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EDITORIAL
Torna-te quem tu és foi tema do VI Encontro Gaúcho sobre o Pensamento de D.W.Winnicott, em 2019, e no mesmo ano também tivemos o XXVIII Encontro Latino-americano sobre o Pensamento
de D.W.Winnicott, em Porto Alegre, com o tema Natureza humana.
Tornar-se quem somos, assumirmos apropriadamente nossa natureza
humana e todas as suas vicissitudes, implica num percurso de amadurecimento, descobrimento e aceitação. Humanos coerentes ou contraditórios, tornar-se humano é ser aquilo que fizeram de nós e o que
nós fazemos disso.
Com trabalhos desses dois encontros e outros que recebemos para
apreciação e publicação é que chegamos nesta Rabisco número 10, completando uma década de muitos trabalhos publicados. E para “inovar
baseado na tradição”, como diria Winnicott, neste número teremos
uma edição inicial exclusivamente on-line, pois queremos a Rabisco
ainda mais inserida e lida pela comunidade científica e de interessados
pelo pensamento de Donald Winnicott. Dessa forma, reposicionamos,
a partir desta edição, nossa distribuição e meio de acesso ao periódico.
E assim seguiremos nos próximos anos, sempre inovando junto de nossos leitores e autores.
Nesta edição, iniciamos com o trabalho A criança hospitalizada, o
voluntário e suas brincadeiras: relato de experiência em um hospital pediátrico brasileiro na perspectiva de D. W. Winnicott, de Natália Andrade
Gomes e Sergio Gomes Silva. Seguido de Ambiente violento e trauma
no parto, de Mariana Gouvêa de Matos e Andrea Seixas Magalhães. A
clínica winnicottiana contemporânea e a interculturalidade é o título que
Walter Moure deu ao seu artigo, enquanto que Considerações sobre anorexia na psicanálise e na contemporaneidade é o trabalho de Bárbara
Cesário Navega e Natália Gomes. Cuidados maternos como vivências é

o artigo de Lindcélia Cristina dos Santos e Silas Borges Monteiro, enquanto Eu estou morto desde que nasci: a tentativa de suicídio na adolescência como um gesto de esperança nomeia o trabalho de Nara Cristina
Macedo de Figueiredo e Maria Consuêlo Passos.
Numa edição de artigos com várias referências à prática clínica, devidamente resguardadas de sigilo, a Expansividade da capacidade de
simbolização observada no brincar de uma criança foi como Tagiane
Maria da Rocha Luz nomeou seu trabalho, e Laços e enlaces: adoção e o
setting infantil na clínica winnicottiana é o título de Millena Piegas Bica
e Camilla Baldicera Biazus. Luto em três tempos: um menino que buscava superar a perda relativa da disponibilidade dos pais, o nascimento e a
morte da irmã é o relato sensível e analítico que Charbelle Jabbour Belmont nos propõe. E, com luminosidade, o artigo Nascem os girassóis: o
uso dos desenhos no processo de psicoterapia de uma adulta jovem borderline é o título de Marli Schmidt e Soraya Koch Hack, enquanto que
O uso simbólico dos objetos inanimados durante o primeiro ano de vida
pelo Método Esther Bick é a proposta de Walter José Martins Migliorini.
Analítico de Freud a Winnicott, surge também Regredir, recordar,
reviver e elaborar: o colapso como experiência de desenvolvimento, de
Níkolas Ruschel Petry, e Solidão essencial e a essência da solidão, de
Maria Cecília Schiller Fonseca, enquanto que Transgressão e saúde em
Winnicott é título do artigo de Rafael Frigo Flores. Por fim, na Seção
Gesto Espontâneo contamos com um ensaio inquietante das ideias do
colaborador Nahman Armony, colega do Rio de Janeiro que nos provoca, assim como Nietzsche com o “torna-te quem tu és”, com o artigo
Tempos de dicotomia, um sensível olhar aberto para os dias de hoje.
Desejamos a todos uma boa experiência de leitura!

Os Editores
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1. A CRIANÇA HOSPITALIZADA, O VOLUNTÁRIO
E SUAS BRINCADEIRAS

RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM HOSPITAL PEDIÁTRICO BRASILEIRO
NA PERSPECTIVA DE D. W. WINNICOTT

The hospitalized child, the volunteer and their games
Experience report in a Brazilian pediatric hospital
from the perspective of D. W. Winnicott

Natália Andrade Gomes1
Sergio Gomes Silva2
Resumo
O presente trabalho tem como objetivo explicitar como o Brincar
da criança hospitalizada pode ser valioso na elaboração das vivências
traumáticas de uma internação. Para tal, se usará como apoio o aporte
teórico do pediatra e psicanalista Inglês Donald W. Winnicott sobre o
Brincar e o Viver criativo como sinal de saúde psíquica. Ilustrando a
teoria, serão trazidas experiências da autora como voluntária no projeto
“Sonhando Juntos”, projeto atuante em cinco hospitais da rede pública
do Rio de Janeiro, onde voluntários dedicam algumas horas de seu final
de semana para recrear crianças internadas nas instituições atendidas.
Palavras-chave: Brincar, Criatividade, Winnicott, Voluntariado.
Abstract
This study aims to explain how the Play of the hospitalized child can
be valuable in the elaboration of traumatic experiences of hospitalization. For this, the theoretical contribution of the English pediatrician
1
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and psychoanalyst Donald W. Winnicott on Play and Creative Living as
a sign of psychic health will be used as support. Illustrating the theory,
the author’s experiences as a volunteer will be brought to the project
“Sonhando Juntos”, a project in five hospitals in the public network of
Rio de Janeiro, where volunteers dedicate a few hours of their weekend
to recreate children hospitalized in the institutions served.
Keywords: Playing, Creativity, Winnicott, Volunteerism.
Introdução
O presente trabalho se origina da experiência de um dos autores
como voluntária no projeto “Sonhando Juntos Rio de Janeiro”. Tal projeto está filiado à ONG católica “Sonhar Acordado” e tem como objetivo realizar sonhos e brincar com crianças hospitalizadas de cinco
instituições na cidade. As atividades do projeto consistem em visitas
matinais durante os finais de semana nas instituições atendidas, com
um grupo de aproximadamente 15 voluntários. Durante esse período
de tempo, os voluntários se dedicam a realizar diversas atividades com
as crianças, tais como pinturas, jogos, massinha, brincadeira com bonecos, bolinha de sabão, etc..
Atrelando as vivências como voluntária e os estudos em clínica psicanalítica, busca-se fazer uma breve exposição da Teoria do Brincar de
Donald W. Winnicott, traçando um paralelo com o impacto que o trabalho de “Sonhando Juntos” gera na criança hospitalizada. Além disso,
um caso específico ajudará a ilustrar a teoria apresentada.
Teoria do brincar
Donald W. Winnicott, pediatra e psicanalista Inglês, constrói sua
teoria a partir do conceito de saúde psíquica e das relações objetais
necessárias para alcançar este fim. É certo que, em partes, existe algo
que é potencialmente herdado para que o infante cresça e se desenvolva
(Winnicott, 1960). Porém, é necessário que o ambiente que o envolve
ofereça as condições necessárias para que o bebê desenvolva suas capa10
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cidades físicas e emocionais de maneira saudável. Importante salientar
que o conceito de saúde psíquica para o autor está intimamente ligado
à capacidade criativa do ser humano que se desenvolve ao longo de sua
vida, desde suas experiências mais primitivas como bebê.
Os movimentos contínuos de cuidado carregados de afeto e desejo oferecidos pela mãe possibilitam que o bebê alcance a unidade do
eu. Com uma percepção integrada do seu corpo e sua personalidade,
o infante é capaz de identificar que existe algo fora e algo dentro de si
e, assim, pode entrar em contato com o mundo externo ou a realidade
compartilhada.
Esse contato primitivo com o mundo externo é perpassado por um
controle onipotente, no qual o bebê consegue criar objetos a partir de
uma experiência de ilusão de onipotência, possibilitada por uma apresentação satisfatória da realidade, sempre fornecida pelo ambiente acolhedor. Essa capacidade de criar objetos inaugura a transicionalidade,
este algo que não está dentro nem fora do sujeito, em um lugar chamado de “área da experimentação”. Neste lugar estará contido o objeto
transicional, um objeto “não-eu”, exterior ao corpo do infante e que
simboliza o conjunto de cuidados fornecidos pelo ambiente.
Winnicott (1971) postula que o objeto transicional inicia o ser humano em uma área neutra da experiência, localizada entre sua criatividade
primária e a percepção real do objeto. Essa área de experimentação não
é passível de ser contestada, pois aí se encontram os conteúdos mais
genuínos da subjetividade humana. Ao longo do desenvolvimento, o
objeto transicional vai sendo desinvestido pelo bebê, dando lugar ao
brincar infantil e, posteriormente, “às artes, à religião, ao viver criativo
e ao trabalho científico criador” (Winnicott, 1971. p.30).
É certo que o brincar sempre esteve presente no universo
psicanalítico/psicoterapêutico, entretanto o que difere a teoria
proposta por Winnicott é sua maneira de olhar para o brincar como
algo que essencialmente satisfaz, algo terapêutico em si mesmo, não
apenas como uma ferramenta de comunicação infantil através do seu
11
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conteúdo, tampouco como uma atividade análoga à masturbação. O
autor entende o brincar como uma atividade exercida pelos adultos
também, através da experiência cultural. Dessa forma, a psicoterapia
consiste numa superposição entre o brincar do analista e o brincar
do paciente. E quando este é incapaz de brincar, a tarefa do terapeuta
consiste em levá-lo a um estado em que seja capaz de fazê-lo.
Na construção de sua teoria, Winnicott, postula que o brincar tem
um lugar e um tempo, e não está localizado nem dentro (mundo interno), nem fora (totalmente pertencente à realidade e fora do controle
mágico), pois “para controlar o que está fora, há que fazer coisas, não
simplesmente pensar ou desejar, e fazer coisas toma tempo. Brincar é
fazer” (Winnicott, 1971, p.69). O brincar está localizado no que conhecemos como espaço potencial, construído na relação primitiva entre
mãe e bebê. Ora, ao bebê cabe amar, odiar e amar novamente o objeto
“seio materno”. A mãe suficientemente boa precisa estar sempre pronta
a oferecer-se e retirar-se de acordo com suas necessidades. Quando isso
acontece, desenvolve-se um estado de confiança em que o bebê é capaz
de ter experiências baseadas numa sobreposição de seus processos intrapsíquicos e o controle da realidade (Winnicott, 1971, p.79). É nesse
estado de confiança e segurança que está localizado o espaço potencial,
ou playground, precursor da brincadeira. Para o autor, a relevância na
atividade do brincar está sempre na “precariedade do interjogo entre a
realidade psíquica pessoal e a experiência de controle de objetos reais”
(Winnicott, 1971, p.78). Essa precariedade é própria do que o Winnicott chamará de magia pertencente a um relacionamento íntimo, seguro e
digno de confiança, envolto pelo amor materno.
É enganoso pensar que a teoria do brincar esgota-se no entendimento
de fenômenos da infância. O brincar é peça chave para o desenvolvimento
do self. Somente no brincar que conseguimos ser criativos e usar nossa
personalidade integral, pois “somente sendo criativo que o indivíduo
descobre o eu (self)” (Winnicott, 1971. p.89). Certamente o brincar
postulado por Winnicott em sua obra se difere entre adultos e crianças.
12
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O brincar adulto pode se referir à sua experiência cultural, científica,
religiosa, nas manifestações artísticas e de lazer que o permitem colocar
sua criatividade em funcionamento.
Um exemplo dessa experiência cultural no adulto é dado pela escritora espanhola Rosa Montero em seu livro “A louca da casa”. Na obra, Montero traz uma série de ensaios tratando sobre suas experiências como escritora e a respeito da arte literária. Baseada numa frase de Santa Teresa,
Montero (2003) chamará de “a Louca da casa”, mais do que a imaginação,
mas sim o ímpeto, uma força interna que a impele a escrever suas obras.
Justamente, a autora compara sua experiência de criação com o universo
infantil ao afirmar que “essa imaginação desenfreada nos torna mais parecidos com as crianças do que com os lunáticos” (Montero, 2003. p.13).
Ainda acrescenta que em seu processo de escrita, um contato total com
a realidade pode ser prejudicial: “O pensamento racional [...] destroça a
criatividade, uma força que deve fluir tão livre como a água e abrir seus
próprios caminhos” (Montero, 2003. p.33).
Tais experiências formam a base do sentimento de existir, de estar
vivo, de continuidade do ser. É essa a base que Winnicott usará para
construir sua técnica terapêutica: Uma clínica que consiste em observar
o movimento criativo do paciente e proporcionar impulsos criativos a
partir de suas experiências (Winnicott, 1971), e através do interjogo entre
terapeuta e paciente (seja adulto ou criança), este seja capaz de brincar, de
ser criativo. E se por um lado, o viver criativo seria um sinal de saúde psíquica por gerar no indivíduo a sensação de que a vida vale a pena ser vivida. O contrário da criatividade, ou seja, a faceta patológica do psiquismo
seria uma submissão à realidade externa. Nesse estado, o indivíduo, por
não ser capaz de criar, apenas se ajusta e se adapta ao mundo.
A criança hospitalizada
A criança hospitalizada vive num universo muito particular. A experiência de internação tem um potencial traumático por uma série de razões. Além da privação de sua liberdade, o pequeno sujeito se vê extraí13
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do de sua rotina e de tudo que lhe é familiar de forma brusca e repentina.
Seus movimentos físicos também ficam limitados pelas inúmeras intervenções médicas e pelas dores e sintomas da própria enfermidade. Freud
(1914, p. 17) atenta para a influência da dor orgânica na distribuição da
libido do sujeito: “(...) alguém que sofre de dor orgânica e más sensações
abandona o interesse pelas coisas do mundo externo, na medida em que
não dizem respeito ao seu sofrimento”. Fantasias e medos com temáticas
de morte ou mais perdas pairam o imaginário infantil, sendo difícil para
a criança de verbalizar tais sentimentos angustiantes. O estresse gerado
nos pais soma-se aos fatores que causam ansiedade na criança. Não são
incomuns os episódios de agressividade extrema, recusa à alimentação e
medicamentos ou mudanças bruscas de comportamento.
É consenso na literatura consultada, que o brincar é valiosíssimo
dentro do hospital. Diversos profissionais de saúde utilizam e defendem
constantemente o brincar em seu trabalho. Entretanto, como afirma
Winnicott (1971), o brincar é um fenômeno universal e terapêutico
em sua essência, e sua interpretação constante é desnecessária.
Dessa forma, o trabalho do voluntário no hospital é absolutamente
necessário para o bem-estar psíquico da criança. Para justificar tal
afirmação, trago um breve relato de uma experiência pessoal como
voluntária do projeto Sonhando Juntos.
O brincar no projeto Sonhando Juntos
Há cinco anos dedico aproximadamente um dia do mês para passar
uma manhã brincando com crianças internadas nas instituições atendidas pelo projeto, de onde coleciono bonitas memórias. Em um desses
preciosos encontros, passo a manhã com uma menina de 11 anos, E.,
que havia chegado no dia anterior ao hospital e ainda não tinha um
diagnóstico. Acompanhada de sua mãe, a menina se mostrou amigável
e gentil, interagindo com todos ao seu redor (enfermeiros, outros voluntários, colegas de quarto), bastante descontraída e participativa nas
brincadeiras propostas. Após três semanas aproximadamente, retorno
14
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ao mesmo hospital e encontro E. novamente, mas em uma situação um
pouco diferente. E. se encontrava sozinha em uma das enfermarias do
hospital, pois havia acabado de passar por uma cirurgia para a retirada
de alguns nós na cabeça do pâncreas. Quando entro na enfermaria, a
menina me reconhece e, com um sorriso, me convida a ajudá-la com o
quebra-cabeça que estava montando. Enquanto montamos, conversamos um pouco e E. me conta o quanto estava sendo chato estar sozinha
numa enfermaria tão grande e que sente falta de seus outros amigos
do hospital. Ao terminarmos o quebra-cabeça, proponho outros jogos
para brincarmos e E. prontamente aceita. Enquanto jogamos, percebo
que apesar de sua atitude sempre alegre e positiva, a menina sempre
fazia de tudo pra ganhar, trapaceando ou inventando novas regras. Não
admitindo ser contrariada, algumas vezes adota uma postura hostil
para comigo. Fico intrigada com sua postura e apesar de não entrar em
embate, deixo claro que sei o que ela está fazendo.
Após algumas partidas de diversos jogos, lembro que tenho duas bexigas em formato de espiral no meu bolso e dou a ideia de enchermos
para brincar. E. pega uma da minha mão e tenta soprar para encher.
Advirto que isto não é uma boa ideia por causa dos pontos da sua cirurgia, que assoprar força o abdômen e dói pra caramba. Ela insiste em
soprar e logo para por causa da dor e pergunta como eu sabia disso.
Digo que também já havia feito uma cirurgia que levava ponto na barriga. Ela pergunta sobre a minha cirurgia, se eu senti medo, como foi a
anestesia, o que eu operei. Nesse momento, um canal de diálogo é aberto, e ao falarmos da minha cirurgia, E. pode ter identificado e elaborado
sentimentos que ela mesma poderia haver sentido. Conversamos sobre
isso enquanto eu enchia as bexigas. Pedi que me ajudasse dando os nós
para fechá-las e a menina fica muito empolgada. Começamos a brincar
dentro da enfermaria, jogando as bolas para o alto e deixando cair no
chão. Depois, começamos a jogar as bolas para frente, observando o
movimento em espiral que faziam até chegarem ao chão. E. deu a ideia
de irmos para o corredor fazer com que nossas bexigas apostem corri15
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da. Pergunto se ela pode ir ao corredor e a mãe diz que pode, mas que
ela não deve entrar nas outras enfermarias. Faço um combinado de que
ela não vai correr nem se esforçar para que não dê problema com seus
pontos. Ficamos brincando no corredor. Dessa vez, E. não se mostra
tão competitiva, dando sinais de alívio da ansiedade que a acometia.
Em meu convívio com E., ficam claros alguns dos conteúdos anteriormente expostos. Na primeira vez que a encontro, por ser ainda bem
recente sua internação e por talvez a menina ainda não ter dimensão
ou vislumbrar um diagnóstico, E. se mostra absolutamente relaxada e
contente, isso se reflete de maneira natural em sua maneira de falar e
brincar. Já na segunda vez que nos encontramos, após estar aproximadamente 20 dias afastada de seu lar, privada do convívio de seus conhecidos, tendo sido submetida a um procedimento e com sua mobilidade comprometida, podemos notar mudanças. Apesar de permanecer
simpática, alegre e comunicativa, seus sentimentos de angústia e raiva
aparecem no jogo. Ao “trapacear”, E. manifesta uma tentativa desesperada em recuperar o controle do seu entorno. Os sentimentos negativos
que E. vivia pela situação traumática em que se encontrava, puderam
ser aliviados projetando em mim sua agressividade. Depois de alguns
momentos suportando seu comportamento negativo, pude observar
uma mudança em E., estando mais relaxada e menos competitiva, mostrando mais confiança e segurança no ambiente em que estava inserida.
Considerações finais
A partir do material apresentado acima, podemos reafirmar as premissas de que o brincar, além de ser terapêutico em si, é um fenômeno
universal encontrado em várias culturas. No que se refere ao trabalho
realizado pelo projeto “Sonhando Juntos”, o brincar aparece e se justifica por sua essência: a de diminuir as ansiedades e angústias de pacientes internos por alguma doença, grave ou não.
O voluntário, por sua vez e ainda que leigo quanto à teoria apresentada, oferece à criança hospitalizada a oportunidade de criar novas
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maneiras de viver diante da doença. O voluntário e a criança, juntos,
ao brincarem, desenhar um zoológico, lançar um macaco de papel em
direção a uma árvore de plástico, ou construir um carro de massinha,
encontram inúmeras possibilidades de brincadeiras e jogos. Aos poucos, a criança exerce seu pensamento criativo e, assim, sente que a vida
vale a pena ser vivida (Winnicott, 1971). Dessa forma, podemos pensar
que a criança hospitalizada não se submete e nem sucumbe diante da
dura realidade hospitalar, podendo ser capaz de projetar o futuro, usar
sua imaginação e ter “sonhar sonhos não sonhados”.
REFERÊNCIAS
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2. AMBIENTE VIOLENTO E TRAUMA NO PARTO
Violent environment and birth trauma
Mariana Gouvêa de Matos1
Andrea Seixas Magalhães2
Resumo
Em diversos países mulheres têm relatado experiências de parto em
que sofreram violência obstétrica. O ambiente humano tem extrema
relevância no processo de parturição, sendo promotor ou não de saúde
emocional. Winnicott (1949/2000) afirma que o parto pode ser traumático quando o ambiente é tão intrusivo a ponto de afastar a mãe do seu
‘estado de ser’ e afetar a ‘continuidade de ser’ do bebê. O presente trabalho é derivado de pesquisa que aborda experiências de pais e mães acerca do parto no Brasil e tem como objetivo discutir o papel do ambiente
em experiências traumáticas de parto. Os resultados apontaram para
a importância do respeito à temporalidade do parto; e para a centralidade da dor na elaboração da morte simbólica inerente ao processo de
apropriação da parentalidade. Concluímos que o modelo de assistência
tecnocrático é propulsor de iatrogenia e do risco de marcas psíquicas
traumáticas no parto.
Palavras-chave: parto; trauma; continuidade de ser; violência obstétrica; humanização.
Abstract
Across all nations women have been reporting birth experiences in
which they’ve suffered obstetric violence. The human environment has
1 Doutoranda em Psicologia Clínica PUC-Rio. Endereço: Rua das Laranjeiras,

42/502 – Laranjeiras – RJ. E-mail: mariana.g.matos@hotmail.com. Telefone: 21
99742-1303.
2 Professora Associada do Departamento de Psicologia da PUC-Rio.
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extreme relevance in the parturition process, being or not an emotional health promoter. Winnicott (1949/2000) affirms that birth may be
traumatic when the environment is so intrusive at the point of moving the mother away of her “state of being” and affecting the “continuity of being” of the baby. The present study is derived from a research
approach of parents experiences regarding birth in Brazil and aims to
discuss environment’s role in traumatic birth experiences. The results
points to the importance of respecting temporality of the birth; and to
the centrality of pain in symbolic death elaboration inherent of parental
appropriation process. We concluded that the technocratic model of
assistance propels iatrogenesis and risk of psychic trauma in birth.
Keywords: birth; trauma; continuity of being; obstetric violence; humanization.
Introdução
Em diversos países do mundo cada vez mais os termos obstetric
violence e birth rape têm sido utilizados para retratar experiências de
parto (Simpson & Catling, 2016). As parturientes relatam experiências
em que se sentiram violentadas pela equipe que assistiu o parto, que
variam desde abusos físicos à violência emocional. A OMS (2014) descreve como violência obstétrica todo e qualquer tipo de violência física;
humilhação e abusos verbais; procedimentos médicos coercivos ou não
consentidos; violações da privacidade; recusa em administrar analgésicos; recusa de internação nas instituições de saúde; dentre outros.
No Brasil, a atenção ao parto é majoritariamente tecnocrática,
sendo o enfoque da assistência voltado mais para possíveis complicações físicas do que para a saúde biopsicossocial materno-infantil
(Dias & Deslandes, 2006). O direito ao acompanhante garantido por
lei (Lei Federal nº 11.108/2005) muitas vezes ainda é negado nas
instituições hospitalares, o que contribui para o sentimento de desamparo relatado por muitas parturientes. Além disso, geralmente
falta formação para a equipe com relação aos aspectos emocionais
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decorrentes da transição para parentalidade e ao impacto do nascimento de um bebê no psiquismo dos pais.
A Política de Humanização no Pré-Natal e Nascimento (Brasil,
2000), instituída desde o ano 2000, visa reverter o cenário obstétrico
tecnocrático no país, garantindo assistência holística àqueles que se
tornam pais e mães, ou seja, um atendimento que considere a integralidade dos sujeitos. Contudo, o modelo de parto medicalizado ainda é
amplamente difundido (Dias & Deslandes, 2006), e o cenário de assistência ao parto no país está apenas começando a se modificar.
O presente trabalho é fruto de uma pesquisa cujo objetivo foi investigar a experiência de pais e mães acerca do parto no Brasil. Foi
realizado um estudo de caso instrumental (Stake, 2016) no qual foram
analisados 30 relatos de parto publicados em blogs pessoais sobre experiências de gestação, parto e parentalidade. Os resultados apontaram
para a importância do respeito à temporalidade do parto para que este
não seja vivenciado de forma traumática; e para a centralidade da dor
na elaboração da morte simbólica inerente ao processo de apropriação
da parentalidade. Neste trabalho abordaremos o papel do ambiente em
experiências traumáticas de parto.
Trauma no parto e a descontinuidade do ser
Winnicott (1990) afirma que não só as perturbações físicas que o
bebê pode vir a sofrer na experiência do nascimento devem ser consideradas. Segundo o autor, em alguns casos as complicações físicas predominam sobre todas as outras, mas nos casos em que isso não acontece, não existe por que as necessidades emocionais da mãe e do bebê
serem ignoradas. Ressalta-se a importância da experiência emocional
no nascimento, considerando-se o parto como uma fase temporária de
interferência na continuidade de ser pessoal que demanda reação por
parte do bebê (Winnicott, 1949/2000).
O autor postula que o parto é vivenciado como uma intrusão ambiental. Contudo, o bebê estaria preparado para vivenciar tal intrusão,
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uma vez que ao longo da gravidez já pôde experimentar situações nas
quais houve predominância do ambiente, e não do eu. Porém, é importante que esta intrusão não seja “tão intensa ou tão prolongada a
ponto de cortar o fio do seu processo pessoal e contínuo” (Winnicott, 1949/2000, p.265). Entende-se que as interferências ambientais até
certo ponto constituem-se como um estímulo valioso para o bebê,
apontando para processos saudáveis. Estímulos em excesso tornam-se
contraproducentes, na medida em que demandam reações constantes e
prolongadas por parte do bebê, que ainda não tem um ego tão fortalecido a ponto de reagir sem perder sua identidade.
Apesar de ser uma experiência de intrusão ambiental, o parto não necessariamente é vivenciado como um trauma (Winnicott,
1949/2000). Para que o parto siga seu fluxo natural, é preciso que a
mãe se identifique com seu bebê, entregando-se ao processo de forma
quase idêntica à que o bebê experimenta. A parturiente experimentará uma relação de dependência com os profissionais que assistem o
parto, que precisam promover previsibilidade e confiabilidade para
que o parto não se torne um evento traumático. Nesse sentido, o ambiente, tanto físico como humano, tem extrema relevância no processo de parturição, sendo promotor ou não de saúde emocional.
Se o ambiente é muito instável e imprevisível, a intrusão ambiental
é tão grande que afasta a mãe do seu ‘estado de ser’ e afeta a ‘continuidade de ser’ do bebê. Em experiências como essa, o parto é vivenciado
de forma tão intrusiva e vai tão além das experiências de intrusão experimentadas no pré-natal, que sua elaboração se torna difícil para a
mãe, podendo acarretar em dificuldades em sua disponibilidade para
cuidar do bebê. Para o bebê, essa experiência pode chegar a constituir-se como base para a expectativa de novas vivências de perda da
continuidade do ser e da desesperança de alcançar uma vida pessoal,
uma vez que nesse estágio a perda temporária da identidade - por
conta da necessidade de reações prolongadas e/ou frequentes - provoca sentimento extremo de insegurança.
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Em experiências demasiadamente intrusivas de parto, o bebê sente-se convocado a dar conta da intrusão sozinho, o que o afasta do seu ‘estado de ser’. Nesse sentido, pode ocorrer uma falsa integração, que pode
levar a um fracasso no desenvolvimento do intelecto ou a um desenvolvimento intelectual precoce. O desenvolvimento intelectual acelerado é prejudicial para o bebê, uma vez que este se dá em um momento
extremamente precoce, sendo patologicamente desvinculado do corpo
e dos sentimentos, impulsos e sensações do ego total. O trauma psicológico do nascimento pode dar lugar a uma paranoia congênita, apesar de
não herdada, que leva o bebê a estar sempre em estado de alerta. Aqui,
o sentimento de desamparo estaria presente nos traços mnemônicos
(Winnicott, 1949/2000).
Como Winnicott (1949/2000), acreditamos que a experiência do
nascimento nem sempre seja traumática, sendo possível que seja vivenciada de forma tão suave que dificilmente se torne expressiva: ou seja,
o nascimento poderia ser sentido como um resultado bem sucedido de
um esforço do bebê e da mãe. Contudo, aquelas experiências em que o
limite do possível para o bebê e para a mãe é excedido, tornar-se-iam
traumas imensamente significativos, que devem ser considerados de
forma cuidadosa em análise.
Um evento se torna traumático quando as defesas organizadas não
são eficazes, o que leva à emergência de um estado confusional e, posteriormente, a uma reorganização das defesas, fazendo o sujeito se valer
de um mecanismo mais primitivo do que aqueles que lhe eram suficientemente bons antes do evento (Winnicott, 1970). Neste sentido, o
parto se torna ou não traumático dependendo de como é vivenciado
pela parturiente e pelo bebê, e tal vivência está diretamente relacionada
à forma como o ambiente se apresenta para eles.
O ambiente humano tem fundamental importância no parto, podendo promover segurança e acolhimento ou desamparo. É imprescindível, então, que os profissionais de saúde compreendam as experiências subjetivas da mãe e do bebê no momento do parto, para que
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possam buscar oferecer um ambiente promotor de saúde emocional
para a díade. Para que o parto transcorra de forma saudável, é preciso
promover cuidado e não controle, sendo o modelo de assistência que
prima pelo controle e intervenção um risco potencial de trauma para
a mãe e para o bebê, uma vez que ambos estão prontos para responder
às demandas próprias da fisiologia do parto, e não às demandas extras
vindas do ambiente (Zveiter, 2005).
Na época do nascimento o bebê está num estágio do desenvolvimento no qual necessita que o ambiente se adapte a ele, e não o contrário. Como a mãe precisa se identificar com o bebê, assim também
deve ocorrer com ela: o ambiente deve se adaptar às suas necessidades.
Quando os profissionais conseguem proteger as parturientes de aspectos invasivos da realidade externa, promovendo experiências de confiabilidade, elas podem vivenciar esta relação de dependência de forma
plena, nutrindo-se para desempenhar a mesma função junto ao bebê.
A concepção winnicottiana de trauma pressupõe uma quebra ou ausência da confiabilidade em situações de dependência. Para haver confiabilidade é preciso que haja previsibilidade e constância. Se o tempo
do parto é determinado pela agenda do médico, pela disponibilidade
do hospital ou por qualquer fator externo à díade mãe-bebê, há uma
quebra na previsibilidade e, portanto, na confiabilidade, levando a experiências de dor e sofrimento.
Desde a gestação há um aguçamento das experiências sensoriais nas
mulheres, que se observa na sensibilidade a determinados cheiros e nos
desejos por degustar determinados alimentos, por exemplo. É um resgate
da experiência infantil inerente ao tempo de espera, tempo de construção
e preparação para a identificação com o bebê que chegará. Assim como a
gestação, o parto também é tempo de espera. Espera entre uma contração
e outra, espera pela saída do bebê. Nos relatos de parto analisados o respeito à temporalidade do parto apareceu como fator imprescindível para
que pais e mães se sentissem acolhidos, sendo inclusive fator decisivo na
hora da escolha por profissionais para assistir o parto.
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No parto, a dor presentifica o tempo e os intervalos entre uma dor
e outra abrem espaço para a retomada da continuidade de ser (Winnicott, 1990), tanto da gestante como do bebê. Segundo Zveiter, Progianti e Vargens (2005), a intensidade da dor geralmente está relacionada
ao clima emocional no ambiente em que se dá o nascimento, podendo
tornar-se um componente que dificulta o andamento do trabalho de
parto em caso de ambientes desfavoráveis. Se o ambiente não é capaz de
se adaptar às demandas da parturiente, provavelmente sua experiência
com a dor no parto será significada como sofrimento.
A dilatação no parto traz consigo um tempo de se abrir, de revelar
o mais íntimo e profundo de si, de se renovar. O nascimento é uma
passagem, constituindo-se em algo que dá lugar a outro. É nesse sentido que o nascimento remete à morte. É ao mesmo tempo encontro
e despedida. Dessa forma, a dor do parto está relacionada aos lutos
inerentes a esse processo (Machado, 2005). E esses lutos não podem
ser ignorados pelos profissionais. A própria saída do bebê é uma despedida e, sem se despedir, fica difícil encontrar. É preciso entrar em
contato com o luto por aquele feto que dependia integralmente da
mãe. Doravante, o bebê poderá respirar sozinho e tornar-se-á possível, de fato, começar a conceber o filho enquanto outro.
É comum que falte preparação para os profissionais lidarem com a
morte simbólica inerente ao nascimento, que esbarra em perda e em
separação. Essas são consequências inerentes à vida, mas difíceis de serem assimiladas em uma sociedade pautada por valores hedonistas. É
preferível atentar para os encontros, para a felicidade inerente ao momento de (re)conhecimento do bebê, do que para a despedida, para
a morte simbólica. Contudo, os medos dos pais e mães existem, frequentemente são relatados, e geralmente têm relação com as fantasias
associadas a essas despedidas. A dor do parto apareceu nos relatos analisados como uma experiência que contribui para a elaboração desses
lutos, dessa separação, como um elemento importante do processo que
ajuda nas despedidas para que do parto nasça também uma mãe.
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Considerações finais
Concluímos que o modelo de assistência tecnocrático, que prioriza
as complicações físicas que podem ocorrer no parto em detrimento das
experiências subjetivas das mães e dos bebês, tem aumentado significativamente o risco de iatrogenia no parto. Uma vez que as mães se sentem
desamparadas em um momento tão vulnerável, acabam vivenciando o
parto de forma traumática, o que se pode inferir ser também a experiência do bebê. Partos traumáticos aumentam o risco de depressão pós-parto e de dificuldades no estabelecimento da “preocupação materna primária”, uma vez que o ambiente não foi sensível às necessidades da mãe.
Chegar ao mundo já sendo extremamente invadido, constitui a base
para a expectativa de novas invasões. O bebê, que precisaria usufruir
da relação de dependência absoluta, se vê convocado pelo ambiente a
reagir de forma mais complexa do que a que lhe seria possível no momento. É possível que novas experiências demasiadamente intrusivas
não voltem a acontecer, e que o sentimento de desamparo presente nos
traços mnemônicos em decorrência do nascimento não seja reiterado
pelo ambiente. Contudo, um bebê que sofreu trauma no nascimento
estaria mais vulnerável diante de novas falhas ambientais, podendo vir
a se afastar de seu verdadeiro self e, portanto, de seu gesto espontâneo.
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3. A CLÍNICA WINNICOTTIANA
CONTEMPORÂNEA E A INTERCULTURALIDADE
Contemporary winnicottian clinic and interculturality
Walter Moure1
Na praia do mar de todos os mundos, reúnem-se as crianças.
Ronda a tempestade no céu sem caminhos,
os navios naufragam no mar sem estradas,
a morte anda solta, e as crianças brincam.
Nas praias do mar de todos os mundos,
reúnem-se, numa grande festa, todas as crianças.
Tagore
Resumo
A partir das grandes transformações ético-políticas das últimas décadas – o desenvolvimento do neo-liberalismo, a tecnologização e a automação de dispositivos que substituem relações humanas, a exacerbação do pensamento funcional nas abordagens da Saúde, o aparecimento
da realidade virtual como mais um outro sentido de realidade, a destruição dos laços sociais para favorecer a produtividade e a retomada
de discursos invertidos ou falseados para sustentar Estados de exceção
– foram aparecendo manifestações do sofrimento humano decorrentes
dessas mudanças, tais como o sentimento de inexistência, estados de
suspensão do ser, perda do sentido de si mesmo, estados de extrema decepção em relação com a condição humana de existência e com a inserção no mundo, manifestações específicas de violência sem precedentes,
1 Autor: Dr. Walter Moure. Texto escrito exclusivamente para o XXVIII Encontro

