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Inteligência artificial – reflexões clínicas  

                                      Luiza Revoredo 

 

Este texto é uma reprodução da fala apresentada na última mesa redonda do XIV  Encontro 

das 3 Bios,  “Inteligência Artificial – uma reflexão para a psicoterapia corporal”, Campos do 

Jordão, 02 de dezembro de 2018. Membros que compuseram a mesa: Leda Rebello, Liane Zink, 

Luiza Revoredo e Rubens Kignel. 

Baseei-me nos livros, artigos e vídeos citados nas referências bibliográficas, na minha 

experiência clínica de 40 anos e no que foi apresentado por colegas nos dois primeiros dias do 

Encontro. 

            luiza 

 

Neste evento já pudemos testemunhar que estamos frente 

às maiores mudanças que o gênero humano já se deparou 

e que afetam todas as áreas das nossas vidas.  

Nossas teorias e técnicas não são meras abstrações, 

precisam se relacionar com este cotidiano, então, que 

desafios precisamos encarar?  

E, claro, a pergunta que não quer calar: Seremos 

substituídos por Alexas, os terapeutas robôs onipresentes e 

oniscientes? 

 

Um prazer estar aqui para partilhar com vocês algumas 

reflexões, como analista reichiana e bioenergética, que o 

tema IA tem suscitado. Abordarei 3 itens: 

1. A presença da IA hoje na clínica psicológica 

2. Que subjetividades têm sido produzidas neste momento 

3. Um livre-pensar sobre o nosso futuro 

 

1.Os avanços imensos e rápidos das biotecnologias e 

informática estão presentes nos nossos consultórios e são 
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incorporados às nossas práticas, na forma e no conteúdo, 

muitas vezes sem que a gente pare e reflita. 

Na forma, temos as sessões por Skype para dar conta da 

hipermobilidade do mundo atual; os contatos direto por 

whatsapp; os smartphones como prolongamento dos 

pacientes e/ou o terceiro nas sessões; os “prints” de 

conversas e mensagens que nos mostram “a verdade”; as 

imagens e fotos que presentificam o que antes era só 

imaginação e fantasia.  

No conteúdo, a revolução que os aplicativos de 

relacionamentos trouxeram, como Andrei Venturini nos 

falou na sua palestra; a reprodução assistida, a adoção de 

óvulos e espermas, as manipulações genéticas, os filhos 

salvadores; as plásticas e próteses corporais, as mudanças 

de gênero; a possibilidade de prolongamento de vida, a 

eutanásia, o suicídio assistido; a crise nos empregos... 

O uso das redes sociais esgarçam o setting terapêutico, a 

moldura, como diz Marion Milner, que permite delimitar o 

que está dentro e fora para espaço de interpretação. Está 

tudo se deslocando todo o tempo e temos que nos virar e 

reinventar com isto.  

Ainda que a neutralidade nunca tenha sido a marca do 

psicoterapeuta 3 bios, sempre fizemos uso de aberturas da 

vida pessoal a serviço do tratamento. Hoje, seja para 

tornar acessível seu conhecimento para a população, seja 

para competir por mercado de trabalho, os psicoterapeutas 

fazem uso das redes sociais, que muitas vezes viram palco 

dos seus narcisismos e até exibicionismos.  

Os pacientes também pesquisam nas redes quem é o 

psicoterapeuta, bisbilhotam no “fuçabook” e instagram  

nossa vida profissional e pessoal. E isto independe do 

psicoterapeuta usar as redes sociais, porque sempre 

alguém vai publicar algo sobre você. 
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Nesta transgressão público-privado evidentemente está em 

jogo além da privacidade do terapeuta, que não é pouca 

coisa, o manejo transferencial destas questões.  

Pacientes chegam por contatos de whatsapp já com uma 

objetividade que impressiona: onde você trabalha, quanto 

cobra, qual sua linha, horários? Somos encontrados a 

qualquer tempo e lugar. Mesmo que retiremos a visibilidade 

do whats, o horário, quando entramos online um paciente 

pula e nos chama. Sabemos que não ser respondido 

imediatamente tornou-se um pesadelo para o homem 

contemporâneo. 

