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12 . Dispositivos “psi” midiatizados:  
a coluna Vida Íntima

Monalisa Pontes Xavier

1 . Introdução

No momento em que o processo de midiatização figura como 
solo epistemológico das práticas sociais contemporâneas, suas lógi-
cas passam a afetar o funcionamento dessas práticas, bem como as 
mais variadas experimentações e invenções que se forjam em sua 
ambiência, incluindo distintos campos de produção de saberes ins-
titucionalizados, constituindo uma multiplicidade de dispositivos 
de interação que se agenciam com a mídia. 

Em meio aos diversos campos sociais atravessados por 
circunstâncias oriundas da midiatização da sociedade, nossa propo-
sição consiste em olhar para o campo das práticas “psi” – Psicologia, 
Psiquiatria e Psicanálise – por percebermos que tais práticas, imer-
sas no acelerado movimento de midiatização, passam a se agenciar 
com mídia e, assim, constituem dispositivos interacionais que 
findam por produzir outros modos de pôr em funcionamento os 
saberes e fazeres dos peritos da subjetividade. A esses dispositivos, 
nomeamos dispositivos interacionais “psi” midiatizados.

Tais dispositivos mostram como os saberes “psi” e os sentidos 
em torno deles produzidos estão se reconfigurando na atualidade, 
apontando as transformações que os afetam como uma tentativa 



318

possível de bem funcionar nas interações cotidianas contemporâneas. 
Essas transformações promovem uma deambulação de importantes 
referentes canônicos dos campos de saberes “psi”. Com isso, geram 
tensionamentos e problematizações em torno dos lugares instituídos 
para gerenciar a subjetividade, na medida em que tal gerenciamento 
passa a ser realizado em dispositivos que diferem das teorias, técni-
cas, métodos e espaços criados pela Psicologia, pela Psiquiatria e/ou 
pela Psicanálise, embora continue nelas se embasando. 

Nesse contexto, vamos discutir a produção dos discursos “psi” 
na sociedade em midiatização por meio do estudo de caso da coluna 
“Vida Íntima” do Jornal “O Globo”, de autoria do psiquiatra e psica-
nalista Alberto Goldin, a fim de compreender lógicas de interação 
que esse dispositivo faz circular.

2 . A produção de circuitos e de dispositivos interacionais na 
coluna “Vida Íntima”

Não é de hoje a proliferação de práticas de aconselhamento 
nos meios de comunicação de ampla audiência. Conselhos das mais 
diversas ordens e prescritos em distintos espaços por consultores 
dos mais variados lugares de fala e/ou campo de produção de sen-
tidos estão presentes na mídia antes mesmo da própria existência 
da Psicologia, como é o caso do aconselhamento sentimental, já 
disponibilizado nos jornais mais antigos, acompanhando o surgi-
mento do jornalismo na Europa, no século XVII, como decorrência 
de tentativas da sociedade em dar conta de suas questões práticas. 

Bem mais recente, o aconselhamento ganha peritos de dife-
rentes áreas de conhecimento. Especialmente a partir de meados 
de 1990, passamos a assistir, como expressa Castellano (2012), a 
um impressionante crescimento prescritivo proporcionado pela 
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ascendência do chamado campo “psi” e seus discursos expressiva-
mente mobilizados em todos os tipos de mídia. 

Tal fato, Bauman (1998) denomina “surto de aconselhamento”, 
quando os especialistas das mais distintas ordens – médicos, psi-
cólogos, psicanalistas, educadores, filósofos, literatos e tantos 
escritores de autoajuda – começam a povoar os crescentes espa-
ços midiáticos, oferecendo a seus leitores/audiência uma atenção 
voltada para a construção de modos de ser e estar bem nas esferas 
social, individual e psíquica. Esse processo descrito por Bauman 
coincide com o grande avanço tecnológico que possibilitou a cir-
culação de informações de maneira muito mais rápida, bem como 
o advento de formas de interação por essas tecnologias mediadas. 
Proporcionou ainda que discussões ocorridas nos espaços de con-
vívio social e de produção de saber adentrassem o espaço da mídia. 

Com isso, importantes transformações se processaram, desde 
um período em que a mídia se constituiu basicamente como deslo-
camento de lugar do aconselhamento das instâncias presenciais de 
interação tête-à-tête para os novos espaços que os avanços sócio-téc-
nicos possibilitaram, até o momento em que essa instância se torna 
elemento constituinte da própria prática de aconselhar, produzindo 
com ela complexos sentidos emergentes. 

No cenário da midiatização em processo, as instâncias de 
mídia, as práticas sociais dos peritos da subjetividade e as dinâmicas 
sócio-culturais figuram tão imbricadas na produção de interações 
que se torna impossível separá-las sem descaracterizar os processos. 
É assim que surgem os agenciamentos constituintes dos disposi-
tivos interacionais midiatizados, no seio dos quais os “peritos da 
subjetividade” constituem outras experiências sociais de produção 
de modos de subjetivação.

Exemplo disso é o que desenvolve Alberto Goldin em sua 
coluna no jornal. O psicanalista recebe cartas de leitores e responde 
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aos conflitos que lhe chegam. Nas respostas, oferta uma espécie 
de crônica-consulta pautada em significativos referentes do fazer 
psicanalítico, com acionamentos teóricos e técnicos que paradoxal-
mente o distanciam e o aproximam de regularidades canônicas que 
garantem a marca do psicanalista na coluna. A crônica elaborada, 
nas palavras de Goldin, marca a originalidade de seu enfoque, como 
caracteriza o colunista seu fazer no espaço em questão:

A originalidade do meu enfoque reside em criar 
situações imaginárias ou metafóricas que deem ao 
leitor um espaço de reflexão sobre os problemas, 
evitando respostas diretas, tipo separe ou não 
separe. A relativa neutralidade dos textos é muito 
valorizada porque, mais que soluções, promovem 
reflexões. Todas as minhas colunas transcorrem 
dentro do cenário imaginário que guarda a relação 
com o problema apresentado. É um recurso origi-
nal que até hoje deu muito certo. (Goldin, 2013, 
entrevista à autora).

Assim, o profissional faz da coluna “Vida Íntima” um espaço 
de experimentações em torno das práticas “psi”. Como dispositivo 
interacional midiatizado, a coluna põe em movimento as regulari-
dades próprias ao campo social em questão e produz interações de 
outras ordens. Com isso, impõe desafios, traz riscos, produz ten-
sionamentos para com as realidades e os contextos já estabelecidos 
como consulta “psi”. Do seguinte modo a coluna é construída:

 “TENHO 25 ANOS. HÁ DOIS ANOS CONHECI 
Luís, de 30 anos, na faculdade e resolvemos começar 
um relacionamento sem compromisso. No início nos-
sos encontros eram esporádicos e, no ambiente da 
faculdade, somos apenas colegas, embora todas as 
pessoas pensem que somos namorados. Com o tempo 
passei a freqüentar a casa dele e ele, a minha. Quando 
conversamos, ele sempre diz que não namoraria 
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comigo, mas gostaria de se casar comigo e ter filhos, 
só que agora não é o momento. Temos um bom rela-
cionamento sexual, sem cobranças. O problema é que 
minha família não vê esse relacionamento com bons 
olhos, diz que eu estou perdendo oportunidades de 
conhecer uma pessoa que queira de fato um compro-
misso e que sou muito disponível. Que Luís é egoísta e 
que preza muito sua liberdade. Nosso relacionamento 
é baseado em confiança e respeito, existem muitas afi-
nidades, temos a sensação de que nos conhecemos há 
muito tempo. Tenho medo de estar me iludindo e per-
dendo o meu tempo, mas também tenho medo de ele 
ser realmente o homem ideal para mim e eu desistir 
por não ter paciência para esperar. Qual sua opinião 
sobre o assunto? Natália, Rio de Janeiro” 
O ÚNICO INCONVENIENTE DO 
ALBERGUE DE estudantes era proibir a perma-
nência de cachorros. Um dia, um aluno de filosofia 
acolheu Boby, um vira-lata que se transformou 
no animal de estimação do grupo. Depois de um 
amplo debate e reflexão os jovens legalizaram sua 
presença na República. O recurso foi pendurar 
no pescoço dele um pequeno cartaz: “Apesar da 
sua aparência, Boby NÃO é um cachorro”. Esta 
história circulou no campus e os encarregados 
acabaram aceitando a duvidosa condição de Boby, 
que ignorou o impasse. Luís e Natália se amam. O 
sexo é excelente, sentem simpatia, amizade, enfim, 
configuram o que as pessoas comuns descrevem 
como namoro. Notável é que Luís não admite esse 
rótulo e se apressa em explicar, a quem interes-
sar possa, que são outra coisa: amizade colorida, 
“ficantes”. Luís não teme o amor, sente medo do 
compromisso e é por isso que, à semelhança dos 
universitários, encontrou uma solução lingüística 
para o problema. [...]. (Goldin, 2010).