Latino Americano do Pensamento de Winnicott, Porto Alegre, Novembro de 2019.
E-mail: waltermoure@yahoo.com.br / WhatsApp: +54 9 11 4173 1589.
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entre outras. Sendo que esses sofrimentos podem ser observados nas
diferentes culturas no mundo contemporâneo, o autor propõe discutir
a través de vinhetas clínicas sob uma perspectiva da clínica psicanalítica winnicottiana intervenções que implicam em repensar o trauma
enquanto fenômeno cultural. Para isso, o autor coloca perspectivas de
diferentes sofrimentos contemporâneos em diálogo com as de outras
culturas, tendo como base o trabalho hermenêutico de dupla mão desenvolvido junto a jovens indígenas da Reserva Indígena de Dourados
(MS). O pensamento de D. W. Winnicott, pelo posicionamento ontológico frente ao ser humano e o seu sofrimento, se mostra fecundo para o
estabelecimento de tal diálogo. Ulteriormente, o autor assinala os possíveis fundamentos de uma clínica intercultural.
Palavras-chave: interculturalidade , diálogo intercultural sobre o sofrimento, trauma cultural, Winnicott.
Abstract
From various ethical-political transformations of the last decades
- the development of neoliberalism, the technologization and automation of devices that substitute the corporeity in human relations,
the exacerbation of functional thinking in the approaches of Health,
the emergence of virtual reality as another sense of reality, the destruction of social ties to impulse the productivity and the retaking
of inverted or falsified discourses to maintain States of exception -,
specific manifestations of human suffering were appearing as a consequence of these changes, such as the feeling of non-existence, states of
hovering of the being, loss of the sense of self, states of extreme disappointment in relation to the human condition of existence and with
the insertion in the world, specific manifestations of unprecedented
violence, among others.
Since these sufferings can be observed in the different cultures in the
contemporary world, the author proposes to discuss through clinical
vignettes under the perspective of the Winnicottean psychoanalysis in28
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terventions that imply to rethink the trauma as cultural phenomenon.
For this purpose, the author places perspectives of different contemporary sufferings in dialogue with those of the other cultures, having as a
basis the hermeneutic work of double hand developed together with indigenous youths of the Dourados Indigenous Reserve (MS, Brazil).The
thought of D. W. Winnicott, due to his ontological position in relation
to the human being and his suffering, is shown to be fruitful for the establishment of such a dialogue. Later, the author glimpses the possible
foundations of an cross-cultural clinic studies.
Keywords: cross-cultural clinic, cross-cultural dialogue on suffering,
cultural trauma, Winnicott.
Introdução
Há oito anos que trabalho com jovens indígenas da Reserva Indígena de Dourados (MS), e no placement (Winnicott, 1984a; Safra, 2006b)
desenvolvido com eles, fomos constituindo diálogos interculturais ao
redor do sofrimento desses jovens e de suas comunidades, a saber, o
suicídio de jovens, o estupro infantil, a droga-dependência em crianças.
Fenômenos esses que, embora fazem parte das repercussões do nosso
mundo globalizado, permeando praticamente todas as culturas, cada
cultura os compreende duma maneira em particular, o que implica
também que cada cultura deixa de fora de si uma certa incompreensão
do sofrimento, isto é, para determinados sofrimentos, especialmente
aqueles que envolvem violência, nenhuma cultura consegue ter os recursos simbólicos suficientes como para compreender e dar conta da
totalidade das facetas que implica esses fenômenos a seus sujeitos.
Em todo esse trabalho com jovens indígenas2, tenho adotado como
2 Jovens da Reserva Indígena de Dourados, na qual tem 12.880 habitantes, de três etnias

(kaiowa, nhandeva e terena) para 3.539 hectares, com as napas d'água contaminadas
por agrotóxicos da região, quer dizer, sem possibilidade de fazer uso potável d'água da
reserva; com uma estrada que parte a Reserva no meio; com falta de trabalho dentro
da Reserva pela quantidade de população, e fora da Reserva por discriminação (são
considerados inferiores aos animais); sem coleta de lixo; o uso que se faz da juventude
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metodologia a elaboração de una hermenêutica de dupla mão (intercultural) para todos os assuntos colocados em situação de diálogo (Moure,
2005, 2015). Isso incluiu a tarefa de contrastar a compreensão do intercultural como metodologia em relação às percepções e concepções
dos jovens indígenas como modo de facilitar a tarefa de poder estudar,
descrever e analisar as dinâmicas de interação entre diferentes situações
e saberes culturais acerca do sofrimento abordado. Além disso, essa tarefa possibilitou observar o intercultural como processo real de vida,
no qual se vai tomando uma posição ética a favor da convivência com
as diferenças, permitindo-nos explicitá-las e estabelecer compreensões
e projetos compartilhados que permitissem recriar aquilo que ia sendo vivenciado (sofrimentos, vicissitudes, vulnerabilidades) a partir da
posta em prática do reconhecimento recíproco (Beldi de Alcântara,
2007, 2014, 2015; Winnicott, 1965b).
Como podemos vislumbrar até aqui, a abordagem clínica realizada
e a concepção de encontro com a pessoa que sofre fica distante da situação comumente estabelecida na clínica ocidental, onde se privilegia
a relação assimétrica para a abordagem das situações de sofrimento.
Essa abordagem foi proposital com o objetivo de alcançar a situação de
diálogo intercultural, seguindo os pressupostos das linhas de pesquisa
da filosofia intercultural “nossa-americana”, que enumero suscintamente (Bonilla, 2008, 2015; Fornet-Betancourt, 2002, 2004; Quijano, 2009;
Souza Santos, 2009, 2010, 2011) a seguir:
1. O fenômeno da diversidade cultural é assumido de modo relacional e contextual, entendendo as configurações culturais (Grimson,
2011) como espaços de tramas simbólicas compartilhadas, horizontes
de possibilidades, desigualdades de poder, historicidade, constituindo
um chão no qual surgem assuntos e categorias para pensar e colocar
em diálogo o que se vive. Ao mesmo tempo existe uma preocupação
por descolonizar noções de cultura, especialmente no que diz respeito
e infância indígena para introduzir drogas na fronteira do Paraguai; e outras tantas
vicissitudes que esses povos atravessam, porém nenhum pesquisador ocidental tem
conseguido explicar a eficácia que eles têm para sobreviver.
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à instrumentalização daquilo que é considerado próprio de uma identidade cultural por parte de grupos hegemônicos.
2. Assume-se, em quanto filosofia do reconhecimento, o caráter de
reparação histórica. A filosofia ocidental, embora tenha tratado a questão do reconhecimento, é muito recente e escasso o interesse dela por
danos no que diz respeito à violências físicas, culturais, epistemológicas
e morais causadas pelas formas em que o pensamento científico e sócio-político foi se impondo nas culturas subalternas. Propõe-se então
restituir no diálogo intercultural as vozes que possam recuperar e explicitar saberes silenciados e apagados na lucidez do próprio sofrimento.
3. Sustenta-se a possibilidade de intercâmbio entre as culturas, partindo da base de diversos estilos ou formas de razão, pensamento e,
ainda, simbolização (Esterman, 2006). Os critérios de verdade não se
proclamam a priori, a partir de um único logos, nem também se aspira
a uma universalidade supra-cultural que sintetize verdades comuns. A
universalidade é de horizonte. (Bonilla, 2015).
4. Adota-se a tradução como metáfora do polílogo (múltiplas vozes)
do pensar, entendida como hermenêusis mútua, dando lugar à pluralidade de memórias de sofrimento, de dominação, de emancipação,
como enriquecimento exponencial do pensamento.
5. Assume-se uma orientação prática da filosofia, combatendo os
três preconceitos do pensamento hegemônico embutido no pensamento científico: o pensar analítico (pensar por partes, operando por identificação e que não tolera multivocidade nem equivocidade), o princípio do pensar conceitual (que reduz a pluralidade à unidade, para
capturá-la, manejá-la e dominá-la), e o principio do pensar escrito que
desvaloriza a palavra falada (Panikkar, 2004, 2018).
Esse posicionamento implica em reconhecer as pessoas e os grupos
vulnerabilizados e vulneráveis como sujeitos privilegiados da ética e da
política.
A partir desses pressupostos fomos recuperando junto aos jovens
indígenas o conhecimento ancestral de como eram entendidas as dife31
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rentes formas de sofrimento que abordávamos. E fomos construindo
um saber intercultural, pois abríamos diálogo para entender as novas
formas de violência que tem surgido nas últimas décadas na reserva
indígena ao redor de cada um desses sofrimentos.
• Como vocês entendem tal situação?
• Como é entendida tal situação por nós no mundo do branco?
Na diferença simétrica surge o próprio e a própria compreensão daquilo que, quando compartilhados, esse conhecimento torna-se nosso. Fruto desses encontros e convivências é todo um conhecimento
sobre cada uma dessas formas de sofrimento, mas que, por questões
óbvias relativas à minha consideração ao registro comunitário donde
esses conhecimentos surgiram, consigo fazer comunicações a respeito desse trabalho em conjunto apenas em âmbitos onde esses jovens
possam também estar presentes. Portanto, não vou trazer aqui, dessa
vez, o fruto desse trabalho conjunto com jovens indígenas, mas sim
suas consequências presentes no meu entendimento e reflexões sobre o
sofrimento contemporâneo que se nos apresenta na clínica, por assim
dizer, do mundo branco, a partir de uma pesquisa em andamento de
corte winnicottiana.
Proposta e hipótese
Todas as vezes que convivo com os jovens indígenas da aldeia, realizamos nosso trabalho de maneira concentrada, e no momento de eu
voltar para minha casa, já no avião, surge no meu corpo uma sensação
esquisita, e percorro o meu corpo com minhas mãos, como se faltassem
partes. Logo depois segue uma angústia inominável, sem objeto, depois
um longo silêncio, e no final, depois de alguns dias, vem uma sensação
de alívio e a certeza de que nunca mais vou pertencer a mim mesmo.
Nas primeiras vezes e durante alguns anos, achava que isto era devido ao fato de que essas comunidades eram antropófagas, e portanto
estaria operando algo assim como ser devorado simbolicamente, mas
com consequências bem materiais, num registro da experiência não32
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-representacional. Mais recentemente pude me dar conta de que não se
tratava apenas disso.
Trata-se de diferentes percursos de compreensão em relação a como
vive o ser humano e como se compreende a si mesmo, e como compreende o mundo e o que se vive nele. O ser humano ocidental, branco
e europeizante, desde a Modernidade, tem realizado intentos cada vez
más recrudescidos na sua aposta pela individualidade, por considerar-se superior diante das diferentes manifestações de vida, separado
delas, valorizando a autonomia, a independência, a propriedade, e, é
claro, também a masculinidade acima da feminidade.
Nessas tentativas, o valor da experiência comunitária viu-se afetado em
diversos sentidos, até chegarmos na época atual, especificamente após os
anos ‘80, em que a produtividade foi se colocando decisivamente acima do
ser humano, sobretudo no que diz respeito à laços sociais. Com a chegada
do neoliberalismo, pudemos assistir à destruição paulatina e eficaz do registro comunitário e do laço social da experiência existencial (Berardi, 2017).
Na cultura ocidental do branco, Winnicott nos mostra que, quando não
se tem condições ambientais para que o individuo surja, o ser humano tende a falsear o seu si mesmo, criando una unidade ou uma certa reunião
de si que em realidade não possui, e isso é feito por meio de mecanismos
mentais de cunho intelectual. A individualidade e o sentido de si mesmo
fica cada vez mais em xeque no mundo contemporâneo, e é muito frequente ver os nossos pacientes perdendo a referência e o sentido de si mesmos.
As populações indígenas tendem a não fazer isso, ainda quando a
globalização tem-se encarregado de disseminar a quebra de laços sociais e comunitários por todas as culturas do mundo, portanto, é claro
que os povos indígenas também foram afetados. Provavelmente, pelo
tipo de pensamento – que é predominantemente indutivo (e não dedutivo, ou hipotético-dedutivo, como o ocidental) –, os índios têm muito
mais tolerância, caso aconteça a fratura em algum registro da existência, para conviver com essa fratura, com menos referencia de si, como
muito, incrementa-se a violência (mas também tem-se incrementado
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formas de violência na sociedade ocidental).
A consequência direta da perda do laço social e do registro comunitário da existência é a perda da possibilidade de constituir a referência
de si mesmos, e isso não pode ser substituído ou passível de ser constituído numa relação interpessoal, segundo o constatamos em nosso trabalho clínico. Essa é a minha aprendizagem fundamental do convívio
com jovens indígenas. Portanto, não se tratava de ser devorado simbolicamente, mas de recuperar o verdadeiro estado de ser fragmentado,
partes de si que já não se juntam, a partir dos laços sociais e comunitários perdidos na nossa cultura. Perda inscrita no corpo, portanto,
formas de estar à deriva. Recordemos Winnicott quando ele aborda a
questão sobre o que trata a vida, onde nos diz: “quando se fala de um
ser humano, se fala dele juntamente com a soma de suas experiências
culturais. O todo forma uma unidade.” (Winnicott, 1971a: 137).
Todo trabalho que envolve um olhar sobre os outros requer uma
complexa dedicação da compreensão de si e das grandes questões da
condição humana (Safra, 1999a, 1999b, 2004, 2006). Mas quando o
olhar alcança o registro comunitário da experiência - registro tão avassalado em nossos dias-, há uma profunda desconstrução de si mesmo
(ou uma queda em angústias impensáveis), até entrar em contato com
a verdadeira condição de si, que é muito mais fragmentada do que podemos pressupor, inclusive no que pressuporia Winnicott, que não alcançou a imaginar esse nosso presente. Esse tipo de experiências vai
muito além do que em ciências sociais é conceitualizado como choque
cultural: conceito que tenta abordar as dificuldades nas diferentes organizações simbólicas que se presentam no contato entre diferentes culturas. A perda do registro comunitário e a fratura social lançam-nos a um
estado de impedimento e confusão no que tange ao modo que temos de
nos entender a partir de teorias que colocam ênfase em explicar o ser
humano a partir da sua individualidade, como muito, na inter-relação
com um outro. A alteridade é muito mais complexa, porque o outro
não é apenas um outro indivíduo ou um outro ser humano, mas apare34
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ce em vários outros registros da experiência: social, político, comunitário, étnico, e tantos outros. Pensemos que a perda desses registros da
experiência pode estar levando os nossos jovens ao suicídio, uma das
maiores preocupações nas nossas grandes cidades.
Proponho aqui um trabalho conjunto com os outros de criar olhares
e compreensões sobre o que nos toca viver a partir da fratura do laço
social e comunitário, vislumbrado nas formas de sofrimento que trazem os nossos pacientes na atualidade. Nessa faceta de sofrimento estamos irmanados, simetricamente à deriva. Necessitamos criar condições
clínicas do ponto de vista teórico, antropológico e metodológico para
o estabelecimento das condições de diálogo com os nossos pacientes.
Minha hipótese desse trabalho é que a partir da condição que nos
toca viver de laços sociais quebrados e do registro comunitário perdido,
todo trauma é um trauma cultural, no sentido que podemos conceber
ao pensar, por exemplo, que sem registro comunitário não existe mãe.
E que o ser humano portanto se constitui na contemporaneidade de outro modo, surgindo outras maneiras de subjetivar-se, digamos, apesar
de não ter as condições necessárias para surgir como tal.
Apresentarei a seguir uma vinheta clínica como exemplo de como
construir compreensões a partir da perspectiva do trabalho clínico
winnicottiano em diálogo com aquilo que propicia a experiência intercultural.
Desenvolvimento
Para tal ocasião escolhi o exemplo clínico de um homem de meia-dade3 – momento da vida em que se apresentam tarefas específicas do
processo de amadurecimento – e dou por pressuposto que esta pessoa
tinha constituído sua vida num lugar na cultura, no sentido de ter podido insertar-se no mundo a partir do viver criativo, realizando contribuições significativas, mas que no momento em que o apresento aqui,
à causa de rupturas nos laços sociais e num momento da cultura onde
3 Nome e referências da persona em questão foram trocados, e consta o consentimento
pertinente referente às informações aqui tratadas para uso exclusivamente científico.
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tem-se precarizado o registro comunitário da experiência, esses sentidos constituídos previamente perderam-se e entraram em colisão com
as referências de seus próprios sentidos de si mesmo, e destituíram diferentes sentidos da confiabilidade.
Nos últimos anos venho acompanhando homens que têm perdido, ao
alcançar a meia-idade, por diferentes circunstâncias, a capacidade de inserção no mundo no momento da vida dessas pessoas em que sofreram
experiências de humilhação e destituição de si mesmos no campo da cultura, especialmente no que diz respeito ao trabalho e no sentido de poder
fazer contribuições na cultura a partir do si mesmo constituído até o momento em que a destituição acontece. Sabemos que este é um fenômeno da
contemporaneidade, tipificado em alguns estudos como morte social, com
aparecimento de depressão e que, ainda posteriormente saindo dela, muitas
dessas pessoas não conseguem mais se reinserir no mundo compartilhado.
Este tipo de depressão específica, que não está totalmente tipificada na psiquiatria, no sentido do que entendemos dentro da perspectiva winnicottiana como a perda de si mesmo e a perda do sentido de si, do outro enquanto
ser humano, da história, do mundo compartilhado. Por algum motivo, nas
últimas décadas tem recrudescido nas abordagens psicológicas o fato de
voltar a subestimar a lucidez e o saber contido no próprio sofrimento das
pessoas, o que leva a termos que rever o nosso lugar sociopolítico e cultural.
Alfredo transitava pelos 43 anos, e fazia pouco tempo que tinha começado a sua análise comigo, quando um dia, de repente, seus pais interviram na empresa familiar da qual ele era o presidente. Seus dois irmãos, que trabalhavam com ele tinham se juntado aos seus pais para tal
operação legal. Subseguiram ameaças, audiências, e ante tanta violência, perigo, e a impossibilidade de enfrentar aquilo que ia se colocando
no horizonte, Alfredo acabou renunciando à empresa sem receber em
troca nenhuma compensação. Casado e com duas filhas pequenas, de
golpe se encontrou sem trabalho, sem família de origem e sem a possibilidade agora de encarar nenhum tipo de inserção social. Aos poucos
ele ia explicitando a falta de referência de si mesmo; do mundo laboral;
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tudo aquilo que ele sabia fazer, disso agora ele se via a si mesmo como
incapaz e inútil. Tinha operado nele uma castração no ser e uma morte
da sua masculinidade em relação ao mundo. O desmoronamento da
identidade foi se impondo, e eu fui ofertando a ele diferentes maneiras
de poder sentir-se sustentado, inclusive economicamente. Passaram-se
cinco anos, e os pais dele nunca mais viram as suas netas, nem os seus
irmãos as suas sobrinhas. As angústias impensáveis foram transitadas
uma a uma, e uma e outra vez se impunha, em cada gesto do Alfredo,
o desmoronamento de si durante todo esse período, até inclusive transitar a inevitável ideia do suicídio. Tudo isso colocado em diálogo, permitiu que o Alfredo pudesse ir usando o próprio sofrimento para fazer
surgir dele mesmo sua criatividade e conformar-se com uma visão de
homem e do mundo muito originais, conjuntamente com a sensação
do grave prejuízo que acarreta o viver. O único meio efetivo para poder
voltar ao campo da cultura foi voltar a fazer um curso na universidade,
e isso é o que mais o sustenta nos dias de hoje.
Era a primeira vez que eu testemunhava um caso como este, mas resulta
que o caso representa uma vicissitude bastante comum nas empresas familiares, nas quais os vínculos se rompem para sempre, provocando nos seus
agentes a perda de facetas de si mesmos e consequentemente a perda também de dimensões importantes relativas à relação com o mundo e a cultura.
Nesse caso, no diálogo clínico, o trauma cultural foi permitindo a
gestação da sua verdadeira personalidade, colocando-se para além da
própria biografia e com um árduo processo de desconstrução de si, não
apenas no campo simbólico, mas tendo que se debruçar no que significava a queda material de si e se debruçar também ante a queda dos
outros, dos humilhados, de todos e inclusive da minha própria.
Num poema recente escrito por ele, Alfredo nos apela, a partir desse
trauma cultural, que agora é travessia:
“Meu coração suicida diz sempre a verdade,
você pode insistir até doer, até sangrar,
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o mundo não está louco, está rodeado.
Eu me rendi, morri, e sobrevivi muitas tantas...
melhor não me ouça,
meu amor é um calvário que preenche de sangue as veias
								 [cegadas.
Os olhos alheios miram incompreendidos, vertiginosos,
tem presumido sua vacante.
Agora já não se trata de olhar,
sentir lança o sonho na tua ruína.”
Conclusões
Winnicott nos diz que o herdado no ser humano reside na sua tendência à integração numa unidade. Mas ao longo da sua obra e especialmente nos seus últimos textos, nos traz contribuições muito fecundas para
pensarmos investigações clínicas a partir do sofrimento que se apresenta
no mundo contemporâneo: uma delas é que a unidade do ser humano
depende da soma de suas experiências culturais, experiências essas entendidas como experiências não culminantes que são denominadas de
“brincar”, e que é por meio delas que podemos ir encontrando o sentido
à vida, naquilo outro herdado que consiste na tradição cultural, onde, se
é aceito, pode ser exercido o árduo caminho que significa contribuir com
a sociedade, exercer a criatividade, constituir a originalidade, dar continuidade à humanidade, transcendendo a esfera individual e biográfica.
Uma segunda contribuição consiste naquilo que deriva de sustentar
que as experiências culturais sejam continuidade direta do brincar: “o
brincar daqueles que ainda não escutaram falar do brincar.” (Winnicott, 1971a, 139). Nesse texto, A localização da experiência cultural,
o autor nos convida a vislumbrar a interdependência entre esses dois
fatores herdados, a tendência à integração numa unidade e o lugar da
cultura, ação recíproca entre separação e união, entre originalidade e
aceitação da tradição, e, em última instância, onde podemos vislumbrar o espaço potencial como constitutivo no ser humano. Trata-se do
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segundo paradoxo do espaço potencial que consiste em que ele não é
tão constante como a realidade pessoal ou psíquica ou ainda o mundo
real, mas altamente variável, porque depende da experiência que se dá
entre o indivíduo e o meio ambiente que conduz à confiança. Quanta
precariedade para alcançá-la nos dias de hoje!
O que podemos fazer, então, Winnicott, no nosso tempo, onde a tradição se apresenta por meio de fraturas no registro étnico e ancestral,
onde os laços sociais tem sido travestidos da busca do maior valor humano: a produtividade, e a busca do bem-estar como forma de obturar
a precariedade humana, de obturar a humildade frente ao sofrimento
do outro, e o que dizer do total esquecimento do que significava sentir
compaixão por alguém?
As formas de sofrimento na contemporaneidade que nos anunciam os nossos pacientes convidam-nos a transitar grandes desafios,
no mundo no qual já não mais estão presentes as condições de possibilidade para que o ser humano se constitua como tal (em todo caso,
desenham-se condições para que se constituam androides?); onde vão
surgindo fraturas em diferentes registros da existência (étnico, ético,
político, social, cultural, hermenêutico ou comunicacional) e que dão
início a novas formas de violência, porque o único verdadeiro pareceria ser o gesto miserável, o único gesto onde o ser humano diante do
outro pode ficar mudo, ou sair correndo a refugiar-se numa posição
fetal, até se recuperar, e guardar coragem para percorrer cada fratura
de si que está à espera de ser testemunhada e lembrar a verdade daquilo
que por enquanto a nossa trama cultural não nos permite experienciar.
Para além dessas considerações, no apelo às formulações de Winnicott, considero que ele sim pressentia o seu futuro, no qual estamos
vivendo. Por algum motivo sábio ele não quis se arriscar mais ainda,
mas isso está vislumbrado nos últimos versos que ele omitiu da poesia
de Tagore, escolhida como epígrafe para o texto de A localização da
experiência cultural, e por esse motivo os resgatei no epígrafe desse
nosso texto.
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4. CONSIDERAÇÕES SOBRE ANOREXIA NA
PSICANÁLISE E NA CONTEMPORANEIDADE
Considerations on anorexia in psychoanalysis
and contemporaneity
Bárbara Cesário Navega1
Natália Andrade Gomes 2
Resumo
Pensar as manifestações da anorexia nervosa na psicanálise nos
transporta, na maioria das vezes, em uma elaboração sobre processos
intrapsíquicos, ou sobre as relações primárias entre mãe e bebê. Nosso
objetivo com o presente escrito visa tratar a anorexia nervosa como um
quadro sintomático ligado a teorização winnicottiana dos distúrbios
psicossomáticos, sem nos furtar de trazer uma discussão social contemporânea sobre o ideal do corpo e da imagem. Deixamos marcado
assim a relevância da articulação psicanálise-sociedade para o tema e
para a clínica atual.
Palavras-chave: anorexia nervosa psicossomática, transtornos de alimentação, sociedade, psicanálise.
Abstract
When we think about the manifestations of the nervous anorexic
desease in psychoanalysis we have often lead us to elaborate on intrapsychic processes, or about the primary relationships between mother and child. This work aims to talk about anorexia as a symptomatic
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framework related to the theory of psychosomatic disorders of D.W.
Winnicott, not stopping us from adding a social discussion about the
contemporary ideals of body and image. We search to emphasize, in
this writing, the relevance of the psychoanalysis-society articulation for
the subjet and for the corrente clinic.
Keywords: Nervos anorexic desease, Psychosomatic disorders, Food
disorders, Psychoanalysis, Society.
Introdução
Nossa proposta e desejo para o presente escrito é falar sobre Anorexia Nervosa dentro do eixo “O corpo”, em um evento com a temática
“Nosso fazer atual”, onde se reúnem psicólogos, médicos, psicanalistas
e entusiastas de diversas partes da América Latina para debater, estudar, e debruçar-se sobre o legado que o brilhante Pediatra e Psicanalista
Inglês Donald W. Winnicott nos deixou. Pretendemos circunscrever
brevemente a enfermidade e como a psicanálise se debruçou sobre ela.
Em um primeiro momento, nos reportaremos à Freud para chegarmos
nas elaborações winnicottianas concernentes ao tema.
De posse desse material procuraremos nos voltar para as anoréxicas e anoréticos que hoje, estão ou poderão estar em breve em nossos consultórios. Traçar esse perfil, no entanto, foi o primeiro entrave
na elaboração deste material. Faltam dados estatísticos sobre Transtornos Alimentares na América Latina, informações imprecisas ou
desatualizadas não permitiram que trouxéssemos números. Mas entendemos que os Transtornos Alimentares, onde se inclui a Anorexia
nervosa, são patologias atuais, que nos últimos anos têm inspirado a
produção de material científico e de entretenimento. Sabemos também que, comumente, se encontram combinados com outras patologias, tais como Transtorno Obsessivo Compulsivo, Transtornos do
Humor, Abuso de Substâncias, Ansiedade, Transtornos de Personalidade (com prevalência de borderline) e controle de impulsos. Também estão intimamente ligados à tentativas de suicídio, sendo esta a
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causa de morte mais comum entre pacientes portadores de Transtornos Alimentares (NUNES et.al, 2006).
Dessa forma, como Winnicott pode nos ajudar com o tema? Sempre
atento ao papel do ambiente e como as relações primárias se constituem, o autor nos aponta dois possíveis caminhos para entendermos
o quadro: A instauração de um Falso Self patológico, ou o quadro Psicossomático. Nas linhas que se seguem, poderemos traçar brevemente
a trajetória do desenvolvimento do indivíduo, na busca de localizar o
quadro patológico e levantar outras questões que tangem a temática.
Seguindo a exposição teórica das manifestações e a etiologia da anorexia nervosa, se faz necessário resgatar uma leitura social da enfermidade. As abordagens não se excluem, pelo contrário, se complementam
e se mostram enredados na contemporaneidade. Sendo a temática do
nosso encontro debater nosso fazer atual, não faria sentido pensar a
psicanálise apartada de uma noção social e histórica.
Breve contextualização da anorexia na psicanálise
Ao buscarmos a acepção da palavra anorexia encontramos uma derivação do grego an, significando deficiência ou ausência, e orexis, apetite
(CUNHA, 1982). O quadro de ausência de apetite pode ser um fenômeno
possível em algumas doenças orgânicas, como o câncer e seu tratamento,
não tendo relação com questões psíquicas. Para diferenciar as anorexias
decorrentes à enfermidades orgânicas das que possuem caráter emocional usa-se o termo anorexia nervosa. Segundo Bueno (1986), a anorexia
nervosa seria uma “falta de apetite com acentuada perda de peso e outros
sintomas resultantes de conflito emocional” (BUENO, 1986, p.101).
Foi por volta do século XVII que o jejum voluntário recebeu atenção do discurso da medicina como uma enfermidade. A etiologia do
quadro era explicada pela teoria de que há substâncias corporais que
ao mesmo tempo impediam a ingestão de alimentos e mantinham uma
mínima reserva alimentícia para a manutenção da vida. Essa teoria também dava conta de explicar a amenorréia, ou seja a ausência de fluxo
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menstrual, como uma forma do organismo acumular nutrientes, dando
assim uma resposta possível para a incidência da recusa a alimentação
ser maior em jovens do sexo feminino (FENDRIK, 1997). Somente no
final século XIX, no entanto, que a chamada anorexia nervosa adquiriu uma melhor delimitação pelo saber médico e psiquiátrico. Um dos
grandes nomes da última década de 1800 nesse contexto foi Charcot,
e foi ele também que teceu detalhados estudos sobre a conexão entre
anorexia e a sua conceituação sobre a neurose histérica. Porém foi seu
aluno, um jovem médico vienense, ao expor suas teorizações sobre suas
experiências na clínica da histeria, que descortinou a ideia de que o
corpo expressaria algo que está para além do biológico.
Em Estudos Sobre a Histeria (1895), obra escrita juntamente com
Breuer, Sigmund Freud delimita a doença histérica afirmando ter ocorrido um evento excessivamente aflitivo na vida representativa do sujeito. No caso da anorexia, para os autores, podemos inferir a ocorrência
de uma conversão daquilo que a paciente3 sofreu em suas relações primárias. De acordo com Brusset (1999) “somos, assim, levados à questão de saber de que maneira as experiências da futura anoréxica com a
mãe foram marcadas pelo investimento narcísico e ambivalente desta”
(BRUSSET, 1999, p. 56).
Com as afirmações de Freud em seu Rascunho G (1985), é possível
compreender a ideia de que existiria uma relação entre anorexia e melancolia. É neste texto, inclusive, que a questão da anestesia sexual aparece aproximada à anorexia nervosa, estabelecendo uma comparação
possível. entre suspensão sexual e repulsa alimentar. Passando a palavra
3 Trataremos os sujeitos afetados pela anorexia no feminino, tendo em vista que

