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1 Na nota de rodapé acrescentada em 1925 
na Interpretação dos Sonhos, Freud faz uma 
observação que sustenta nossa proposta 
em diferenciar sexual de sexualidade: “As 
coisas mudam se usarmos o termo “sexual” 
no sentido, hoje corriqueiro na psicanálise, 
de “Eros””. (Conf. FREUD, 1900a, 185). 

 
Gostaria, inicialmente, de agradecer ao colega Facundo Blestcher, e ao 
Conselho de Administração da Federação Latino-Americana de Asso- 
ciações de Psicoterapia Psicanalítica e Psicanálise, pelo convite para pre- 
ferir uma palestra no XI Congresso Latino-americano, a “A sexualidade 
revisitada. Novos cenários da teoria, da clínica e da era atual”. Agradeço, 
igualmente, à colega Denise Martinez Souza do CEPdePA, pela indicação 
do meu nome. É uma honra estar aqui com vocês, embora lamente que 
seja virtual, pois me priva de rever Buenos Aires, cidade que tanto gosto. 
A primeira coisa que me ocorreu a partir do tema do congresso - A sexua- 
lidade revisitada. Novos cenários da teoria, da clínica e da era atual - foi o 
que significaria “revisitar” a sexualidade? Estaríamos, de fato, revisitando 
a sexualidade, ou procurando refletir sobre as expressões da sexualida- 
de, algumas talvez novas, que o cenário pandêmico nos obrigou a criar? 
O primeiro ponto a chamar a atenção é que ao título inicial proposto para 
a minha palestra, tal como está no folder do XI Congresso - A sexualidade 
em tempos de pandemia - acrescentei a palavra sexual. O título passou 
a ser: O sexual e a sexualidade em tempos de pandemia. 

 
O sexual e a sexualidade 

 
Parece-me necessário, para balizar a minha exposição, começar por 
uma discussão sobre o sexual e a sexualidade. A justificativa para esta 
digressão ficará clara quando as expressões do sexual em tempos de 
pandemia forem discutidas. 
Como sabemos, o sexual é o tema central do famoso Drei Abhandlungen 
zur Sexualtheorie traduzido por Três ensaios sobre a teoria da sexualidade 
(Freud, 1905). Trata-se, de fato, de uma teoria sobre o sexual (zur Sexual- 
theorie), e não sobre a teoria da sexualidade (Geschlechtertheorie). Acredi- 
tamos que traduzir Sexualtheorie por “teoria da sexualidade” se afasta 
da ideia freudiana de uma “teoria (sobre o) sexual” (Sexualtheorie), que 
demarca os caminhos do sexual, responsáveis pelas dinâmicas pulsio- 
nais constitutivas de subjetividades. 
O sexual1, um dos pilares das posições freudianas, atravessa todo o se- 
gundo dos Três Ensaios. Ali, Freud discorre sobre as vicissitudes do se- 
xual infantil em sua busca incessante, amoral e anárquica de prazer; ele 
é polimorfo e perverso, sendo o próprio recalcado que se faz conhecer 
nas fantasias, nos sonhos, nos devaneios, nos atos falhos, e nos sur- 
preende no estranho (Das Unheimlich). 
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Além disso, toda satisfação do sexual é tributária da fantasia (exceto pe- 
ríodo auto-erótico), e as práticas sexuais, inclusive em tempos de pan- 
demia, são sustentadas pela fantasia e variam segundo os processos de 
subjetivação avesso às rédeas do biológico. Todo este processo traz a 
marca de uma das mais importantes descobertas freudianas, talvez a 
mais revolucionária: o inconsciente, que além de atemporal, não tem 
índice de realidade. A “verdade do sujeito” é sua realidade psíquica, com 
seus desejos, defesas e outras representações que a transferência atua- 
liza (CECCARELLI, 2019). Mas, Freud vai ainda mais longe ao reabrir a se- 
gunda ferida narcísica quando nos lembra que somos animais de horda 
e carregamos uma herança filogenética2; que nos agrupamos em torno 
de um objeto que nos dá a ilusão de sermos amparados: um líder, uma 
pessoa, uma causa, uma teoria... 
As relações entre o sexual (Eros) e o pulsional parecem se estabelecer 
no Segundo Ensaio, quando, ao falar sobre a origem da satisfação sexual, 
Freud relaciona o sexual com a fonte pulsional: 
A atividade sexual apóia-se, primeiramente, numa das funções que ser- 
vem à preservação da vida, e só depois torna-se independente delas. (...) 
A necessidade de repetir a satisfação sexual dissocia-se então da neces- 
sidade de absorção de alimento” (FREUD, 1905, 186). (O grifo é nosso). 