322

O colunista propõe aos leitores um “esclarecimento rela-
tivamente superficial e, às vezes, mais profundo, dos sintomas. 
Procurando que as respostas sejam interessantes não só para o 
autor da carta, mas para todos que atravessam problemas simila-
res” (Goldin, 2013, entrevista à autora). Além do aconselhamento 
que trespassa o conteúdo em circulação, temos presente ele-
mentos de consulta, o que caracteriza o colunista também como 
consultor, embora seguindo um modelo de interação canhestra 
com a Psicanálise em seu agenciamento com a mídia. Esse modo 
de circular ilustra um fazer que traz em si a lógica de midiatização 
da prática “psi”, pois desenvolve como proposta uma “fala perita” 
(Giddens, 1991) que, em suas múltiplas facetas, desempenha uma 
espécie de escuta profissional na ambiência midiática, caracteri-
zando uma reconfiguração do espaço da clínica, que abdica de 
alguns aspectos característicos em prol da imersão em espaços de 
mídia. 

Nos escritos de Goldin, percebemos que a partilha midiati-
zada das demandas subjetivas se dá por distintos fatores. Alguns 
escreventes afirmam não ter condição financeira de pagar pela 
terapia, outros pagam e não conseguem dirigir sua demanda no tête-
à-tête ou ainda julgam a terapia improdutiva com relação a alguns 
aspectos e buscam no dispositivo interacional midiatizado uma 
complementaridade de lugar para trabalhar o psiquismo. Assim, 
práticas emergentes como a proposta por Goldin não são substi-
tutivas da tradicional configuração clínica, aparecem antes como 
uma alternativa disponível que se estabelece na sociedade em vias 
de midiatização. 

Além da clínica psicológica, psiquiátrica e/ou psicanalítica, 
outros espaços também são buscados paralelamente ao disposi-
tivo, como mostra a carta de Sônia, escrevente que, por não saber 
lidar com o mal-estar subjetivo que lhe acomete, compra livros, faz 
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terapia, vai à igreja, além de escrever a Goldin em busca de algo que 
lhe proporcione saber sobre o que lhe acontece:

“TENHO OBSERVADO EM MIM UMA 
CONSTANTE insatisfação com TUDO, no tra-
balho, nos amigos, no namoro, enfim, com tudo 
mesmo. No trabalho tenho sempre uma reclamação, 
querendo sempre um ambiente “ideal”. No relacio-
namento é pior ainda, nunca estou satisfeita, acho 
sempre que tem que melhorar alguma coisa, da parte 
dele. É uma insatisfação tão grande, que acho sempre 
que não sou querida pelas pessoas, por todas elas, fico 
sempre achando que quando recebo um elogio tem 
por trás algum outro interesse, já que frequentemente 
ouço que sou chata e que reclamo de tudo. Acho que 
as coisas tem que ser muito certas, o que foi dito deve 
ser cumprido. Na adolescência pensei que deveria ser 
advogada já que reclamava muito e era persistente. 
Tenho imensa dificuldade nos relacionamentos, estou 
no meu 4° relacionamento longo, tenho 25 anos, e 
todos eles foram muito conturbados, muitas brigas 
sempre... Agora estou passando uma fase de altíssima 
angustia, quando acho que estou sendo enganada, 
fico tão nervosa que meu corpo inteiro treme e sinto 
calafrios. Já comprei livros, já fiz terapia, vou à igreja 
e tento ser mais, mas não sei o que acontece comigo, 
começo a crer que sou realmente chata, reclamona e 
uma presença indesejada. Sonia” (Goldin, 2012).

O exemplo apresentado aponta a questão da complementari-
dade dos dispositivos. Se há procura por mais um espaço de expressão 
de conteúdo subjetivo, de sofrimentos, de mal-estar, pressupomos 
que algo escapa ao espaço da clínica, marcando a insuficiência do 
padrão canônico – e que poderia ser de qualquer outro padrão inte-
racional, pois esse ponto da falta é o que insere o código na lógica dos 
dispositivos. Quando a clínica – enquanto ordenação de uma práxis 



324

– por si só não dá conta de circunscrever os dispositivos de interação 
de ordem psíquica, outros espaços são tentativamente propostos. 

Ao modelo de interação canônica, impõem-se pontos de 
escape, de afetações, de tensionamentos, de desconstruções. Esses 
pontos são característicos dos espaços compartidos cujos modos 
de funcionar dissolvem fronteiras e produzem coisas outras. A eles, 
Fausto Neto (2010e) nomeia como “zonas de pregnância”. Essas 
zonas podem ser compreendidas como os lugares de atravessamen-
tos produtivos dos modos de enunciar e de interagir possibilitados 
pela midiatização em processo na sociedade. Tais modos, por sua 
vez, resultam na abertura para outras enunciações constituídas a 
partir das fraturas enunciativas originárias e as põem em movimento 
sempre adiante, abrindo espaço para a constituição contínua de 
outros dispositivos de interação, a exemplo do que aqui abordamos. 

As ações concretizadas nas colunas analisadas viabilizam um 
tipo de interação que reconfigura o setting terapêutico, assim como 
os lugares de analista e analisando, embora esteja constantemente 
buscando embasamento nos referentes canônicos da consulta. São 
esses múltiplos referentes canônicos que garantem a legitimação 
canhestra do dispositivo goldiniano, como discutiremos. O pri-
meiro exemplo é a postura não-diretiva do colunista e sua recusa em 
aconselhar, como percebemos: “[...] De nossa parte, continuamos 
com o hábito de não aconselhar, só alertá-los de que brincar com 
fogo pode queimar e a única observação válida é que Beto introdu-
ziu essa novidade porque não estava satisfeito [...]”. (Goldin, 2012). 

Além do referente canônico, outro aspecto pode estar relacio-
nado com a ambição de neutralidade e reflexão em prol de sugestão 
de solução. Esse aspecto diz respeito a um componente da interação 
que surge na prática midiatizada, que é o público. Quando há mais 
alguém além de consultante e consultado, a interação precisa se vol-
tar também ao público. Desse modo, ao primar pela neutralidade e 
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pela não-diretividade, além de se aproximar da prescrição psicana-
lítica, Goldin amplia o alcance da consulta, tornando-a acessível e 
interessante a vários hipotéticos consulentes que partilham a proxi-
midade de conflitos com o autor da carta respondida no momento. 

Tal percepção pode ser certificada em mais um trecho da entre-
vista com o psicanalista, quando ele assim afirma: “Para outros, 
o interessante é simplesmente conhecer as angústias e soluções 
alheias, que às vezes coincidem com as suas próprias. As questões 
humanas são universais” (Goldin, 2013, entrevista com o autor). 
Essa afirmação de Goldin mostra uma passagem importante da pro-
ximidade com o sofrimento do escrevente para a abrangência como 
questão coletivamente interessante, que, como acreditamos, não se 
dá somente em virtude da universalidade das causas humanas.

A referência à universalidade aponta para a produção de um 
importante traço do dispositivo interacional midiatizado, a saber, as 
identificações coletivas. As questões do inconsciente não são uni-
versais e o analista bem o sabe. Ao assim afirmá-las, Goldin aponta 
para elementos que escapam a sua resposta e, ao mesmo tempo, 
retomam a processualidade do dispositivo – que a tentativa de 
produção de identificações coletivas parece de alguma forma ten-
tar ocultar. Alguns desses elementos dizem respeito à constituição 
do público, outros são as identificações imaginárias suscitadas nas 
colunas, muitas vezes através do recurso do descentramento e gene-
ralização do problema proposto pelo autor da carta.

O descentramento e a generalização ocorrem por meio da 
criação de personagens, seja pelo colunista, seja pelo escrevente 
mesmo, que comumente já se apresenta como personagem e, assim, 
ao mesmo tempo em que exibe sua questão, se abstém de traba-
lhá-la em trocas inter-subjetivas, como é característico das terapias 
e análises. Essa constatação nos remete a Birman (2000, p. 24), 
quando afirma que, na sociedade contemporânea, “os destinos do 
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desejo assumem, pois, uma direção marcadamente exibicionista e 
auto-centrada, na qual o horizonte intersubjetivo se encontra esva-
ziado e desinvestido das trocas inter-humanas”. O trecho abaixo 
bem retrata nossa afirmação:

 “[...]. Sou bonita, malho, minha vida social é bem 
agitada, meus amigos me adoram, meus filhos não 
me dão nenhuma dor de cabeça. Não tenho proble-
mas para “ficar” com algum cara. Esse é o problema: 
aparecem caras interessantes, mas nunca engrena 
nada. Dedico-me, sou carinhosa, demonstro, tento 
ser a mais gostosa... E depois dos 30, penso em sexo 
24 horas por dia, às vezes sem me concentrar em 
algo mais importante. É inadmissível, para mim, 
ficar mais de uma semana sem sexo. Porém, a ligação 
do dia seguinte, geralmente não acontece. Sinto-me 
frustrada e tenho me envolvido fácil por carência de 
alguém para compartilhar meus finais de semana. 
Acho que por ser jovem e com dois filhos acabo 
assustando, estou com a idéia fixa de arranjar um 
namorado. Daniela”. (Goldin, 2011).

