta alertá-las da iminente destruição. 

Porém, os maridos se recusam a ouvir o que Ló tem a dizer e decidem permanecer na 

cidade, proibindo também que suas esposas partam. Assim, Ló e sua esposa se veem 

obrigados a deixar essas filhas para trás e partem, junto de outras duas filhas. Os anjos 

haviam também feito a Ló e sua família um outro aviso: “Escapa-te por tua vida; não 

olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina; escapa lá para o monte, para que 

não pereças” (Genesis 19:17). O aviso era claro, deveriam deixar a cidade, sem jamais 

olhar para trás, e apenas assim encontrariam a salvação. 

         Contudo, no caminho de saída da cidade, a esposa de Ló cede e olha para trás e, 

ao olhar, é transformada em uma estátua de sal: “E a mulher de Ló olhou para trás e ficou 

convertida numa estátua de sal” (Genesis 19:26). 

Mas, o que não se esclarece facilmente nessa história é: por que ela olhou para 

trás? O que a levou a desobedecer ao comando de Deus e se arriscar desse modo, para 

voltar seu olhar para uma cena de horror e destruição? Que tipo de força atraiu seu olhar? 

Frosh propõe uma resposta: 

 

Minha sugestão é de que a história possa ser lida sob uma 

perspectiva moderna, (...) a fim de examinar a possibilidade de 
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que ‘se virar para trás’ possa ser uma resposta ética ao chamado 

sem palavras desse outro que ela ama (Frosh, 2019, grifos nossos) 

 

Importante notar que o texto bíblico não chega a falar em uma ação ativa de Deus, 

que teria decidido castigar e transformar a esposa de Ló em sal. O que temos no texto é 

que ela se tornou, “ficou convertida”, became, ou seja, seu próprio ato de se virar para 

trás e olhar, a transforma em sal e a petrifica. Não como um castigo de Deus, mas como 

um efeito de sua escolha. Assim, a punição não teria tanto a ver com a desobediência a 

um comando direto, mas sim com esse ato de voltar a olhar para aquilo do qual havia 

começado a se separar. 

         Rebecca Goldstein é quem retoma esse ponto, para tentar uma nova leitura do 

mito da esposa de Ló, fazendo-se a seguinte questão: de onde vem essa compulsão, que 

nos leva a tentar olhar o que não pode ser olhado? A partir de suas próprias lembranças 

de infância, resgata uma fala de seu pai sobre os motivos da esposa de Ló ao se virar para 

trás: “a esposa de Ló teve pena de suas duas filhas mais velhas que foram deixadas para 

trás com seus maridos. Ela se virou para ver se as filhas a estavam seguindo e ela viu a 

Presença e se tornou sal”.  

         Como indica Goldenstein, esse tipo de mobilização afetiva, pelo amor entre mãe 

e filha, é o que teria operado uma espécie de compulsão a olhar para trás, constituindo 

um caso exemplar de algo sustentado “por um fundamento afetivo e emocional e que 

pode ser entendido como uma posição ética contra a crueldade divina” (FROSH, 2019). 

Uma posição ética de resistência contra a violência da exigência de que suas filhas fossem 

abandonadas à mercê da fúria divina. 

         Desse ponto, Goldstein pode afirmar, então, que, a escolha da esposa de Ló, na 

verdade a levou ao destino de ficar eternamente unida com aqueles que teriam ficado para 

trás: 

  

Ela olhou para trás, para ver se suas duas filhas primogênitas a 

seguiam, e ela constatou que não estavam e viu o que tinham se 

tornado. Em um tal momento de dor e sofrimento, só há para a 

pessoa um desejo: de ir atrás das filhas perdidas, de experienciar 

o que elas experienciaram, se tornar uma com elas, em todos 

aspectos de seu sofrimento. O desejo de ser apenas um com elas. 
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E é por esse desejo que ela se torna um pilar de sal. 

(GOLDSTEIN, 1992) 

 

         A partir dessa leitura, temos esse ato de se virar para trás, como um movimento 

que pode então estar orientado por esse amor maternal, uma via de testemunho do 

sofrimento, pelo amor, mas que, também apresenta o risco de uma cristalização, uma 

petrificação, pelo processo de identificação massiva que comparece pelo trauma, em que 

se tenta aliviar a dor, compartilhando-a. Ainda que saibamos de todos os riscos e 

sofrimentos envolvidos nesse processo, não há aí algo de uma posição ética? 

         Essa é a questão que Frosh nos coloca. Mas se estamos pensando o tema da ética, 

qual seria o manejo clínico possível a uma tal situação? Como entender isso que faz com 

que alguém se vire para trás? 

  

A VOZ DA DESTRUIÇÃO 

Uma via possível de avanço podemos encontrar no poema que abre este texto. 