uma revisão sistemática de 12 estudos de incidência cumulativa relatou uma
incidência média anual na população em geral de 18,5 por 100.000 (DP=21,01)
entre mulheres e de 2,25 por 100.000 (DP=2,63) por ano entre homens. Esses e
outros dados podem ser conferidos em PAWLUCK, D.E.; GOREY, K.M. Secular
trends in the incidence of anorexia nervosa: integrative review of populationbased studies. Int J Eat Disord 1998;23:347-52.
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ao autor temos que: “a neurose nutricional paralela à melancolia é a
anorexia. A famosa anorexia nervosa das moças jovens, segundo me
parece (depois de cuidadosa observação), é uma melancolia em que a
sexualidade não se desenvolveu” (FREUD, 1895/1969, p.283). A falta de
apetite seria, portanto, tanto alimentar quanto sexual (frigidez), estreitando os laços teóricos da anorexia com a histeria.
Desta forma, portanto, temos a anorexia nervosa como um quadro
sintomático referente à neurose histérica, sem receber maiores conceituações por Freud. Segundo o pai da psicanálise a enfermidade denuncia um conflito histérico onde o que estaria em jogo seria uma repulsa à
sexualidade que resvala para a repulsa e à perda de libido que ocasiona a
suspensão alimentar por perda de apetite. Partiremos agora para a concepção da anorexia nervosa, bem como sua etiologia, na teoria winnicottiana. Qual seria a gênese intrapsíquica de tal enfermidade e como,
de posse dessa elaboração, podemos pensá-la crítica e socialmente.
Hipóteses sobre a etiologia anoréxica
No texto A mãe dedicada comum, de 1966, Winnicott cita o estado
de identificação em que comumente uma mãe se encontra logo após o
nascimento de seu filho, onde “ela é o bebê, e o bebê é ela”. Isso é possível graças às experiências da própria mãe em sua vida primitiva, “afinal
de contas, ela também já foi um bebê, e traz com ela as lembranças de
tê-lo sido; tem, igualmente, recordações de alguém que cuidou dela,
e estas lembranças tanto podem ajudá-la quanto atrapalhá-la em sua
própria experiência como mãe” (p.4). Dessa forma, a mãe conhece seu
bebê e sabe quais são as necessidades (fisiológicas ou não) deste e está
totalmente disponível para atendê-las. Posteriormente, o autor conceitua esse estado como “Preocupação materna primária”, e acrescenta
que comumente a mãe se recupera após certo tempo, o que também é
fundamental para o desenvolvimento psíquico da criança. Winnicott
valoriza os momentos de contato físico e a naturalidade com que isso
acontece para a mãe “suficientemente boa”:
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Ainda passando pelos momentos de contato físico, deve-se destacar
o momento da amamentação, ou melhor, da alimentação. Em A Amamentação como forma de comunicação (1968), o autor coloca o tema
como um dos aspectos que deve ser levado em consideração no começo
da vida. Winnicott, no dito trabalho, ressalta que a forma como o bebê
é manipulado e segurado é mais importante, em termos vitais, do que
a amamentação em si. A partir dessa premissa, o autor enfatiza a experiência da alimentação como um todo, não supervalorizando o seio
ou a alimentação artificial. Apesar de todos os benefícios fisiológicos e
psíquicos da amamentação pelo seio, a obrigação em amamentar, pode
trazer um nível de ansiedade para a mãe que “luta” com o filho para
levá-lo ao seio, tornando a experiência prejudicada para ambos (p.21).
O autor enfatiza sua posição ao afirmar que:
Portanto, ao examinarmos a experiência de amamentação
de um bebê, a primeira coisa a fazer é pensar em termos
de riqueza da experiência e do envolvimento total da personalidade. Muitos dos aspectos importantes da situação
da amamentação também estão presentes quando se utiliza a mamadeira. Por exemplo, o fato de a mãe e seu bebê
olharem-se nos olhos, que é uma característica do estágio
inicial, é algo que absolutamente não depende do uso do
verdadeiro seio (WINNICOTT, 1968. p.24-25).
Dessa forma, podemos inferir que a relação com a comida, com o
ato de alimentar-se, é construído desde os primórdios da vida, juntamente com a constituição de um Eu em termos psíquicos.
Winnicott se debruça sobre essa constituição do Eu como uma unidade em sua obra “Natureza Humana”(1988/1990), onde elucida sobre
a junção de psique e soma como condição sine qua non para a emergência de um self minimamente saudável. Soma seria o que entendemos
como o corpo em sua forma física, que podemos tocar, ver e experien48
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ciar na realidade compartilhada. Como Psique temos essa entidade que
não existe fora do funcionamento cerebral. Ela tem seu início em uma
elaboração imaginativa das funções corporais e, nas palavras de Winnicott,1988/1990 tem como tarefa mais importante a “interligação das experiências passadas com as potencialidades, a consciência do momento
presente e as expectativas para o futuro” (p. 37). Neste âmbito a mente,
o intelecto, é tratada como entidade apartada. Temos então que Psique,
apoiada na elaboração imaginativa do funcionamento corporal (Soma),
garantirá que o indivíduo se perceba como um sujeito total, unitário, com
interior e exterior bem delimitados. Essa Unidade do Eu, o Psicossoma, é
o que garante que o indivíduo possa se colocar na vida de forma criativa.
Ainda que todo bebê tenha um potencial herdado para se tornar
um indivíduo em sua totalidade (WINNICOTT, 1963), a mãe que por algum motivo não é capaz de entrar nesse estado de devoção, não poderá
oferecer ao bebê elementos fundamentais para seu desenvolvimento psíquico. Isso acontece porque nos primeiros meses após seu nascimento, o
indivíduo encontra-se num estágio de dependência absoluta em relação ao
ambiente que o cerca, necessitando alguém que se identifique com ele e esteja atento e sensível às suas necessidades (WINNICOTT, 1956). Dessa forma, a mãe pode emprestar o seu Eu para que sirva de apoio na construção
do Eu do pequeno indivíduo. A mãe que não consegue identificar-se com
seu bebê nesse estágio inicial, se depara com a necessidade de recuperar o
tempo perdido, de reparar sua falta, então tenta de todas as formas estar
pendente às necessidades da criança, mimando-a ou superprotegendo-a.
E tal comportamento não garante sucesso nessa reparação, pois “a falha
materna provoca fases de reação à intrusão e as reações interrompem o
‘continuar a ser’ do bebê. O excesso de reações não provoca frustrações,
mas uma ameaça de aniquilação (WINNICOTT, 1956. p. 403).
Qualquer irritação, ou falha na adaptação, causa uma reação no lactente, e essa reação quebra esse “vir a ser”. Se reagir a irritações é o padrão de vida da criança, então existe
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uma séria interferência com a tendência natural que existe
na criança de se tornar uma unidade integrada, capaz de ter
um self com um passado, um presente e um futuro. Com
uma relativa ausência de reações a irritações, as funções
corporais da criança dão uma boa base para a construção
de um ego corporal. Deste modo, se lançam as bases para a
saúde mental futura. (WINNICOTT, 1963. p.82).
Os conceitos de saúde mental e self verdadeiro, para o autor, estão
intimamente ligados à capacidade criativa do ser Humano em se colocar diante da vida, sendo capaz de Brincar e posteriormente desfrutar
da experiência cultural (1971). Porém, quando o ambiente não é capaz
de fornecer as condições para tal, o bebê busca meios de sobreviver.
Quando a adaptação da mãe não é suficientemente boa de
início, se pode esperar que o lactente morra fisicamente,
porque a catexia dos objetos externos não é iniciada. O lactente parece isolado. Mas na prática o lactente sobrevive,
mas sobrevive falsamente. O protesto contra ser forçado a
uma falsa existência pode ser discernido desde os estágios
iniciais. O quadro clínico é o de irritabilidade generalizada, distúrbios da alimentação e outras funções que podem,
contudo, desaparecer clinicamente, mas apenas para aparecer de forma severa em estágio posterior (WINNICOTT,
1960, p.134, grifo nosso).
Dessa forma, o falso self patológico se desenvolve como uma
casca para proteger o indivíduo das intrusões do ambiente.
(...) é possível traçar o ponto de origem do falso self, que
pode ser visto como uma defesa, a defesa contra o que seria
inimaginável, a exploração do self verdadeiro, o que resul50
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taria no seu aniquilamento. Se o self verdadeiro chega a ser
explorado e aniquilado, isto é parte da vida de um lactente
cuja mãe foi não apenas “não suficientemente boa”, no sentido mencionado acima, mas foi boa e má de uma maneira
torturantemente irregular (WINNICOTT, 1960, p.134).
É comum em quadros de pacientes anoréxicas, a presença de mães ou
famílias invasivas, que superprotegem a paciente e buscam estar completamente informados de cada passo do tratamento. Tal dado corrobora e retoma o conceito de mãe intrusiva, que ao ser incapaz de oferecer-se como ego
auxiliar para a constituição do Eu da filha, tenta reparar sua falta preocupando-se excessivamente. Poderíamos inferir que, ao rejeitar a comida, o
alimento, a paciente rejeita a mãe/ambiente que não lhe fora suficientemente bom e dessa forma, protege seu self verdadeiro, como afirma Winnicott
(1988/1990), “O self verdadeiro pode se tornar visível unicamente através
de um alimento recusado” (p.127). Olha-se para a sintomatologia quadro
anoréxico também como uma tentativa de sentir-se como real:
Nos níveis menos elevados existe um certo sentimento de
futilidade relativo à vida falsa, e uma busca incessante daquela outra vida que seria sentida como real, mesmo que
levasse à morte, por exemplo através da inanição. (p.127)
Ora, o estado de preocupação materna primária, a dedicação e devoção do ambiente nos primórdios da vida garantem o surgimento de
uma Unidade de Eu, um self genuíno, onde Psique está localizada no
corpo (soma). O estado oposto, ou seja, a cisão do Eu, seriam os desdobramentos de casos Psicóticos, esquizóides e falso self patológico.
Entretanto, isso não garante que não surjam quadros ditos neuróticos
(WINNICOTT, 1988/1990. p. 55). O autor prossegue em sua obra:
Ainda que os primeiros estágios do desenvolvimento emo51
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cional tenham sido satisfatórios, permanece a necessidade
de um longo período de estabilidade do ambiente para que
a personalidade possa chegar a um acordo consigo mesma
em todos os níveis de consciência (Winnicott, 1988/1990.
p.70, grifo nosso).
Dessa forma, os distúrbios psicossomáticos estão intimamente ligados à uma instabilidade no ambiente posterior aos estágios iniciais,
como se o ambiente suficientemente bom deixasse brechas. Forma-se
então uma organização defensiva em torno de uma ameaça de cisão ou
dissociação do Eu do paciente. O autor prossegue afirmando que:
(...) a enfermidade psicossomática implica uma cisão na
personalidade do indivíduo, com debilidade da vinculação
entre psique e soma, ou uma cisão organizada da mente,
em defesa contra a perseguição generalizada por parte do
mundo repudiado. Permanece na pessoa enferma individual, contudo, uma tendência a não perder inteiramente a
vinculação psicossomática (WINNICOTT, 1966/2002 p.90)
Winnicott (1988/1990) postula que a “saúde do corpo, na medida
em que ela é percebida ou notada, é traduzida em termos da fantasia,
e ao mesmo tempo os fenômenos da fantasia são sentidos em termos
corporais” (p. 115). A partir de então podemos inferir que diante da
possibilidade de cindir, de despersonalizar-se devido às agressões, falhas e invasões externas, o indivíduo apoia-se no sintoma corporal para
garantir que sua existência seja continuada. O sentir físico, ainda que
agressivo e oposto à saúde, garante que o indivíduo siga habitando no
próprio corpo. A isto, Winnicott (1988/1990), denomina como “valor
positivo” do sintoma psicossomático.
Diante do exposto, podemos traçar alguns paralelos à sintomatologia anoréxica. Ao revisar casos de Transtornos Alimentares, podemos
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observar que em parte deles, os sintomas surgem após eventos traumáticos como separações, agressões, abusos. Podemos inferir que ao
sentir o corpo magro, a protuberância dos ossos, a fraqueza proveniente da desnutrição, o estômago “reclamando” a falta de comida através
de dores e queimações. Enfim, ao adquirir a “identidade” anoréxica, a
paciente garante estar contida dentro de si mesma.
Ora, diante da variedade de sintomas psicossomáticos que se apresentam na contemporaneidade, por quê debruçar-se neste especificamente? Por que meninas, adolescentes, jovens, vivendo na urbanidade
estão desenvolvendo esta sintomatologia? Seguiremos então, ampliando a noção de “ambiente”, buscando entender o quadro como fenômeno social.
Contemporaneidade em foco
Temos, com o próprio Freud, que é da cultura que o psiquismo retira
os elementos constitutivos para sua formação. Segundo o autor:
É verdade que a psicologia individual relaciona-se com o
homem tomado individualmente e explora os caminhos
pelos quais ele busca encontrar satisfação para seus impulsos pulsionais; contudo apenas raramente, e sob certas
condições excepcionais a psicologia individual se acha em
posição de desprezar as relações desse indivíduo com os
outros. Algo mais está invariavelmente envolvido na vida
mental do indivíduo como um modelo, um objeto, um oponente, de maneira que, desde o começo a psicologia individual, nesse sentido ampliado mas inteiramente justificável
das palavras é, ao mesmo tempo, também psicologia social.
(Freud, 1921/1969 p. 91)
O imperativo da beleza e da “boa forma”, dessa forma, se apresentam
como ideais inscritos no aparelho psíquico. Um corpo perfeito, tendo em
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mente a estética vigente, passa a figurar na ordem de um ideal de Eu, fazendo com que este modelo de corpo atue como objeto de desejo que irá
tamponar a falta inerente a qualquer indivíduo. A inalcançabilidade desse
ideal, no entanto, força o Supereu a agir de forma punitiva quando a meta
de obter um corpo padrão não é atingida. Esse movimento, em certa medida, é um movimento normal, porém nos cabe atentar que o sofrimento e a
culpa desses sujeitos é potencializado na contemporaneidade.
Guy Debord realiza em sua já bastante discutida obra A sociedade
do espetáculo (1996) uma análise social pondo em primeiro plano o sujeito contemporâneo, individualista e alienado, em meio a um sistema
que impera o modelo capitalista de trocas vazias. As relações objetais
se encontram fragmentadas e enleadas numa trama especular onde a
questão é ser visto para ser valorizado. Tratar sobre o mal estar atual
não significa desconsiderar o postulado por Freud em 1930, mas devemos nos atentar na modificação dos fatores que constituem um mal
estar civilizatório. A agressividade inerentemente humana não se encontra mais voltada apenas ao outro, ao dessemelhante, mas também, e
talvez principalmente, a si próprio. O sofrimento adviria de uma apatia,
desconforto narcísico e um constante estranhamento e agressividade
contra si e contra o próprio corpo (BIRMAN, 1999).
A sociedade contemporânea, que se encontra no esteio do consumismo
e do imperativo do gozar, transforma a busca por um corpo esguio e anguloso, tido como modelo de perfeição, em uma busca por reconhecimento,
validação e até de um estatuto de existência. Exalta-se o Eu empobrecendo
a alteridade, de forma paradoxal, pois é apenas com o olhar do outro que é
possível “ser”. Na anoréxica o olhar do outro assume um profundo peso de
validação. Esse movimento de busca incessante de reconhecimento remete-se à intensa fragilidade narcísica e do comprometimento na constituição
saudável do Eu, cujas com raízes se encontram muito bem plantadas na
relação primária entre mãe e filha. (BRUSSET, 1999).
É tentador debruçar-se sobre um caso clínico, ou sobre o estudo de
uma psicopatologia psicanalítica, e começar a procurar um denominador
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comum ou uma gênese universal que facilitaria o tratamento e levaria o
sujeito a uma possível cura. No entanto, tal movimento é mais raro e difícil se tratando do campo que trabalhamos. A psicanálise de Winnicott já
foi alvo de ataques e revisões no sentido de problematizar um caráter determinista ou talvez de “causa e consequência” expresso em seus escritos.
Tal característica não poderia ser mais equivocada visto que:
Não há, pois, nenhum determinismo na perspectiva winnicottiana (...). A inserção do homem na natureza não é pensada conforme o modelo de uma essência pré existente que
se realiza na história, mas conforme a concepção de linhas
de forças, realidades virtuais, que se realizam na história
(PLASTINO, 2007, p. 215).
Seria incompleta uma discussão sobre anorexia como figura psicossomática que não aflui para a questão das relações primárias, no
caso do presente escrito a relação winnicottiana entre mãe e bebê e a
constituição do Eu. Não faz sentido, tampouco, ignorar que somos seres de cultura e esta mesma mãe e bebê se encontram em um terreno
atual de demandas estéticas algumas vezes incabíveis cruéis As consequências psíquicas de uma contemporaneidade cada vez mais pautada na valorização da imagem e na performance de papéis socialmente
estabelecidos são profundamente adoecedoras para qualquer sujeito,
ainda mais aqueles que apresentam comprometimentos narcísicos e
na formação de um self saudável.
A falha, ou excesso, de forma prolongada no cuidado da mãe interromperia o processo de continuidade de ser do bebê e confiança em si
e no mundo. Na figura clínica da anoréxica é observável em seu corpo a
marca da atuação do sujeito em sofrimento. Diante da ameaça de desintegração da Unidade de Eu, a paciente se apoia em seu sintoma , voltando
para o corpo suas defesas contra a ansiedade que a possibilidade de cindir
gera (Winnicott, 1988/1990) . Se a sintomatologia psicossomática apre55
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senta uma multiplicidade e seu manejo depende da história individual de
cada paciente, por quais razões a anorexia uma incidência tão alta ainda
hoje? Nossa aposta é que a configuração social a qual estamos inseridos
pode se apresentar como um ambiente falho para experiência humana
saudável. Indivíduos já fragilizados poderiam ser mais facilmente vitimizadas por um ideal estético tão específico e excludente.
Seria interessante, a partir do exposto, uma problematização das demandas estéticas contemporâneas em cima de nossas meninas e também de suas mães. Criar possibilidades de resistência a um padrão de
vida adoecido de valoração subjetiva através somente da imagem que
se exibe ao mundo. Os aportes psicanalíticos nos possibilitam dialogar teoricamente e de forma crítica contra a manutenção desses marcadores, bem como mostram a relevância de um lugar de escuta para
o sujeito que sofre. Lembrando que uma abordagem psicanalítica para
uma enfermidade psicossomática privilegia o doente, e não a doença, e
tenta compreender sua etiologia pessoal. A doença muitas vezes é uma
escapatória de uma situação de conflito ou aparece pela necessidade
de cuidado e suporte. Dessa forma, a transformação social ocorreria
dentro de cada caso, dando condições, finalmente, para a paciente “ser”.
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5. CUIDADOS MATERNOS COMO VIVÊNCIAS
(ERLEBNISSE)
Cuidados de la madre como vivencias (Erlebnisse)
Lindcélia Cristina dos Santos1
Silas Borges Monteiro2
Resumo
O presente trabalho é oriundo de uma dissertação de mestrado em
andamento que busca sinalizar possíveis aproximações teóricas entre a
psicanálise de Donald W. Winnicott e a filosofia de Friedrich Nietzsche;
tem como conceito central o termo vivências (Erlebnisse). Vivências,
aqui, como estatuto filosófico, é entendida como um ‘ainda estar presente
na vida quando algo acontece’, sob três aspectos fundamentais: imediatez,
significabilidade e esteticidade. Logo, toda construção teórica de Winnicott, voltada à relação mãe-bebê, traz contribuições importantes para a
pensarmos como um guia prático à discussão das vivências em Nietzsche. As vivências são percebidas como intuição sensível não plenamente,
o que instiga um aspecto de vida individualmente constituída e vivida.
Assim, pode-se dizer que o par mãe-bebê é imediato, pois não mediado
pela linguagem, o que o torna intraduzível, é significativo pela criação de
vínculos semióticos e é estético pois da ordem da sensibilidade.
Palavras-chave: Vivências (Erlebnisse), cuidados maternos, Winnicott, Nietzsche.
Abstract
The present work comes from an ongoing master’s thesis that seeks
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to signal possible theoretical approaches between Donald W. Winnicott’s psychoanalysis and Friedrich Nietzsche’s philosophy; has as its
central concept the term experiences (Erlebnisse). Experiences, here,
as a philosophical status, is understood as a ‘still being present in life
when something happens’, under three fundamental aspects: immediacy, significance and aesthetics. Therefore, all theoretical construction
by Winnicott, focused on the mother-baby relationship, brings important contributions to think of it as a practical guide to the discussion
of experiences in Nietzsche. The experiences are perceived as not fully
sensitive intuition, which instigates an aspect of life individually constituted and lived. Thus, it can be said that the mother-baby pair is immediate, as it is not mediated by language, which makes it untranslatable,
it is significant due to the creation of semiotic bonds and it is aesthetic
because of the order of sensitivity.
Key-words: Experiences (Erlebnisse), maternal care, Winnicott, Nietzsche.
O trabalho de Winnicott na psicanálise nos atenta, inicialmente, a olhar
a dinâmica do vínculo mãe-bebê enquanto procedimento indispensável
na constituição do sujeito e seu desenvolvimento físico e emocional. É
nessa comunicação tão íntima e singular que o ser humano vai se formando para si e para o mundo, que dado o encontro mãe-bebê emerge
um cenário investigativo de pesquisa. Nesse sentido, busco explorar um
encontro entre o pensamento filosófico de Nietzsche (a partir da sistematização de Jorge Luiz Viesenteiner) com o trabalho do psicanalista inglês, a fim de sinalizar as aproximações teóricas em ambos, tendo
como conceito nuclear Erlebnis – Vivência. Apontar Vivência como um
campo criativo do diálogo entre psicanálise e filosofia, refere-se ao recorte da dissertação em andamento, sob o título provisório “Vivências
(Erlebnisse) – Nietzsche e Winnicott.
O tema da pesquisa emergiu na participação do grupo Estudos de
Filosofia e Formação – EFF, com a leitura de alguns textos de Nietzsche
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juntamente com vivência de atendimento na clínica psicanalítica com
crianças. A notícia desse pensamento achado provocou em mim uma
espécie de efusão de um pensar criativo, que segundo Winnicott, a criatividade é a prova de que a criança está viva. É nessa vivência criativa
que aflora o conceito de Erlebnis – Vivência.
Como estatuto filosófico, a palavra Vivência – Erlebnis tem como
significado “ainda estar presente na vida quando algo acontece”, sob três
aspectos principais: 1) imediatez; 2) significabilidade e 3) dimensão estética (Viesenteiner, 2009).
São esses aspectos, não sistematizados por Nietzsche, porém apresentados em sua obra que tem em si a capacidade de exprimir um pensamento: “não basta vivenciar, como um querer vivenciar; é preciso que
cada vivência altere durante um longo período e de modo significativo
a própria vida, tal como a vivência pessoal que Nietzsche experimentou
com Wagner, cujos estreitos laços vão deixar marcas significativas em
seus escritos posteriores” (Viesenteiner, 2009, p.118).
É dada a vivência que a vida aflora.
Segundo Viesenteiner (2009), o aspecto de imediatez tem a ver com
a ligação imediata do sujeito e o mundo, sem uma mediação,
Erlebnis, ‘sofrer na pele’, alude à presença imediata de alguém que
vivencia algo efetivamente, bem como se refere ao caráter estritamente
individual de toda vivência, representado, por isso, sua significabilidade para aquele que vivencia. Toda vivência é sempre ‘minha’ vivência
exclusivamente individual, e isso significa ‘não apenas que eu sinto, mas
também que eu incondicionalmente sinto’ (Viesenteiner, 2009, p.114).
Na psicanálise de Winnicott, temos a compreensão de que a mãe
é o ambiente do bebê, por isso mãe-ambiente, que não necessariamente é a mãe biológica. De modo, que a mãe-ambiente realiza os
cuidados físicos iniciais como dar banho, trocar fraldas, alimentar,
ninar e outros cuidados para com o bebê, a fim de compreender a
total dependência desse. O contato entre eles se dá na imediatez da
resposta corporal dos cuidados, e assim, o bebê sente o mundo por
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esse cuidado. É uma ligação sem mediação provocando uma vivência sentida e inscrita na própria pele, sem decifração da linguagem
em um sentido verbal, e sim, na formação humana vivenciada. É na
identificação total da mãe para com o bebê, que ela permite a ele vir
a ser, portanto:
[...] a mãe tem um tipo de identificação extremamente sofisticada com o bebê, na qual ela se sente muito identificada
com ele, embora, naturalmente, permaneça adulta. O bebê,
por outro lado, identifica-se com a mãe nos momentos calmos de contato, que é menos uma realização do bebê que um
resultado do relacionamento que a mãe possibilita. Do ponto
de vista do bebê, nada existe além dele próprio, e portanto a
mãe é, inicialmente, parte dele. Em outras palavras, há algo,
aqui, que as pessoas chamam de identificação primária. Isto
é o começo de tudo, e confere significado a palavra muito
simples, como ser (WINNICOTT, 1966/2012, p.9).
De modo, que o ser do bebê está implicado nesse investimento imediato da mãe, provocando uma significação particular e intransferível.
Em que, o aspecto de significabilidade empregado em Erlebnis está em
comum a acordo nesse vínculo mãe-bebê, “a noção de significabilidade
da vivência confere a ela o status de algo exclusivamente individual,
de modo que cada vivência é estritamente pessoal e sentida diferentemente por cada um” (Viesenteiner, 2009, p. 118). Consequentemente,
os cuidados maternos são diferentemente vivenciados por cada bebê,
mesmo que a mãe seja a mesma.
Quando o par mãe-filho funciona bem, o ego da criança é de fato
muito forte, pois é apoiado em todos os aspectos. O ego reforçado (e,
portanto, forte) da criança é desde muito cedo capaz se organizar defesas e desenvolver padrões pessoais fortemente marcados por tendências hereditárias.
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Esta imagem do ego fraco e forte aplica-se também ao caso dos pacientes (crianças e adultos) que estão regredidos e dependentes na situação terapêutica. Concentrar-me-ei, porém, na descrição da criança.
É esta criança, cujo ego é forte devido ao apoio do ego da mãe, que
cedo torna-se verdadeiramente ele mesmo ou ela mesmo (Winnicott
1960/2011, p. 24).
Primeiro, a mãe investe nos cuidados para que os mesmos se tornem
significativos no desenvolvimento emocional do bebê, o fortalecendo
para vivenciar as adversidades que poderão surgir no percurso vitalício. É a qualidade desse investimento no duo mãe-bebê, para depois o
bebê vir a ser, que retratamos a dimensão estética da vivência.
É uma dimensão não racionalizável, impossível de ser determinada
racionalmente. Essa afirmação é percebida por todo sujeito que teve ou
tem contato com bebês, trata-se da comunicação não-verbal ou verbalmente simplória, o que chamamos de “mamanhez”, uma fala caracterizada como manhosa, incompreendida, boba. São essas implicações afetivamente investidas que enlaçam mãe e bebê esteticamente, aderindo
o terceiro aspecto de Erlebnis.
Portanto, o esboço em construção significativa desse assunto, tão
vivaz e ao mesmo tempo indescritivelmente formulado nos padrões
racionais do campo de pesquisa, permite florescer caminhos passíveis
de discussões ricamente criativas. É na aproximação da psicanálise de
Winnicott com a filosofia de Nietzsche que encontrou uma das possibilidades de resultados a propagação da psicanálise inglesa no cenário
teórico da psicanálise e filosofia como um cruzamento investigativo de
pesquisa.
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6. “EU ESTOU MORTO DESDE QUE NASCI”
A tentativa de suicídio na adolescência como um gesto de esperança
‘Estoy murto desde que nací’
Intento de suicidio adolescente como un gesto de esperanza
Nara Cristina Macedo de Figueiredo1
Maria Consuêlo Passos2
Resumo
Dentre as dificuldades que os adolescentes apresentam, devido ao sofrimento que muitas vezes transborda e se coloca em ato, as tentativas de
suicídio são uma das principais preocupações. Frente ao sofrimento do
adolescente que tentou o suicídio, fortes questionamentos se impõem.
Essas interrogações promovem indagações teórico-clínicas diferenciadas:
desejo de viver ou desejo de morrer? Busca do outro ou destruição e separação do objeto? Para tentar responder a estas indagações, utilizaremos
o artigo “Medo do colapso”, de Winnicott e os conceitos de falso-self e
agonias impensáveis. Como metodologia, utilizaremos fragmentos clínicos com adolescentes entre 11 e 19 anos, que tiveram pelo menos uma
tentativa de suicídio, e que não estão mais em análise pessoal. Uma das
conclusões, é que a tentativa de suicídio poderá ser, em algumas situações,
um gesto de esperança, com a possibilidade de reconstrução do self e de
uma nova forma de relacionar-se com o ambiente.
Palavras-chave: adolescência, tentativa de suicídio, medo do colapso,
agonias impensáveis, falso-self.
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that often overflows and takes place, suicide attempts are one of the
main concerns. Faced with the suffering of the adolescent who attempted suicide, strong questions are necessary. These questions promote
different theoretical-clinical questions: desire to live or desire to die?
Search for the other or destruction and separation of the object? To try
to answer these questions, we will use Winnicott&#39;s article “Fear of
collapse” and the concepts of false self and unthinkable agonies. As a
methodology, we will use clinical fragments with adolescents between
11 and 19 years old, who had at least one suicide attempt, and who are
no longer under personal analysis. One of the conclusions is that the
suicide attempt may, in some situations, be a gesture of hope, with the
possibility of reconstructing the self and a new way of relating to the
environment.
Keywords: adolescence, suicide attempt, fear of collapse, unthinkable
agonies, false-self.
As situações de tentativa de suicídio entre a população jovem desafiam
não somente aos psicanalistas, mas a todos envolvidos na área da saúde
mental. Ressaltamos que nem todo adolescente pensa em se matar ou
vivencia um sofrimento psíquico intenso, ao contrário, a grande maioria
dos jovens vivencia a adolescência de forma criativa e inovadora.
A escolha por utilizar os fragmentos clínicos para ilustrar a problemática da tentativa de suicídio se deve a pluralidade de elementos que surgem
nas tentativas de suicídio na adolescência. Entre estes elementos, destacam-se a fragilidade das relações familiares; a impossibilidade do adolescente habitar-se em si mesmo, a partir de um descomedimento pulsional
que transborda de seu mundo psíquico e o excesso de exigência de si, a qual
anuncia o mundo da performance e perfeição ao qual estamos submetidos.
Neste início, trago um fragmento de uma situação clínica em torno
da compreensão da tentativa de suicídio pelo adolescente.
Um adolescente de 17 anos, após a sua terceira tentativa de suicí66
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dio, chega ao consultório após um período de internação domiciliar. A
experiência de estar em casa, longe dos amigos, o fez rememorar uma
experiência infantil extremamente traumática, vivenciada ao longo da
sua infância e revivida na adolescência. O relato referia-se ao fato que
desde a infância os pais determinavam o que ele ia comer, vestir e gostar, pois nas palavras deste adolescente, “era tudo determinado por eles,
eu ficava parado, esperando o que iam fazer de mim”. A experiência de
não ser visto pelos pais foi sentida como avassaladora, de não tradução
e interpretação de quem ele realmente é, enquanto sujeito.
Estar vivo é compreendido por este adolescente como “viver uma
não vida”, e no seu entendimento, ele estava vivo somente para satisfazer os desejos dos pais. Refere que as tentativas de suicídio são “atos
violentos contra si próprio”, mas “a violência maior é viver sem poder
ser o que é”. Viver uma não-vida é um tema recorrente na narrativa dos
adolescentes que tentam o suicídio.
Neste sentido, a tentativa de suicídio como uma “última tentativa de
me sentir real” ou “escapar de uma vida uma vida que não era minha” está
relacionada com a existência de um falso self. Conforme Winnicott (2011),
na base dessas manifestações extremas, que são exposições ao perigo, existe
um sentimento intolerável de ausência de certeza: certeza de existir e certeza de ser numa identidade. Sentir-se morto desde o nascimento é uma
constante na trajetória de vida destes adolescentes. Comumente, referem
que não sabem o que os mantêm vivos, e a sensação de ter um fantasma
dentro de si confere-lhes um sentimento de inadequação e não poder habitar seus próprios corpos. Neste contexto, a morte vale a pena.
Uma palavra de um amigo, uma frustração na escola ou até mesmo
algo que não saiu como o planejado podem fazer o mundo interno destes adolescentes balançar e ruir de vez, caindo em um absoluto caos.
Estes pequenos acontecimentos do cotidiano podem condensar toda a
história de terror e fragilidade do adolescente, e nos fazem ter que traduzir as modalidades do processo de simbolização, cujas expressões de
agressividade e violência muitas vezes fatais, revelam e transmitem um
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fracasso do trabalho psíquico em simbolizar (Benhaim, 2011).
Se a adolescência é o momento de retorno das angústias que não puderam ser elaboradas durante a infância, parece-nos quase que obrigatório, que para estes adolescentes, a questão do “ser um personagem” pede
passagem neste momento, pois a adolescência impõe uma mudança de
equilíbrio entre o interior e o exterior da relação com os pais e com o próprio corpo (Jeammet e Corcos, 2005). Como resultado desta imposição,
produz-se uma fragilização do mundo psíquico, o qual se vê intensamente convocado em suas bases narcísicas e em seus investimentos objetais.
Um adolescente de 15 anos referiu-se a esta questão desta forma:
“eu tive que criar um personagem. Era tanto moído, tanta discussão...
que eu desisti. Tá bom, vou ser assim do jeito que vocês querem”.
Adaptar-se e cumprir às expectativas do ambiente familiar o submete
a um princípio de sobrevivência: regrar-se para viver neutro, o que
demanda o abandono de si mesmo. É como se os pais encaminhassem
uma mensagem muito sutil a este adolescente: “você, meu filho, não
precisa existir. Nós existimos por você”.
O deixar de “ser um personagem”, a partir da tentativa de suicídio,