Ainda a esse respeito, Sibília (2007, p. 188), ao se referir ao 
“show da realidade” cotidiana, argumenta que “os sujeitos con-
temporâneos se autoconstroem como personagens reais, porém 
ao mesmo tempo ficcionalizados de suas próprias vidas/filmes”. 
Em movimento paradoxal, personagens que exaltam sua perfei-
ção clamam por auxílio urgente, ao tempo em que se resguardam 
ou se defendem, negando a si mesmos suas demandas, conferindo 
a responsabilidade de seus problemas a outrem ou até mesmo se 
desimplicando de suas queixas por meio de elaborações imaginárias. 

A criação de personagens aciona ainda outro elemento da tra-
dicional clínica da Psicanálise, que é a fantasia, por meio da qual 
Goldin aciona o imaginário. A fantasia consiste em importante 
recurso que faz funcionar uma interação analítica. Ela está na base 
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do amor de transferência, que é o que possibilita o estabelecimento 
da relação terapêutica. Os problemas expressos ao colunista costu-
mam trazer uma visão se não puramente fantasística, certamente 
bastante pautada em elementos dessa ordem, como vemos no relato 
a seguir:

“TENHO 32 ANOS, NUNCA NAMOREI, JÁ 
FIQUEI com vários homens, mas nunca duraram. 
Sempre tive paixões platônicas, tenho tendência a 
fantasiar, idealizar... parece que quanto mais impos-
sível é a situação mais eu me interesso, nesses períodos 
de paixões , eu fico muito obcecada é como se não 
existisse outra pessoa no mundo...há um ano conheci 
um cara, nós tivemos relação sexual, mas ele tem 
namorada, ficamos um tempo sem nos falar, mas eu 
não aguentei e depois de 4 meses voltei a falar com ele. 
Ele perguntou se eu aceitaria sexo sem compromisso 
e eu disse que sim. Nos encontramos uma vez num 
Motel, depois disso quis encontrá-lo de novo, mas 
ele disse que não podia pois a namorada dele estava 
marcando em cima. Sei que ele não se interessa por 
mim... A questão é que eu sofro muito com esse modo 
de funcionamento: querer sempre alguém que não 
existe de verdade na minha vida, e quanto mais difícil 
é, mais eu quero e sofro com isso. Gostaria de saber 
como parar de desejar.
P.S: sou bonita, sei que os homens tem desejo por 
mim, sou inteligente e culta, sou bancária. Isabel”. 
(Goldin, 2011).

A montagem da resposta do analista também recorre a cená-
rios imaginários que conduzem o leitor a uma cena hipotética que 
o insere na questão abordada quase como uma personagem, pro-
duzindo aproximação e envolvimento, como fazem os contos, as 
fábulas e as novelas. O autor da carta é conduzido à cena criada a 
partir de seu drama, só que agora reconfigurado e menos sofrível 
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que sua história. O fato queixado é transformado em ficção e, com 
isso, realiza duas ações: distancia o leitor de seu drama, de modo 
que possa olhar de fora para o mesmo e, em seguida, reaproxima-o 
da questão, porém essa aproximação se dá como a de um ator que 
precisa dar vida a uma personagem e, no espaço da encenação, resol-
ver os conflitos vivenciados que não são conflitos seus, mas de sua 
identidade fictícia. A segunda ação se assemelha a uma ação intera-
cional característica da prática clínica psicanalítica, que diz respeito 
a vencer as resistências para chegar ao sintoma e, no espaço em que 
esse foi gestado, a fantasia, resolvê-lo.

Além da fantasia que faz o dispositivo goldiniano funcionar, 
outro referente da Psicanálise frequentemente acionado é a ideia de 
inconsciente, repetida em grande número de respostas, nas quais 
o analista o associa à constituição dos sintomas sobre os quais dis-
corre, tal qual se segue:

[...] A confusão surge quando se trata o incons-
ciente, que é o berço dos desejos, como se 
estivesse regido pela consciência, lugar certo para 
exigir honestidade e correção. Pedro não eliminou 
(nem jamais eliminará) os indícios imaginários de 
infidelidade que, como é óbvio, não obedecem 
a regras e proibições. Ainda mais, é proibin-
do-os que poderão reaparecer de modo bizarro 
em outros contextos, como na impossibilidade 
de expressar a palavra “amor” em voz alta [...]. 
(Goldin, 2012).

Na ação comunicacional acima ilustrada, percebemos a tenta-
tiva do analista de levar ao público não especialista um pouco de 
compreensão da sua teoria. Isso afirma sua perícia, confere cre-
dibilidade por parte dos leitores aos seus ditos e ainda sustenta o 
colunista no lugar do que sabe, do “suposto saber”. Podemos ver 
como ele desenvolve explicações sobre a relação entre inconsciente 
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e sintoma, com forte acionamento de sua teoria, embora na tenta-
tiva de tornar seus conceitos facilmente apreensíveis. 

Para tornar amplamente compreensíveis as ideias que maneja, 
Goldin costuma digestivá-las, fazer uso de metáforas capazes de 
inserí-las nas cadeias de significados acessíveis ao grande público, 
que dificilmente entenderá o processo que está mobilizado na 
crônica como um encaminhamento analítico tentativo, no entanto, 
muito possivelmente compreenderá as representações discorridas, 
a exemplo do que ocorre com a metáfora do Superman, no trecho 
de carta transcrito:

[...] Algumas características femininas, como 
sensualidade, beleza, desinibição ou outras, ope-
ram para a ereção como Kriptonita que, por suas 
singulares características, oferece uma referên-
cia importante para a psicanálise. Kripton é o 
planeta da infância do Homem de Aço, o lugar 
onde teve e perdeu suas primeiras experiências e 
sensações. Por isso dizemos, sem medo de errar, 
que Kripton é o inconsciente do Super-homem, 
seu passado infantil esquecido e talvez a beleza ou 
desenvoltura sexual da Pérola sejam o cristal verde 
que recupera primitivas sensações do parceiro 
e promove regressões nas quais o Super-macho 
se desmancha feito gelatina, ficando reduzido à 
patética condição de criança indefesa nos braços 
de uma mulher enorme e poderosa. Quando o 
Super-homem perde poder, cede o mesmo à sua 
parceira e o sentimento que lhe resta é de forte e 
injustificada humilhação, que importa só ao prota-
gonista, nem tanto a mulher que está ao seu lado, 
habitualmente mais compreensiva e tolerante. 
Não esgotamos o tema, fomos mais didáticos que 
científicos, resta acrescentar que a Kriptonita só 
ataca os Super-homens. Os homens simples e sem 
super poderes estão a salvo. (Goldin, 2012).



330

Embora mantidas importantes referências da codificação 
canônica necessárias para o profissional gozar da credibilidade perita 
que seu saber lhe confere, as regularidades são constante e inten-
samente tensionadas na ambiência do dispositivo ao qual o fazer 
canônico se agencia. Esse sutil movimento de garantir elementos 
mínimos de um código partilhado e, concomitantemente, permi-
tir as incidências advindas dos campos sociais como condição para 
pôr o dispositivo em movimento pode ser frequentemente vislum-
brado, seja na apropriação deformada que o colunista faz da ideia 
de diagnóstico, na postura diretiva característica do conselheiro, em 
detrimento da proclamada não-diretividade, entre outros aspectos. 

3 . Traços comunicacionais do dispositivo “psi” midiatizado 

A fim de compreender a coluna “Vida Íntima” como um dispo-
sitivo que gesta modos de interação na sociedade em midiatização, 
vamos destacar traços comunicacionais do objeto em discussão, de 
modo a perceber e problematizar suas lógicas de montagem, suas 
estratégias de circulação e seus modos de funcionamento. 

Para bem funcionar, a coluna goldiniana se apresenta como 
um híbrido que comporta, além dos já mencionados referentes 
da Psicanálise, traços de outros campos que se atravessam em prol 
de uma elaboração de outra ordem, que é o dispositivo. Exemplo 
dos campos mesclados nos escritos são a Literatura, a Psiquiatria, 
a Educação e o senso-comum. Texto distinto do aconselhamento 
sentimental e que se aproxima de uma espécie de ensino não-for-
mal sobre questões socialmente partilhadas, questões essas que 
se organizam como operações de sentido em torno do mal-es-
tar, do sofrimento, da angústia, da solidão, dos relacionamentos 
interpessoais e de uma variedade de desencaixes subjetivos no 
contemporâneo.
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Diante de novos modos de subjetivação, o escrevente se per-
cebe sem lugar e demanda de Goldin qualquer diretriz que lhe 
permita algum grau de reencaixe. Temos aqui configurados dois 
problemas: um problema específico de mídia; e outro, geral, de 
comunicação. A começar pelo problema de mídia, quando essa 
instância dissemina uma profusão de “eus”, eles tensionam direta-
mente os anteriores referentes identitários disponibilizados aos 
sujeitos que, por sua vez, se vêm confusos ante a desterritorialização 
em processo. Na ambiência midiática se efetiva a desterritorializa-
ção e também a busca por respostas às problemáticas daí advindas. 
Nesse ponto, marcamos o tensionamento que o campo da mídia 
imprime ao campo psicológico, que se presentifica quando a mídia 
funciona como lugar de enodamento de novas questões subjetivas, 
com as quais o campo habitual não está acostumado a lidar. Daí 
surge a demanda pela gestão de outros espaços, outras práticas e 
outros dispositivos. 