 
Ou seja, quando o objeto de preservação da vida é abandonado, a fonte 
pulsional ganha autonomia em relação à alimentação. E Freud continua: 
qualquer outro ponto da pele ou da mucosa pode tomar a seu encargo 
as funções de uma zona erógena, devendo, portanto, ter certa aptidão 
para isso. (...) Assim, a qualidade do estímulo, mais do que a nature- 
za das partes do corpo, é que tem a ver com a produção da sensação 
prazerosa. (FREUD, 1905. 188). 

 
Isso significa que embora a força irreprimível do impulso3 (Trieb), seu 
quantum de energia (Drang) seja tão forte quanto a do impulso natural 
(Naturtrieb), o objeto que o satisfaz não tem qualquer a priori biológico, e 
muito menos relações com o impulso (Trieb): a única exigência é que ele 
se preste à satisfação, mantendo o nível de tensão – princípio do prazer 
– o mais baixo possível. O impulso condensa o biológico e o psíquico: 

 

2 A obra de Freud é marcada pelo 
pensamento de Darwin, sobretudo no 
que diz respeito à participação da herança 
filogenética, pouco lembrada atualmente, 
na constituição do psiquismo (Conf.: FREUD, 
1978; RITVO, 1992). 
3 Optamos por manter a tradução de 
Trieb por impulso por parecer-nos mais 
adequada, como sugere Renato Zwick 
tradutor de O mal-estar na cultura (conf.: 
ZWICK, 2015, 49). 
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“uma medida da exigência de trabalho imposta ao anímico em decorrên- 
cia de sua relação com o corporal” (FREUD, 1915a, 36). No humano, os 
representantes ideativos dão vozes aos impulsos transformando o se- 
xual em psico-sexual (CECCARELLI, 2017). 
Devido a sua origem inconsciente, o sexual sempre se constituiu como 
o grande enigma do ser humano. Todo grupamento humano é, desde a 
aurora da humanidade, interpelado pelo sexual, pelo Isso (GREGERSEN, 
1983). E cada um cria, dentro de sua mitologia de origem, dispositivos 
(regras, proibições e moral...) para lidar com as demandas do sexual: 
são os discursos sobre a sexualidade. Tais discursos, que nos informam 
sobre os destinos do sexual, são artefatos culturais tributários do mo- 
mento sócio-histórico no qual emergem, traduzem tentativas de nor- 
matizar e, ao mesmo tempo, patologizar o sexual, a alteridade interna 
que desconhecemos: “essa parte de mim, que eu desconheço, e que me 
guia” (Fernando Pessoa), e que não cessa de lembrar-nos que “o Eu não 
é o senhor em sua própria casa” (FREUD, 1917). Contudo, posto que o 
sexual resiste a qualquer forma de normatização ou controle, os dis- 
cursos sobre a sexualidade (produtos dos processos secundários), ja- 
mais darão conta de regulamentar o sexual (expressões do processo 
primário). Seja como for, a sexualidade humana é eminentemente trau- 
mática (McDOUGALL,1987), e nossa vida sexual é marcada pelos “signi- 
ficantes enigmáticos” (LAPLANCHE, 1988). Nesta perspectiva, a sexuali- 
dade nos informa dos destinos do sexual, cuja história começa no lugar 
que a criança por vir ocupa no narcisismo daqueles/as que lhe deram o 
que chamo de “berço psíquico”, quando de sua chegada ao mundo (CEC- 
CARELLI, 2007). É por isso que “a história da sexualidade deve ser feita, 
antes de mais nada, do ponto de vista de uma história dos discursos” 
(FOUCAULT, 1985, p. 67). 