Nesta seara produzimos ansiedade e/ou não manejamos o 

tempo. Entramos num circuito que também nos coloca em 

resposta senão rápida, com certeza fora do setting da 

sessão, portanto, uma resposta vinda de um outro espaço 

interno do terapeuta, noutro campo da relação, de conexão 

e ressonância.  

Tudo isso nos fala que IA não é assunto de futuro, já 

estamos amalgamando estas novidades e vamos 

naturalizando tudo isto. Não se trata, óbvio, de voltar atrás, 

porque tudo isto não tem volta, mas refletir a implicação de 

todas estas mudanças e nas que virão, no manejo 

terapêutico e na produção de subjetividades. 

 

Isto me leva ao ítem 2 da minha reflexão.  

Nos anos 90 tivemos a onda (significado como o que cresce 

ao longo do tempo e chega num ponto estoura) de 

indivíduos borderlines, os seres pura intensidade, seres das 

contradições, que respondiam ao grounding inseguro e aos 

imensos vazios e abandonos.  

Nos anos 2000 tivemos a onda dos depressivos que 

expressavam a recusa em produzir, e também os 

anoréxicos e bulímicos que se recusavam a consumir.  

E o que temos hoje?  
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Tempos de hiperconexão e hipervelocidade levam as 

pessoas a experimentar novas e múltiplas formas de 

relacionamento. Ser desejado se tornou necessidade 

primária, elegemos o outro anônimo nas redes e perdemos 

os laços sociais e o sentido histórico que nos traz 

pertencimento. Continuamos o grande deslocamento da 

interioridade para a aderência a sinais que transbordam no 

mundo das redes sociais.  

Hoje o ideal de ego toma formas reais. Monto minha 

identidade a partir do tanto de likes que tenho, num fluxo 

contínuo de adaptações ao esperado, pois também vivemos 

o horror de ficar aderido à qualquer identidade e portanto 

excluídos. 

Temos os corpos que buscam a perfeição e a compulsão 

por se transformar e transmutar rapidamente sem 

elaboração, porque tudo pode. E se pode, porque não? 

Há uma incapacidade de subjetivar a dor e os malogros no 

bem viver. Pululam sintomas psicossomáticos, atribuídos a 

causas orgânicas, fonte da indústria farmacêutica, 

suscitando cada vez mais medicalização. 

Fazer parte de mil grupos no facebook e whatsapp tornou-

se sinal de intimidade - Eu tenho um milhão de amigos...  

Sexualidade não necessariamente representa uma forma de 

intimidade, sexualidade que aliás vem desaparecendo 

mesmo entre casais jovens. Temos permissividade, 

mudança frenética de parceiros, múltiplas formas de sexo, 

mas não conexão íntima e isto aumenta a solidão e a 

intolerância ao gozo alheio. A invisibilidade que as redes 

sociais possibilitam, cria um palco para descargas 

impulsivas, atuações das invejas e despejo dos ódios, de 

produção de fake news. 

Tanta oferta de tudo no mercado convoca o sentido de 

responsabilidade pelas escolhas e acaba por trazer ao 

homem o sentimento de insuficiência e impotência, 

tornando-se um dos elementos presente nas depressões, 

hoje em números assustadores.  
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Tendo a ver que nesta passagem do mundo de gente de 

carne e osso para o mundo das máquinas, com o 

esgarçamento produzido do laço social, muitos caem nestes 

buracos. Produz-se um monte de gente sem chão, como 

espíritos que vagam em busca de um lugar para chamar de 

seu e muitas vezes este lugar acaba sendo a outra rede, a 

rede social. Saímos de um canto e estamos a caminho de 

outro, mas no entretanto... 

São os caídos do mundo, aqueles para quem a face do 

humano não se apresenta. Muita drogadicção, muita 

solidão, muita gente perdida que chega a prescindir de 

cuidados básicos, indivíduos que buscam identificar seu 

estranhamento e fragmentação e que vivem em contínuo 

fracasso de nomear o que vivem. São os fora do lugar, fora 

do tempo, fora do corpo, fora do mundo. 

E isto nos remete à educação das crianças. Como a IA se 

faz presente na vida das crianças deste presente e futuro 

que favorece a construção destas subjetividades? 