A segunda modalidade de problema apontado diz respeito aos 
modos de comunicar, que se relacionam com os recursos dispo-
níveis para compor a enunciação. Quando o escrevente demanda 
uma classificação, um atestado de normalidade ou uma diretriz 
para seu sintoma, além de tornar dita sua inquietação, anseia por 
um vocabulário capaz de lhe possibilitar enunciar seus conflitos e a 
si mesmo. Está expressa aí a necessidade de comunicar o mal-estar, 
assim como a carência de recursos que possibilitem a comunicação. 
Observamos que direcionar uma fala a proporcionar tais recursos 
é uma importante ação comunicacional desenvolvida por Goldin 
e que garante o funcionamento da coluna “Vida Íntima” como um 
dispositivo interacional.

A articulação entre a questão de mídia e a questão social geral, 
de comunicação, compõe os processos de midiatização da socie-
dade, em que as questões sociais as mais diversas sofrem incidências 
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dos processos midiatizados e, por sua vez, os múltiplos campos de 
ação na sociedade fazem experimentação midiática segundo suas 
próprias lógicas, agenciando assim outros processos, em busca de 
outros resultados.

A oferta de vocabulário pelo colunista concede o elemento que 
faz a interação seguir adiante, ou seja, concede formas de enunciar. 
Essa afirmação vai ao encontro do que Braga (2006, p. 72) cons-
tata sobre os dispositivos, quando assim sintetiza: “A sociedade nos 
oferece, constantemente, esses dispositivos sociais para ‘com eles’ 
expressarmos a singularidade de nossa fala”. Essa oferta de vocabu-
lário é um dos elementos significativos do dispositivo goldiniano e 
insere o leitor na complexa rede que envolve a interação. Mais que 
isso, introduz um terceiro ator no dispositivo: o público.

Como afirma Braga (2006, p. 80), “todo texto se organiza para 
destinatários ou constrói destinatários sob medida”. Esse movimento, 
bem o faz o colunista que, ao construir estratégias de montagem de 
seu dispositivo, forja seu público. No mosaico de estratégias desen-
volvidas, Goldin produz endereçamento, ou seja, inventa o seu leitor 
a partir do que a ele é ofertado, dos modos como ele é acionado. Esse 
acionamento, por sua vez, se organiza em torno de elementos como 
os tipos de consulta disponibilizados, os problemas referidos e o tra-
tamento dos mesmos, as questões abordadas, assim como as táticas 
redacionais que envolvem a construção de respostas. Percebemos 
nas táticas de respostas do colunista alguns movimentos comu-
nicacionais, dentre os quais, os modos como aciona seu público, 
despertando interesses múltiplos, transformando questões de foro 
íntimo em demandas socialmente partilhadas e oferecendo substân-
cia reflexiva à vida prática dos leitores.

Por meio das estratégias de construção do público, o disposi-
tivo goldiniano desenha um modelo de interação que impulsiona o 
elemento comunicacional sempre adiante: um especialista divulga 
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suas elaborações, a ele se dirigem escreventes que solicitam auxílio 
ao seu saber, a resposta do especialista se volta não mais apenas ao 
escrevente, mas a todo um público leitor, interferindo no conteúdo 
dos escritos e, assim, amplificando respostas sociais que darão 
continuidade ao ciclo de usos e apropriações. Isso caracteriza a fun-
cionamento de um circuito interacional.

Além da construção de público, outras ações permeiam o 
complexo processo de produção de experimentações condensado 
no dispositivo. Dentre elas, as operações de escuta desenvolvidas 
por Goldin. Essas operações se pautam nas demandas recebidas 
pelo analista, a partir das quais ele desenvolve uma intenção de 
escuta que, a nosso ver, está prioritariamente voltada a uma escuta 
pública, em detrimento da escuta individualizada, provavelmente 
requerida por cada escrevente em particular. Ao catalogar as car-
tas e selecionar aquelas que despertam maior interesse público, o 
analista parece ouvir coletivamente o que lhe chega e se ocupar do 
que de mais representativo da maioria ele possa encontrar entre sua 
coleção. 

Nessa ação se constitui uma espécie de divã coletivo que ilustra 
um aspecto de deambulação da consulta tensionada por processos 
que estão sendo tentados. Cada escrevente destina seu sofrer indi-
vidualmente ao colunista e dele espera uma resposta particular, 
mesmo em espaço massivo. O analista, por sua vez, transita entre as 
várias enunciações de angústia e mal-estar que recebe, cruzando-as 
entre elas em busca de alguma que fale para o coletivo, pois é ao cole-
tivo que ele busca falar para, assim, fazer funcionar o seu dispositivo. 

Mais um elemento de tensionamento da consulta pelos pro-
cessos tentativos do dispositivo se presentifica na transformação 
do ator, que deambula por vários espaços e campos sociais e reflete 
isso nos distintos posicionamentos decorrentes dos múltiplos acio-
namentos teóricos realizados no interior de uma mesma coluna. 
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Como um flâneur, Goldin transita descompromissado pela maior 
variedade de campos – sociais e de saber – que pode alcançar. O 
espaço onde constrói sua prática, a coluna do jornal, lhe permite 
devanear, se desprender dos códigos estabelecidos, confrontar a 
instituição dos saberes “psi”, ensaiar um pouco de Filosofia, de 
Literatura, optar pela Estética, ser jornalista ou retornar para o 
lugar de analista. Essas deambulações, por sua vez, acontecem jun-
tamente com o deslocamento dos processos interacionais, que se 
dá de forma rizomática, sem uma origem definida ou um ponto de 
finalização, mas, diversamente, se configurando nas heterogenei-
dades que se constituem nos atravessamentos entre as práticas, os 
campos sociais e os dispositivos interacionais.

A partir das deambulações e estratégias interacionais que 
forjam o dispositivo em estudo e produzem modos distintos 
de fazer circular questões “psi”, percebemos um tensionamento 
em torno das modelizações aconselhamento e consulta quando 
atravessados pela mídia. Constatamos que o fazer de Goldin é 
substancialmente diferente do aconselhamento na mídia, mas 
também do padrão canônico de consulta, escapando das modali-
dades interacionais precedentes e apontando para a produção de 
modificações tentativas que nos levam a nomear sua oferta como 
consulta transformada. 

Transformada pelas demandas sociais, transformada pelos 
modos de interagir, pelas expectativas que giram em torno dela, 
pelo que pode oferecer como resultado e por todo o leque de cons-
truções enunciativas que, a partir dela, redefinem a própria prática 
social, na medida em que ofertam outros elementos de inteligi-
bilidade da vida e de participação nos dispositivos sociais. Desse 
modo, vai ao encontro dos interesses e artifícios dos sujeitos para 
bem participarem do dispositivo goldiniano, que, tal como outros 
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dispositivos canônicos ou tentativos, são insuficientes e, por isso, 
em constante processo autopoiético.  

4 . Deambulações, ensaios e invenções . . . a consulta 
transformada 

Os deslocamentos produzidos no dispositivo “psi” midiati-
zado que estudamos nos levam a caracterizar os fazeres gestados 
em seu espaço como uma consulta transformada, a partir de alguns 
aspectos de deformação resultantes das afetações mútuas que 
se processam entre os saberes implicados em fazer o dispositivo 
funcionar. 

O primeiro desses aspectos, como já discutimos, é o profis-
sional perito que opera uma escuta nos diferentes lugares nos quais 
se insere, bem como empreende a gestação de enunciados e prá-
ticas em torno dos saberes em foco. Desse modo, produz, através 
de tentativas distintas sobre os feitos psicológicos, operadores que 
transparecem a possibilidade de fazer funcionar processos intera-
cionais em torno de questões “psi” em outras ambiências. 