 
Processos primários e secundários: duas dimensões da realidade 

 
Para terminar esta breve digressão introdutória, e melhor compreender 
os destinos do sexual e as manifestação da sexualidade em tempos de 
pandemia, gostaria de retomar uma proposição apresentada anterior- 
mente, segundo a qual a psicanálise trabalha com duas realidades, no 
sentido quântico da palavra (CECCARELLI, 2009; ANDRADE; CECCARELLI, 
2018)4. 

 

4 Para Ferenczi, em seu ensaio sobre a 
teoria da genitalidade, existe uma intrínseca 
relação da física com a psicanálise (Conf. 

FERENCZI, 1924). 
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Da mesma forma que para a física não existe uma passagem contínua, 
discreta e linear do mundo quântico para o mundo visível, para a psi- 
canálise a passagem dos processos primários para os secundários não 
guarda, igualmente, nenhuma relação de continuidade. Isso faz com 
que tanto para a física, quanto para a psicanálise, a realidade seja sem- 
pre uma construção sustentada pelos processos secundários. Devido à 
barra do recalque, não temos acesso aos processos primários que con- 
têm a matéria bruta que sustenta nossas construções, isto é, a realidade 
psíquica (ou o mundo visível para a física). 
Processos primários e secundários têm leis próprias: o primário, atem- 
poral, é sobretudo marcado pelo deslocamento e pela condensação. Já 
os secundários retratam as construções discursivas, que apresentam 
leituras diferentes com o passar do tempo e em função de movimentos 
sócio-históricos, utilizados para nos deslocarmos no simbólico. 
Os processos primários, inalteráveis desde a origem da espécie huma- 
na, nos informa do sexual sempre em busca de satisfação. Para que 
o estado de cultura seja possível, ele deve ser limitado pelo trabalho 
de cultura (Kulturarbeit), como bem o indica o mal-estar na cultura. Esta 
parte invariável da alma humana, marcada pelo recalque, permanece 
imutável aconteça o que acontecer, atestando o quanto o primitivo do 
homem nos habita (FREUD, 1915, 1930). 
O caminho imaginário através da barra do recalque, ligando o proces- 
so primário ao secundário, a passagem do gozo para o desejo, é feita 
pelos relatos mitológicos de origem, e constituem o patrimônio fantas- 
mático de uma cultura. Os mitos narram como, “graças às façanhas dos 
Entes Sobrenaturais, uma realidade passou a existir” (ELIADE, 1972, p. 
11). Da mesma forma, o mito individual construído em análise consti- 
tui a “realidade” do sujeito. Contudo, o espaço desta “passagem”, assim 
como o inconsciente, não é localizável em uma possível anatomia cere- 
bral (FREUD, 1891, 1900). 