pode evidenciar uma das principais características da adolescência.
Para Winnicott (1965/2005) o adolescente não aceita falsas soluções.
Isto força o adolescente a começar a sua trajetória da estaca zero, deixando de lado sua história pessoal construída na infância, principalmente quando esta falsa solução diz respeito a sua identidade pessoal.
Pode-se pensar que para estes adolescentes, na impossibilidade de serem eles mesmos, a tentativa de suicídio é uma manifestação da não
aceitação de uma falsa solução (neste caso, da solução encontrada na
infância a partir da criação de um falso si-mesmo), “da luta para sentir-se real, a luta para estabelecer uma identidade pessoal, a luta para viver
o que se deve ser vivido sem ter de conformar-se a um papel preestabelecido” (Winnicott, 1965/2005, p.123).
Alguns adolescentes relatam que desde a infância, a família, sobretudo as figuras parentais, exigem “uma agenda lotada”. É possível inferir
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que desde a infância, estes adolescentes estavam submetidos à lógica da
performance de sucesso e produtividade, no qual uma escolarização de
qualidade e intensa, será a garantia ao sucesso e felicidade.
Desconsiderando o sofrimento psíquico, tanto a família como a escola, deixam de ocupar seu papel como auxiliar do campo psíquico do
adolescente, abandonando-o a seu próprio pensamento e fantasia, e
não ocupando um lugar de referencial externo que o ajude a moderar,
projetar no futuro e dar um sentido às suas angústias e afetos.
Comumente a escola como a família ficam surpresas com a tentativa
de suicídio do adolescente. Uma das reações é a sensação de serem responsáveis pela tentativa: “como eu não prestei atenção?”, “onde foi que
nós erramos?”, “o que posso fazer para isto não acontecer de novo?”.
Pensamos que ao se questionar desta forma, os pais retiram do adolescente a capacidade de se posicionar sobre a tentativa de suicídio, sobre
o sofrimento vivenciado e fecham a possibilidade de existir uma comunicação e compreensão sobre o que aconteceu. Os pais, ao não auxiliar
o adolescente a pensar e elaborar a tentativa de suicídio lhe imporá uma
escolha que consiste em abandoná-lo a si mesmo. Pensar “onde foi que
nós erramos” coloca a tentativa de suicídio como conseqüência de um
erro de alguém, alguém falhou no cuidado, no prestar atenção.
“O que posso fazer para que isto não aconteça de novo’? revela que a
tentativa de suicídio pode ser prevenida, na visão das figuras parentais, a
partir de um fazer de forma individual, não incluindo o adolescente nesta
questão. Podem estar dispostos a fazer tudo para que não ocorra uma nova
tentativa de suicídio, não considerando o que está em jogo no sofrimento
psíquico do filho adolescente. Estar sob o poder de uma decisão do filho
adolescente faz com que as figuras parentais tentem superproteger ou tranquilizá-lo a todo o custo (Jeammet, 2007), recolocando-o em uma posição passiva, igual à da infância. Parece que os pais ainda não conseguiram
encontrar uma melhor solução que viesse a permitir um equilíbrio entre
a escuta do sofrimento do filho e a confiança na capacidade deste em ser
responsável pela continuidade de sua própria existência.
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Compreender a tentativa de suicídio com o adolescente também
pode favorecer para que algo de novo possa ocorrer na sua relação com
as figuras parentais. Redimensionar o lugar do adolescente no contexto
familiar, sublinhar a importância da transmissão geracional e a diferença entre as gerações costumam ser ressonâncias do empenho das figuras parentais no cuidado dos filhos adolescentes. E, como diz Winnicott, (2011) “o melhor que os pais têm a fazer é sobreviver, sobreviver
inatos, sem mudar de cor, sem negar qualquer princípio importante.
Isto não quer dizer que eles mesmos não possam crescer” (p.155). Mas
neste caso, o que significa sobreviver?
No artigo “O uso de um objeto e relacionamento através de identificações”, Winnicott (1975) refere que o destino da destrutividade depende da
capacidade do objeto de sobreviver ou de não sobreviver à manifestação
destrutiva. Neste contexto, entre o sujeito e a sua destrutividade, Winnicott
(1975) introduz a resposta ou a reação do objeto, que serve de mediadora
para a destrutividade. Não se trata da sobrevivência concreta dos pais-objeto e sim, de uma sobrevivência subjetiva, isto é, “da sobrevivência do objeto
pela subjetividade do sujeito, de uma sobrevivência na experiência, nos afetos do sujeito e para o sujeito” (Roussilon, 2017, p. 420).
Conforme Winnicott (1975), há duas características essenciais para
a compreensão da sobrevivência do objeto: um objeto que sobrevive é
aquele que responde ou reage à destrutividade que lhe é dirigida pelo
sujeito sem exercer retaliação contra o sujeito pela violência ou pela
destrutividade em resposta, e sem recuo subjetivo e afetivo. Roussillon
(2017) acrescenta uma terceira característica que não foi formulada por
Winnicott, mas que parece avançar nesta questão: o objeto precisa continuar a se mostrar criativo em sua resposta ou reação, a partir de uma
resposta calmante, ligante, uma resposta que possibilita a integração
subjetiva e que demonstre que o objeto se mantém vivo. Neste sentido,
de uma nova construção da relação entre o adolescente e o seu ambiente, a partir do ato suicidário, a tentativa de suicídio pode ser compreendida como uma possibilidade de esperança.
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No momento da tentativa de suicídio, alguns adolescentes verbalizaram que esta ocorreu como uma maneira de “escapar da loucura”. A
sensação que precipitou à tentativa foi descrita como uma sensação de
intenso desespero, de estar caindo, não sentir o chão e como se o pensamento fugisse do controle. Não consideraram que a tentativa pudesse
levá-los à morte, uma vez que a única coisa que importava era se livrar
daquela estranha sensação de perder o domínio do pensamento.
Há algo em comum que norteia o início de vida destes adolescentes:
desde muito pequenos, vivenciaram situações de desamparo. Estes adolescentes relatam o sofrimento de ser invisível na infância, e uma contundente falha ambiental. Nestas narrativas temos de observar não um
trauma específico, mas uma história relacional que fora demarcada por
traumas contínuos, os quais informam o quanto a vida destes adolescentes foi inscrita em uma historicidade vazia. Com uma vida marcada
pela não historicidade, a tentativa de suicídio para estes adolescentes
pode ser uma maneira encontrada para dar fim à sensação de queda infinita, sensação esta que retorna nos momentos em que o ambiente não
lhes oferece suporte, proteção e apaziguamento da angústia, tal como
ocorreu nos estágios iniciais de vida destes adolescentes.
No trabalho “O medo do colapso”3, Winnicott (1994) examina uma
das repercussões de um ambiente falho para o indivíduo em estágios
muito precoces. Winnicott (1994) utiliza a expressão colapso por ela ser
imprecisa e por possibilitar significar uma pluralidade de circunstâncias, embora, geralmente esta palavra significa o fracasso de uma organização defensiva, mas indo ao encontro do significado mais profundo
do termo, a palavra colapso descreve o impensável estado de coisas subjacente à organização defensiva.
Ao se referir ao medo do colapso, Winnicott (1994) o relaciona ao
3 Este artigo foi traduzido em português como “O medo do colapso (Breakdown).” De
acordo com Ogden (2014), apesar de Winnicott tê-lo escrito no último ano de vida,
é um artigo extremamente importante, pois é uma nova contribuição winnicottiana
sobre o que é estar vivo como ser humano.
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colapso da organização do self unitário. O ego organiza defesas contra
o colapso da organização egóica, e é esta organização que está sendo
ameaçada a partir de uma importante falha ambiental, e uma vez que
o ego não pode se organizar contra o fracasso ambiental, visto que a
dependência é uma circunstância da vida (Winnicott, 1994).
O medo do colapso, na compreensão winnicotianna é o medo do
colapso que já foi experienciado, é um medo da agonia original que
provocou a organização de defesa que o indivíduo apresenta. O colapso
o qual o indivíduo apresenta é um certo temor em reviver, o qual é inconsciente. Aqui, o inconsciente para Winnicott (1994) não é o inconsciente descrito por Freud. O inconsciente neste contexto diz respeito a
incapacidade do ego em abranger algo, uma vez que o ego é por demais
imaturo para reunir todos os fenômenos dentro da área de onipotência
pessoal. A experiência original da agonia primitiva não pode ser abarcada pelo ego em termos de controle onipotente.
No entanto, o indivíduo não consegue “lembrar” este colapso, visto
que ele ainda não estava lá enquanto indivíduo separado do seu ambiente (Winnicott 1994), e desta maneira, o colapso ainda não lhe aconteceu enquanto indivíduo autônomo, uma vez que ainda não existia o
self unitário. Para Winnicott (1994), o que está por trás da defesa contra
o colapso são fenômenos psicóticos que envolvem um desmoronamento do estabelecimento da unidade do eu. Para este autor, o indivíduo
herda um processo de amadurecimento que o permite progredir desde que exista um meio ambiente facilitador4 que contribua para este
processo. A suposição é que estes adolescentes foram olhados de uma
forma muito incipiente por seu ambiente, o que deve ter causado uma
extrema angústia em um momento onde eles não tinham aparelho psíquico para compreender o que se passava ao seu redor, tampouco tinham condições para cuidar-se.
4 A expressão “meio ambiente facilitador” é muito comum no trabalho de Winnicott.
No contexto de sua obra a expressão está relacionada com o uso que ele faz da mãe
(Newman, 2003).
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Há uma especificidade importante: a tentativa de suicídio como uma
saída a um estado psíquico incontrolável de profundo desespero, o qual
já foi experimentado anteriormente. O que queremos destacar é que, os
adolescentes tiveram a sensação de estar perdendo o controle devido a
uma angústia impensável, a qual não pode ser tolerada no mundo psíquico e teve de ser evacuada no mundo externo.
No artigo “Medo do colapso” (Winnicott, 1994) prossegue com o
tema da angústia impensável, mas aqui a denomina de agonia primitiva, pois a palavra angústia lhe resulta nesta situação, não ser suficientemente forte para descrever este estado emocional. Entre as agonias
primitivas, Winnicott (1994) destaca: o retorno a um estado não integrado, o cair para sempre, perda do conluio psicossomático, perda do
senso do real e perda da capacidade de relacionar-se com objetos.
Ogden (2014) refere que o medo do colapso descrito por Winnicott
(1994) advém da seguinte circunstância: nos primeiros meses de vida
do bebê, ocorre um colapso no vínculo com o ambiente, que obriga o
bebê a assumir, por si mesmo, emoções e situações que ele é incapaz de
gerenciar e pensar a respeito. A agonia implícita a estas emoções gera
uma organização de defesa que é essencialmente psicótica, uma vez que
esta organização defensiva substitui a realidade interna caótica, devido ao caos apresentado na realidade externa. Esta defesa irá proteger o
aparelho psíquico do bebê sempre que ele se encontrar em uma situação crítica ao longo da vida.
Conceituando que o colapso pode desvelar uma “falha na organização defensiva” (Winnicott, 1994, p. 71) distingue o medo do colapso do
colapso propriamente dito. Ao passo que o medo do colapso constitui
uma defesa frente a possibilidade de experienciar o colapso em uma
situação de regressão transferencial5 à dependência, o colapso propria5 Neste contexto, Winnicott (1994) indica duas condições para que advenha o medo
do colapso: a primeira, que se encontra em um estado de transferência na relação
com o analista, aqui, a transferência assume uma dimensão temporal interessante, na
medida em que faz presente o passado, como também na medida em que este passado
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mente dito concerne a “este estado de agonias impensáveis (Winnicott,
1994, p.72). Logo, não se trata que o medo do colapso se refira a um
colapso das defesas, e sim, a um “estado de agonias impensáveis”. Desta
maneira, o medo do colapso seria, então, uma defesa frente a um estado psíquico impensável, o qual Winnicott identificou como colapso
(Winnicott, 1994).
A tentativa de suicídio é uma forma de expressão do medo do colapso, o qual assume um caráter paradoxal: é uma defesa contra um
estado psíquico de agonias impensáveis, como uma forma de escapar
da sensação de estar enlouquecendo e perdendo o controle, ela também pode ser uma forma encontrada para que o ambiente dê conta do
excesso provocado pela urgência pulsional não atendida, e venha a ser
um ambiente que proporcione a existência do indivíduo.
Para concluir, Winnicott (1994) refere que muitos homens e mulheres passam suas vidas pensando se encontrariam solução no suicídio,
isto é, no envio do corpo a uma morte que já aconteceu na psique, sendo o suicídio, então, não uma resposta, mas um gesto de desespero para
encontrar uma solução. Solução esta que pode vir como um sinal de
esperança, para que o ambiente possa oferecer uma nova possibilidade
para o adolescente vir a ser.
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7. EXPANSIVIDADE DA CAPACIDADE DE
SIMBOLIZAÇÃO OBSERVADA NO BRINCAR
DE UMA CRIANÇA
Capacidad de expansión de la capacidad de simbolización
observada en un juego de niños
Tagiane Maria da Rocha Luz1
Resumo
Uma criança, aluno do ensino fundamental, foi acompanhada durante
três anos por mim; através de um espaço para o brincar, em uma escola de
ensino fundamental pública. Buscou-se estudar o quanto o brincar estava
ligado à expansividade da capacidade de simbolização de crianças com dificuldades de aprendizagem e apatia, dentre outros problemas emocionais.
O espaço para brincar ocorria dentro da sala de aula. Todos os alunos participavam. Usava-se baús para guardar os brinquedos. Verificou-se que a
criança transitou entre não ser o herói que desejava ser e ser este herói. No
terceiro ano de acompanhamento, a criança que no primeiro ano não conseguia ler, passou por mim no pátio da escola e, propositalmente, leu em
voz alta um livro de literatura infantil. Conclui-se que o brincar oportuniza
a brincadeira terapêutica a qual traz consigo o brincar curativo. E que este
brincar curativo causa o desenvolvimento do psiquismo e da mente.
Palavras-chave: Simbolização, brincar, educação, psicanálise, Winnicott.
Abstract
I personally accompanied a child in primary education for three
years in a play space in a government school offering primary and lower
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secondary education, aiming to study to what extent play was related to
the expansive propensity of the capacity to symbolize of children with
learning difficulties and apathy, among other emotional problems. The
play space inside the classroom had various chests to keep the toys in.
All the children participated. It was observed that the child transited
between not being the hero and being the hero. In the third year of
accompaniment, the child, unable to read in the first year, passed by
me on the school patio and deliberately read out loud from a book of
children’s literature. The conclusion is that playing provides the opportunity for therapeutic play that brings with it play healing which in
turn leads to the development of the psyche and the mind.
Keywords: symbolization, play, education, psychanalysis, Winnicott.
Este trabalho é resultado de uma tese de doutorado denominada
“Sobre o espaço potencial instaurado em uma instituição escolar de ensino fundamental”, realizada na Faculdade de Educação - UNICAMP.
Esta pesquisa consistiu em organizar espaços para brincar em salas de
aula do ensino fundamental, que tiveram como objetivo enriquecer a
capacidade de simbolizar de alunos com problemas emocionais e com
dificuldades intelectuais.
A metodologia de investigação abrangeu leitura da teoria de D. W.
Winnicott, organização de um espaço para o brincar, observação clínica do brincar infantil e “o brincar” com a criança com empobrecimento
da capacidade para simbolizar em seu manuseio dos brinquedos. Será
apresentado e discutido o caso clínico de um aluno do ensino fundamental, nomeado de F. O aluno foi acompanhado por mim, durante
três anos, do segundo ano ao quarto ano, do ensino fundamental.
No primeiro ano de acompanhamento, F. encontrava-se aquém do desenvolvimento intelectual dos colegas de
classe. Manuseava os brinquedos sozinho, praticamente
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não brincava. Um fato importante a seu respeito era o de
que sua higiene pessoal era realizada de modo precário.
A criança brincava com bolsistas do curso de Pedagogia e
Letras da Unicamp, que me auxiliavam na organização do
espaço para brincar. Nos primeiros meses de acompanhamento, com a superposição do brincar da bolsista com o
brincar de F. desencadeou-se uma expansividade da capacidade de simbolizar, que pode ser visualizado na primeira
vez em que F. realizou uma narrativa ou criou um faz de
conta, durante o brincar.
Posteriormente, a criança passou a dizer que gostaria de ser
um fazendeiro e a encenar ser um fazendeiro. Certo dia,
esta criança foi até a escola bem higienizado e com uma camisa xadrez, de fazendeiro. Notamos, eu e as bolsistas, que
algo havia se modificado em seu ambiente familiar. Hipotetizei que esta modificação, no ambiente familiar, poderia
ser devido à preocupação e o cuidado tido com a criança em
meio ao espaço para o brincar. No terceiro ano de acompanhamento, o brincar da criança consistiu em construir uma
fazenda com os brinquedos disponíveis. Ao mesmo tempo
verificou-se a capacidade de acompanhar o desenvolvimento intelectual dos colegas de classe, a ler sozinho e em voz
alta livros de literatura infantil.
O processo de amadurecimento de Lucas pode ser compreendido com
base nos estádios de dependência postulados por Winnicott (1983). São
eles: dependência absoluta, dependência relativa e rumo à independência.
O estado de dependência de uma criança oscila em decorrência de
suas experiências emocionais. Um dos fatores para rumar em direção à
independência é a introjeção de um ambiente de holding. Isso significa
a necessidade de existir alguém preocupado com a criança, com suas
necessidades físicas e psíquicas. A preocupação envolve a capacidade
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de identificar a necessidade e acolhê-la, de modo que a criança passe
de um estado de ansiedade para um estado de tranquilidade. No início
de 2012, as intervenções demandadas sugeriam estado de dependência
quase absoluto do holding ambiental. Progressivamente, em 2013, com
o aumento da capacidade de atenção e de envolvimento com as tarefas
escolares, o aluno estava em estádio de dependência relativa. Atualmente, tem conseguido rumar em direção à independência.
F. recebeu os seguintes cuidados, que promoveram seu amadurecimento na esfera escolar: a preocupação da professora em conversar
com a mãe; a preocupação das bolsistas em ‘estar com’ o F. independentemente das dificuldades apresentadas por ele; a preocupação da professora em reivindicar sistematicamente a atenção dele para as tarefas
escolares. A criança pareceu internalizar tais cuidados e, ainda mais,
pareceu reivindicá-los em suas relações extra-escola. Progressivamente,
o aluno passou de um estado de ser o fazendeiro à capacidade de fazer
uma fazenda. O tempo em que pode ser o fazendeiro foi fundamental
para o desenvolvimento da capacidade de fazer a fazenda. Atualmente,
a fazenda se tornou algo bom, um ambiente de holding internalizado.
Esse ambiente é habitado pelas pessoas e seus respectivos cuidados junto à criança. Esse ambiente, que, ao ser internalizado, torna-se o próprio ambiente interno, permite à criança se preocupar consigo mesma,
com as pessoas e com o legado cultural. Permite também liberdade ao
sonhar, narrar, brincar e pensar, ao estabelecer relacionamentos coerentes com o ambiente que a rodeia. Desse modo, há recurso interno
para rumar em direção à independência.
Os estádios de dependência implicam também o processo de construção da subjetividade, algo evidenciado no desenvolvimento de Lucas. Primeiro, precisa de espaço para ser o próprio fazendeiro e, progressivamente, para fazer a própria fazenda. De acordo com Winnicott
(1975), brincar é fazer coisas. O fazer no brincar é expandido para todas áreas de experimentação. Segundo Schiller (2014) “O objeto do impulso lúdico, representado num esquema geral, poderá ser chamado de
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forma viva, um conceito que serve para designar todas as qualidades
estéticas dos fenômenos, tudo o que em resumo entendemos no sentido
mais amplo por beleza” (SCHILLER, 2014, p. 73).
De acordo com Milner (1991), os psicanalistas discutem bastante a
transferência do interesse da criança de um objeto primário[1] original para
um objeto secundário. “O processo é descrito como dependente da identificação do objeto primário com outro, que em realidade difere dele, mas
é sentido emocionalmente como sendo o mesmo” (MILNER, 1991, p. 89).
Segundo Fenichel (1951), do pensamento simbólico também faz
parte um pensar pré-lógico no qual o objeto primário e seu símbolo
“são a mesma coisa e uma coisa só”. Milner (1991, p. 92) ressalta a importância do estado de ilusão de fusão para criar “condições internas
e externas que tornam possível encontrar o familiar naquilo que não é
familiar” (p. 92). A autora, sobre as condições do desenvolvimento da
ilusão e o papel da moldura, afirma: “A moldura delimita a espécie diferente de realidade que está dentro, em relação à que está fora [...] é que
por meio desta ilusão desenvolve-se uma adaptação melhor ao mundo
externo” (MILNER, 1991, p. 93).
A autora também afirma que a transferência de interesse deve ser pensada com a experiência de êxtase que acompanha o encontro de um substituto. Ainda, é fundamental o estado de concentração que decorre do sentimento de confiança estabelecido pela tranquilidade ambiental. De acordo
com Milner (2001, p. 102), “[...] as identificações básicas que tornam possível encontrar novos objetos, encontrar o familiar no que não é familiar,
requerem uma capacidade de tolerar uma perda temporária do self”. A autora expõe, citando Berenson (1950), o que ocorre no momento estético na
arte visual, quando o observador está ‘‘irmanado com a obra de arte’’:
Ele não é mais o seu self corrente, e o quadro de um edifício, estátua, paisagem ou qualquer vigência estética não
está mais fora de si mesmo. Os dois tornam-se uma única
entidade; ficam abolidos o tempo e o espaço e o espectador
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fica tomado de um estado de consciência. Quando recobra
a vigília típica de seu dia comum de trabalho, é como se
ele tivesse sido iniciado em mistérios iluminadores, que lhe
deram uma formação (MILNER, 2001, p. 103).
Assim, o amadurecimento da percepção eu versus não eu, pelo delineamento de fronteiras entre o si mesmo e o objeto externo, desperta a
atenção para o que é específico aos diversos objetos, para as diferenças
e as semelhanças. Esses desenvolvimentos são fundamentais para o uso
dos objetos, um uso que não é mais restritamente pautado pela apercepção criativa, mas pautado, também, pela objetividade. Winnicott (1975,
p. 19) expõe: “[...] é verdade que a ponta do cobertor ou o que quer que
seja é simbólica de algum objeto transicional, tal como o seio”; porém, o
mais importante não é o fato de estar identificado com algo, mas o fato de
ser real para o bebê, de ser concreto e permanente no tempo e no espaço,
pois as propriedades do objeto vivenciadas no relacionamento bebê-objeto serão incorporadas, incrementando o processo de integração.
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Adoção e o setting infantil na clínica winnicottiana
Lazos y enlaces
Adopción y el setting infantil en la clínica winnicottiana
Millena Piegas Bica1
Camilla Baldicera Biazus2
Resumo
A adoção é tida como uma das possibilidades para alguns casais
tornarem-se pais, independente da motivação pessoal que os levam a
essa decisão. No entanto, para além de buscar um filho para esses pais
é importante olhar pelo viés da busca de uma família para essa criança
permitindo o desenvolvimento desse sujeito em um ambiente favorável.
Em muitos casos a adoção está acompanhada de um processo de deprivação, que remete a perda dos cuidados primários que por alguma razão
acabaram faltando nos primeiros anos de vida, e irá ser retomado no
novo lar resignificando questões do passado de formas suficientemente
boas no presente.
Palavras-chave: Adoção, deprivação, vínculo ou cuidados primários.
Abstract
Adoption is seen as one of the possibilities for some couples to become parentes, regardless of the personal motivation that lead them to
this decision, However, in addition to seeking a child for these parents,
1 Graduanda em Psicologia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai
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it is important to look at the bias of the search for a family for this child,
allowing the development of this subject in a favorable environment.
In many cases, adoption is accompanied by a process of deprivation,
which refers to the loss of primary care that for some reason ended up
missing in the first years of life, and will be resumed in the new home,
reframing issues of the past in sufficiently good ways in the present.
Keywords: Adoption, deprivation, bond or primary care.
A presente escrita propõe-se a pensar a adoção como um processo de
deprivação, diante do encontro com essa temática durante a experiência
de estágio clínico com uma criança de 10 anos de idade. Os encontros
ocorrem semanalmente desde 2018 em um serviço de clínica-escola de
psicologia em uma universidade do interior do Rio Grande do sul.
Sobre a história clínica do paciente serão apresentados alguns dados
de forma breve, uma vez que esta informação foi dada pelos responsáveis e a criança nunca verbalizou sobre dentro do setting, respeitando assim o seu silenciamento diante do assunto. Assim, destaca-se que
criança fora adotada aos 18 meses de idade, onde alega-se que a e a
mãe biológica havia ido embora deixando essa com sob os cuidados do
pai que não tinha condições financeiras para atender suas necessidades
básicas. Atualmente, essa criança apresenta problemas de saúde que podem estar interligados a fatores emocionais e a ausência dos cuidados
maternos que lhe fora dado e acabaram faltando por um período de
tempo durante os primeiros anos de vida. Já no que diz respeito aos pais
adotivos, esses optaram pelo processo adotivo diante da infertilidade
do pai para reproduzir filhos biológicos. Nesse sentido propõe-se uma
conversação entre autores a fim de se compreender e ampliar os conhecimentos sobre a adoção e o caso que motivou essa pesquisa.
O processo de adoção é tido como uma das possibilidades que muitos casais encontram para tornarem-se pais. Estes casais, geralmente,
possuem impossibilidades por parte do homem ou da mulher em gerar
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filhos biológicos devido a problemas orgânicos de diferentes ordens fisiológicas No entanto essa alternativa não serve para solucionar apenas
problemas de casais inférteis mas também fundamenta-se no melhor
interesse da criança buscando uma família para o menor e não mais a
busca por um filho para família como ocorria no passado, conforme
apontam Costa e Rossetti-Ferreira (2007). Para além disso, é valido ainda por em questão quais são as razões internas que movem os sujeitos
a decidirem pela adoção bem como analisar seu desejo de construir papéis parentais em relação a uma criança (Gomes, s/d). No caso atendido,
era do desejo do casal tornarem-se pai e mãe, indepentendemente de ser
um filho biológico ou adotivo.
Do ponto de vista da criança que será adotada, é preciso pensar que
a adoção envolve um processo de separação dessa criança dos pais biológicos, o qual não deve se justificar apenas como uma evidente rejeição. Logo, salienta-se que outros fatores tais como condições psíquicas
e situações socioeconômicas dos pais podem interferir no cuidado e
permanência da criança na família biológica e, assim, entende-se que,
nestes casos, a criança não foi totalmente rejeitada, mas que a criação da
mesma e suas necessidades é que não puderam ser atendidas (Marcondes, 2015). Concomitante a isto existe a inevitabilidade de que alguma
instituição, seja ela uma família ou um abrigo, se responsabilize pela
criança até que esta se torne independente em sua maioridade.
Winnicott (1997/1954) em seu trabalho “Pensando sobre crianças”,
no capítulo intitulado “Duas crianças adotadas”, descreve o processo adotivo a partir de duas perspectivas, onde a primeira remete a um
procedimento com problemas relacionados de modo simples que não
geram necessariamente ansiedade, onde a adoção ocorre bem. E, na segunda perspectiva, refere-se às complicações resultantes do manejo inadequado do bebê antes da adoção, o que envolve não apenas questões
clínicas como também sociais e legais.
Articulando as ideias de Winnicott (1954/1987/1988) com outros
autores sobre a temáticada que envolve o caso atendido, pode-se pensar
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no papel que a mãe adotiva irá prover de satisfazer as necessidades que
aquela criança precisa e não esta recebendo, bem como comprender as
reais motivações da família biológica para não ficar com a criança. Assim, Otuka, Scorsolini-Comin e Santos (2012) definem que
Nesse ponto, a mãe adotiva estaria lidando com uma criança
que sofreu privações ou deprivações e também com a família
de origem da criança, muitas vezes privada de condições mínimas de sobrevivência e acesso aos direitos de cidadania (p. 55)
Por privação entende-se o fato da criança nunca ter recebido e ter
sido privada dos cuidados iniciais necessários durante os primeiros anos
de vida, enquanto que a deprivação remete a perda prematura desses
cuidados que a criança recebe e depende e que foram vivenciados anteriormente como bons. Tal perda acaba ocorrendo de maneira repentina
seja por doença, falecimento da mãe, ou por outra situação que impeça
a criança de ser devidamente cuidada (Winnicott, 2012/1987). Para o
autor, quanto menor for a criança, maior será o perigo, tendo em vista
que sua pouca idade influenciará em uma menor capacidade em manter
viva em si mesma a ideia de uma pessoa, ou seja, se ela não puder ver ou
ter provas de que esta pessoa existe em determinado período de tempo,
acabará resultando na morte interna desta pessoa para a criança.
O bebê, por apresentar um ego ainda imaturo, não pode lamentar
a perda ou sentir o luto. Baseando-se na psicologia do luto, este se faz
como processo complexo que passa por diversas etapas de elaboração
e que exige da criança um certo estágio de maturidade. Para Winnicott
(2012/1987):
(...) a simples informação a respeito do fato pode, às vezes, fazer
com que a criança se torne capaz de desenvolver todo o processo de luto, sendo a alternativa a confusão. É uma questão semelhante à de se dar informações a respeito da adoção (p.140).
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Além disso, os cuidados primários são essenciais para o desenvolvimento do bebê até que este atinja o estágio de perceber o próprio self.
Para isso, a presença de uma mãe suficientemente boa, que Winnicott
(2012/1988) descreve como aquela que está presente se adaptando e satisfazendo as necessidades do bebê sustentando e possibilitando suas
transformações. Assim, oferecendo-lhe uma sustentação física e psíquica (holging), bem como o manejo dessas (handling). Ademais, um
ambiente favorável também se faz importante aqui, pois é ele que dará a
ideia de segurança real para a criança (Winnicott, 2012/1987).
Estes cuidados não dizem respeito apenas às funções de uma mãe
biológica. Em casos adotivos, este desenvolvimento pode ser interrompido com a mudança de lar, logo, cabe a esta mãe/família adotiva
descobrir e aprender quem é esse novo filho, o qual não foi gerado
em seu ventre, dando-lhe os cuidados necessários e estabelecendo
um vínculo afetuoso com a criança, caracterizando-se como a mãe
suficientemente boa trazida por Winnicott (2012/1988). Portanto,
pode-se entender que o mais importante para a superação de um
primeiro abandono é o vínculo que será estabelecido neste novo lar,
auxiliando o bebê a superar o fracasso da relação mãe-bebê primeiramente vivenciada.
O fracasso da relação mãe-bebê pode gerar na criança uma descrença, sendo não incomum que se utilize de atos antissociais para testar
a confiabilidade do novo ambiente. Dessa forma, carece-se de alguns
cuidados extras, onde a mãe adotiva percebe algumas falhas das necessidades no momento certo e adequa suas atitudes no momento atual a
fim de repará-las, devolvendo à criança a confiança no ambiente. Sobre
isso, Winnicott (1997/1954) nos diz
(...) quando a história inicial não foi suficientemente boa
em relação à estabilidade ambiental, a mãe adotiva não está
adotando uma criança, mas um caso, e ao se tornar mãe, ela
passa a ser a terapeuta de uma criança carente (p. 117).
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Dependendo de como ocorreu a deprivação, a criança pode sim se
beneficiar de uma nova família sendo capaz de redescobrir algo que
tiveram e perderam. Contudo, não é fácil aos pais aceitarem e tolerarem as bagagens anteriores a adoção que a criança carrega consigo, da
mesma maneira que é árduo aceitar ser responsável pelas falhas que o
ambiente anterior e o outro deixaram. Porém, cabe aqui evidenciar algo
que é inerente ao processo de adoção como um todo que é o desejo desses pais adotivos em proporcionarem um ambiente familiar favorável
como se fossem de fato pais biológicos.
REFERÊNCIAS
COSTA, N. R.; ROSSETTI-FERREIRA, M. C. (2007). Tornar-se Pai
Mãe em um Processo de Adoção Tardia. Psicologia: Reflexão crítica,
20(3). Disponível em http://www.scielo.br/pdf/prc/v20n3/a10v20n3.
pdf. Aceso em: 13 set. 2019.
GOMES, W. As legítimas razões que sustentam uma adoção . Sem data.
Disponível em: <https://www.tjdft.jus.br/cidadaos/infancia-e-juventude/textos-e-artigos/as-legitimas-razoes-que-sustentam-uma-adocao>.
Acesso em: 12 set. 2019.
MARCONDES, P. F. Considerações psicanalíticas sobre a adoção .
2015. Disponível em: <https://www.apsicanalise.com/index.php/blog-psicanalise/48-artigos/274-consideracoes-psicanaliticas-sobre-a-adocao>. Acesso em: 12 set. 2019.
OTUKA, L. K.; SCORSOLINI-COMIN, F.; SANTOS, M. A. Adoção
Suficientemente Boa: : experiência de um casal com filhos biológicos.
Psic.: Teor. e Pesq., Brasília , v. 28, n. 1, p. 55-63, 2012. Disponível em:
<http://www.scielo.br/pdf/ptp/v28n1/07.pdf>. Acesso em: 13 set. 2019.
WINNICOTT, D. W. Duas crianças adotadas. In D. Winnicott
(1997), Pensando sobre crianças. Porto Alegre: Artes Médicas. (Trabalho original publicado em 1954).
____________ (2012). Privação e delinquência. São Paulo: Editora
88