Nesse procedimento tentativo, o profissional deambula junta-
mente com o deslocamento dos processos interacionais. Exemplo 
disso é Goldin que, no espaço do jornal, além de analista é cronista, 
literato, consultor, dentre outros papéis desempenhados na coluna 
“Vida Íntima”. Esse trânsito de lugares e de referentes é bem caracte-
rístico da sociedade em midiatização, que imprime uma dissolução 
de fronteiras estabelecidas entre campos e práticas sociais e des-
constrói as segmentações identificatórias preestabelecidas em prol 
de um delineamento fluido das mesmas nas interações em que elas 
acontecem, de modo que o ator se define pelo movimento entre 
suas múltiplas atuações nas práticas mesmas. Isso corrobora a afir-
mação de Fausto Neto (2010e, p. 88) de que na midiatização:
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Os papéis dos atores (os intelectuais, por exem-
plo) também se reformulam uma vez que os 
mesmos passam a jogar o “contrato da perfor-
mance das novas lógicas midiáticas”, situação em 
que parecem mais “representar para si mesmos”, 
ou para estas novas interações, do que interagir 
para com a sociedade, nos moldes antigos.

Também os fazeres insurgentes no dispositivo em análise 
aparecem em constante movimento que se realiza em resposta às 
demandas das interações das quais participam. Os saberes lança-
dos à midiatização, como ocorre no agenciamento que abordamos, 
devem abdicar do linguajar acadêmico para se tornar acessíveis; 
adotar diferentes modos de interagir para viabilizar as trocas com a 
sociedade em geral; ressignificar os acionamentos teóricos em prol 
de maior aceitabilidade; prescrever modos de ser e, com isso, aden-
trar nas questões de foro íntimo; miscigenar elementos de outros 
campos e muitas outras ações tentativas de melhor se inserir nas 
práticas cotidianas da contemporaneidade. 

Nessas metamorfoses, findam por deslocar os modos de 
fala, muitas vezes aproximando-os da figura de conselheiros, da 
linguagem fantasística da literatura muito usada por Goldin, ou 
ainda das prescrições biopolíticas de normatividade. Esses modos 
de fala transformados, por sua vez, delineiam o que o dispositivo 
oferta aos que com ele interagem. Com isso, o dispositivo produz 
distinta modalidade de interação entre os campos sociais e outros 
elementos de inteligibilidade da vida e dos processos sociais, que 
são transformados na interação mesma. 

Essa outra modalidade interativa, resultante das insurgentes 
transformações que acontecem com o funcionamento do disposi-
tivo, reverbera nos processos sociais de muitas maneiras, dentre as 
quais apontamos as expectativas e as crenças em torno das suas ofer-
tas. Em um circuito que envolve produção, recepção e sistema social 
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de resposta, como discute Braga (2006), encontramos uma relação 
complementar entre ofertas e demandas, no centro das quais se 
constroem as expectativas acerca do dispositivo ou, mais especifica-
mente, a respeito dos saberes envolvidos na constituição do mesmo. 

O que espera um sujeito da Psicologia, da Psiquiatria e da 
Psicanálise disponível nas páginas de jornal não é uma questão 
simples – talvez nem passível – de circunscrever, por dois motivos 
principais: o primeiro deles, pelas singularidades que pautam os 
modos com que os sujeitos passam a interagir pela mediação dos 
dispositivos; e em seguida, pelo fato de que não há nessa relação 
qualquer viés de determinação padronizada, do tipo: o sujeito lê 
“Vida Íntima” pelo interesse nas diretrizes de conduta apresentadas. 
Acrescentamos a isso a fluidez constante que atravessa as expecta-
tivas. Em determinado momento, a coluna “Vida Íntima” pode 
interessar como leitura despretensiosa ou entretenimento, o que 
facilmente pode mudar em momento seguinte para o interesse em 
prescrições para lidar com o mal-estar; ou adquirir vocabulário para 
anunciar sua intimidade.

As motivações para a busca pelos dispositivos interacionais 
“psi” midiatizados envolvem questões multideterminadas que 
incluem aspectos sociais, individuais e subjetivos. Desse modo, os 
dispositivos interacionais midiatizados “psi” podem surgir como 
possibilidade condizente com as demandas socioculturais da con-
temporaneidade. Enquanto uma análise tem longa duração109, 
suscita grande exercício de elaboração intelectual, os resulta-
dos não são imediatos, exige a exposição sistemática ao outro e 
o investimento financeiro é alto; as colunas de Goldin oferecem 

109 Os psicanalistas discutem inclusive sobre a possibilidade de término de uma aná-
lise, discussão que se inicia com Freud (1937) e seu texto “Análise terminável e 
interminável”.
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balizamentos de forma prática e imediata, já estão prontas e em lin-
guagem direta e acessível, as respostas necessárias se encontram nas 
entrelinhas e a baixo custo. 

Nesse sentido, as práticas estabelecidas nas interações midiati-
zadas bem parecem estar em acordo com as demandas do momento 
sócio-histórico nas quais são produzidas, fato que nos leva a enxergar 
uma tessitura bem mais complexa do que as demandas ou expec-
tativas imediatas de sujeitos particulares. Subjetividades forjadas 
em tempos de midiatização encontram nos dispositivos também 
midiatizados atrativos modos de destinação de suas causas.

Os dois dispositivos interacionais “psi” – o clássico e o midia-
tizado – obviamente disponibilizam coisas distintas, mas ambos se 
propõem a tratar de assuntos referentes a questões psíquicas. Essas 
distinções, contudo, muitas vezes são desconhecidas do público 
leigo que, quando anseia pela consulta analítica, vagamente sabe o 
que dela esperar. Além disso, diante dos sintomas, muitos buscam 
resultados que são vistos como respostas as mais rápidas e diretivas 
possíveis, o que está em acordo com os modos de fala dos saberes 
“psi” quando midiatizados, já que se referem a marcas do próprio 
processo de midiatização. A nosso ver, esses traços apontados con-
tribuem para tornar tal público disponível para as distintas formas 
em que a consulta se apresenta, desde as muitas figurações das tra-
dicionais consultas “psi” até os mais variados espaços em que ela 
aparece midiatizada.

Outro deslocamento percebido na midiatização da consulta é 
a deambulação dos interlocutores. Na relação midiatizada, o sujeito 
que inicialmente transita na recepção deixa de ser necessariamente 
o consulente, em situação de instabilidade psíquica e que busca de 
algum modo uma cura, seja qual for a representação por ele elabo-
rada acerca da mesma. O próprio ato de apenas transitar pelo lugar 
da recepção já desloca o interlocutor, que em alguns momentos 
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ocupa o lugar da produção e, na interação com o dispositivo, nem 
sempre se coloca em busca de consulta. Isso vai ao encontro de 
uma característica da midiatização que é a de promover a insurgên-
cia de multiplicidades nos dispositivos em seu contexto gestados. 
Consulente, leitor, audiente, escrevente, paciente, interlocutor, 
aprendente e muitos outros lugares podem ser assumidos por um 
mesmo sujeito, simultaneamente ou não, quando em interação com 
os saberes “psi” nos dispositivos midiatizados. O “novo” interlocu-
tor é tão protéico quanto os saberes agenciados na midiatização. 

Outro importante aspecto de transformação que atravessa a 
consulta midiatizada diz respeito à relação estabelecida entre as pers-
pectivas do saber especialista e das construções do senso-comum. 
Um dos significativos feitos da midiatização em processo é a diluição 
de fronteiras entre os diversos campos sociais e, consequentemente, 
a diluição das distinções mais fortemente características de cada um 
deles, pautadas em suas regularidades canônicas. Pois bem, quando 
agenciados na ambiência midiática para formar os dispositivos inte-
racionais da midiatização, essas distinções tendem a desaparecer, 
de modo a continuamente dar lugar a coisas outras que podem se 
reconstituir em outros agenciamentos, em movimento ininterrupto 
de insurgentes distinções a todo tempo em gestação. Isso é um traço 
constituinte dos dispositivos. Como argumenta Deleuze (1990, p. 
159), “todo dispositivo se define pelo que detém em novidade e 
criatividade e que, ao mesmo tempo, marca a sua capacidade de se 
transformar, de se fender em proveito de um dispositivo futuro”. 

A coluna “Vida Íntima” cria saberes e fazeres perfeitamente 
distintos para com o campo psicológico e seus processos, sua ideia 
de consulta psicanalítica. Essa distinção empreendida é o que per-
mite ao campo falar com êxito para fora dele. Tal produção de 
fala para interlocutores extra-campo, contudo, não é especificidade 
dos dispositivos da midiatização. Na clássica modelização de relação 
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terapêutica ou analítica, o cliente ou analisado é, por definição, o 
que não sabe e, assim, representante legítimo do senso-comum. 