Anna Akhmatova, no início de seu poema, indica que, no caminho para deixar a cidade 

de Sodoma, a esposa de Ló era assediada por uma voz. Assim, ela caminhava “enquanto 

uma voz incansável continuava a assediar essa mulher: ‘não é tarde demais, você ainda 

pode voltar atrás’ ”. Teríamos aí, então, a presença de força, que, como uma voz 

silenciosa, no mais íntimo do sujeito, o tenta, o provoca, o compele a voltar atrás. Que o 

intima a desistir, em vez de insistir. Como entender essa passagem? 

O poema de Anna Akhmatova nos indica os efeitos dessa “voz incansável” que 

continuava a assediar a esposa de Ló. Podemos aproximar essa voz dos efeitos do Super-

Eu sobre o sujeito. Com Didier-Weill, temos uma primeira diferenciação que nos auxilia: 

 

É-nos necessário, neste ponto, estabelecer com precisão qual a 

diferença entre a clínica da sideração, que remete para a 

ascendência do significante, e a da compulsão à repetição 

remetendo, ela, à ascendência do real traumático do qual se 

apoderou o olhar superegóico (DIDIER-WEILL, 1997). 

 

Se, por um lado, temos a dimensão desse chamado simbólico, que se faz pelo 

significante, em sua função de abertura e descontinuidade, de outro, temos a presença 
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contínua desse olhar superegóico (o olhar da medusa, VIVÈS, 2018), que comparece 

como marca desse real traumático. 

Pelo que vimos até agora, podemos extrair que parece haver uma diferença entre 

duas espécies de forças. Por um lado, a força do chamado, como aquilo que, pelo 

significante, é capaz de abrir o caminho e invocar o sujeito para que se desloque no 

espaço, buscando esse ato que o direciona a uma nova posição. De outro, a força desse 

trauma silencioso, da experiência de dor e sofrimento, capaz de capturar o olhar do 

sujeito, paralisando-o, e fazendo-o retroceder, se retrair, voltar atrás, para continuar a 

ocupar esse lugar traumático. 

A força do olhar superegóico sobre o movimento do sujeito é aquela de uma força, 

que puxa o sujeito, tragando-o de volta, puxando-o para baixo e ali fixando-o. Esse olhar 

vociferante, que comparece como voz áfona, está mais próximo do buraco do abismo que 

suga o sujeito para as profundezas, diante do qual o sujeito fica reduzido a uma condição 

de dejeto, que cai, sob a força da lei da gravidade, que reduz o corpo a um silêncio 

absoluto. É essa a potência traumática do grito, que engole o sujeito e o traz para ocupar 

o mesmo lugar: “fique comigo aqui!”. Isso é dizer também que, ainda que por um viés 

traumático, opera aqui algo da ordem de um encontro com o Outro, manutenção de um 

vínculo e de uma continuidade. Ainda que pela dor, é possível manter uma relação com 

o Outro. O encontro com a garantia de um saber absoluto e sem furos, alheio a qualquer 

marca que poderia advir pela luz e pelo significante. 

Já no chamado ou invocação simbólica, diversamente, o sujeito é chamado, 

convidado a advir a esse lugar Outro, de uma nova posição, em que será sustentado não 

mais pelo encontro radical com o Outro, que lhe oferece uma garantia, mas pelo encontro 

com essa ausência do Outro, e pela própria possibilidade criativa da palavra. Lançando-

se, saltando, em direção a um espaço imaterial e a um tempo imemorial. Se o sujeito pode 

seguir em frente, em direção a esse chamado, isso se deve, não a um movimento que lhe 

confere uma garantia de encontro com o Outro, mas sim porque, valendo-se do apoio na 

palavra, poderá encontrar o tempo de um ato, para se lançar a esse novo lugar, mesmo 

que não haja aí a certeza acerca do que o espera do lado de fora. Mais do que isso, ao 
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responder a esse chamado, o sujeito pode ele mesmo assumir sua posição invocante, 

sabendo que, ali onde o Outro não está, é possível invocá-lo.  

 

ENTRE A ÉTICA DO OLHAR E A ÉTICA DO CHAMADO 

O primeiro ponto a se reconhecer nesses casos, é de que, se algo dessa intervenção 

foi capaz de tocar o sujeito, produzindo efeitos, temos aí já a prova em ato de que algum 

deslocamento mínimo já havia sido dado pelo sujeito, não mais totalmente capturado, 

subjugado, pelo Super-eu arcaico. Ali onde antes havia apenas uma posição fixada, agora, 

amparado pelo tempo da transferência, abre-se uma via, uma escansão, situando sua 

posição em relação a um lugar Outro, sendo possível ao sujeito começar a avançar, à 

medida em que endereçar ao analista sua fala, e situa ao menos as coordenadas desse 

lugar-Outro, na condição de ponto de endereçamento, e ensaiando a possibilidade de um 

deslocamento. 