 
O sexual e a sexualidade em tempos de pandemia 

 
Retomando, então, o tema de minha intervenção - O sexual e a sexuali- 
dade em tempos de pandemia - a pergunta que se coloca pode ser assim 
formulada: em tempos de pandemia, que novos cenários os processos 
secundários podem criar, e têm criado, para responder às exigências de 
satisfações do primário regido pelo princípio de prazer, e como a clínica 
responde a isso? Que recursos psíquicos são utilizados para fazer frente 
a angústia gerada pela não satisfação “tradicional” do sexual e, sobretu- 
do, pelo desamparo (Hilflosigkeit) sem precedentes que nos invadiu em 
diferentes níveis da existência? 
Como sabemos, cada sujeito experimenta a sua sexualidade, consciente, 
mas, sobretudo, inconsciente, dentro da particularidade de seus proces- 
sos identificatórios orquestrada pela dinâmica edípica, e protagonizada 
por suas escolhas objetais. 
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A singularidade dos processos de identificação depende de uma série de 
fatores, as “séries complementares”, que marcam a equação etiológica 
das neuroses: hereditariedade, elementos constitucionais, influências 
acidentais; a intensidade de uma experiência particularmente traumá- 
tica (FREUD, 1917, 423). Isso sugere que se certos elementos constitu- 
cionais não estivessem presentes, as influências acidentais, assim como 
a intensidade de uma experiência, não teriam levado ao desencadea- 
mento da neurose. Além disso, as “séries complementares” atestam a 
impossibilidade de qualquer forma de generalização sobre a maneira de 
lidar com o sexual em tempos de pandemia. 
Os elementos presentes na origem da neurose, quer ela seja resultante 
de novos traumas ou de frustações devastadoras oriundas do exterior 
- no caso a pandemia - sempre envolvem as séries complementares, 
e “endurece o poder irresistível do fator quantitativo na causação da 
doença” (FREUD, 1937, 221). Contudo, o resultado nunca será o mes- 
mo para todos, pois “os fatores em jogo estão o tempo todo sujeitos a 
variações de intensidades” (WINOGRAD, 2007, 316). A plasticidade da 
libido, a capacidade de investimento em novos objetos assim como sua 
sublimação, varia de sujeito para sujeito, e não é um processo que se re- 
pete indefinidamente (FREUD, 1908). Dependendo do fator quantitativo 
do sexual, há um limite para se suportar a frustação, o que pode levar 
à regressão a fases libidinais anteriores, balizadas pelas fixações que 
marcaram a história do sujeito. 
Em tempos de pandemia, os recursos de satisfação do sexual se en- 
contram limitados para todos, pois há uma oposição entre a libido do 
Eu e a sexual. Uma tal situação pode tornar-se problemática quando o 
individuo não consegue deslocar sua libido para outros objetos de satis- 
fação, muitas vezes não sexuais, como na sublimação, evitando assim a 
neurose. É como ter o pathos, a paixão, investido exclusivamente em um 
só objeto, o que levaria o sujeito a um assujeitamento ao Outro, gerando 
sofrimento (BERLINCK, 1998). 
Tudo isso sugere, sempre tendo como pano de fundo as séries comple- 
mentares, que a reação libidinal de cada um, que pode, ou não, levar 
à neurose, guarda relações com a maneira que o sujeito lidou com as 
limitações impostas ao sexual devido ao distanciamento social, reatuali- 
zando situações traumáticas anteriores. 

 
Breves considerações sobre a clínica em tempos de pandemia 

 
Os tempos de pandemia aumentaram consideravelmente nosso sofrimen- 
to, pois as perdas e incertezas não ocorrem num lugar longínquo, mas aqui e 
ali, dentro de cada casa, dentro de cada um, expondo descaradamente nos- 
sos limites e, sobretudo, nosso desamparo5. De um momento para outro, 
demonstrações de afeto e carinho se transformaram em armas mortíferas, 

 