O senso-comum a priori não conhece, pouco conhece ou 
conhece canhestramente as regularidades e lógicas que envolvem a 
interação e isso bem marca os lugares estabelecidos das interações 
“psi” em seu tipo canônico. Esses lugares, contudo, também são 
alvo de diluição no processo midiatizado, já que, no espaço do dis-
positivo interacional da midiatização, saber perito e senso-comum 
se atravessam em trocas mútuas na possibilidade de voz que a 
midiatização oferece a ambos. Esse fato pode ser bem ilustrado nas 
eventuais contestações de Goldin, em suas postulações peritas, por 
seus leitores a partir do lugar do senso-comum, como vemos:

“SEMPRE LEIO A SUA COLUNA. AO MESMO 
TEMPO fico intrigada pelo fato de que os temas são 
sempre de natureza sexual, como se fosse a raiz de 
todas as infelicidades do homem. Será?! Na minha 
vida, fiz muitas coisas que não foram motivadas pelo 
sexo, nem mesmo meu casamento... Casei-me aos 
trinta anos, com Zé, um colega, fazíamos bons pro-
gramas, cinemas, teatros, restaurantes... Nosso sexo 
às vezes me provocava orgasmos, outras não, nunca 
foi um problema. Com o tempo, as relações foram se 
espaçando e sua ausência não me ocasionou ciúmes, 
dúvidas, nem desvalorização, como leio em seus tex-
tos. Na verdade, nunca pensei sobre isto! Agora, idosa 
e viúva, penso com saudade e carinho no meu marido, 
saudade do que fazíamos, e onde o sexo era insigni-
ficante.. Pouco sexo nunca me impediu de trabalhar, 
curtir a vida, criar os filhos e ter boas amizades... 
Entendo que é importante para dar continuidade à 
espécie, e é muito gostosa... Mas há outras coisas que 
também dão prazer, passear, comprar vestidos, bater 
papo, ler um bom livro etc. Gostaria de saber a sua 
opinião, inclusive se eu preciso fazer uma psicanálise... 
Agradeço com admiração. Dora”(Goldin, 2012).
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Além da consulta transformada, aconselhamento trans-
formado e prática pedagógica também transformada se fazem 
presentes nos escritos de Goldin. Mais que transformados, talvez 
combinados. É o que percebemos como marca do dispositivo e 
que produz importante incidência na relação entre saber perito e 
senso-comum. O dispositivo interacional que observamos apre-
senta-se como espécie de aula ou ensinamentos pautados, embora 
canhestramente e segundo lógicas de funcionamento construídas 
no espaço já do dispositivo midiatizado, nos saberes “psi” que os 
legitimam. Uma prática situada no entre espaço da consulta e da 
divulgação de conhecimento. Tal conhecimento, contudo, diz 
respeito mais a modos de ser que a conteúdos formativos para capa-
citação nas práticas em questão. 

Temos expressa nesse ponto uma significativa incidência 
da midiatização quando, em seu contexto, as próprias regras de 
campo se flexibilizam e ser psicólogo/psicanalista passa a se pau-
tar também – não em detrimento, mas em complementação – pelas 
representações construídas junto às práticas sociais acerca do que 
é ser psicanalista e, além disso, do que é a Psicanálise e o que ela 
faz. Aqui nos deparamos com uma ação de produzir, nas interações 
ocorrentes nas práticas sociais gestadas no espaço do dispositivo, 
sentidos outros não apenas sobre a Psicanálise ou o psicanalista, 
mas que envolvem os saberes e práticas “psi” de um modo geral. 

Os sentidos aí produzidos se legitimam nas práticas mesmas 
e sobre elas incidem, passando a redefini-las e, assim, instaurando 
o movimento contínuo de transformação que, por sua vez, passa a 
incidir sobre a episteme da consulta, levando-nos a perceber aspec-
tos de transformação que somente nos permitem falar em consulta 
enquanto transformada, ou seja, uma produção outra quando com-
parada ao modelo de consulta corrente em cada um dos ramos de 
saberes que compõem os saberes “psi” e que a midiatização mesma 
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afetou de modo a, em sua ambiência, diluir as especificidades carac-
terísticas de cada um desses ramos. 

Com isso, surge como experimentação uma construção de 
consulta que não é mais “tão consulta assim”, ao passo em que, 
para se constituir, não precisa estar nos campos de origem da con-
sulta. Um fazer que se situa no entremeio do campo da Psicologia/
Psiquiatria/Psicanálise e das práticas não-institucionalizadas 
da sociedade, ou seja, que faz semblante da dimensão do senso-
comum. De um lado, as áreas de conhecimento canônicas, de outro, 
o senso-comum que, apesar de assim se caracterizar, direciona aos 
processos um olhar a partir da lógica dos campos. Entre os dois, os 
dispositivos interacionais “psi” midiatizados, responsáveis pela pro-
dução, divulgação e representação de um saber “psi” digestivado, 
deformado, diluído, simplificado que, quando tomado segundo lógi-
cas específicas de campo, tende a ser concebido como “uma passagem 
em perda”. 

5 . Saberes peritos x senso comum

Para compreender a passagem em perda, precisamos concebê
-la como uma perspectiva de olhar que se ergue a partir de referentes 
de determinado campo que são assumidos por representantes do 
campo ou extra-campo – do senso-comum –, que o tomam como 
marcadores legítimos do campo em questão e que não precisam ser 
do campo, no caso “psi”, porque reconhecem as questões sobre as 
quais podem falar. Assim acontece com as questões acerca da sub-
jetividade que envolvem intimidade, mal-estar, relacionamentos 
interpessoais e amorosos e sofrimentos psicopatológicos, que são 
reconhecidas como de competência dos saberes “psi” por especia-
listas e leigos. Acontece que, quando imersas na midiatização em 
processo que atravessa a sociedade contemporânea, as questões da 
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subjetividade saem desse espaço que é propriamente o campo espe-
cializado dos peritos da subjetividade. 

Nesse movimento de deslocamento de perspectiva sobre 
os feitos dos dispositivos interacionais midiatizados que envol-
vem coisas “psi”, se abdicarmos da lógica do campo estabelecido 
e pensarmos os processos segundo o lugar do senso-comum, per-
cebemos então uma alteração substancial no que está sendo feito 
pelo funcionamento dos dispositivos. Por esse ângulo de entrada 
na questão, o saber “psi” anteriormente tomado como digestivado, 
diluído e eventualmente deformado se torna uma oferta de quali-
ficação frente ao desconhecimento ou conhecimento canhestro 
acerca das produções enunciativas e práticas do campo “psi” que 
definem o senso-comum. 

Assim, as colunas de Goldin, desqualificadas por gerarem 
afetações que põem em risco e, por isso, rechaçadas pelos olhares 
rigorosos dos representantes do campo “psi”, podem ser vistas por 
suas potencialidades de formação e qualificação – obviamente não 
profissional – de seu público, o qual apreende na interação coisas 
outras e se modifica. Não se trata de valoração do processo especí-
fico, que pode eventualmente ser mesmo criticado, mas de perceber 
o potencial de transformação da experiência, o que certamente não 
ocorre sem riscos. Mas só se está atento aos efetivos riscos quando 
se percebe as transformações em curso, à diferença de uma crítica 
simplificadora que apenas enxerga a “passagem em perda”. 

É isso que vai caracterizar e diferenciar os processos ocorrentes 
no contexto da midiatização em relação à constituição das práticas 
não midiatizadas. Quando um conhecimento especializado assume 
uma prática cotidiana, de muitas maneiras a afeta e é por ela afe-
tado. Transpondo a questão para o nosso objeto, temos que o senso 
comum se qualifica através dos próprios processos psicológicos/
psiquiátricos/psicanalíticos disseminados que, por sua vez, passam 
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a ser genericamente – e canhestramente – conhecidos, como é o 
caso do famoso jargão “Freud explica”. Desse modo, parece surgir 
um conhecimento – assim como fazeres – da ordem desse campo 
que não é propriamente o conhecimento de saber especializado. 
Há também no campo das práticas a produção de saberes e fazeres 
e isso bem pode ser observado no dispositivo analisado. São per-
cepções como essa que nos levam a sustentar a ideia de consulta 
transformada. 

Se pensarmos a partir de uma relação clássica entre consul-
tor e consulente – um analista e seu analisando – temos também 
nessa interação uma perspectiva de aprendizagem, embora distinta 
da aprendizagem institucionalizada do campo regulamentado. O 
consulente adquire, nessa interação, um leque de conhecimento psi-
cológico que inclui o processo, o conhecimento de si, a constituição 
de vocabulário, etc. Bem observamos nos trechos dos escreventes 
a Goldin um acolhimento do vocabulário, modos de conduta e 
entendimento de coisas “psi”. A referida interação como lugar de 
produção de saber é tão legítima que se tomarmos a formação do 
analista, um dos seus pilares é o processo de análise pessoal, fato 
que aponta para a importância das práticas nesse sentido. 

Ao deambularmos da modelização tradicional e pensarmos 
os dispositivos interacionais “psi” midiatizados que imprimem 
deformações à consulta, percebemos que em sua ambiência são 
produzidos, analogamente à prática interacional da consulta clás-
sica, semelhante ordem de conhecimento sobre assuntos “psi” 
que não é o conhecimento de saber especializado. Mais que isso, 
inferimos que os dois fazeres, clássico e midiatizado, mais do que 
possibilitarem a mesma ordem de conhecimentos em seus espaços 
adquiridos, podem ser complementares nesse processo. 