Esse primeiro movimento já é, em si, um primeiro descolamento temporal, na 

medida em que o sujeito se vale da fala, em um circuito, rompendo com o pacto de 

silêncio que antes vigorava, mas também uma mudança espacial, uma vez que o circuito 

de endereçamento estrutura também uma abertura entre posições e lugares diversos. 

O segundo ponto é notar que, nos efeitos da presença e das intervenções 

sustentadas pelo analista, podemos supor que opera algo como um chamado. Isso é dizer 

de algo que não produz seus efeitos na medida em que se impõe ou se força sobre o sujeito 

(caso em que estaríamos diante de um mero exercício de poder por parte do analista, 

tomando o analisante como objeto, e reproduzindo a lógica de dominação super-egóica), 

mas sim na medida em que essa posição de escuta sensível é capaz de oferecer ao 

analisante uma abertura para uma escolha, uma oportunidade e, consequentemente, uma 

decisão. 

 

UMA DECISÃO SOBRE O DIZER 

Assim, de nosso lado, é preciso estar advertido que não é sem risco que, no curso 

de uma análise, se faz um chamado. Estar advertidos de que não há garantia de que um 

chamado será respondido, ainda que possa produzir efeitos. O que o analista é capaz de 
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operar é de fazer abrir uma escolha, uma possibilidade de decisão. Mas jamais decidir 

para o sujeito. O chamado assim como a liberdade não são da ordem de uma imposição 

sobre o sujeito, o que faria apenas renovar a injunção super-egóica que ali opera. 

Isso porque na clínica dos casos que aqui abordamos, isso envolve um delicado 

cálculo acerca do tempo da interpretação, não apenas pela temporalidade que permite que 

uma interpretação possa ressoar, mas também pelo momento do tratamento em que se faz 

o lance, em que se faz esse chamado. O chamado como uma aposta que abre para o sujeito 

a chance de uma escolha. O que não é pouca coisa! 

A questão da decisão é o elemento que podemos aqui destacar para entender o 

caráter crítico dessa espécie de impasse clínico. O poema que abre este texto destaca 

justamente o caráter de escolha presente no “olhar para trás” da esposa de Ló: 

 

Who will grieve for this woman? 

Does she not seem too insignificant for our concern? 

Yet in my heart I never will deny her, 

who suffered death because she chose to turn. 

Assim, se configura para o sujeito esse ponto decisivo de passagem do 

silenciamento para a invocação, que, em contextos de trauma, é um movimento que 

implicaria radicalmente se ver distanciado, separado, desse Outro, que até então, bem ou 

mal, comparecia como uma possibilidade de vínculo, fidelidade e testemunho a uma dor 

que a ele se mostrava, sob a força de opressão do mau-olhado. 

A escolha em responder ao chamado configura, então, para o sujeito uma dupla 

operação: por um lado, o ato de tomar a voz, rompendo o pacto de silenciamento e 

podendo voltar a chamar. Por outro lado, o ato de desviar o olhar, sair do vínculo absoluto 

com esse olhar vociferante, e seguir em frente, olhando para o novo lugar, no qual irá se 

lançar. Essa dupla incidência dá notícia da complexidade do que está envolvido nesse ato. 

Uma mudança temporal e espacial. 

E nos dá pistas de como o Super-eu pode aí agir, sobre esse ponto de decisão do 

sujeito para, novamente, levar o sujeito a decair. Alain nos indica esse percurso de subida 

e queda, em que se impõe sobre o sujeito um se voltar para trás e um retrocesso: 
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Assim observamos esses dois movimentos atuando: num primeiro 

movimento, ele se afasta do supereu arcaico (“Nem uma 

palavra”), para poder dizer seu desejo, mas, num segundo tempo, 

ele cai, sob o ascendente desse segundo super-eu, que é a censura, 

e não pode agir de outra maneira a não ser se retraindo. No 

momento dessa retração, ele compreende que não se pode servir 

dois mestres ao mesmo tempo. Obedecendo ao mandamento que 

diz: ‘não insista!’, ele renuncia ao mandamento simbólico de 

devir e se presta ao que o injuria: ‘não há futuro para o seu desejo. 

(DIDIER-WEILL, 1997, grifos nossos) 

 

Ali, nesse segundo momento, em que, após responder ao “torne-se” do chamado, 

que veio pela interpretação do analista, diante dessa decisão de seguir em frente, voltar a 

se lançar a esse novo lugar, em que poderá invocar o outro, o sujeito pode escolher por 

decair e, em vez de seguir em frente, ele volta atrás, ele se “re-trai” e cai, de volta ao 

lugar em o Super-eu o exige. 