Laços e enlaces

WMF Martins Fontes. (Trabalho original publicado em 1987).
____________ (2012). Os bebês e suas mães. São Paulo: Editora WMF
Martins Fontes, 2012. (Trabalho original publicado em 1988).

89

Charbelle Jabbour Belmont

9. LUTO EM TRÊS TEMPOS
Um menino que buscava superar a perda relativa da
disponibilidade dos pais, o nascimento e a morte da irmã
Mourning in three stages
A boy who sought to overcome the relative loss of his
parents’ availability, the birth and death of his sister
Charbelle Jabbour Belmont1
Resumo
Este artigo fala de um menino que precisou lidar com três lutos: a
perda do ambiente suficientemente bom, a perda de uma integração psicossomática e a perda de sua irmã. A criança que usufruiu de um meio
facilitador, onde as funções de holding e de handling estiveram presentes,
experimenta a previsibilidade e a estabilidade e, quando alguma nova situação se apresenta, principalmente se ela “convocar” os pais de forma
quase absoluta, esse ambiente, até então previsível, pode tornar-se ameaçador, assustador e instável porque deixou de ser reconhecido. Foi o que
aconteceu com Lucas. Diante do imprevisível e da instabilidade, houve
a perda de sua integração somato-psíquica e das vivências de seu eu. O
setting analítico, assim como seus pais serviram de ambiente suficientemente bom para a recuperação e restauração do seu self.
Palavras-chaves: integração; reintegração; função especular integradora e reintegradora; setting analítico.
Abstract
This article tells of a boy who had to deal with three griefs: the loss of the
good enough environment, the loss of a psychosomatic integration and the
1 Psicóloga Clínica; Especialista em Psicologia Médica e Psicossomática pela
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loss of a sister. The child who has enjoyed a facilitating environment, where
the holding and handling functions were present, experiences predictability and stability, and when a new situation arises, especially if it “summon”
parents almost absolutely, this environment , so far predictable can become
threatening, frightening, unstable because it is no longer recognized. That’s
what happened with Lucas. Faced with the unpredictable and the instability, there were the loss of his somato-psychic integration and the experiences of his self. The analytical setting as well as your parents served as a good
enough environment for the recovery and restoration of his self.
Keywords: integration; reintegration; integration and reintegration
specular function; analytic setting.
Recentemente, quando li um artigo chamado “Reflexões sobre o espelho” de Doin (2014), decidi abordá-lo, brevemente, no trabalho que
apresentarei aqui, uma vez que o mesmo me fez pensar, não só em Lucas, meu paciente, mas também em todos nós, naquilo que diz respeito
à necessidade que temos de encontrar, de tempos em tempos, um espelho amoroso que possa refletir os sentimentos, já consolidados, de segurança, de confiança, de autoestima, de generosidade e de capacidade
de amar. Doin nos fala sobre “a função especular como parte da aquisição do conhecimento de nós mesmos, da consolidação da nossa identidade e da integração mental por intermédio de outra pessoa” (2014, p.
36). O caso que irei apresentar ė de um menino de três anos que tentava lidar com três grandes eventos ocorridos em sua curta jornada. Se
Doin nos coloca tão claramente que “um adulto psicologicamente sadio
continua a precisar, para o seu self, da atividade de espelho dos ‘self
objetos’” (2014, p. 51), o que pensar de uma criança que ainda depende,
mesmo que em menor medida, do olhar da mãe como espelho integrador? A criança que usufruiu de um meio facilitador, onde as funções
de holding e de handling estiveram presentes, experimenta a previsibilidade e a estabilidade, e, quando alguma nova situação se apresenta,
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principalmente se ela “convocar” os pais de forma quase absoluta, esse
ambiente, até então previsível, pode tornar-se ameaçador, assustador e
instável porque deixou de ser reconhecido. Winnicott dizia que “há um
sem número de razões pelas quais algumas crianças são atingidas antes
de serem capazes de evitar que sua personalidade seja ferida ou lesada
por algum acontecimento”. (Os bebês e suas mães, p.6)
Doin também fala da
(...) função especular humana secundária integradora e
reintegradora, que aparece nas relações humanas em que
pelo menos um dos membros tem condições de maturidade e disponibilidade para funcionar como espelho confiável, apto a reconhecer e revelar traços e qualidades reais do
outro, graças ao afeto, interesse e atenção individualizada
que lhe dedica, semelhante à postura da mãe para com seu
bebê (2014, p. 44).
E eu acrescento que é preciso amor para que exista essa possibilidade.
Lucas, que teve um ambiente suficientemente bom, onde lhe foi permitido
crescer em ritmo próprio com o mundo lhe sendo apresentado em pequenas doses, passou a ter que lidar com um ambiente diverso com o que estava acostumado, e precisou contar com a figura do analista para ajudá-lo a
enfrentar esse novo em sua vida; ajudá-lo a restaurar sua integração somato-psíquica e a reintegração das vivências de seu eu “perdidas” com a notícia do nascimento de uma irmã com sérios e graves problemas de saúde.
Nossos encontros foram poucos, apenas dez sessões. Lucas era uma
criança falante e, apesar do sofrimento, cheia de vida. Seu mundo interno rico povoou as consultas com muitas histórias contadas por ele ou
expressas através dos brinquedos e das brincadeiras. Por isso, a partir
desse ponto, vou dar voz aos sentimentos que acredito terem sido experimentados na passagem entre esses três lutos.
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Pensem numa casa linda, onde a grama ė verde, as flores são coloridas,
um lugar fácil para viver e para respirar. Há um ano e meio, eu tinha tudo
isso e muito mais. Um quarto só para mim, com um guarda-roupa branco,
abajur para iluminar minha noite e cuidar de meus medos noturnos. Vocês
não se enganem ao pensar que, porque eu vivo num lar suficientemente
bom, não tenha alguns pesadelos na hora de dormir, claro que tenho, principalmente quando algumas fases do meu desenvolvimento me chamam e
não estou tão amadurecido para lidar com elas.
Meus pais, como figurinhas em álbum de super-heróis, sempre estiveram
ali para o que eu mais precisasse. Quando chorava, bastava alguns minutos
para logo sentir o cheirinho da fragrância com que minha mãe se vestia, e eu
sabia que ela estava vindo me acalmar. Com meu pai não era diferente. Ele
era incansável, queria ajudar a mamãe a cuidar de mim, apesar de um dia
de trabalho duro. Eu adorava a sua chegada, era mansa e tranquila. Mamãe
sempre foi mais ansiosa, precisava se certificar de que estava bem: seco, limpo,
sem lágrimas nos olhos. Éramos uma unidade e não precisávamos de nenhuma linguagem elaborada para nos entendermos.
Como pais suficientemente bons, foram me apresentando o mundo em
pequenas doses, tudo e cada coisa ao meu tempo. Não tiveram pressa
para nada, não queriam se livrar de mim para ganharem um pouco da
paciência perdida, não queriam ninguém que ocupasse meu lugar, nem
que engatinhasse tão rápido para sair do colo deles, apesar de ter feito isso
meio que precocemente. Eu tinha uma certeza quase segura de que sempre poderia voltar aos brinquedos do quarto que me faziam companhia e
me serviam de trampolim, ou melhor, de transição, para os momentos de
separação a que estava sendo submetido. Eu já percebia algumas trocas
de olhares entre papai e mamãe, algo estava mudando na nossa relação,
mas não era ruim, um pedacinho dela estava dentro de mim e devia ser
natural começar a se interessar por outras coisas, uma vez que eu dava
menos trabalho e conseguia esperar por mais tempo.
Depois deste início, começar a ficar de pé me segurando em tudo foi
quase um pulo, pois sabia que meus pais estariam ali para amparar mi93
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nhas inevitáveis quedas. Eles mantinham uma distância, também suficientemente boa, nem tão perto e nem tão longe, para eu saber que podia
confiar nos passos que minhas pernas quisessem dar. Não haveria motivo
para temer, mesmo que andar sozinho fosse algo que me colocasse diante
de situações nunca antes vividas. Por isso, eu não podia correr o risco de
eles saberem que já estava bem mais independente, pois talvez pensassem
que poderiam me dar menos atenção. No entanto, ainda precisava muito
deles, pois, em algumas raras horas do meu dia, via monstros dentro do
vaso sanitário acenando para mim e de noite eles saíam do meu armário.
Um dia eu acordei, e senti algo diferente no ar. Não sei se era a paisagem do meu quarto que havia mudado ou se era eu ter crescido um pouco
mais e também ter mudado. Não sabia dizer se era cheiro de coisa boa
ou ruim, mas percebi que algo estava por acontecer. E a primeira delas
foi com minha mãe. Ela que sempre me buscava na escola, não mais o
fez por alguns dias. A segunda, e a que mais me chamou atenção, foram
os olhares de contentamento trocados entre meus pais que, às vezes, eu
conseguia interceptar, mas não sabia interpretá-los. Apesar da atmosfera
diferente, meu mundo continuava o mesmo. Eu tinha certeza de que o
dia iria amanhecer trazendo novas aventuras, novas chances de reparar
pequenos erros cometidos. Também tinha certeza de que a noite traria a
escuridão. Tudo certo, contínuo e estável, no seu devido lugar, seguindo
uma ordem natural. Já havia uma rotina estabelecida e uma pequena
âncora dentro de mim que não me deixava ficar à deriva ou naufragar.
Um dia, eis que meus pais me sentaram para conversar. Começaram
me perguntando o que eu achava de ganhar um irmão ou irmã. Eu não
respondi nada porque não sabia o que dizer. Só sabia que meu mundo
estava bom do jeitinho que era. Até então não sabia que eles teriam que se
dividir entre me dar atenção e dar atenção para mais alguém. Aliás, não
conseguia entender como isso seria possível, se é que isso era possível. Eu
sei que a gente pode dividir um doce, uma comida, um brinquedo, mas
não saberia como se dividiriam. Eles então responderam por mim, diante
do meu inabitual silêncio, dizendo que eu adoraria ter um irmão, que
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teria alguém com quem brincar. Como eu era um bom menino, não no
sentido de ser bonzinho e submisso, do tipo falso ou daqueles que querem
agradar, fiquei feliz com a ideia de ter um irmão ou uma irmã em casa.
Mas não foi tão fácil assim como eu imaginava. Três meses depois da
notícia, passei a ter alguns pesadelos e dificuldade de ir ao banheiro, porque pairava dentro de casa um ar denso e cinza, como se o céu estivesse
pronto para desabar. Meus pais estavam diferentes, mas não felizes. Isso
me assustava, e noites insones iam se acumulando com pesadelos sem-fim. O que estaria acontecendo? A previsibilidade quase reinante das
coisas passou a ser ameaçada e meu mundo começou a se tornar instável.
Mais uma vez, meus pais vieram conversar comigo. Eles me disseram
que eu teria uma irmã, que ela se chamaria Bela, mas que estavam muito
preocupados porque, se ela nascesse, ela nasceria dodói, com uma síndrome genética rara, em que os bebês nascem, quando nascem, com centenas
de problemas e defeitos físicos, inclusive no coração. Foi possível respirar
a angústia deles em cada palavra que pronunciavam, eles estavam tristes,
mas não havia nada que eu pudesse fazer, somente continuar vivendo minha vidinha e lidar com as coisas ligadas ao meu crescer e ao nascimento
de Bela, que já eram mais que suficientes para quem era pequeno.
As coisas mudaram muito quando mamãe já estava com uma barriga
bem grande. Do meu quarto, deitado na minha cama, ficava olhando
para meus brinquedos buscando neles alguma proteção e companhia. Eu
tinha que buscar algum refúgio. Aqueles que dividem o quarto com irmãos mais velhos podem se aconchegar perto deles, se protegerem, mas
no meu caso era exatamente o nascimento de uma irmã que me assustava. Meu mundo começava a mudar lentamente, a vida com que eu estava
acostumado começava a ficar distante de mim. O meu arco-íris, tão fácil
de enxergá-lo, estava cada vez mais longe. Meus medos noturnos pioraram e não fazia ideia do que ainda estava por vir. Às vezes, agarrava-me
às pernas da minha e pedia seu colo. Ela não se recusava, mas sentia que
seu pulsar estava em outro lugar.
Então chegou o dia em que Bela nasceria. Fiquei aliviado e assustado
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ao mesmo tempo. Achei que tudo voltaria ao normal e que sentiria o
coração de mamãe bater em compasso com o meu novamente. Eu era
pequeno e não conseguia entender muito do que estava acontecendo, só
conseguia entender a linguagem do amor; da presença ou da ausência;
da continuidade ou da falta dela; da estabilidade das coisas ou da instabilidade. Meu corpo já refletia o que eu sentia sem que, sequer, me desse
conta. Eu olhava para os olhos deles mas era difícil me reconhecer, me ver,
seus olhos se limitavam a refletir somente angústia, preocupação e medo.
Aquele espelho tão fiel e amoroso estava meio borrado. O mundo que eu
conhecia fez uma viagem interplanetária e desapareceu.
E diante da falta de sentido que eu experimentei diariamente vou deixar que o que veio a me acontecer depois seja contado pela pessoa que
me ajudou a dar sentido ao que vivi e a recuperar tudo o que já havia
conquistado em termos do meu desenvolvimento. Só posso dizer que tudo
mudou, que eu mudei. Fechei-me, prendi meus sentimentos, dos mais
confusos aos mais feios. Passei a me agarrar com unhas e dentes àquilo
que se mostrava estável em minha vida, meu mundo de quando era bebê
e de tudo que vinha junto com ele, porque não podia correr o risco de
perder mais nada.
Os pais de Lucas vieram ao meu consultório uma semana depois da
morte de Bela. Estavam abatidos, tristes e preocupados com a saúde do
filho, que vinha se agravando dia a dia, tendo começado com a notícia
de que a irmã nasceria com problemas de saúde graves, e piorado após
o seu nascimento, pois tiveram que se revezar entre UTI e casa por seis
meses. Durante este tempo em que a filha viveu, o pai foi quem mais
esteve presente, a mãe passava o tempo que podia no hospital e só retornava à noite. O pai já percebia o quanto todo o drama familiar estava
afetando emocionalmente seu filho que, segundo ele, sempre foi um
menino carinhoso e tranquilo, mas passara a ser desafiador, resmungão
e a criar problemas. Derrubava propositalmente suco no chão, fazia xixi
e cocô na calça, recusava-se a comer e só queria tomar mamadeira.
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Por um tempo, quando a filha chegou a ficar quatorze dias em casa,
os pais mantiveram uma esperança de que ela sobrevivesse, mesmo já
tendo sido submetida a duas cirurgias cardíacas. Nesse período, Lucas havia melhorado um pouco, apesar da insistência em dormir com
eles todos os dias. Todo esse vai e vem durou seis meses, até que Bela
morreu e, para minha surpresa, no dia da entrevista, ao perguntar-lhes
como o filho reagiu à morte da irmã, disseram que ainda não haviam
contado, pois não sabiam como fazer isso, e, por essa razão, vieram me
procurar. Queriam uma orientação sobre como dar a notícia e pedir
minha ajuda, uma vez que o estado de saúde de Lucas havia se agravado. Não evacuava há dias e, em decorrência disso, desenvolveu um
fecaloma, precisando ser internado com urgência e ser tratado.
Depois de uma longa entrevista, não tive dúvidas do ambiente suficientemente bom em que Lucas cresceu e que não só ele reclamava por
recuperar, mas também seus pais. Todos precisavam de um ambiente
que os acolhesse. O luto dos pais já estava sendo vivido, mas entendi
que estivesse sendo sonegado a Lucas e não podendo ser vivido e compartilhado com ele. A possibilidade de todos se unirem na dor para
atravessarem a perda estava sendo usurpada ao menino e intervi dizendo que era imprescindível que falassem com o mesmo sobre a morte da
irmã. Essa foi minha primeira ação como ambiente de suporte: mostrei
a eles que Lucas percebia que algo havia mudado: o silêncio deles, a
contenção dos sentimentos e a presença constante da mãe, o que há
meses não acontecia. Continuei dizendo que se essa notícia continuasse
a lhe ser negada, seria impossível a Lucas expressar o que vinha sentindo, principalmente os sentimentos ligados à raiva pelo nascimento da
irmã, pela ausência deles e pela culpa por se comportar mal. O silêncio
dos pais causava o silêncio de Lucas. As diversas emoções eram retidas
e contidas, ninguém era beneficiado. Eles por não poderem chorar na
sua presença e sentir abertamente a dor da perda, e Lucas por não poder perguntar o que estava acontecendo. Os espelhos com que Lucas
contava se limitavam a refletir somente tristeza, silêncio e ansiedade.
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Quando Lucas chegou ao consultório no dia seguinte, os pais já haviam lhe falado sobre a morte da irmã. Em resposta à minha pergunta
sobre a razão de ele estar lá, respondeu que era porque estava com medo
de fazer cocô. Dirigiu-se, imediatamente, para a casinha de madeira e
colocou o boneco em frente ao vaso sanitário dizendo que o menino
precisava fazer cocô. Em seguida, colocou-o para dormir e, imediatamente depois, posicionou-o em frente ao vaso sanitário. Pude perceber
a enorme necessidade de Lucas de me mostrar quanto sentimento ele
precisava expressar, botar para fora, o que foi corroborado nas cinco
sessões seguintes, pois o ritual era o mesmo: colocava o menino em
frente ao vaso sanitário para que olhasse para o cocô (não havia dentro
do vaso nenhum objeto que o identificasse) e depois dava tchau. Mostrava-me quanta culpa, raiva e ressentimento estavam aprisionados e
que precisavam sair, mas que ainda não podia sentir? Precisava poder
controlar o que poderia ir embora e quando? Até aquele momento, os
pais não participavam desse ritual, porque Lucas pegava um casal de
bonecos e os colocava para dormir assim que entrava na sala de atendimento. Sofreu por muitos meses pela ausência dos pais e por não poder
contar com eles, era o que estava me mostrando? Os maus sentimentos
experimentados não podiam ser descobertos por eles, daí o ritual compartilhado somente na minha presença?
A mãe era convidada a entrar no início de todas as sessões para me
falar sobre Lucas, ela e o pai. As mudanças propostas por mim estavam
sendo introduzidas, principalmente no que dizia respeito ao toalete e à
hora de dormir. A fralda havia sido retirada e, após a terceira sessão, o
xixi já era feito no vaso sanitário. O cocô ainda era feito na calça, apesar
de já ter havido algum progresso, porque Lucas pedia para fazê-lo, mas,
quando colocado no vaso, dizia que doía e não conseguia.
Na sexta sessão, Lucas foi direto para a casinha, pegou o menino e,
juntamente com o outro boneco que ele dizia ser a irmã, cortou um
pedaço de papel, fez uma bolinha e colocou-a no vaso sanitário, dando-lhe tchau. Convidou-me para dar tchau também, participar daquele
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grande feito. Os sentimentos de culpa e de raiva ligados ao nascimento
da irmã e ao “desaparecimento” da mãe puderam, finalmente, ser reconhecidos e sentidos e, por consequência, expurgados, colocados para
fora para que também pudesse vê-los? Em seguida, interrompeu a brincadeira e me pediu para que o levasse ao banheiro. Fez cocô e gritou
pela mãe para que ela também compartilhasse aquele momento com
ele. Segundo Safra, em “A face estética do self ” (2005, p. 149), a realidade compartilhada é construção de muitos, é campo em que existe a
construção de todos”. À medida que os sentimentos de raiva e de culpa
eram reconhecidos como sendo seus, as minhas interpretações eram
aceitas com entusiasmo e os tchaus aos cocôs eram cada vez mais esfuziantes. Meu espelho estava sendo fiel naquilo que refletia?
Tendo Lucas voltado a experimentar a integração de seu psicossoma quando passou a usar o vaso sanitário para fazer suas necessidades,
havia chegado o momento de ele dar fim às bruxas e aos zumbis. Mais
uma vez, a mãe foi convidada a participar de uma parte da sessão para
que eu pudesse lhe dizer sobre a importância de retirar do quarto do
filho tudo que pertencia à irmã: roupinhas, brinquedos, móveis, para
que ele pudesse “enterrá-la”. Os pertences de Bela poderiam estar lhe
causando dúvidas e medo sobre a possibilidade de ela ainda estar viva e
de os pais voltarem para o hospital, abandonando-o novamente.
Nas últimas quatro sessões, o cenário do consultório foi transformado
e usado como palco para expurgá-los. Ora fazia uso de bruxa e do bebê
fantoches, colocando-os para brigar, e enterrando-os sucessivamente debaixo da almofada; ora o pai e a mãe fantoches se uniam para dar cabo
da bruxa. As brigas entre os fantoches eram experimentadas com gargalhadas. A cada cabeçada da bruxa no chão, Lucas soltava uma gargalhada
e dizia que faria tudo novamente. A bruxa só tinha uma trégua quando
ele pedia para ir ao banheiro fazer cocô ou xixi. Livrar-se dos fantasmas
somente na fantasia parecia não estar sendo ainda suficiente.
Na oitava sessão, a mãe me disse que Lucas havia melhorado em
tudo: não estava mais com problemas de comer, já ia ao banheiro, ficava
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bem quando ela precisava se ausentar por algumas horas, já falava que a
irmã havia ido para o céu e começava a dormir sozinho no quarto, apesar de levantar de madrugada para deitar com os pais (o que era recusado por eles). Perguntou-me quando ele teria alta. Falei com ela sobre
o que Lucas estava trazendo para as consultas e que ainda precisava de
algumas sessões até que pudesse ser capaz de elaborar a morte da irmã
e de lidar com ela usando recursos mais maduros e menos regressivos.
Nas duas últimas sessões que se seguiram, Lucas brincou com as
bruxas, mas por pouco tempo, depois ficava sentando no sofá me dizendo o que faria na escola e de como seria seu fim de semana. Ao final
delas, me pediu para levar dois bonecos para casa. Interpretei que ele
poderia estar querendo me ter por perto para se sentir seguro durante
as noites e para se lembrar de como lidar com seus fantasmas.
Assim como um objeto transicional cumpre seu papel e depois é
relegado ao limbo, esquecido e, às vezes, jogado fora, a última sessão
de Lucas também foi assim. Conversamos sobre ela, ele me ouviu e,
sentado no sofá, falou de como seria o seu dia. No final da consulta,
me deu um tchau, um beijo e foi embora. O setting analítico cumpriu seu papel como ambiente de holding. Um lugar de acolhimento, de suporte, espelho daquilo que Lucas outrora experimentou na
sua relação inicial com sua mãe. O amor experimentado na forma
de cuidado foi o facilitador para o desenvolvimento de uma base
emocional saudável. Creio ter podido ser o ambiente desses primeiros tempos e ter promovido a reintegração das vivências de eu, de
continuidade e de vitalidade. Eu, os brinquedos, a regularidade das
consultas, os pais, todos demos o holding necessário para que Lucas
revisse e restaurasse aquilo que um dia teve antes do nascimento
de sua irmã e pudesse também sobreviver à sua morte. A análise
possibilitou que suas dúvidas dessem lugar às certezas e ao sentimento de segurança e confiança já vivenciados, para que seus medos
pudessem, agora, ser vividos não na solidão, mas compartilhados e
sentidos na presença introjetada da complexa rede humana que foi
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formada por mim, seus pais, avós e demais familiares e por uma
nova visão da passagem de sua irmã por sua vida.
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10. NASCEM OS GIRASSÓIS
O uso dos desenhos no processo de psicoterapia
de uma adulta jovem borderline
Nacen los girasoles
El uso de dibujos en el proceso de psicoterapia
de una adulta joven borderline
Marli Schmidt1
Soraya Maria Pandolfi Koch Hack2
Resumo
O presente artigo trata de apresentar um breve recorte da
psicoterapia de uma jovem com componentes destrutivos, ideação de
morte e automutilação. Entre idas e vindas, progressos e retrocessos,
a paciente demonstra confiar cada vez mais na psicoterapia. Durante
o processo terapêutico fica evidente o medo do colapso, revelando
um ambiente falho e perturbado nos estágios precoces da vida da
paciente. Com o fortalecimento de sua relação com a terapeuta, passa
a descrever mais seus sentimentos e fatos de sua vida. Começa a trazer
para a sessão desenhos que parecem retratar seus conflitos. Tal como
sugere Winnicott, os desenhos passam a ser entendidos como uma
comunicação transicional. E começam a ser ressignificados. Além da
narrativa do caso, conceitos tais como dependência absoluta, sensação
de colapso, integração e desintegração são abordados no artigo.
Palavras-chave: fenômenos transicionais, colapso, integração/
desintegração.
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Abstract
This paper aims to present a brief cutting of psychotherapy from
a young adult female, with destructive components, death ideation
and self-mutilation. Between comings and goings, progresses and
setbacks, the patient shows an increasing confidence in psychotherapy.
It is evident- along the therapeutic process-the fear of collapsing which
unfolds a faulting and disturbed atmosphere at the earliest stages of
the patient’s life. With the strengthening of her relationship with the
therapist, she goes on describing more of her feelings and facts of her
life. She begins to bring her drawings – which seem to portrait her
conflicts-to the therapy sessions. As Winnicott suggests, the drawings
are now understood as a transitional reporting, and as such, they start
to be redefined. Besides the narrative report, the article also approaches
other concepts such as absolute/ total dependence, feeling of collapse,
integration and de-integration.
Keywords: transitional phenomena, collapse, integration/de-integration.
E se quiser saber pra onde eu vou.
Pra onde tenha sol é pra lá que eu vou.
(Jota Quest)
Este trabalho tem como objetivo relatar o atendimento de uma
adolescente de 18 anos que vem para o atendimento apresentando
dificuldades em concluir as tarefas do ensino médio profissionalizante.
No andamento das sessões percebe-se que Sol expressa-se muito através
do corpo, com poucas verbalizações. E começa a trazer para as sessões
desenhos, parecendo uma forma de expressão de algo que ainda não
tem palavras e que traz angústia e sofrimento.
Castro (2009) nos diz: que nesta fase da vida o adolescente, vive
um momento especial de seu desenvolvimento, e está imerso num
mundo repleto de transformações, movimento, intensidade e ação.
A adolescência é uma fase da vida bem conturbada, às vezes longa e
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vivida com muita intensidade. Conforme Ungar (2009) muitas vezes o
corpo é usado pelos adolescentes para expressar desejos e sentimentos
interiores, que no momento não conseguem expressar de outra maneira.
Tais aspectos são mais acentuados em adolescentes com
personalidade Borderline. Esta hipótese diagnóstica foi levantada pelos
sintomas, mas principalmente pelo tipo de fantasia e ansiedade que a
jovem passou a revelar: angústia intensa, tristeza, sensação de morte,
além de condutas autodestrutivas, como cortar-se. Os adolescentes
com distúrbio de personalidade Borderline, por vezes apresentam
dificuldades em estabelecer a aliança terapêutica. Segundo Granã
(1994), devido à debilidade do ego a modelos de relações objetais
primitivas prejudicadas é muito difícil estabelecer uma relação confiável
e estável com o terapeuta.
Pelo quadro apresentado, percebe-se que esta jovem para voltar a
ter esperança precisa um ambiente de acolhimento e apoio. Winnicott
(1988), sugere uma adaptação por parte do terapeuta às expectativas
do indivíduo no início da psicoterapia, dizendo que seria desumano
não fazê-lo. O paciente regressivo, tal como o bebê necessita mais
acolhimento do que interpretação racional. Segundo a colocação de
Winnicott (1996), muito depende da maneira como o analista usa as
palavras e da atitude que se oculta por trás da interpretação. “De tradutor
do inconsciente, o analista desempenha um papel efetivo no processo
de integração das experiências que, embora não discursivamente
organizadas, são articuladas, ordenadas e carregadas de sentido”
(Klautau & Salem, 2009, p. 50).
As dificuldades eram intensas no início do atendimento e as
intervenções eram práticas e pontuais. Durante o processo de idas
e vindas, Sol foi se apropriando do espaço, do apoio e as sessões
começaram a ter progressos, como veremos a seguir.
Breve relato do caso
Sol, 18 anos, estudante, procura atendimento por orientação de seu
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psiquiatra, apresentando dificuldade em concluir as tarefas do ensino
médio profissionalizante, brigas familiares, entre outros, a jovem
parece estar sem esperança. A paciente já esteve em acompanhamento
psicológico, mas refere que este em nada lhe ajudou. Sol está
desacreditada do serviço de psicologia, comenta: “só vim mais uma
vez, porque você é indicação de meu psiquiatra”. Sol relata que os pais
também perderam a credibilidade na psicologia e sugeriram para ela
outras alternativas, mas ela opta pela psicoterapia.
Com dificuldade, foi relatando sua história. Tem dois irmãos mais
velhos, e os pais sempre trabalhavam muito, e ficava na maioria das vezes
aos cuidados de um deles ou outros meninos. No ambiente em que a Sol
cresceu presenciava a muitas brigas, quase diariamente. Dormiu no chão
no quarto dos pais até 11 anos, presenciando a relação sexual dos dois.
Bion, citado por Zimerman (2010), afirma que o princípio do vínculo
interior, de primitiva formação, é o que determina a configuração e
a conduta da qualidade dos vínculos exteriores ao longo da vida de
cada indivíduo. Segundo Winnicott (citado por Winnicott, ,Shepherd
& Davis, 1994), quando a criança tem a oportunidade de construir
uma capacidade de acreditar em si mesma e no mundo, esta estrutura
é construída sobre acumulação da confiabilidade introjetada. E se
houverem fracassos na confiabilidade ambiental nos estágios iniciais
produzem no bebê fraturas da continuidade pessoal, por causa das
reações ao impredizível.
Aos 16 anos, começou a ter visões, sensação de estar sendo perseguida,
tristeza intensa, iniciaram as automutilações e desejos de morte. Uma vez
pensou em se jogar na frente de um carro, mas não o fez. Comenta: “Não
queria morrer, apenas acabar com o sofrimento, e eu só queria chamar
atenção, e quando me corto, sinto prazer quando vejo o sangue e sinto dor”.
Parecia que Sol precisava falar, narrar a sua história, cabendo à
terapeuta apenas acolher, ouvir e ajudar a se reintegrar. A paciente,
ao relatar a sua história, comenta: ”Foi bem difícil”. A escuta, sem
interpretações, apesar de ter sido dolorosa, foi aproximando a paciente da
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terapeuta. Conforme Winnicott et al. (1994), muitos pacientes precisam
inicialmente ser acolhidos, sem interpretações. No início, devemos
nos adaptar às necessidades do paciente. A psicanálise não se resume
a interpretar o inconsciente reprimido. É antes o fornecimento de um
contexto profissional para a confiança, no qual o trabalho deve acontecer.
Sol surpreende a terapeuta, durante o processo, com progressos
e retrocessos, consegue se superar e em poucos meses fez grandes
conquistas: termina o ensino profissionalizante, ingressa na faculdade,
consegue trabalho e faz carteira de habilitação. Percebe mudanças
em suas atitudes e isto traz mais tranqüilidade para ela. As brigas na
família continuam, mas a relação com a mãe é um pouco melhor, Sol
tem muito medo de ficar sozinha, especialmente em casa, e quando se
desorganiza isto aparece no corpo.
Por um contratempo pessoal da psicoterapeuta, uma das sessões teve
que ser cancelada e a paciente ficou sem atendimento naquela semana.
Na sessão seguinte, a paciente traz por escrito um relato de como se
sentiu no dia e horário da sessão da semana anterior.
“Às vezes tenho vontade de me rasgar. Me acho feia, gorda e isso
é horrível, sinto um aperto muito grande dentro de mim. Sinto que
preciso tirar isso de mim, mas só penso em coisas que não vão realmente
resolver o problema. Dia após dia venho chorando, pensando sobre tudo
de mim que já aconteceu, e isso, está em mim e eu evito. Tento viver a
vida como se ela estivesse boa, e nada disso tivesse dentro de mim, e eu
não sei como me libertar disso. Escrever me deixa mais calma, porém
ainda sinto um peso enorme sobre mim e vontade de me rasgar” Sol
olha para a terapeuta e comenta: “Tu fez muita falta para mim”.
Com a falta da sessão, e a ausência do acolhimento e o holding
oferecido pela terapeuta, a paciente retrata a sua sensação de colapso.
Para Winnicott et al. (1994), “a única maneira de lembrar o temor do
passado é experienciá-lo pela primeira vez no presente, na transferência.”
(p. 74). Com o passar do tempo o paciente vai entendendo que houve
uma falha no ambiente, e que não foi causada por ele, somente vivida
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por ele. Após vivenciarem a continuidade do atendimento, com holding
e previsibilidade do psicoterapeuta, consegue descongelar.
À medida que o tratamento segue, Sol se mostra mais organizada.
Em outra sessão comenta: “Vou fazer um curso de dança, mas minha
paixão maior é fazer dança de circo”. A terapeuta comenta que ela não
quer somente dançar. E Sol sorri: “Quero explorar todo o meu corpo”.
Pequenas interpretações são feitas e percebe-se na paciente seu rumo à
transformação.
A transformação
Na sessão seguinte a paciente comenta: “Quero tirar uma de minhas
cicatrizes com uma tatuagem, e vou fazer um girassol, porque ele se
volta sempre para o sol, e em dias nublados ou chuvosos eles viram
uns para os outros”.
Os objetivos do tratamento estão sendo alcançados, reintegrando o
que estava desintegrado, a jovem faz uma tatuagem de um girassol para
esconder uma cicatriz causada por uma automutilação. Ao mostrar a
tatuagem na sessão seguinte, faz referência à simbologia dos girassóis.
A jovem conclui que ela pode ser assim como um girassol, nos dias
tristes volta para a psicoterapia e para o seu mundo interno e, através
de suas reflexões, encontra forças para, em dias de sol, virar-se para a
vida e viver mais feliz.
Sol relaciona o girassol com sua vida, com a psicoterapia, psiquiatria
e a família. Este é o tripé, uma combinação da terapeuta com a paciente
e seus pais desde o início do processo terapêutico, e Sol sabia o quanto
necessitava deste tripé para o seu crescimento pessoal e profissional, para
ressignificar a sua história, aliviar o seu sofrimento e fazer transformações.
Esta é a primeira vez que a paciente se emociona (chora).
Sol se destaca com suas expressões corporais, ao sentar na poltrona
da sala da terapeuta se “esparrama” ou coloca os pés sobre a mesma,
demonstrando o quanto se sente a vontade, com o seu espaço, às
vezes comenta: “Como é bom estar aqui”. Refletindo sobre si mesma,
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percebendo que pode fazer mudanças positivas, também precisa
demonstrar no corpo fazendo a tatuagem. Conforme Bion, citado por
Busato (1996), a partir do momento que a paciente consegue pensar
antes de agir, é constituída a possibilidade de utilizar os pensamentos
para mudar a forma de viver, agir e mudar a sua história. Ao fazer
a tatuagem, Sol novamente coloca no corpo uma expressão de
sentimentos, porém, já existe simbolização, faz sentido para ela, fechar
uma cicatriz que ela mesma fez no seu corpo, com uma flor.
Sol percebe-se olhada pelo tripé, nome que a própria escolheu, isto
permite a ela, imaginar-se, a sonhar, a pensar-se e a viver. Este olhar
promove na paciente a sensação de estar aí, existir para alguém e existir para
si mesma. Como propõem Winnicoott (1975), ela passa a viver a realidade
da vida e a se relacionar com objetos reais, com planos para o futuro, com
prospecção de felicidade, diferente da fixidez vivida até o momento.
Algum tempo depois, traz um desenho.