É possível que uma demanda de saber pelo senso-comum 
se destine aos dispositivos midiatizados em complementação ao 
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dispositivo clássico, como bem pudemos ver nas colunas de Goldin. 
Podem também ser assumidos pelo senso-comum como substituti-
vos, como quando acometido de sofrimento psíquico, ao invés de 
procurar psicólogo, psiquiatra ou psicanalista, o sujeito sofredor 
escreve ao analista.

O conhecimento prático adquirido nas interações com o 
dispositivo midiatizado parece qualificar os sujeitos de modo a 
torná-los uma espécie de liderança de opinião difusa na sociedade 
para as questões da valoração desse tipo de processo e aí criam uma 
perspectiva de demanda pelos mesmos, pelas múltiplas razões que 
elencamos anteriormente. Dessa forma, a Psicologia, a Psiquiatria 
ou a Psicanálise, em suma, o próprio conjunto de saberes “psi”, no 
seu exercício, se inserem na sociedade e a modificam. 

Tal sociedade, por sua vez, passa a gerar expectativas acerca 
desses saberes e a querer respostas na sua proporção. Para isso, ler as 
colunas de Goldin pode ser suficiente, como pode também não ser 
necessário mais. Às vezes são necessários anos de terapia ou análise, 
complementadas ou não por interações de outra ordem em torno 
dos saberes “psi”, sejam eles midiatizados ou não. Essas variações 
marcam uma entrada em processos que a rigor não se limitam ao 
campo “psi” enquanto conjunto de saberes, mas dizem respeito a 
um conjunto de práticas sociais e seus desdobramentos. 

A partir do que expusemos, podemos pensar em uma potencia-
lidade imanente ao agenciamento que se concretiza no dispositivo, 
na medida em que ele realiza a mediação entre um saber institu-
cionalizado e suas apropriações e representações no senso-comum, 
que finda por deformar, como já apontamos, tanto o primeiro 
quanto o último. Porém, deformação não significa necessariamente 
“passagem em perda”, pois o senso-comum, ao se qualificar na inte-
ração, ganha em aspectos de formação. Claramente não falamos de 
formação teorizante ou conhecimento abstrato de campo, tal qual 



346

constituído pelo conhecimento científico, mas formação para as 
questões da vida prática, do mundo cotidiano que também acon-
tece na ambiência dos processos em midiatização. 

Mesmo assumindo falar para um público composto prio-
ritariamente por sujeitos não especializados nas construções 
institucionalizadas acerca das questões “psi” – pode eventualmente 
tal público abranger uma parcela especializada –, Goldin não tra-
balha com a perspectiva de “passagem em perda” de seu saber de 
formação. Ao contrário, ele assume a importância das experimen-
tações e estabelecimento de parcerias entre campos como aspecto 
produtivo para a mídia e a Psicanálise. 

Vasta quantidade e diversidade de conhecimentos circulantes 
na contemporaneidade advêm das interfaces estabelecidas com o 
campo da prática, que os atores de campos especializados balizam 
e articulam. O senso-comum é, por definição, aquele que não está 
habilitado a realizar balizamento ou articulação, ao mesmo tempo 
em que é também aquele que lida dia a dia, e muitas vezes sem ciên-
cia ou sistematização, com o amplo leque de conhecimentos que o 
circunda. Tal notação nos leva a perceber como improdutiva110 a 
militância pela rígida segregação entre o que é mais rigorosamente 
do campo e o que extrapola suas fronteiras, na medida em que o 
que o excede também pode ser produtivo tanto para a sociedade 
de modo geral quanto para o próprio campo “psi”. Com isso, nos 
deparamos com a questão da função social dos conhecimentos 
produzidos, bem como das implicações e responsabilidades dos 
campos com os processos sociais na sociedade em midiatização.  

110 Exceto em uma perspectiva de produção de conhecimento epistemológico, teórico 
ou metodológico de campo.
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6 . Algumas palavras de finalização

A diversidade de produções em torno das causas “psi” emer-
gentes dos dispositivos interacionais midiatizados é algo que 
precisa ser considerado como importante produção da sociedade, 
que afeta o campo psicológico de fora dele ou ainda faz circular afe-
tações do campo causadas pelo próprio campo. O primeiro caso é 
o que estamos discutindo ao longo desse texto, quando as questões 
da midiatização põem em circulação enunciados, sentidos e repre-
sentações que passam a pautar as possibilidades interacionais com 
os saberes psicológico, psiquiátrico e psicanalítico. 

A transformação da consulta sintetiza o que estamos discu-
tindo e exemplifica as afetações do campo por questões externas 
e internas. Quando argumentamos que, no contexto da midiati-
zação em acelerada processualidade, a consulta se transforma, a 
princípio estamos argumentando que nessa ambiência a consulta 
se transforma. Esse é o primeiro viés de transformação. Contudo, 
quando isso acontece e esse tipo de consulta modificada é posta em 
circulação nos processos sociais, ela produz reverberações sobre os 
sentidos e construções tradicionais a seu respeito e finda por produ-
zir deformações mais amplas que extrapolam o espaço midiatizado, 
permitindo afirmar que quando a consulta se transforma, o próprio 
campo recebe a incidência dessa transformação – transformação 
em processo, em aberto, constituída no movimento das interações 
continuamente forjadas no seio de dispositivos insurgentes, e que 
bem sintetiza as considerações sobre os dispositivos interacionais 
“psi” na sociedade em midiatização.
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Suíte nº 9

“Dispositivos ‘psi’ midiatizados”, de Monalisa Pontes Xavier

José Luiz Braga

A coluna “Vida Íntima”, analisada pelo capítulo, recebe sobre 
sua singularidade e suas lógicas a incidência de contextos diver-
sificados: a interface psicologia/comunicação; a midiatização; 
a subjetivação na cultura; e o tensionamento contemporâneo 
das especialidades. Devolve sua resposta aos contextos na forma 
de uma tentativa que é, ao mesmo tempo, experimentação inte-
racional e diagnóstico do estado de coisas – na sociedade e nas 
questões de ordem “psi”. Monalisa, com formação em Psicologia e 
em Comunicação, observa a imbricação desses ângulos de incidên-
cia na sociedade e no seu objeto de estudo. 

Assim, a questão das interfaces se põe em vários ângulos. O pri-
meiro é o fato de – na própria pesquisa, do campo da Comunicação 
– estarmos interessados em lançar um olhar comunicacional sobre 
objetos constituídos em outras áreas de conhecimento, pelo que 
eles comportam de processualidade interacional. A consulta é um 
objeto psicológico de pleno direito – nós o olhamos, no entanto, 
para buscar aí seus processos comunicacionais. Que estes sejam 
modalizados pela relação terapêutica não pode ser afastado: porque 
é esse modo interacional que queremos aí observar.

Mas não é apenas o olhar investigativo que se decide “de inter-
face”: o próprio objeto se mostra como tal quando, em sua ação 
transformadora de consultas canônicas, modifica o dispositivo da 
consulta, e essa mudança – de ordem comunicacional – tensiona a 
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substância, os resultados possíveis e as próprias bases de sua racio-
nalidade psicológica.

O caso examinado se põe como de interface não porque entra 
na mídia ou sofre sua influência – mas porque age comunicacio-
nalmente, experimenta a partir de seus cânones psicológicos, e os 
redireciona em busca de “outra interação”, ainda tentativa. Buscando 
outra interação, faz ver que aqueles cânones são também modos de 
interagir, sujeitos, desde a origem, a um possível olhar comunica-
cional: são as formas de interação que, nas condições vigentes no 
campo psicológico, se construíram com maior pertinência para as 
questões envolvidas, e foram assumidas como mais adequadas para 
encaminhá-las.

Tais desafios e tentativas sociais se fazem em um mundo que se 
transforma em dois processos relacionados: a tendência de crescente 
midiatização da sociedade; e o desenvolvimento de uma cultura (da 
qual a própria midiatização é um elemento relevante) em que os 
modos e processos de subjetivação ocorrem em ambientes expostos 
e publicizados, mais talvez que nos espaços íntimos da privacidade.

Monalisa abre seu texto referindo a midiatização da socie-
dade, e mostra que “suas lógicas passam a afetar o funcionamento 
[das práticas sociais contemporâneas], bem como as mais variadas 
experimentações e invenções que se forjam em sua ambiência”. 
Situa assim seu objeto – dispositivos interacionais “psi” midiati-
zados – como agenciamentos de tais práticas com a mídia. Não se 
aborda, aí, a midiatização como simples influência da mídia sobre 
outros setores sociais, mas sim pelos agenciamentos experimentais 
que articulam lógicas de outros setores e campos com lógicas de 
mídia. As experiências sociais são os verdadeiros processos e lógi-
cas comunicacionais que interessa pesquisar.