A passagem do mundo moderno para o pós moderno 

trouxe a terceirização da infância e hoje temos, desde a 

concepção, o controle a serviço de segurança. Temos 

menos presença ou presença ansiosa e automática.  

Os tão divulgados alertas de crianças pedindo para pais 

largarem seus smartphones e brincarem com elas, nos 

falam do que é comum: a incapacidade de se afetar com o 

outro. Isto é muito sério! E vale para todas as relações de 

pares. 

Hoje uma recém mãe com seu bebê que apresenta cólica, 

corre para a rede em busca de resposta. Digita lá: bebê de 

3 meses com cólica e vem 100 respostas imediatas. O que 

fica em jogo é o fundamental: o contato com seu bebê 

único, a curiosidade pela sua singularidade e que vai 

promover um campo de empatia onde as respostas se 

dariam. 
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O que esperar destas crianças em época escolar? E dos 

jovens? Bullying, que é ausência de empatia; violência, que 

além de expressar agressividade, é a busca do corpo a 

corpo, e tantas patologias narcísicas que estamos 

testemunhando. 

Abordando também uma questão que surgiu nas palestras 

anteriores, a exposição excessiva das crianças até dois 

anos de idade aos tablets e smartphones inunda de 

estímulos sensoriais a criança, e como reichianos 

entendemos bem os efeitos desta sobreexcitação no 

organismo. Além disso, estes objetos se apresentam como 

objetos consoladores, criando a ilusão que o outro estará 

sempre à disposição, dificultando lidar com ausência e 

frustração, de lidar com as vicissitudes da vida. Não se 

criam espaços vazios onde o fantasiar se dá, e portanto 

espaços de simbolização e a atribuição de sentidos e 

significados para a existência. Temos então mais elementos 

para o bullying, violência, o tão diagnosticado TDAH, o 

cutting, o suicídio em números alarmantes de jovens. Além 

disso a apatia, obesidade, problemas de sono, as 

anorexias, bulimias, compulsões variadas, dificuldade de se 

comunicar, isolamento, problemas de autoestima para mais 

ou para menos. 

Bom, aquela imagem do analista dormitando atrás do divã 

pelo tédio do paciente neurótico fica muito distante desta 

época. Somos a cada dia assolados por grandes angustias e 

lugares de não saber e convocados a nos reinventar nas 

nossas teorias e técnicas. 

E o que temos pela frente? A função psicoterapeuta vai 

sobreviver ou seremos substituídos pelas Alexas? 

 

Passo ao item 3 da minha reflexão e peço licença para meu 

livre-pensar. Afinal, como dizia o Millor: Livre-pensar é só 

pensar.  
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Sim, os algoritmos vão me conhecer mais que eu mesmo e 

“resolver” meus problemas e, junto com isso, me 

manipular. 

Sim, nossos sentimentos serão cada vez mais 

reprogramados para consumir mais e vender medos, 

invejas e ódios. Não sabemos o que teremos pela frente e 

quem vai ter concentrado o poder.  

É óbvio que a perfeição do humano e o controle da vida é 

sedutor. Quem não quer minimizar riscos? Quem não quer 

tornar sua vida mais fácil? Toda a evolução da tecnologia, 

desde sempre, tem este propósito. O problema é que não 

só resolve problemas, acaba criando outros e isso gera 

medos. Não só nos trás segurança, trás ameaça de sermos 

dominados e isto nos coloca neste paradoxo: segurança x 

liberdade. 

Ainda temos poucos dados para avaliar o que teremos pela 

frente, e mesmo assim só até 2030. Laymert dos Santos 

nos disse que após 2030 é inimaginável o que viveremos. 

Ele nos disse também que o corpo humano passou a ser 

um agenciamento de dados, vivemos a era dos algoritmos. 

Hoje a Ciência propicia cada vez mais uma atuação frente 

aos conflitos, por exemplo, se você tem um conflito de 

gênero, muda o gênero. Se você tem uma angústia ou 

tristeza, toma remédio. Favorece a atuação e não a 

elaboração. Mas mesmo com tudo isso e mais próteses que 

irão nos robotizando, sabemos que o psicoterapeuta 3 Bios 

não trabalha com um corpo só biológico, músculos e 

órgãos.  Trabalhamos com o conceito de corporeidade e 

significamos corpo como lugar de alojamento da psique e 

lugar de afetação, trabalhamos o corpo simbólico. 