A terapeuta, ao olhá-lo, percebe que a paciente está se comunicando
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através dele. A sessão toda foi muito impactante para a dupla, pois, girou
em torno de pequenas intervenções da terapeuta e grandes compreensões internas, (insight) da paciente e concluíram que a parte vermelha é o
lado destrutivo, (sangue) e a parte verde representa a esperança de vida.
A paciente observa o desenho atentamente e comenta: “Olha, a parte verde está escorrendo para dentro da vermelha! Isto significa que ela está
vencendo! Uhuuu!”
Na sessão seguinte, Sol chega muito triste e relata que os pais viajaram e ela ficou sozinha. De noite teve muito medo, sentimentos e sensações estranhas, pensou em se machucar, mas, por um momento conseguiu pensar no entendimento que teve na sessão anterior e reagiu de
forma positiva, tomando a sua medicação e após dormiu. Ao terminar
o relato respira aliviada e parece mais contente, e a terapeuta pega o desenho novamente e mostra para ela, Sol observa atentamente o mesmo
e diz extasiada. “É claro, a parte verde, de minha vida, está vencendo, as
minhas duas partes elas lutam dentro de mim, é bem isso, mas a vida
está vencendo!”. Para Winnicott (1975), a transicionalidade ajuda a pessoa a viver criativamente.
E este relato se encerra com a analogia da música do grupo Jota
Quest, O Sol:
Ei, dor, eu não te escuto mais.
Você não me leva a nada.
Ei, medo, eu não te escuto mais.
Você não me leva a nada.
E se quiser saber pra onde eu vou.
Pra onde tenha sol é pra lá que eu vou.
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11. O USO SIMBÓLICO DOS OBJETOS INANIMADOS
DURANTE O PRIMEIRO ANO DE VIDA
PELO MÉTODO ESTHER BICK
The symbolic use of inanimate objects during the first
year of life by the Esther Bick Method
Walter Jose Martins Migliorini1
Resumo
O conceito de objeto transicional inaugurou, na psicanálise, a investigação do uso simbólico de objetos pelo bebê, em suas primeiras experiências de separação. Outras facetas do papel da materialidade e de sua
importância no desenvolvimento emocional e na clínica, são exploradas em conceitos como objeto precursor, objeto autístico, objeto reconfortante, objeto acessório, objeto tutor, objeto testemunho e objeto de
mediação. Nosso objetivo é apresentar uma visão geral desses estudos
e de dados sobre a observação de uma bebê prematura pelo Método
Esther Bick. A constituição, perda ou recuperação da experiência de
transicionalidade – sob a perspectiva do desenvolvimento do uso dos
objetos inanimados – indicam um papel marcadamente ativo da bebê
na experiência de sustentar o jogo com sua mãe e, na ausência desta, em
interagir com objetos tutores.
Palavras-chave: Esther Bick, objeto transicional, observação psicanalítica, símbolo
Abstract
The concept of transitional object opened in the psychoanalysis, the
investigation of the symbolic use of the objects by the baby, in he/she
first experience of separation. Other facets of the role of the materiality
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and its importance in the emotional development, are also in clinic presented on concepts such as precursor object, autistic object, comforting
object, accessory object, tutor object, testimonial object and mediation
object. Our aim is to present an overview of these studies and data from
the observation of a baby premature, in its first year of life, by Esther
Bick method. The constitution, the loss or the recovery of the transitional experience – when placed under the point of view of the evolution of the use of inanimate objects – indicate a markedly active role
of the premature baby to experience of supporting the game with its
mother and – in her absence –, interacting with tutor objects.
Keywords: Esther Bick, transitional object, psychoanalytical observation, symbol
Os primeiros psicanalistas consideravam o bebê chupando o polegar
como evidência da sexualidade infantil e os objetos inanimados que
participavam dessa atividade, ou aos quais o bebê se apegava, como
uma espécie de precursores dos objetos fetiche e do fetichismo. Winnicott (p. 58) foi o primeiro psicanalista a compreender o chupar o dedão
como, uma experiência associada, porém não redutível ao erotismo
oral. O primeiro objeto que o bebê se apega e toma como seu – o objeto transicional – evidencia o uso de símbolos, o início do estabelecimento de uma relação entre duas pessoas e certo reconhecimento da
realidade compartilhada. O uso do objeto transicional se dá ao redor
do desmame – compreendido aqui como o momento teórico em que
a experiência de separação foi alcançada pela dupla mãe-bebê – o que
indica que o bebê já é capaz de animar o seu entorno com afeto, memória e imaginação. A natureza sensorial desse fenômeno é recorrente de
modo que o bebê pode desfrutar de uma fraldinha concreta – na região
entre sono e vigília – ou se acalmar com uma imagem mental da mãe, a
qual sempre portará “parte dos aspectos sensoriais do objeto original”
(Migliorini, 2014, p. 39).
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Os objetos transicionais constituem uma evidência de uso de símbolos em um período em que a criança ainda não faz uso sistemático e estabelecido de operações envolvendo representações mentais. Estamos
aqui no período (piagetiano) sensório motor, pré-representacional, com
algumas implicações a respeito da capacidade simbólica: (1) o primeiríssimo uso de símbolos coloca em trânsito tensões fundamentalmente
afetivas do desmame: a separação e a independência; (2) é anterior à
atividade representacional e (3) não é decorrente do amadurecimento
do nervoso, o qual se completará em torno do segundo ano de vida,
por meio do processo de mielinização dos neurônios. Ou seja, estamos
diante de um fenômeno que não é biologicamente ou cognitivamente
determinado. Golbiner (1965), em um apêndice do livro Primeiro ano
de vida, de René Spitz, reporta que figuravam na literatura psicológica
da época, três conceitos de objeto: o objeto da psicologia acadêmica,
o objeto permanente de Piaget e o objeto libidinal da psicanálise. O
objeto da psicologia acadêmica – inspirado na Física – é o objeto delimitado pelas coordenadas de tempo e espaço e sua natureza é sensorial.
O objeto permanente de Piaget é gradualmente construído na mente
do bebê por meio da experiência sensório-motora e sua natureza é cognitiva e não pré-determinada por fatores ambientais ou biológicos. O
objeto libidinal é de natureza pulsional e está ligado aos investimentos
para obtenção de prazer e evitação da dor. Proponho aqui o objeto transicional (Winnicott, 1951/1975) como o “quarto conceito de objeto”:
aquele que se justapõe aos anteriores e não é redutível a nenhum deles.
Um objeto vinculado à constituição da capacidade de brincar e um importante indicador de saúde mental.
O desenvolvimento do uso simbólico dos objetos inanimados passa
por algumas vicissitudes. Um bebê excessivamente dependente de sua
mãe pode não alcançar a experiência de transicionalidade ou a alcançar
de modo incompleto, de maneira que o contato sensorial contínuo com
determinado objeto inanimado ou a presença materna concreta podem
se tornar essenciais como formas de lidar com o sofrimento psíquico.
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Em linhas gerais, como assinala Gimenez (2003), as investigações sobre
esse tema indicam que o investimento psíquico nos objetos materiais
pode recair narcisicamente sobre o sujeito (objeto autístico); sobre o
próprio objeto (objeto fetiche) ou na relação da dupla mãe-bebê (objeto transicional). Outras facetas desse tema – oriundas da clínica ou da
observação de bebês – têm sido apresentadas em conceitos como os de
objeto: precursor, autístico, confusional, confortador, acessório, apoio,
objeto tutor, objetos de relação e de mediação.
Entre as implicações clínicas decorrentes desses trabalhos temos o
acento na comunicação que a criança realiza por meio da materialidade dos objetos e as intervenções “realizadas na perspectiva dos fenômenos transicionais” (Safra, 2004, p. 7). Em contrapartida, os estudos
observacionais têm explorado de modo incidental o tema específico da
transicionalidade. Pretendo relatar aqui uma experiência de observação psicanalítica de bebês, pelo método Esther Bick (1964) focalizando
o campo sensorial, o uso simbólico dos objetos inanimados e a capacidade de brincar de um bebê, em seu primeiro ano de vida.
Sobre o Método de observação de Esther Bick
Em sua origem, o método Esther Bick consistia em acompanhar, sistematicamente, o desenvolvimento de bebês nos seus dois primeiros
anos de vida. Ele foi criado na década de 1940 e introduzido, em 1960,
na Sociedade Britânica de Psicanálise como uma atividade obrigatória
para os ingressantes no curso de formação de analistas. No Brasil, o
Seminário de Observação de Bebês é um pré-requisito para o candidato que deseja ingressar no curso de formação de analistas de crianças
ou um complemento à formação clínica para atendimento de adultos.
Há um certo consenso no meio psicanalítico de que a observação da
interação mãe-bebê é uma experiência fundamental para a clínica por
colocar o terapeuta em contato com o nascedouro dos estados mentais
primitivos e sensibilizando-o para o reconhecimento das comunicações de natureza não-verbal e pré-verbal de seus pacientes.
114

O uso simbólico dos objetos inanimados durante o primeiro ano de vida pelo Método Esther Bick