5 Para a OMS a próxima epidemia afetará a 
saúde psíquica. 
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e não visitar as pessoas queridas, sobretudo os pais e os avós, eram 
atos de amor. Um dos aspectos mais terríveis suscitados pela pandemia 
diz respeito às impossibilidades de se seguir os caminhos tradicionais 
de luto - segurar a mão do moribundo no momento da partida, beijar 
seu rosto antes do enterro, chorar com os amigos, colocar uma flor no 
túmulo: o ciclo da história não está sendo concluído. 
O que (ainda) vivenciamos vai além do fim das metanarrativas; supera, 
de longe, a discutida falência da função paterna. As notícias que rece- 
bemos constantemente, sobretudo as fake news, muitas vezes mais nos 
desorientam do que nos confortam. Em quem confiar? Na fé? Nos go- 
vernantes? Na ciência? 
O número de lives que nos interpelam, nas mais diversas áreas do con- 
hecimento, sugerem como agir neste momento carregado de incertezas. 
Algumas oferecem “receitas” que, muitas vezes, traduzem as angústias 
de quem as apresentam. 
Em nossa escuta clínica do sexual em tempos de pandemia, recorremos 
à “elasticidade da técnica” (FERENCZI, 1928), na esperança de ali encon- 
tramos alento que acolham as angústias e sentimentos de desamparo 
(Hilflosigkeit) que assolam nossos clientes, mas que, igualmente, confor- 
te nossa própria experiência de angústia e desalento frente a situação 
sem precedentes que nos submerge. 
As considerações sobre o agir e o fazer do terapeuta nos atendimentos 
online, trouxeram reformulações conceituais sobre a dinâmica do se- 
xual, e foram discutidas à exaustão, sobretudo em seus efeitos imagi- 
nários: com ou sem vídeo? Para onde olhar? Qual seria o melhor local, 
a melhor posição para o atendimento? O que pode ser mostrado? Quais 
são os riscos de “invasão” da privacidade? Expor sua família? Seus hábi- 
tos? A decoração de sua casa? Do outro lado, as coisas não são mais fá- 
ceis: onde ficar? Que cômodo da casa dará mais privacidade? No carro? 
E se alguém ouvir (sobretudo na clínica infantil), ou entrar e interromper 
a sessão? O que a analista está fazendo, enquanto eu falo? Para onde 
estaria olhado? E assim por diante. 
A estas considerações junta-se a questão incontornável sobre a pre- 
sença física do analista na sessão. Joyce McDougall, em uma publicação 
sobre sua obra, discorre sobre a importância do corpo do terapeuta na 
sessão, sobretudo no que diz respeito aos movimentos contratrans- 
ferências6 (MCDOUGALL, 2013). 

 

6 Este texto - O corpo aprisionado: 
reflexos sobre o corpo do terapeuta – foi 
apresentando em uma jornada de estudos 
da Psycorps, em março de 2001, intitulada: 
« Os psicanalistas têm um sexo? » A 
primeira publicação do texto se deu no vol. 
6, n° 2, da Psycorps, p. 13-28. 
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A presença concreta do analista na sessão permite a criação de um 
espaço transicional, que possibilita ao sujeito dar sentido ao que está 
acontecendo e reviver, com relativa segurança, sua situação antropoló- 
gica fundamental de desamparo, reorganizando-se psiquicamente (LIN- 
DENMEYER, 2020). 
Seja como for, a tecnologia afetou definitivamente nossa experiência 
subjetiva ao ponto de, em um futuro não muito distante, não sabermos 
com quem estamos conversando: um sujeito, um robô dotado de inteli- 
gência artificial, ou uma máquina (AKIMOTO & GOLDBERG, 2021). 