A técnica é neutra, a questão é o uso que nós humanos 

fazemos e faremos dela. A tentação de criar instâncias e 

instâncias em nome do bem para assegurar o bom uso, 

nada garante. Sempre uns vão pensar por e para outros, o 

poder é um tema fundamentalmente humano. Portanto, 

nossa responsabilidade é conhecer nossas fraquezas para 
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não cair no caminho da tentação, seguir o primeiro oráculo 

de Delfos e máxima das análises: “Conheça-te a ti mesmo”. 

Os quadros psicopatológicos continuam os mesmos, mas 

em novas configurações e intensidades, então nossos 

operadores teóricos se mantém. Continuam de muita 

utilidade o conceito de inconsciente, resistência, conflito, 

angustia, pulsões, fluxos, cargas, repressão, mecanismos 

de defesa, transferências, ressonância, compaixão, 

grounding, caráter, medo da loucura e da morte...Penso 

que teremos que aprofundar os estudos sobre narcisismo, 

função fraterna e nos aproximar mais dos conceitos 

reichianos de campo, onda, pulso... 

Uma questão que se coloca é se vamos ter que ficar cada 

vez mais eficientes e eficazes para nos manter no mercado 

de trabalho, ameaçados pela Alexa.  

Provavelmente vamos nos dividir entre aqueles que irão 

ficar mais tecnicistas, privilegiando os protocolos, a 

listagem dos algoritmos, antecipando-se na ânsia de 

competir com os robôs. Isto talvez dê uma sobrevida, mas 

não precisamos ser espertos para saber quem vai ganhar 

esta competição. 

E teremos aqueles que aprofundarão o campo de reflexão 

sobre este novo humano, corrente à qual me filio, que se 

reinventarão buscando sempre um ajuste teórico e técnico 

ao estilo de cada indivíduo. Aqueles que irão se colocar 

sempre em questão e responsabilizar-se por suas escolhas. 

Não é à toa que o Andrei Venturini, filósofo, tem sido um 

interlocutor importante para nós.  

As máquinas vão evoluir sim, vão ficar cada vez mais 

potentes, então uma dica é fazer diferença com a IA, não 

virar cipó, como brincamos ao longo do ano nas nossas 

reuniões, voltar ao passado, tampouco competir com o 

novo, capturados na angustia da caduquice.  

Acabamos de viver e ainda vivemos tempos difíceis de 

promoção de ódios e medos e não temos porque nos aliar à 
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cultura do medo que viraremos robôs, que nossa profissão 

vai acabar, que nossa espécie vai acabar. O medo da IA é 

uma variação do medo da morte, agora morte da espécie.  

Harari nos diz, neste seu último livro, 21 lições para o 

século 21, que “o problema dos robôs do bem e do mal não 

está neles, não está na sua IA, mas na estupidez e 

crueldade dos seus senhores”. E mais, diz que “um remédio 

potencial para a estupidez humana é uma boa dose de 

humildade”. 

A máquina não pensa sobre si mesma, ao menos por 

enquanto ela não duvida, não tem angustia e não reflete 

sobre sua ética.  

Como humanos sempre teremos um a mais, somos 

furados, transcendentes, sempre atravessado pelo inédito, 

não é possível capturar o si mesmo. O futuro é aberto. 

E como somos profissionais do incompleto, sempre seremos 

outros, portanto criativos. Onde as biociências e a 

tecnologia trouxerem luz haverá sombra a ser analisada 

num jogo infinito de possibilidades.  

Mas, é evidente que a existência de possibilidades, não 

autoriza o uso, esta é a questão ética. Haveremos de 

encontrar um limite, e quero crer que ele não será externo.  

Esta reflexão ainda é feita pelos humanos. Então ainda 

teremos muito trabalho ao fazer escolhas, afirmar a 

invenção e a responsabilidade. Responsabilidade nossa e 

dos nossos pacientes, porque afinal das contas, os avanços 

da IA não irão calar nossas angustias! 
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