O método Bick foi concebido para complementar a formação institucional de psicanalistas e os resultados das observações, por esse
motivo, ficaram durante anos, circunscritos à comunicação interna dos
seus membros. A própria autora escreveu apenas quatro trabalhos sobre observação de bebês (Bick, 1964, 1968, 1986). Embora seu método
não tenha sido criado para fins terapêuticos ou de pesquisa, ele vem
sendo utilizado sistematicamente em pesquisas científicas. Caron & Lopes (2014) estenderam o método Esther Bick para o período pré-natal
acompanhando gestantes desde as primeiras ultrassonografias. Vivian
(2006) realizou um estudo de caso único envolvendo a observação de
um bebê de família numerosa e de baixa renda. Oliveira-Menegotto,
Lopes, & Caron (2010) acompanharam os cuidados de um bebê com
Síndrome de Down, destacando o papel terapêutico do método.
Tais investigações têm explorado não apenas a interface entre a clínica e a pesquisa, mas diferentes contextos de observação como creches,
hospitais e instituições. A divulgação científica do método Esther Bick
tem crescido desde a criação – em 1997 – do Journal of Infant Observation e com eventos científicos nacionais e internacionais que reúnem trabalhos sobre observação de bebês segundo o seu método. Nessa
perspectiva, o método Bick tem revelado a sua aplicabilidade seja na
formação de psicanalistas ou na pesquisa científica, embora a sua finalidade não seja a de testar hipóteses, quantificar o material oriundo da
observação ou validar teorias. Isso coloca a questão de como manter a
especificidade do método evitando a interferência ou o direcionamento
da observação ao introduzir uma questão teórica ou prática de pesquisa. A própria atenção flutuante do observador, durante os encontros,
pode ser comprometida, caso a avaliação psicológica ou a psicologia
evolutiva se tornem o foco das observações.
Em contrapartida, uma estratégia metodológica alternativa consiste em iniciar a análise temática dos registros escritos pelo observador,
apenas e tão somente após a finalização do processo de observação. Ou
seja, destacar – a posteriori – no material coligido, um determinado as115
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pecto do desenvolvimento emocional. Esse procedimento foi aqui adotado com a finalidade de reconstituir a origem e o desenvolvimento dos
fenômenos transicionais, durante o primeiro ano de vida, de uma bebê
nascida prematuramente. Do ponto de vista ético2, procurei atender as
recomendações de respeitar, em ordem hierárquica, os seguintes níveis:
a prioridade do bebê e seus pais, o interesse pela minha formação como
observador e a pesquisa propriamente dita (Haag, 1997).
A observação
A bebê L. nasceu prematura, em parto de emergência, na 34a semana
de vida, com o cordão umbilical enrolado em torno de seu pescoço. Sua
família passava por um momento difícil com o falecimento recente do
avô materno e o câncer da avó paterna. Aos seis meses de idade, a bebê
sempre preferia ficar deitada e, quando colocada na posição sentada, se
“jogava para trás, a não ser que tivesse um apoio nas costas”. A preocupação do casal com o desenvolvimento da filha, logo se transformou
em suspeita de um comprometimento neuromotor decorrente das condições do nascimento. Aos sete meses de idade, ela iniciou tratamento fisioterápico e o uso de brinquedos e de objetos com a finalidade
de estimular ou exercitar os seus movimentos ganhou importância no
contexto familiar.
Seus objetos preferidos eram as fraldinhas, especialmente, uma que
tinha uma cabeça de urso em uma das extremidades. Os pais geralmente amarravam uma chupeta nessa fralda e a chamavam de Belo. Aos três
meses e vinte dias, a mãe relatou que a filha sempre dormia segurando
um cobertor e que para manter as mãozinhas da bebê aquecidas, precisava cobri-las com uma segunda manta. Os fenômenos transicionais
se organizaram em torno das fraldinhas e do Belo, sempre oferecido à
bebê na hora de dormir. Aos cinco meses e dezessete dias, presenciei o
2 Projeto e desenvolvimento da pesquisa aprovados por Comitê de Ética em Pesquisa,
Plataforma Brasil / CAAE: 43863015.7.0000.540.
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instante em que ela adormeceu fazendo uso de seu paninho predileto:
...aproximando o Belo do nariz, sonolenta, abrindo, fechando os olhos
e – sempre de olho nele – ia caindo no sono devagar. Despertava e o
ciclo se repetia... até que dormiu de vez. Nesse dia, foi surpreendente, a
oportunidade de observar o objeto transicional – experimentado pela
bebê – numa região intermediária entre o sono e a vigília. Essa observação ocorreu precisamente no dia em que ela havia ficado, pela primeira
vez, em tempo integral na creche.
No sétimo mês, o início do tratamento fisioterápico marcou um período de mudança significativa na forma como os objetos do campo
sensorial passaram a ser apresentados à bebê. No esforço de colaborarem com o tratamento fisioterápico, os pais improvisavam exercícios e
brincadeiras, numa espécie de “fisioterapia doméstica”. A finalidade era
ajudar a filha a se sentar sem apoio, girar e engatinhar. Os brinquedos
aumentaram em quantidade e qualidades sensoriais, tais como cores
intensas e variadas, emissão de luzes coloridas, vozes e diversos tipos de
sons. Frequentemente, eram colocados fora do alcance da bebê como
meio de incentivá-la ao movimento em um ritmo, algumas vezes, descompassado.
Apesar da presença desses brinquedos industrializados, seus objetos
preferidos eram paninhos, potinhos de iogurte e uma caixa de papelão
vazia: se alguém enchesse essa caixa com brinquedos, a bebê sempre a
esvaziava balançando-a com movimentos fortes e rítmicos. Ela gostava
da caixa, porém vazia! Penso que esse jogo indicava a existência de um
sentido de continência, de mundo interno, mas também a necessidade
de se livrar de objetos excessivos e do excesso de estímulos fisioterápicos. E também às experiências com o processo digestivo, no momento
em que a bebê começava a rejeitar alguns alimentos.
Progressivamente, o apego aos paninhos desdobrou-se num jogo em
que a bebê “cobria e revelava” o rosto para sua mãe e todos os brinquedos passaram a ser chamados de Lindo. O tratamento fisioterápico
perdurou até o 11o mês de idade e, por essa época, e, por essa época,
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já ensaiando alguns passos com ajuda... apontou seu braço em minha
direção, com o paninho nas mãos, parecendo querer dividir comigo o
seu precioso objeto. No período final das observações, os fenômenos
transicionais começavam a se expandir a outros objetos e mundo afora.
A bebê agora ficava encantada com os latidos do cachorro de estimação
de uma casa vizinha.
O que ressaltou da interação mãe-bebê no período de aquisições
psicomotoras foi o uso funcional dos objetos e o risco de um desenvolvimento de sentido de self ancorado na musculatura estriada. Nesse período, o objeto transicional foi utilizado ativamente, pela família, como
objeto consolador (Winnicott, 1953/2000). A conquista dos fenômenos transicionais, em período anterior à fisioterapia, preservou a bebê
que – mesmo convocada à interação por meio de estímulos sensoriais
e motores – pode eleger objetos mais simples e utilizá-los de uma maneira pessoal, relacional e simbólica. A dupla mãe-bebê foi capaz de
construir objetos tutores, estes distintos dos objetos transicionais por
serem variáveis, não eleitos pelo bebê, mas resultantes da interludicidade alcançada pela dupla (Guerra, 2017).
Discussão/Conclusões
Observa-se o papel marcadamente ativo do nosso bebê prematuro na
constituição e sustentação dos fenômenos transicionais. Em geral, o trabalho clínico depende largamente dessas experiências iniciais, que são
uma espécie de marco no que se refere à possibilidade de recuperação das
fraturas do desenvolvimento emocional. Muitas vezes, o método clínico
consiste – essencialmente – em descobrir a função de determinado objeto material para então se chegar ao seu significado (Safra, comunicação
pessoal). Uma intervenção na perspectiva da transicionalidade.
O relato abreviado das observações é também uma descrição de manifestações da criatividade primária, ou seja, da existência de uma função
psíquica criadora de símbolos constituída – invariavelmente – pela presença humanizadora do outro. Nesse sentido, é notável a capacidade do
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bebê de estender seu mundo interno aos objetos materiais, emprestando-lhes imaginação, memórias e sentimentos. Alma. É também notável
observar como um modo pessoal de usar simbolicamente os objetos vai
se revelando nesse processo. Como sabemos, tais experiências estão diretamente relacionadas a capacidade de desfrutar a vida e à saúde mental.
E remetem a um paradoxo: em sua origem, a alma do objeto é o sujeito.
Em outras palavras, temos aqui os primórdios da “construção de um eu,
que libera o mundo objetal, também construído pela psique, para existir
livremente” (Herrmann, 2008, p. 293). Até que uma situação traumática
rompa com esse enlace, fundindo novamente sujeito e objeto.
Voltando agora ao ponto de partida, o quarto objeto da psicologia
é – segundo paradoxo – uma criação pessoal feita a dois. Sua natureza
essencialmente afetiva e relacional, rompe com a dicotomia natureza e
cultura pois o seu surgimento incide sempre sobre a dupla. É um objeto que se localiza nas regiões de fronteira, no “entre”. Cabe lembrar
que o próprio conceito de objeto transicional foi forjado por Winnicott
(1951/1975) também nas áreas fronteiriças entre e a observação direta
– de crianças e de bebês – e a clínica psicanalítica. O seu interesse pelo
uso simbólico dos objetos inanimados – antes mesmo de nomeá-los
transicionais – remonta à II Guerra, quando observou que crianças separadas de seus pais costumavam deixar de brincar e abandonavam os
seus objetos de apego (Migliorini, 2014).
A natureza científica do método Esther Bick está implícita, desde suas
origens. Pode-se dizer que ele foi concebido como um estudo de caso único, de caráter qualitativo e longitudinal e possibilita uma investigação de
natureza descritiva, sem teste de hipóteses A reconstituição da origem e
do desenvolvimento dos fenômenos transicionais parece plausível, desde
que realizada através da análise a posteriori do conjunto de registros das
observações. Evidentemente, a investigação das nuances metodológicas
desse procedimento merece aprofundamento, entre elas: (1) submeter o
registro das observações a um analista ou mais analistas, com experiência
no método Bick, solicitando que reconstituíssem, a partir desse material,
119