 
Conclusões provisórias 

 
Quando observamos a realidade a partir do exposto, deparamo-nos 
com soluções ao confinamento do sexual tanto inusitadas quanto criati- 
vas. Tais soluções, já o dissemos, variam de acordo com a dinâmica dos 
movimentos identificatórios e transferências de cada um. 
As modalidades e expressões dos “encontros” virtuais, sobretudo em 
tempos de confinamento do sexual, levaram a manifestações da sexua- 
lidade que permitem expressões de fantasias recalcadas e reprimidas 
as mais inesperadas. No ciberespaço, o cibersexo, consideravelmente 
aumentado pela epidemia, vem se transformado em um espaço privile- 
giado para as manifestações de subjetividades e expressões de gênero: 
a cada um/a de escolhe seu sexo, seu gênero, sua identidade, subjetiva 
e/ou sexual, assim como sua orientação sexual. 
No universo virtual, marcado pelo imediatismo do sexual, não há limi- 
tes à imaginação, e todas as fantasias, mesmo as mais perversas que 
provavelmente não seriam realizadas no mundo concreto, podem ser 
expressas e satisfeitas sem restrições, pelos meios mais diversos: com- 
putadores, tabletes, celulares... 
A prática clínica, e o aumento considerável da procura de “objetos se- 
xuais” nas sex shops, nos informam das incontáveis variedades de ex- 
pressões do sexual em tempos de pandemia. Para alguns, os gadgets 
sexuais tornaram-se a única modalidade de satisfação sexual. Para ou- 
tros, as regras de isolamento e o estresse daí advindo, afetaram o desejo 
sexual, provocando uma significativa queda nas relações sexuais. Como 
se, nestes casos, o sexual fosse transformado em angústia, bloqueando 
outras possibilidades de satisfação, acentuando soluções neuróticas de 
satisfação. Para estes sujeitos, talvez, o excesso de intimidade compro- 
meteu a sexualidade (STOLLER, 1993). 
Contudo, em pessoas que vivem um relacionamento de companheiris- 
mo e cumplicidade, os relatos acima se fazem mais raros. Parece que o 
confinamento, o viver cotidianamente de forma mais próxima e íntima 
com as pessoas que dividiam o mesmo espaço, produziu uma aproxi- 
mação inesperada levando a intensos laços afetivos. 
Muitos que conseguiram responder sem problemas as exigências de isola- 
mento, já viviam isolados antes da pandemia seja por uma escolha pessoal, 
ou por uma fobia social ou, ainda, por alguma doença que os isolava do 
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convívio. Junta-se a estes, os que não se sentem bem em encontros coleti- 
vos, como ter que ir ao trabalho. Talvez, seja por algumas destas razões que 
muitos pretendem continuar trabalhando online. 
Com a efetivação do isolamento, alguns viveram uma sensação de su- 
focamento ligada a clausura obrigatória, muitas vezes associada à im- 
possibilidade de mudança experimentada como desesperança. Outra 
vezes, como a clínica nos informa, o isolamento trouxe o medo de adoe- 
cer. Outros se isolaram em suas casas de campo; outro ainda, mantive- 
ram uma vida de casal quando, justamente, esta possibilidade estava 
sendo avaliada. 
As situações de fechando e interdições, que repercutiram nas atividades 
públicas, foram sentidas como uma “repressão pulsional”, semelhante à 
necessária para a existência da civilização (FREUD, 1908), embora, desta 
feita, como o objetivo de proteção, o que levou a saídas sublimatórias. 
No texto O Humor Freud (1927) nos observa que se rir de si mesmo é o 
melhor remédio para mantermos a saúde psíquica. Nada com uma boa 
risada para brindarmos nossas imperfeições e limites, como retrata o 
episódio citado por Freud no texto: “um criminoso, levado à forca numa 
segunda-feira, comentou: ‘Bem, a semana está começando otimamen- 
te’” (FREUD, 1927, 189). 
Esperava-se que a pessoa prestes a ser enforcado se revoltasse contra 
esta situação, que se sentisse indignado ou desesperado. E supõem-se, 
igualmente, que quem acompanha o relato seja tomado pelo mesmo 
sentimento. Contudo, e é aqui que o humor se produz, a expectativa 
emocional do ouvinte – tristeza, pena, satisfação - não é contemplada, 
pois condenado ri de sua situação: “o gasto de sentimento, que é assim 
economizado, se transforma em prazer humorístico no ouvinte” (FREUD, 
Ibid.). Mais do que inibir o desprazer, o humor oferece uma nova via 
de descarga que transforma a energia ligada ao afeto doloroso (MIJO- 
LLA-MELLOR, 2020). 
A saída pelo humor foi a forma encontrada por muitos para driblar o 
confinamento, como em o demostra a impressionante e genial pro- 
dução humorística e de memes que nos invadiu durante a pandemia. 
Há tempos, recebi um meme no qual se lia: “meu maior temor é uma 
nova onda de lives! 
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