A coluna de Alberto Goldin (assim como outros dispositivos 
psi midiatizados) corresponde a uma verdadeira experimentação, 
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com invenção de lógicas interacionais para produzir interações de 
ordem psicológica em condições de mídia. É por isso que os diversos 
condicionantes tratados pelo texto não são propriamente “lógicas 
de mídia”, mas sim lógicas socioculturais de uma sociedade em 
midiatização. Não é apenas por “estar na mídia” que a coluna Vida 
Íntima é um dispositivo psi midiatizado – mas também por lidar, 
prática e refletidamente, com tais condicionantes socioculturais em 
midiatização.

A autora observa uma incidência direta dos processos socio-
culturais da midiatização nos modos de subjetivação da sociedade 
– em espaços externos e independentes das práticas midiatizadas de 
ordem clínica. Os processos de exposição pública, solicitações múl-
tiplas recebidas do ambiente, a dispersão de estímulos de todo tipo 
(e cobranças, promessas e miragens), passam a exigir outras “opera-
ções de sentido em torno do mal-estar, do sofrimento, da angústia, 
da solidão, dos relacionamentos interpessoais e de uma variedade 
de desencaixes subjetivos no contemporâneo”.

Isso faz perceber que as demandas se modificam – e que as 
respostas e os processos muito canonicamente estabelecidos se tor-
nam insuficientes. Na falta de códigos interacionais estabelecidos 
para os novos desafios, os processos interacionais serão tentativos, 
para gerar dispositivos que busquem sintonizar a demanda e ela-
borar novos padrões mais ou menos estáveis. Isso não só ocorre 
no ambiente midiático (embora aqui de modo mais visível), como 
também em direta incidência na consulta “estabelecida”, que se vê 
igualmente desafiada.

Outra peculiaridade dos dispositivos midiatizados é que 
parecem favorecer articulações e tensionamentos entre lógicas espe-
cialistas de campo e modos práticos do senso comum. Monalisa 
observa que “se [...] pensarmos os processos segundo o lugar do 
senso comum, percebemos então uma alteração substancial no que 
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está sendo feito pelo funcionamento dos dispositivos”. Isso implica 
uma descentração do olhar especializado – não para abdicar de sua 
especialidade, mas para poder interagir com o outro, percebendo 
suas lógicas e se deixando desafiar por elas. Trata-se, aí também, de 
uma questão essencialmente comunicacional.

Experimentações são necessárias, dadas as condições e os limi-
tes do lugar e dos processos gerais em que a interação deve ocorrer. 
O desenho do dispositivo deve ao mesmo tempo atender a funda-
mentos do conhecimento constituído e seus objetivos seminais; às 
demandas por parte das pessoas que buscam na coluna alívio ou 
elucidação; e às características do meio (no caso, verbal escrito, não 
presencial, diferido e difuso, portanto de público plural). O pro-
cesso é, além disso, serial e “rápido”. Isso produz descontinuidade 
no diálogo com cada consulente, apenas começado; mas gera outra 
continuidade, resultante da substituição e cumulação de casos dife-
rentes. Com tais experimentações, e na encruzilhada dos contextos 
referidos, o colunista trabalha com atravessamentos e imbricação 
de processos, direcionando-os em favor de seus objetivos “psi”.

A consulta de “Sônia” é exemplar desses processos: a corres-
pondência à coluna vem complementar leituras, terapia, recurso 
a religião. Dado o lugar de diálogo assumido, o analista não pode 
descartar in limine os demais espaços de interação imbricados na 
fala, não pode ter a pretensão de contrapor uma fala exclusivamente 
especializada – simplesmente articula sua fala nesse ambiente de 
convergência que é aquele de onde emerge a consulta: porque é aí 
que se dá o diálogo.

Monalisa mostra que “se há procura por mais um espaço de 
expressão de conteúdo subjetivo, de sofrimentos, de mal-estar, 
pressupomos que algo escapa ao espaço da clínica, marcando a 
insuficiência do padrão canônico”. Nesse contexto, a fala do ana-
lista também se hibridiza. O texto mostra que outros campos 
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“mesclados nos escritos são a Literatura, a Psiquiatria, a Educação 
e o senso-comum”. Goldin vai “ensaiar um pouco de Filosofia, de 
Literatura, optar pela Estética, ser jornalista ou retornar para o lugar 
de analista”.

No processo, o analista aceita o terreno dos consulentes como 
espaço em que a interação pode ocorrer. Essa aceitação do âmbito 
de senso comum como lugar de diálogo é uma valorização da escuta 
– ao mesmo tempo um valor da análise e um valor da comunicação. 
É nesse espaço que se evidencia a “relação estabelecida entre as pers-
pectivas do saber especialista e das construções do senso-comum”, 
assim como a constituição de fronteiras porosas entre esses dois 
âmbitos. Assim como, nessa zona de porosidade, o amador pode se 
tornar mais esclarecido, o campo especializado pode abrir proces-
sos menos rigidamente comandados por lógicas de sistema, e ter 
maior abertura comunicacional para processos agonísticos – viabi-
lizando avanços de conhecimento.

Observar distinções interacionais entre o dispositivo esta-
belecido, canônico, e aquele em processo experimental ajuda a 
compreender sentidos da “consulta transformada”. O processo se 
desloca da relação protegida entre consulente e terapeuta para a 
realização de um diálogo diante de terceiros.

O que era um diálogo propriamente dito modifica-se para 
uma tríade de participantes, o que transforma a interação. Para o 
analista, implica uma duplicação da interlocução – com aquele a 
quem fala; e com outros, aos quais mostra o primeiro diálogo – com 
uma sugestão implícita: observem essa relação entre uma demanda 
e um modo de abordá-la. Assim, a fala direta é portadora de uma 
demonstração – de temas, de demandas, de tipo de escuta, de infe-
rências de ordem psicanalítica.

Para o público leitor, uma diversidade de ângulos é oferecida. 
Primeiro, e conforme o depoimento do analista, a possibilidade de 
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encontrar sofrimentos e demandas próximos aos seus, assim como 
reflexões sobre estes. Mas além disso – dada a variedade de casos 
sucessivamente tratados – o panorama de “desencaixes subjetivos 
no contemporâneo”, lhes oferece um quadro ampliado onde podem 
articular, mais que seu próprio sofrimento, seu perfil de autoco-
nhecimento – pelas sintonias, pela comiseração, mas também por 
distanciamento ou ironia. Sempre conforme o senso comum, o 
terceiro que presencia o diálogo recebe matéria de reflexão e a pos-
sibilidade de ver situações diante das quais é possível “falar sobre” e 
incorporar percepções. Essa fala em terceira pessoa parece ser uma 
das possibilidades concretas da aprendizagem pública como pro-
cesso de formação de um senso comum qualificado.

Finalmente, para o consulente, se observa talvez uma das 
maiores diferenças com relação à consulta estabelecida – não mais 
protegida pela relação privilegiada cliente-terapeuta. Seria esta, 
talvez, uma das razões principais pelas quais o campo psicológico 
vê com reticências determinadas experiências extrafronteiras. Mas 
essa relação triádica, hoje, apresenta ao mesmo tempo um sintoma 
e uma questão a resolver pelo conhecimento. Mais do que simples-
mente ter seu caso exposto e tratado diante de terceiros, a exposição 
faz parte do caso. Como consulente, não quero apenas ouvir do 
analista uma fala que me dê pistas para compreensão ou alívio – 
quero também mostrar ao mundo o que me identifica e caracteriza, 
como modo de ser e como sofrimento. Longe de ser descartável, 
essa demanda faz parte das questões do indivíduo na contempora-
neidade – tem que ser compreendida, refletida e elaborada. Serge 
Tisseron (2001) aborda essa questão da exposição: 

Proponho chamar de «  extimidade  » o movi-
mento que leva cada um a expor uma parte de 
sua vida íntima, tanto física como psíquica. Esse 
movimento passou muito tempo despercebido, 
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mas é essencial ao ser humano. Consiste no desejo 
de comunicar sobre seu mundo interior. [...] Se 
as pessoas querem exteriorizar certos elementos 
de sua vida, é para melhor se apropriar deles os 
interiorizando de outro modo, graças às trocas 
que suscitam com os próximos. A expressão do 
eu íntimo [...] se faz a serviço da criação de uma 
intimidade mais rica (Tisseron, 2001, p. 52 – 
L’intimité surexposée – trad. nossa).

Nesse sentido, ter sua correspondência selecionada e exposta 
aos leitores, merecer uma reflexão do analista, faz parte dos pro-
cessos da consulta transformada – mas é também uma questão 
comunicacional que merece as reflexões de nosso campo, na busca 
de compreender os dispositivos e circuitos que, para além da expe-
riência dos especialistas do campo “psi”, caracterizam tentativas 
processuais da sociedade para lidar em interação com seus próprios 
requerimentos e desafios de coexistência.