Retrair aqui busca indicar tanto o ato corporal de retraimento, de contração, que 

paralisa o sujeito, quanto também o ato de se re-trair, voltar atrás, em que o sujeito, após 

dizer uma palavra, se trai, volta atrás, retira de jogo o que foi dito, retira sua aposta, desfaz 

o pacto com o significante. 

Nessa montagem, podemos melhor situar o potencial devastador desse movimento 

de queda, e como, muitas vezes, podem levar a consequências extremas, como 

interrupção do tratamento, acting-outs e passagens ao ato. 

Se é verdade que há, nesse ponto, para o sujeito uma escolha, é verdade também 

que, ao se retrair e consentir em sua queda, temos uma passagem em que o movimento 

da escolha do sujeito e a força de dominação do Super-Eu, nesse instante, passam a operar 

numa mesma direção. Somam- se. Não apenas o Super-Eu o puxa. Mas também o sujeito 

retrocede, escolhe se fazer cair, rumo a sua condição de objeto. Entrega seu peso à força 

da gravidade. Esse duplo empuxo pode ajudar a situar o grau de rápida devastação que 

pode comparecer após um desses momentos na análise, capaz de reduzir o sujeito a esse 

corpo que cai ou que se cristaliza, transformado em pedra. 

Mas, se acompanhamos o que Frosh nos apresenta, a partir do conto da esposa de 

Ló, precisamos reconhecer que, para além da leitura metapsicológica dos elementos em 
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jogo nessa operação, precisamos estar atentos para entender que, por vezes, diante de 

situações de extrema violência, de abusos, de destruição e sofrimento traumático, há para 

o sujeito uma ética, em olhar para trás e escolher permanecer com aqueles que sofrem. 

O argumento aqui é de uma reciprocidade entre ética e decisão. Como pode o 

sujeito decidir avançar, ir em frente, quando a situação lhe mostra que é ele talvez o único 

a ainda testemunhar a violência e destruição que ali ocorreram? Se a esposa de Ló olha 

para trás para reencontrar suas filhas, por amor, é também por seu olhar que essa violência 

desmedida não passa sem consequências. Transformada em pedra, está, sim, reunida com 

suas filhas, mas está também como a marca de um testemunho do poder destrutivo e cruel 

do trauma. E assim, com seu corpo, é capaz de fazer do trauma, senão memória, ao menos, 

monumento. 

Há uma ética na escolha em olhar para esse sofrimento. E essa ética do olhar se 

faz tão mais potente, em contextos em que fracassam, na dimensão social e política, os 

mecanismos simbólicos de reconhecimento. Nesse sentido, para além de insistirmos em 

nos perguntar por que a esposa de Ló olhou, por que uma mãe faz o que faz, talvez a 

questão ética a se colocar seja: por que só ela olhou? Por que seu marido, suas outras 

filhas, avançam sem olhar? O que se passa, quando escolhemos desviar nosso olhar diante 

de situações de precariedade, dor e sofrimento?  

Nessa esteira, podemos entender que, do lado do analista, é preciso estar advertido 

dessa espécie de ética do olhar, especialmente quando, diante de casos em que uma 

situação de violência e precariedade, marcada pelo fracasso de mecanismos sociais de 

reconhecimento do trauma e do sofrimento, se colocam como elementos de um caso. 

Primeiro, para considerar que, se há o risco de uma grave queda do sujeito nesses 

casos, quando escolhe se retrair, é de se destacar que tal queda poderá ser ainda mais 

grave, a depender da posição do analista diante dessa cena. Do mesmo modo que 

expusemos uma confluência de direção, entre o imperativo super-egóico e a escolha do 

sujeito em decair, algo da mesma lógica opera quando, ao fracasso dos mecanismos de 

reconhecimento social, se sobrepõe um analista que fracassa em dar reconhecimento, em 

testemunhar, em olhar, estar junto e escutar, a situação de desamparo, abandono e 

violência ali em jogo.  
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E, ainda que o sujeito escolha permanecer com essa dor, que o trabalho de análise 

possa ser a via pela qual, pelo reconhecimento, esse movimento de permanência possa 

ser legitimado e alcançar uma via de sustentação, não como fraqueza ou como patologia, 

mas como a marcação de uma posição, de uma escolha ética, inscrevendo no corpo o 

traço de dores e traumas que, para muitos, seria melhor fazer sumir ou esquecer. 

O reconhecimento de uma tal ética, bem como a insistência para produção de 

condições em que isso possa se fazer ver e escutar, se coloca como tarefa decisiva, no 

horizonte clínico e político, para o psicanalista hoje. 
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