Walter José Martins Migliorini

o uso simbólico dos objetos inanimados; (2) utilizar o registro das observações de um colega que não tivesse qualquer preocupação prévia com o
tema dos fenômenos transicionais.
Cabe perguntar por que tem sido pouco explorada a região de fronteira entre estudos clínicos e observacionais, quando se trata – especificamente – de conceitos importantes como os de objetos e fenômenos
transicionais? Por exemplo, o rico campo de investigação empírico-metapsicológica sobre a “autonomia relativa e provisória do objeto psíquico, de seus fluxos e refluxos com respeito ao eu” (Herrmann, 2008, p.
294). Do ponto de vista do estado de mente necessário ao psicanalista
para explorar essa região fronteiriça – transicional –, Pérez-Sanchez
(1997) nos conta que sua mestre, Esther Bick teve a coragem de responder à seguinte pergunta: O que é um terapeuta? A resposta: “Antes da
mais nada, uma pessoa capaz de se aproximar e de apoiar o milagre da
vida. Então, como fazê-lo, a não ser se aproximando do bebê? (...) o que
não pode ser feito por intermédio de um artifício, mas pelo contrário,
exigindo um observador e uma família” (p. 58).
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12. REGREDIR, RECORDAR, REVIVER E ELABORAR
O colapso como experiência de desenvolvimento
Return, remember, revive and elaborate
Collapse as a development experience
Níkolas Ruschel Petry1
Resumo
As técnicas psicanalíticas de Freud e de Winnicott podem ser diferentes, mas não contrárias entre si. Neste trabalho os conceitos técnicos
dos autores é apresentado, procurando articular as teorias do sobre o
recordar, repetir e elaborar e o colapso. Apresentando uma ilustração
clínica, procurou-se exemplificar como o conceito de colapso se sobrepõe à técnica proposta por Freud, ocorrendo transferencialmente,
desde que o terapeuta permita. Confirmou-se o papel do terapeuta e
da regressão do paciente no tratamento psicanalítico, afirmando a articulação entre as obras como proposta técnica na clínica psicanalítica.
Palavras-chave: transferência, colapso, repetição
Abstract
Freud and Winnicott’s psychoanalythic techniques may be different, but no at odds. In this work, the technical concepts of the
authors are presented, trying to articulate the theories of about remembering, repeating and working-through and the Breakdown.
Presenting a clinical illustration, we tried to exemplify how the
concept of Breakdown overlaps the technique proposed by Freud,
occurring transferentially, as long as the therapist allows. The role
of the therapist and the patient’s regression in psychoanalytic treatment was confirmed, affirming the articulation between the works
1 Psicólogo. Endereço eletrônico: nikopetry@gmail.com.
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as a technical proposal in the psychoanalytic clinic.
Keywords: transference; breakdown; repetition
Introdução
O presente trabalho pretende relacionar a proposta técnica de Freud
(1914), ‘Recordar Repetir e Elaborar’, com a clínica Winnicottiana.
Desta forma, conecta-se a experiência dos fenômenos da regressão e do
colapso como possibilidades de experiência de desenvolvimento para
o paciente, desde que existam certas características presentes no tratamento, como: tolerância do terapeuta para com as regressões, possibilidade de dependência na transferência e possibilidade de sustentação,
no setting terapêutico.
Assim, para fins de apresentação, os assuntos foram divididos em
cinco capítulos: uma primeira apresentação sobre os conceitos freudianos acerca do “Recordar, Repetir e Elaborar”; a apresentação dos
fenômenos da Dependência, da Regressão e do Colapso, apontados por
Winnicott como eventos importantes a ocorrer dentro do setting terapêutico; as capacidades do terapeuta, envolvidas na tolerância, manejo
e sustentação da transferência com pacientes em que a regressão e/ou o
colapso se faz presente; fragmentos de um caso clínico em andamento
e, por fim, as considerações finais, onde pretende-se demonstrar como
Winnicott, apesar de manter-se fielmente freudiano, compreende em
sua teoria alguns elementos que expandem a ação terapêutica da psicanálise, proposta inicialmente por Freud.
É importante ressaltar que não se pretende, aqui, uma ampla descrição acerca das teorias de ambos os autores, mas apenas a relação entre estes dois pontos específicos de suas obras – inclusive, tanto Freud,
quanto Winnicott escreveram muito e não seria em apenas um trabalho
que suas obras poderiam ser explanadas. Procurou-se manter as bases
bibliográficas deste trabalho a partir dos textos dos próprios autores,
entendendo a importância de ler os artigos originais e estuda-los a partir da ótica dos próprios e não de outros pensadores e autores. Assim,
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muitas citações são feitas, a fim de sustentar teoricamente os conceitos
abordados.
Recordar, repetir e elaborar
Ao escrever seus artigos sobre técnica, Freud buscou compreender
as práticas da psicanálise, dentro das ferramentas que a sua, até então
recente teoria, tinha à disposição. Seu trabalho clínico foi relatado largamente em trabalhos anteriores e seriam nos artigos sobre a técnica
que o autor poderia explanar de forma prática a ação terapêutica da psicanálise. Sendo assim, escreveu: ‘O Uso da Interpretação dos Sonhos’
(1911), ‘A Dinâmica da Transferência’ (1912), ‘Recomendações ao médico que pratica a Psicanálise’ (1912), ‘O início do tratamento’ (1913),
‘Recordar, Repetir e Elaborar’ (1914) e ‘Observações sobre o amor de
transferência’ (1915).
Nestes trabalhos, o pai da psicanálise apontou também os avanços,
até então, de sua teoria. Muito mais ainda seria escrito, mas estes artigos (cuidadosamente preparados para uma psicanálise que começava a
ser amplamente discutida) foram desenvolvidos com o objetivo de que
pudessem direcionar o trabalho analítico dos interessados. Mais de cem
anos depois, no atemos a estes textos, mais especificamente o ‘Recordar,
Repetir e Elaborar’, a fim de tentar relaciona-lo com a ação terapêutica
vigente, atualmente, com o trabalho da clínica psicanalítica.
Em ‘Recordar, Repetir e Elaborar’, Freud (1914) descreveu as três
fases diferentes da psicanálise, onde o trabalho analítico concentrava
suas investigações: na primeira fase, a catarse/hipnose como forma de
trazer vivências traumáticas para que fossem recordadas e ab-reagidas
pelo paciente; na segunda, a partir da associação livre, o paciente poderia recordar eventos reais e acontecimentos traumáticos e factuais; na
terceira fase, sob a qual Freud então escreve naquela época, o terapeuta
renunciaria a destacar fatos ou problemas específicos e se concentraria
em estudar os fenômenos psíquicos apresentados pelo paciente, com o
objetivo de reconhecer possíveis resistências, informando-as ao pacien124
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te. Esta terceira fase se concentraria na interpretação das resistências,
objetivando a superação das defesas da repressão.
Dessa forma, o trabalho analítico apresentado por Freud (1914)
compreendia, nesta época, a lógica tornar consciente o material inconsciente. O autor entendia que a interpretação seria a principal ferramenta para realizar este processo e que, o paciente repetiria, em ações,
aquilo que não poderia lembrar-se. A partir do momento que o paciente tivesse consciência (por meio da interpretação do terapeuta) de seus
elementos inconscientes, as ações e sintomas desapareceriam:
(...) é lícito afirmar que o analisando não recorda absolutamente o que foi esquecido e reprimido, mas sim o atua. Ele
não o reproduz como lembrança, mas como ato, ele o repete,
naturalmente sem saber o que faz. (Freud, 1914, pg. 199).
Essas repetições se dariam, em parte, a partir da Transferência, até
então entendida como uma forma de resistência ao tratamento (Freud,
1912). Sendo assim, as resistências determinariam a sequencia do que
o paciente repete, em suas ações (Freud, 1914): “quanto maior a resistência, tanto mais o recordar será substituído pelo atuar (repetir)” (pg.
201). A transferência tem papel central no tratamento do paciente,
possibilitando a diminuição da repetição e de um gradual processo de
recordação, que proporcionará a gradual elaboração do conflito:
Quando a ligação pela transferência tornou-se de algum
modo aproveitável, o tratamento chega a impedir que o paciente realize atos de repetição mais significativos e a utilizar a intenção para aquilo in status nascendi como material
para o trabalho terapêutico. (Freud, 1914, pg. 204-205)
Não obstante, a capacidade de ater-se a esses elementos que agora
podem, via tratamento psicanalítico, serem recordados, gera um senti125
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mento de regressão, que Freud (1914) descreve como “piora necessária
e passageira” (pg. 203), onde tanto paciente, como terapeuta, devem ter
tolerância e entender que este processo faz parte do tratamento:
É preciso dar tempo ao paciente para que ele se enfronhe
na resistência agora conhecida, para que a elabore, para
que a supere, prosseguindo o trabalho apesar dela, conforme a regra fundamental da análise. [...] Atendo-se a essa
compreensão, ele se poupará muitas vezes a ilusão de haver
fracassado, quando na realidade segue a linha correta de
tratamento. (Freud, 1914, pg. 208-209).
Assim, para Freud (1914), o processo de tratamento psicanalítico se
daria a partir das repetições ocorridas na transferência, daquilo que o
paciente não pode recordar-se e que, a partir da investigação de suas
resistências e fenômenos transferenciais, caberia ao terapeuta interpretá-las, para que o paciente pudesse vir a recordar e, posteriormente,
elaborar estes fenômenos. Este processo envolveria uma espécie de regressão, chamada então de piora necessária, onde o paciente precisaria
“dirigir sua atenção para os fenômenos de sua doença” (pg.203), enquanto que o terapeuta toleraria estas regressões, deixando “as coisas
seguirem um curso que não pode ser evitado, e tampouco ser sempre
acelerado” (pg. 209).
Dependência, regressão e colapso
Partindo das conceitualizações freudianas, Donald Woods Winnicott criou sua teoria do amadurecimento, onde centralizou seu trabalho nas influências do ambiente para o desenvolvimento emocional da
criança (Winnicott, 1965). Descreveu três fases em sua teoria: dependência absoluta, dependência relativa e rumo à independência. Com
relação às regressões dos pacientes, Winnicott era mais otimista que
seus contemporâneos: entendia que a construção de um ambiente tera126
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pêutico de sustentação (holding) envolveria a criação de um ambiente
infantil, um setting regredido (Giovacchini, 1995).
Paralelamente a Freud, o conceito de elaboração, em Winnicott ainda
se mantém: trata-se de uma reconciliação entre o ego e id (Giovacchini,
1995). O que se altera, na perspectiva winnicottiana, se comparada à
freudiana, descrita no capítulo anterior, é a forma pela qual a elaboração se dá; para Winnicott, a dependência tem papel fundamental:
Não há nada de novo na ideia de dependência, tanto na
vida inicial do indivíduo como na transferência que ganha
impulso à medida que decorre o tratamento psicanalítico.
(Winnicott, 1963a, pg. 225)
A dependência é compreendida, para o autor, em uma etapa evolutiva, como processo maturativo em que sua evolução depende de
provisões do ambiente (1963b). Na fase de Dependência Absoluta, por
exemplo, as necessidades (fisiológicas e emocionais) do bebê estariam
dependendo da capacidade de preocupação materna primária, onde, a
partir da ligação com este bebê, a mãe poderia identificar suas necessidades e provê-las para o infante. As possíveis falhas ambientais, nesta
fase, incorreriam na organização de defesas para lidar com as angústias
impensáveis:
(...) fracassos na confiabilidade ambiental nos estágios iniciais produzem no bebê fraturas da continuidade pessoal,
por causa das reações ao impredizível. Estes eventos traumáticos conduzem consigo uma ansiedade impensável ou
um sofrimento máximo. (Winnicott, 1967, pg 153).
Assim, falhas ocorridas nestas duas primeiras fases de dependência
(absoluta e relativa) são vividas como uma experiência contra a qual as
defesas do Eu, ainda não plenamente constituído, foram insatisfatórias,
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necessitando a organização de uma sofisticada organização de defesa
para impedir que estas vivências ocorram novamente e que o infante fique a elas vulnerável. Estas defesas, construídas para lidar com o
impensável e impredizível do ambiente, criam uma falsa noção de invulnerabilidade, sob a qual o indivíduo se constitui. No ambiente terapêutico, por sua vez, a dependência seria a forma de ligação com o terapeuta, onde este faria o papel de identificar as necessidades do paciente
e permitiria esta regressão, entendendo-a como fundamental para que
seja atingido um desenvolvimento emocional normal (Little, 1992).
É a partir da possibilidade desta regressão que o paciente poderia
abandonar a sua invulnerabilidade, dependendo do terapeuta e podendo
contar com provisões ambientais e de um ambiente confiável, onde esses
eventos imprediziveis poderiam, agora, com um Eu melhor constituído,
serem elaboradas (Winnicott, 1967). Assim, regressão e dependência são
dois conceitos que se articulam na ação terapêutica: pois o não abandono
desta invulnerabilidade incapacitaria o paciente de entrar em dependência no tratamento, gerando retraimento, não regressão. Winnicott (1965)
chega a diferenciar regressão e retraimento a partir da dependência:
Clinicamente, os dois estados são praticamente os mesmos,
mas será visto, contudo, que existe uma diferença extrema
entre os dois. Na regressão há dependência e, no retraimento, uma independência patológica. (pg. 116).
Assim, a incapacidade de ligar-se ao terapeuta (e, também a seu próprio sofrimento) seria uma independência patológica do paciente, uma
forma de estruturação de suas defesas, montadas, desde o princípio de
sua vida para defender-se do ambiente, criando uma impressão de invulnerabilidade. Estas falhas ambientais, quando existentes, implicariam
em uma cisão, organizada pelo infante com o objetivo de defender-se
de uma ansiedade impensável. Para Winnicott (1963a), seria a partir da
possibilidade de abrir mão de sua onipotência e invulnerabilidade que
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o paciente poderia regredir e, dependendo do terapeuta, resolver estas
falhas ocorridas quando seu Eu ainda não estava constituído:
Desse modo, a regressão pode estar a serviço do ego se recebida pelo analista e transformada em uma nova dependência em que o paciente traz o fator prejudicial externo
para a área de seu controle onipotente e para a área controlada pelos mecanismos de projeção e introjeção” (pg. 233).
Muitas vezes, para que esse processo de regressão aconteça, é necessário que o tratamento já tenha “efetuado considerável progresso”
(Winnicott, 1963c, pg.71), pois o complexo sistema de defesas que o
paciente construiu, ao longo de sua história, o protegeu para que não
chegasse perto destas situações, que Winnicott nomeou colapso. Para
o autor, o colapso se trata do “impensável estado de coisas subjacente
à organização defensiva” (pg.71), defesas criadas pelo Eu para não entrar em contato com tais intrusões e falhas ambientais ocorridas nas
primeiras etapas do desenvolvimento, vividas como agonias primitivas.
Assim, o medo do colapso se relaciona com as experiências passadas do
indivíduo em relação com seu ambiente.
Muito imaturo ainda para lidar com estas agonias, ligadas à desintegração e perda do senso do real, o Eu organiza as defesas, por incapacidade de reunir estes fenômenos, cindindo-as:
(...) a experiência original da agonia primitiva não pode cair
no passado a menos que o ego possa primeiro reuní-la dentro de sua própria e atual experiência temporal e do controle
onipotente agora (presumindo a função de apoio de ego auxiliar da mãe, ou analista)” (Winnicott, 1963c, pg 73).
Assim, para poder vir a “Recordar, Repetir e Elaborar” esses fenômenos traumáticos e ocorridos anteriormente ao desenvolvimento de
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um Eu devidamente constituído, é necessário que primeiro estes fenômenos possam ser integrados e revividos: afinal, como Winnicott aponta, o medo do colapso se trata de um temor de viver aquilo que já aconteceu, mas que não pôde ser experienciado. Se, a partir da possibilidade
de regressão e dependência o sujeito entrar em contato com o colapso,
poderá vir a experienciar a situação e elaborá-la:
Se o paciente estiver preparado para algum tipo de aceitação deste tipo esquisito de verdade que o que ainda não
foi experienciado apesar disso aconteceu no passado, irá se
abrir o caminho para que a agonia seja experienciada na
transferência, na reação às falhas e equívocos do analista.
(Winnicott, 1963c, pg. 73).
Para o autor, muitas análises podem começar bem, o paciente
pode evoluir, mas nunca conseguir regredir e entrar em dependência, impedindo-o de ‘lembrar’ destes fenômenos tão bem protegidos, vividos como colapso. A única maneira de ‘lembrar’ – e, porque
não dizer, recordar – é de o paciente “experienciar esta coisa passada
pela primeira vez no presente, ou seja, na transferência” (pg. 74).
Desta forma, assim como Freud (1914), Winnicott também aponta a
transferência como elemento central da ação terapêutica e sustenta
o processo de recordar, repetir e elaborar, incluindo, no entanto, a
noção de elementos ocorridos anteriormente, na vida do sujeito, e
que acabam sendo protegidas, em nome do medo do colapso, ou
seja, para que as agonias primitivas e o sentimento de aniquilamento não sejam experienciadas. Seria necessária uma fase anterior ao
recordar, que se trataria do regredir e poder entrar em dependência,
na transferência, abrindo mão da onipotência e falsa impressão de
invulnerabilidade. Enfrentar este processo pode levar ao sentimento
de não existência do sujeito, mas é “somente a partir da não-existência é que a existência pode começar” (Winnicott, 1963c, pg. 76).
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Ao descrever o tratamento de uma paciente que contava com duas
análises clássicas, Winnicott (1949), aponta que a mesma mantinha
complexas defesas, organizadas a fim de evitar o colapso e que, somente a partir da regressão, estas puderam ser desmanchadas, permitindo
a paciente reviver as falhas de seu ambiente e retomando o desenvolvimento emocional saudável. A paciente descreveu este processo:
Pude viver uma fase inicial e uma infância próprias, o que
era diferente de viver ou reviver as da minha mãe para ela.
Atingindo os níveis mais primitivos do que às vezes é chamado de ‘posição esquizoide-paranóide’ em um ambiente
controlado, seguro, não-retaliativo e razoavelmente estável,
cheguei a um novo ponto de partida, do qual pude seguir
para o ‘estágio de preocupação’ e, mais tarde, para a situação edipiana – eventualmente para minha maturidade cronológica. Minhas áreas psicóticas e não-psicóticas foram
firmemente unidas. (Little, 1992, pg. 100).
Desta forma, por mais que este processo implique o sentimento de
colapso e não-existência, pode trazer grandes benefícios se o paciente puder suportá-lo. No entanto, fica implícita a função do terapeuta
e de suas capacidades, para que o tratamento permita ao paciente regredir. Em muitos casos, como nestas análises ‘clássicas’ que a paciente
de Winnicott (1963c) tivera, essa questão fora postergada, tanto pela
paciente, como pelos analistas. Assim, poderíamos perguntar: quais
seriam as capacidades necessárias para este analista, para que possa
permitir o processo de regredir, depender, recordar, reviver e, daí sim,
elaborar estes conflitos?
Sobre as capacidades do terapeuta
Winnicott colocou a regressão como papel central no processo terapêutico, mas esta regressão não é apenas do paciente: é importante que
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o terapeuta também tenha a capacidade de regredir, para entender seu
paciente e facilitar a regressão como caminho da progressão (Boyer,
1995). Assim, a tolerância à regressão e a capacidade de regredir, sem
perder a capacidade analítica, se faz necessária:
A tolerância que o analista mostra pelas regressões primitivas do paciente (aquelas que poderiam levar a envolver as
fantasias no corpo, assim como um relacionamento transicional em fases evolutivas subsequentes) tal como são
vividas na situação analítica, possibilita sua capacidade
de regredir concomitantemente com o paciente, enquanto
simultaneamente retém a função observadora de seu ego.
(Boyer, 1995, pg. 169).
Assim, ao permitir a regressão (e deixar-se regredir junto com o paciente), o terapeuta pode fornecer um ambiente suficientemente bom
para o paciente, aceitando sua dependência e criando um ambiente
confortável de sustentação (Holding). Neste sentido, ainda pode servir
como ego auxiliar do paciente, uma mãe suficientemente boa, mostrando capacidade de continência com suas necessidades:
A oportunidade de regredir em um setting seguro e continente pode ser restauradora, indicando que formas primitivas de operações psíquicas e o surgimento de derivados inconscientes não são necessariamente experiências
traumáticas a exigirem defesas repressivas ou dissociativas.
(Giovacchini, 1995, pg. 186).
A ação terapêutica envolve a capacidade de reconduzir o aparelho
psíquico a um estado que precedeu o trauma infantil, ou seja, o colapso. O sentimento de um ambiente apoiador e continente contribui para
a formação transferencial que permitirá esta regressão e dependência
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(Giovacchini, 1995). Da mesma forma, tolerar os silêncios e necessidades de o paciente retrair-se, como afastamento emocional, também
se torna necessário: pois é fator estabilizador quando se permite ao paciente ficar à vontade no estado regredido de retraimento.
Nessas situações, pode-se resumir a capacidade do terapeuta em
sobreviver ao afastamento emocional do paciente e à sua organização
defensiva, mostrando, assim, que é possível enfrentar seu material tão
bem protegido e que o terapeuta é saudável o suficiente para acompanhar o paciente em sua jornada, quando ele estiver pronto (Winnicott,
1967). O ato de sobreviver e, ao mesmo tempo permitir a regressão do
paciente, sem negá-la, é o fator principal da capacidade do terapeuta,
que é continente e, sincronicamente, não cria uma futilidade na Análise, postergando as necessidades do paciente de regredir e entrar em
contato com seu medo do colapso (Winnicott, 1963c).
No entanto, é importante ressaltar que fatores da vida real do terapeuta também podem estar em jogo, se colocando no ambiente e na
sua capacidade de regressão e continência. Por se tratarem de questões relativas ao eixo transferencial-contratransferencial, situações
pessoais do profissional também se farão presentes, podendo prejudicar o processo. Por exemplo, ao apontar sua relação com Winnicott,
Little (1992) a descreve como “questão de vida e morte, tanto para
mim como para D.W.” (pg. 99), reconhecendo como as tromboses e
outras doenças de seu analista se faziam presentes e, mesmo assim, ele
conseguia depreender muita energia e emoção em seu atendimento.
Paralelamente, para além das doenças, pode-se pensar na necessidade
de o terapeuta também conseguir, em seu próprio tratamento pessoal, conseguir regredir e tolerar sua dependência, para, só então, ter
condições de oferecer e sustentar um ambiente suficientemente bom
para que o paciente possa sentir-se seguro para regredir. Afinal, para
Winnicott, o paciente não regride em qualquer situação: “O paciente
regride por causa de uma nova provisão ambiental que permite a dependência” (1967, pg.154).
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Caso Lora
Lora vem encaminhada pela instituição em que trabalhava. Reclamava de um insistente vazio que lhe assola a vida há muito tempo, contribuindo para um sentimento de desesperança constante. Assim, procurou
diversas terapias durante os anos: do espiritismo, ao esoterismo, do holístico ao psiquiátrico; agora, pela primeira vez aceitava uma psicoterapia,
visto que as demais não atingiram o seu objetivo: preencher seu vazio.
Trabalhando em um cargo de coordenação, tinha uma função que
lhe exigia e demandava. À medida que o tratamento avançava, passou
a questionar suas funções em relação à sua estrutura de personalidade.
Nos primeiros meses de tratamento, as questões do trabalho e familiares tomavam conta das sessões: para Lora, muitos de seus problemas se
davam por residir com seus pais. Apesar de trabalhar, ainda dependia
financeiramente dos pais, por descontrolar-se com seus gastos, mesmo
exercendo profissão de alta importância.
No decorrer do tratamento, Lora começou a poder ver suas dependências (até então, financeiras) e entrar em contato com sua raiva
pelos pais. Em meio às suas melhoras, Lora consegue trazer exemplos
que entendia como traumáticos de sua infância, onde sofrera muito,
sentindo-se desamparada e vulnerável. Ao mesmo tempo, começou a
trazer sonhos para a terapia, demonstrando seus avanços e aumento
da capacidade simbólica.
É importante ressaltar que, apesar de o desenvolvimento crescente de Lora ser aparente, muitas vezes apareciam discrepâncias em seu
tratamento, como a oscilação de sua capacidade de pensamento e retraimento, tanto comigo, enquanto terapeuta, como com seus pais e
colegas de trabalho. Ao mesmo tempo, em meio à suas capacidades
cognitivas, elementos primitivos aos poucos apareciam, e Lora ia conseguindo acolhê-los dentro de si para ir pensando sobre suas questões:
uma delas se dava na necessidade de controlar a tudo e a todos; outra
em necessitar do constante olhar das pessoas. A procura do meu olhar,
na sessão, se fazia presente: Lora costumava olhar fixamente, procuran134
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do minhas reações e, ao mesmo tempo, pedindo ajuda. Este olhar, no
entanto, costumava a me deixar desconfortável. A partir do trabalho
transferencial, pudemos entender que Lora também o fazia com outras
pessoas: procurava os olhares constantemente, reconhecendo sentir
ciúmes, quando não conseguia.
Com quase um ano de tratamento e em meio a estes novos desenvolvimentos de Lora, percebo, em supervisão, como acabávamos (tanto
eu quanto a paciente) a intelectualizar suas questões. O fato de Lora
ter uma capacidade cognitiva muito bem desenvolvida contribuía neste
sentido. Assim, essas intelectualizações serviam como uma fuga, por
não estarmos tolerando sua necessidade de regredir:
Quando o terapeuta não consegue suportar a tensão e o sofrimento do paciente, de maneira que procura obter algum
alívio para si tentando fazer o paciente sentir-se melhor, acaba não tolerando a regressão” (Winnicott, 1963c, pg. 209).
Assim, como aponta Winnicott (1963c), era como se me divertisse
“em conluio em uma análise psiconeurótica” (pg. 73), quando, na verdade Lora estava apresentando a necessidade de mostrar e reviver seus
conflitos primitivos. No entanto, se a paciente demonstrava a necessidade, ali, comigo, era porque percebia uma nova provisão ambiental,
de um setting continente e apoiador: bastava eu, enquanto terapeuta,
permitir sua regressão e suportar sua dependência. Com cerca de um
ano de tratamento, Lora começa a, de fato, regredir, a ponto de trabalharmos questões de sua relação com as pessoas próximas: apresentando angústias paranoicas, onde acreditava que estes estariam criticando
ela, secretamente. Certo dia, Lora liga, dizendo-se muito mal. Sentindo
a necessidade da paciente, abro um espaço na agenda, reorganizo meus
horários e de outro paciente para recebê-la naquele mesmo dia.
Nesta sessão, Lora apresentava angústias fortes e primitivas, experimentava uma sensação de despersonalização e de aniquilamento. Dizia
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não saber quem era. Ao mesmo tempo, a sua procura por meu olhar se
intensificava. Entendi sua necessidade de regredir, ali comigo e trabalhar mais a fundo estas questões. Por meio deste suporte transferencial,
Lora melhorou, refletindo alívio de suas angústias: assim, é proposto
que tenhamos mais uma sessão semanal. Um pouco resistente, por motivos financeiros, Lora aceita, em algumas semanas, solicitando mais
um horário. A partir de então, sua relação interpessoal melhora bastante e as questões com os pais podem vir: Lora revive as intrusões do seu
ambiente, a partir de pais muito persecutórios e invasivos.
Lora apresentou, inicialmente, um falso crescimento, com base na
submissão: atendia a todas as demandas das pessoas, fato que também
a permitia ter um grande desenvolvimento profissional, apresentando uma “mão maravilhosa com os outros” (Winnicott, 1949, pg. 336).
No trabalho, era dedicada e exigente consigo mesma; em casa, fazia as
vontades dos pais e irmãos, sem levar suas próprias necessidades e desejos em conta. Por não conseguir dar conta de seus conflitos primitivos, protegendo-se da possibilidade de colapso ao entrar em contato
com eles, Lora permanecia sendo ótima com todos e entendendo suas
necessidades, enquanto que ficava “permanentemente à procura de si
mesma” (pg.339), sem, no entanto, jamais conseguir encontrar-se e enfrentando um vazio constante. Ao permitir-se regredir e apresentar sua
dependência e vulnerabilidade, abria mão de suas defesas, podendo vir
a experimentar seu self verdadeiro. Lora, sem dúvidas, passava por angústias de despersonalização muito intensas.
Em determinada sessão, enquanto Lora falava sobre estes conflitos e
como sentia uma espécie de não-existência, relaciono os conteúdos que
ela trazia e a informo de que estas experiências que sentia agora eram,
ao fundo, reflexos de suas relações iniciais, que já haviam acontecido e
que, agora restava podermos vive-las, para, daí, então digeri-las. Desta
forma, convocava Lora à experenciar, ali, comigo, estas angústias de
aniquilamento; ao invés de fugir, intelectualizando, possibilitava agora
que continuasse a regredir e enfrentasse seu colapso.
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A partir de então, Lora vem vivendo seus núcleos primitivos, comigo, enfrentando suas questões e, ao mesmo tempo, podendo construir-se. Sua noção de vulnerabilidade aumentou, suas angústias eram
fortes e Lora foi aprendendo a vivenciá-las, lembrando-se de sua mais
tenra infância. Por mais intensas que essas sensações possam ser, Lora
colheu os frutos de aceita-las: aos poucos mais revivendo e elaborando,
aceitando a experiência de regressão como forma de desenvolvimento.
A partir de sua não-existência, vai conseguindo, aos poucos existir e
diminuir seu vazio. Desta forma, quando diz que não sabe mais quem
é, pode vir a reconstruir-se, integrando suas vivências e elementos cindidos, utilizados, até então, como fortes defesas frente à possibilidade
de vulnerabilidade.
Considerações finais
A ilustração clínica é apenas um recorte de um processo terapêutico,
buscando evidenciar o progresso e regressão de Lora. Mesmo com o
tratamento ainda estando em curso, é possível ilustrar como a paciente
abriu mão de sua onipotência e defesas frente à vulnerabilidade, podendo reviver situações, até então cindidas, de sua personalidade. A busca
da dependência com o terapeuta e com a mãe, solicitando a ajuda para
as sessões, demonstra como Lora necessitava poder regredir, a fim de
poder viver seus conflitos.
Dessa forma, pode-se perceber como a transferência, enquanto elemento central, para Freud (1914), possibilita as regressões de Lora, demonstrando como o “Recordar, Repetir e Elaborar” continua vigente na
técnica psicanalítica. No entanto, conflitos primitivos, como os de Lora,
são anteriores à capacidade de constituição do Eu, necessitando serem
experimentadas antes para serem recordadas, revividas e elaboradas.
Nestes termos, Winnicott aponta a regressão como elemento anterior
ao “Recordar, Repetir e Elaborar”, mesmo sem deixar de ser coerente com a tópica freudiana: afinal, a psicanálise na época de Freud, era
ainda muito voltada para os conflitos neuróticos (Freud, 1940). Muitos
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pacientes, como Lora, necessitam de uma regressão anterior, para, daí
sim, poderem vir a recordar. Desta forma, compreende-se que as contribuições de Winnicott somam às de Freud.
A experiência de colapso não é dada a todos os pacientes: Lora precisou regredir para entrar em colapso; outros pacientes podem regredir
para lidar com situações menos conflituosas, passando por uma fase regressiva como forma de progredir no tratamento, depois de os primeiros momentos da terapia terem provido a devida confiança ao paciente
(Winnicott, 1967). Desta forma, a regressão, com experiência de colapso
ou não, pode ser entendida como um movimento de recuo, que impulsiona para frente: uma regressão que facilita a futura progressão do paciente.
Essa possibilidade de regressão depende da construção de confiança
e de uma sólida transferência, além de levar em conta as capacidades do
terapeuta de tolerar as regressões e retraimentos do paciente. Lora, por
exemplo, há muito pedia para poder regredir, enquanto que eu ‘fugia’ com
intelectualizações, a fim de tentar prover alívio para a mesma, impedindo-a
de fazer seu progresso-regressivo. No entanto, se Lora confiava e sustentava
a transferência para poder vir a regredir, é porque até então, algo digno de
segurança e positivo encontrava no tratamento e na relação transferencial.
O movimento inicial de regressão trouxe o sentimento de piora necessária, descrito por Freud (1914), mas foi justamente esta confiança,
na transferência, que ajudou Lora a suportar os sentimentos difíceis.
Re-vivendo este colapso, Lora pôde parar de Repetir e atuar seus conflitos, lidando também com o vazio que sentia. Desta forma, seus elementos primitivos precisam ser integrados (no decorrer do trabalho
psicoterapêutico) para que Lora possa vir a elaborá-los.
É importante ressaltar que, apesar de intensas vivências da regressão, os pacientes podem continuar organizados em sua rotina diária,
mantendo suas qualidades e recursos psíquicos:
Os pacientes regredidos ainda podem falar, caminhar e permanecer continentes, mesmo que estejam enfrentando sen138
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timentos primitivos e a eles reagindo. A regressão consiste
em um movimento de orientações do processo secundário
para orientações do processo primário, mas nem todo o
processo secundário se perde. (Giovacchini, 1995, pg. 185).
Assim, a regressão pode ser entendida como uma forma de progressão, de rumo à evolução do paciente, enquanto que a experiência de
colapso vem a ser uma experiência de desenvolvimento. As evoluções
que Lora apresentou nos meses antecedentes de sua terapia não desapareceram, seus recursos adquiridos continuam operando, podendo
agora regredir para evoluir. As contribuições de Winnicott somam-se
às de Freud, contribuindo para que a ação terapêutica possa trabalhar
com pacientes mais primitivos e regredidos, onde o “Recordar, Repetir
e Elaborar” necessita de uma experiência anterior: precisa construir a
confiança, regredir, aceitar a dependência, para daí, sim, poder vir a
recordar, repetir e elaborar.
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13. SOLIDÃO ESSENCIAL E A ESSÊNCIA DA SOLIDÃO
Essential solitude and the essence of solitude
Maria Cecilia Schiller Fonseca1
Resumo
A partir da solidão essencial, conceito original e paradigmático em
Winnicott, busco refletir sobre a conquista da capacidade de estar só, considerada uma importante tarefa do processo do amadurecimento. Destaco os paradoxos aí contidos e ilustro com dois casos de minha clínica.
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Abstract
From the starting point of essencial solitude, Winnicott’s original
and paradigm-shifting concept, I strive to think about the ability of being alone. This is seen as an important aspect of reaching maturity. I
highligth the paradox inherent in the concept , and I conclude with two
examples of my clinical practice.
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to é que o estado de solidão essencial é o ponto de partida do processo
de amadurecimento, permeado por integrações sucessivas determinadas pela continuidade do ser.
A primeira consequência disso é o afastamento do Instinto de
Morte como originário e ao qual estamos sempre sujeitos. A volta ao
inorgânico, contida nesse impulso inexorável, proposto por Freud, é
então substituído por um estado de não vida, não existência, como a
única possibilidade anterior ao viver, ao estar vivo. É um novo rumo
à compreensão do ser humano, como “amostra no tempo da Natureza
Humana” (Winnicott, 1990, pg. 29), frase de abertura de seus últimos escritos que estão publicados no livro Natureza Humana. Situa a
vida como sendo “um intervalo entre dois estados de não estar vivo”
(Winnicott ,1990,pg 154 ). Assim sendo, não estaria o ser humano à
disposição da pulsão de morte, à volta ao inorgânico. Ao contrário,
haveria uma busca pela vida, pela continuidade do ser, um viver até o
retorno de um não mais viver.
Desta maneira, a própria ideia de morte adquire um novo sentido.
Esta passa a ser incluída como parte do processo de continuidade do
ser, componente final da própria vida. Seria o restabelecimento da solidão essencial, originária do ser. Clare Winnicott nos fala que, ao final de sua vida, Winnicott escreve sua autobiografia intitulada de “Não
menos do que tudo”, em que começa seus escritos pela própria morte.
Coloca em seu inicio uma oração em forma de prece: “Oh, Deus! Possa
eu estar vivo quando morrer “(Winnicott,1989, pg 3) Assim expressa o
desejo de vivenciar a própria morte, e estar em contato com sua solidão
essencial. Não chegou a completar sua autobiografia.
A partir do viver (estar vivo) ou o “primeiro despertar” é que se
dá inicio à busca por ser, sempre ameaçado pelo não ser. Elza Dias
nos resume essa constante tensão dizendo:...”todo pode ser parte do
não-ser e ser, nunca é completamente dado ao ser humano. È sempre
uma conquista precária e que assim mesmo, nem sempre se realiza”
(Dias,2003,pg 150). Salienta com isso toda a dependência do ambien142
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te para sua realização. Só pode constituir-se como ser (si- mesmo) em
contato com o outro.
Solidão e estar só
Desde a concepção há a presença da solidão essencial. O bebê (aí
compreendido o embrião, desde a implantação do ovo no útero) se
desenvolve dentro da mãe, da qual depende, mas não é parte dela. É
hospedado por ela, tendo a placenta como um mediador. Desde então
já se coloca um paradoxo que se torna mais observável ao nascer. No
nascimento estabelece-se uma solidão absoluta de ambas as partes. O
bebê está só, porque dentro de seu mundo onipotente, carregado de necessária ilusão, não há a presença do outro, tudo é criação sua. A mãe,
da qual tudo depende, tem que estar inteira e integrada, atendendo às
necessidades urgentes e inadiáveis de seu bebê.
A partir desse paradoxo, se a mãe pode corresponder e se identificar com seu bebê, há um amadurecimento satisfatório. Pode então, este
bebe, suportar a desilusão progressiva e dar-se conta de sua dependência. Nesse processo, não apenas vai podendo se abrir ao contato com o
outro, mas também entrar em contato com a sua solidão, que só então é
reconhecida. Se tudo corre suficientemente bem, pode ir se separando
da mãe e também estar só. Mais uma vez nos vemos diante de um paradoxo constituinte do si mesmo – o poder estar só depende e é alcançado
a partir do poder estar só na presença da mãe. Esta conquista é produto
do estabelecimento da confiança nas relações iniciais. Não falamos aqui
da presença concreta da mãe todo o tempo, mas, de um ambiente que
a contenha, que a represente Este pode ser a própria casa, o próprio
berço. Surge, além da possibilidade, o prazer de estar só, estar consigo
mesmo, sem ameaça de abandono ou exclusão. Começa a se preparar
a condição para a relação a três, podendo vivê-la integradamente. Aos
poucos vai se abrindo e ocupando seu lugar no mundo.
Repetindo, só estando com o outro é que se pode estar só. Ao entrar
em contato com o outro é vivenciada, ao mesmo tempo, a própria solidão.
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É um paradoxo e como todo paradoxo não pode ser resolvido. Winnicott
afirma que “sem uma suficiência dessa experiência a capacidade de ficar
só não pode se desenvolver” (Winnicott, 1958/1981, pg. 35).
Podemos então afirmar que a essência da solidão é a incapacidade de
estar só, em contato com a solidão essencial que está dentro de todo ser
humano e que volta a seu estado mais puro na morte.
A capacidade de estar só é uma etapa de vital importância no amadurecimento. Torna-se fonte de paz e criatividade. Muitos artistas em seu processo de criação buscam isolar-se para poder entrar em contato com suas
produções mais pessoais, podendo então dar forma a elas, publicá-las.
Caso clínico 1
Um paciente, escritor talentoso, ao escrever um livro, diz sentir-se como
“em transe”. Passa muitas horas e dias trancado em seu escritório, sem comer (se não lhe é oferecido) sem se barbear nem tomar banho, irritando-se
ao ser interrompido. Isso provoca enorme ansiedade em sua mulher, que
se preocupa com sua saúde física e mental. Diz ele, que realmente se sente
louco, mas é “uma loucura sadia, necessária e bem vinda” (sic). Ao sair desta, retoma a vida, o contato com o ambiente, sentindo-se pleno e realizado.
Penso tratar-se de uma regressão à dependência, em que se encontra em
contato consigo mesmo, confiante de que sobrevive, pois mantem dentro
de si a confiabilidade no ser cuidado. Há dentro dele uma mãe em quem
confia, atualmente representada pela esposa que funcionava como tal.
Citando Winnicott:
O individuo que desenvolveu a capacidade de estar só está
constantemente capacitado a redescobrir o impulso pessoal,
e o impulso pessoal não é desperdiçado porque o estado de
estar só é algo que (embora paradoxalmente) implica sempre que alguém também está ali. Com o passar do tempo
o individuo adquire a capacidade de renunciar à presença
real da mãe ou sua figura substituta. A esse fato se denomi144
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nou “estabelecimento de um meio ambiente interiorizado”.
Se trata de algo mais primitivo que o fenômeno chamado
de “mãe introjetada”. (Winnicott, 1958/1990. pg 37-38)
O próprio crescimento leva a pessoa a precisar estar só. Isso já ocorre na infância, mas se impõe principalmente na idade adulta. Tem que
suportar estar só, mas se não tem dentro de si a vivência de confiabilidade, esta situação pode levar a muito sofrimento. Pode levar a experimentar agonias impensáveis com desintegrações importantes.
Caso clínico 2
Uma paciente, jovem, solteira, bastante imatura é muito dependente
da mãe, com quem vivia. No início de sua carreira recebe uma oferta de
trabalho no exterior, com ótimas condições de progresso profissional e financeiro. Assustada, pede ajuda à mãe, mostrando seu medo de enfrentar
a situação. Esta a incentiva a ir, fazendo-a sentir-se muito mal por recusar. A paciente pede então que a mãe a acompanhe até que se instale e se
localize na nova cidade e no trabalho. A mãe nega, alegando infantilidade
da parte dela e dizendo que ela tem que enfrentar isso sozinha. A paciente
vai e consegue compartilhar um apartamento com uma colega de trabalho, de outra nacionalidade, a qual não conhece. Começa a trabalhar,
indo e voltando diretamente do trabalho, sentindo-se crescentemente deprimida. Não consegue ingerir senão líquidos e passa noites insone, chorando e desenvolvendo pensamentos suicidas. Após algum tempo, em
total desespero, resolve pedir o apoio da mãe para voltar para o Brasil. A
mãe insiste em sua permanência, reforçando a idéia de fracasso pessoal
ao desistir de tão boa oportunidade. Após alguns dias, mais deprimida
ainda, começa a sentir muita raiva da mãe. Nessa época conhece um homem bem mais velho com o qual vem a se relacionar, mudando-se para
a casa dele. Diz ela: ”não havia amor, mas era a única maneira de eu sobreviver”. Era uma pessoa que a tratava muito afetuosamente, apoiando-a
inclusive na busca de psicoterapia. Passa aproximadamente um ano com
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ele. Conhece um rapaz, por quem se apaixona, levando-a ao rompimento
dessa relação. Vai morar com o rapaz, sentindo-se mais segura.
Penso que os dois casos que citei ilustram os extremos do viver a solidão. O primeiro, confiante no ambiente, torna-se criativo e integrado,
busca ativamente a solidão, o contato com suas potencialidades, únicas
e pessoais. A segunda, sem poder ter dentro de si esta possibilidade de
contato, renovadamente traída em sua confiança no ambiente, entra em
agonias sucessivas. Necessita buscar desesperadamente alguém que de
um modo concreto lhe proporcione um holding para poder sobreviver.
Como adendo a esse material clínico, farei referência a duas citações
que me pareceram fazer bastante sentido no contexto desse trabalho.
São palavras de artistas, que em seu processo criativo, estão em contato
com vivências profundas do si – mesmo.
A primeira se refere a uma matéria circulada pela internet atribuída
a Chico Buarque de Holanda (estou tomando-a como realmente de sua
autoria, embora faça sentido, como reflexão, mesmo que não seja sua).
Cita algumas situações, tais como falta de gente para conversar, perda
de pessoas queridas, momentos de reclusão, que considera como “estar
só”. Finaliza dizendo que “Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma”.
A segunda é de Edvard Munch, pintor norueguês, transcrita em
material na recente mostra da Tate Modern Gallery em Londres
(2012). Munch desenvolveu uma psicose alcoólica, ligada a uma vida
trágica, com importantes perdas precoces, como a mãe e a irmã, vítimas de tuberculose. Atribui-se a estas perdas a sua necessidade de
repetir em série as mesmas cenas, como “O grito”,“ A mulher que
chora” e outras. Demonstra ter desenvolvido um contato com o simesmo, sofrido e compulsivo que o levou a declarar “Eu não quero
morrer subitamente ou sem saber. Eu quero ter também a ultima
experiência”. Esta frase é muito próxima a que foi dita por Winnicott, como prece, citada no início deste trabalho. Munch morreu
em 1944 e seus últimos trabalhos como “Autorretrato entre a cama
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e o relógio” (1943), apontam para a inexorável passagem do tempo
assim como a cama onde ele poderia morrer. Considero esses dados
como sendo mostras do contato com sua solidão essencial, sempre
presente, não querendo a ela fugir.
Cito Winnicott, numa passagem que a meu ver ilustra de modo claro
o que pretendi transmitir:
Meus leitores se darão conta de que estou me referindo ao
fato de estar realmente só. Assim, haverá pessoas incapazes
de estar só. Escapa à imaginação a intensidade de seus sofrimentos. A pessoa pode estar num confinamento solitário
e ainda assim não ser capaz de ficar só. Contudo, muitas
pessoas se tornam capazes de apreciar a solidão antes de
sair da infância, e podem mesmo valorizar a solidão como
sua possessão mais preciosa. (Winnicott, 1958/1981, pg. 32)
Reflexos sobre a técnica psicanalítica
Gostaria, para finalizar de fazer algumas observações sobre as contribuições decorrentes desses postulados de Winnicott para a técnica
psicanalítica. Há o reconhecimento de um núcleo do si-mesmo, ligado
a essa solidão essencial, que nunca entra em contato com o outro. É
uma reserva pessoal, intima e preciosa, que tem que ser preservada.
Existe a consciência de que há dentro de nós um viver e sentir que não
pode ser partilhado. Isso tem que ser preservado na relação com o paciente. Muda substancialmente o modo de nos aproximarmos como
terapeutas. O ficar em silêncio e mesmo o não querer revelar certas coisas, não mais seria entendido apenas ou sempre como resistência. É um
direito do paciente. E para isso é necessário que o terapeuta possa estar
em contato com sua própria solidão essencial, que possa suportá-la.
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14. TRANSGRESSÃO E SAÚDE EM WINNICOTT
Transgression and health in Winnicott
Rafael Frigo Flores1
Resumo
Trata-se de uma resenha do artigo “Sobre o risco e a solidão”, de
Adam Phillips. Na resenha procuro desenvolver os principais pontos
do artigo original, especialmente aqueles relacionados à transgressão
como parte da saúde no desenvolvimento, bem como ao desinteresse
pelo objeto enquanto expressão de maturidade emocional. Tais temas
são importantes por si mesmos, mas também pelo contraste com a imagem que geralmente se tem de Winnicott, pautada muito mais pela sensibilidade e preocupação com o objeto.
Palavras-chave: Transgressão, saúde, desenvolvimento emocional,
fantasia, realidade
Abstract
This is a review of the article “On the risk and the solitude”, of Adam
Phillips. In this review I try to develop the main points of the original
article, especially those related to transgression as part of developmental health, as well as the disinterest for the object as an expression of
emotional maturity. Such themes are important by themselves, but also
because of the contrast with Winnicott’s image, which is based much
more on the sensitivity and preoccupation with the object.
Keywords: Transgression, health, emotional development, fantasy, reality
No texto que se segue apresento uma resenha do denso e profundo
trabalho de Adam Phillips intitulado “Sobre o risco e a solidão”, publicado no Brasil no livro Beijo, cócegas e tédio (Philips, A., 1996).
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Procurei organizar os diversos temas abordados por Philips em função das relações entre nosso desejo e a presença – ou ausência – de outras pessoas como suportes subjetivos. Em outras palavras, foquei-me
nas relações entre desejo e solidão.
O autor inicia diferenciando a abordagem da solidão em Freud e em
Winnicott. Freud teria se apropriado do tema somente a partir da experiência da falta – a criança temendo a solidão porque ela implicaria,
sempre, na ausência da mãe – enquanto Winnicott teria percebido que
a solidão pode ser uma conquista que implica justamente em uma certa
quantidade de presença da mãe: uma espécie de presença “em reserva”,
um acumulado de presenças.
Tais paradoxos tem sido reconhecidos como uma marca de Winnicott: poder ficar sozinho implicaria numa quantidade anterior de relação (ou presença); ou ainda: teríamos necessidade de sermos iludidos para poder chegar à realidade. Outro paradoxo, muito utilizado no
artigo, é o que apresenta a morte do objeto como condição de sua realização. Nas palavras de Phillips:
“Winnicott encara o desenvolvimento como envolvendo
formas cada vez mais sofisticadas de descaso em relação ao
objeto, mas com o intuito de tornar possível um contato
real com o objeto real”. (Philips, A., 1996, pg 59. Grifo meu)
Essa talvez seja uma das ideias principais do texto: precisaríamos poder
nos desvincular do objeto a fim de poder manter com ele uma relação real.
Entendamos: a criança inicia a vida subjetiva, na visão de Winnicott, sem reconhecer objeto algum; nem ela, nem mãe, nem ambiente,
existem. Tudo é indissociado, fusionado, para a criança, não havendo
ainda, portanto, separação entre os objetos, ou entre eles e a criança.
Aos poucos, na medida em que a continuidade dos cuidados cria alguma estabilidade, a criança começaria a discernir objetos, até chegar a
perceber que ela é um objeto separado dos demais. Perceberia também
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que há um objeto em especial, ao qual ela se sente muito apegada – a
mãe ou o seio – que aparentemente não lhe pertence (isto é, trata-se de
um objeto externo).
Essa separação entre o “Eu” e os “objetos” de amor seria bastante
difícil para a subjetividade infantil, que tenderia a lidar com isso através
do controle onipotente, visando manter uma espécie de sobreposição
entre a mãe que ela deseja – a união com o objeto que existia até então
– e a mãe que ela começa a perceber – a mãe real.
Essa disparidade entre a mãe desejada e a mãe percebida levará ao
ódio contra a mãe (real); um ódio que, em seus extremos, levará a criança a desejar a “morte” da mãe – prova maior de seu controle onipotente.
Só que a mãe real continua viva… e, com isso, por sua sobrevivência
mesmo, diferencia-se cada vez mais da mãe fantasiada. Cria-se assim
uma divisão, uma ambivalência, entre essas “duas espécies” de mãe: a
mãe real, para a qual passa a ser canalizado todo o amor – que ainda
existe, afinal –, e a mãe da fantasia, a qual é continuamente morta, no
inconsciente, por justamente não se adequar ao desejo infantil, insistindo em ser “real” – isto é, separada, independente, “outra”.
***
Essa seria, para Winnicott, a origem natural da culpa: dado que haveria sempre um componente de crueldade no desejo infantil (por sua
voracidade, por sua despreocupação com o objeto), a morte do objeto
amado seguir-se-ia também naturalmente, na medida em que sempre
haverá uma dissimetria entre o objeto desejado e o objeto realmente encontrado (novo paradoxo: o amor despreocupado engendraria a culpa,
origem da preocupação com o objeto).
A morte do objeto, paradoxalmente, nos aproximaria de sua realidade, e a culpa advinda de sua “morte” – do ódio inconsciente – seria justamente um dos ingredientes que nos ajudariam a suportar a sua objetividade – a sua não coincidência com o nosso desejo. Tudo se passa como
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se a criança dissesse: “eu deixo você ser real, em compensação a eu ter te
odiado/matado no inconsciente – e continuar te odiando, aliás!”
***
Philips chama a atenção para o papel central que a atitude da mãe desempenha nessas primeiras experiências de expressão da agressividade.
Pois, assim como a sobrevivência da mãe (= objeto amado & odiado) implica na sua diferenciação ou “realização” (preservando ao mesmo tempo o
amor da criança e sua agressividade), assim também sua morte ou transformação implicariam numa repressão da agressividade e na perda de sua
contribuição tanto ao amor quanto à caminhada em direção ao real.
A transformação ou ‘morte’ da mãe pode ser qualquer coisa: basta
que a criança sinta uma mudança na postura da mãe como retaliação.
A retaliação, diferente da simples ‘sobrevivência’ da mãe, torna mais
difícil para a criança suportar a própria agressividade, na medida em
que desequilibra a balança que se estende entre a mãe como objeto de
amor e essa mesma mãe como objeto de ódio.
Phillips mostra como essa centralidade da atitude materna é algo
novo em Winnicott, apesar de sua insistência em remeter esses desenvolvimentos a Klein. Nova também seria a possibilidade de entender a
solidão como um resultado ou acumulado de relações de presença – e
não pura ausência, como queria Freud e boa parte da psicanálise.
***
Haveria então, algo de saudável na solidão; ou melhor, haveria uma
possibilidade de saúde na solidão, ao lado de outra solidão mais reativa. O autor propõe que a solidão poderia uma conquista, um efeito natural justamente da boa maternagem, do bom provisionamento
ambiental na primeira infância. Em consequência, o ser humano saudável deveria estar apto a desvencilhar-se do outro sempre que ele se
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interpusesse entre o sujeito e os seus desejos.
Em outras palavras, o autor sugere que, na luta cotidiana que travamos com nossos desejos mais profundos – que podem custar muito
caro, em termos de concordância, aplauso, incentivo, apoio do outro
– podemos muitas vezes nos apequenar, nos conformar, com algo que
atende mais ao outro do que ao resultado da nossa luta interior. Dito de
outra forma, é como se a velha batalha entre a mãe desejada e a mãe real
retornasse: só que agora, a mãe desejada é justamente o desejo sem custos, a fantasia da realização de um desejo que não implique um resto,
uma interrogação, um problema. E a mãe real é… o desejo real.
Vale dizer: quanto de nossa relação com o outro não acaba sendo uma
espécie de troca complacente, onde está implícito que nada de real vai
ser dito / trocado? Em que medida nossas relações adultas não são uma
reedição da mãe desejada, uma encenação de que retornamos àquela
completude da primeira infância?
Em contraponto e complemento a isso, Philips convoca a figura
do artista como modelo a ser seguido. O artista, na leitura que Philips
faz de Winnicott, não se deixa obstruir pela culpa. Isto é, ali onde seu
desejo se choca com a necessidade de suporte do outro, o artista, simplesmente, avança. Ele não sente culpa. Ele não abdica do seu sonho
por um conformismo qualquer. Melhor ainda: ele não entra numa relação com o outro porque precisa (porque sua culpa o leva a isso). Ele
se relaciona com o outro como um igual – na diferença. Alguém com
quem se pode trocar alguma coisa de real.
***
Inquietante proposição. É fácil enxergar aí um certo individualismo
ingênuo, bem ao gosto do nosso tempo. Phillips, entretanto, sugere que
o individualismo, assim como a solidão, tem duas vertentes: numa, implica em reação, defesa, fuga, face uma necessidade de relação muito
custosa; o indivíduo sofre / sofreu em seu desenvolvimento naquilo que
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dependia do outro, e por isso idealiza, hoje, que tudo pode sem esse
outro. Simples reemergir de uma fantasie de controle onipotente. Na
outra vertente a relação ocorreu, e foi possível se suprir do outro como
ambiente de sustentação interno, a tal ponto que, hoje, o outro externo
pode ser dispensado (como suporte).
Seguindo nessa trilha, Phillips nos convida a pensar a ausência de
preocupação com o objeto como o ponto extremo de um desenvolvimento emocional saudável. Paradoxal como sempre, Winnicott teria
proposto que terminamos onde começamos – sem muita preocupação com o outro, apenas que, agora, ao final, podendo dispensá-lo
justamente na medida em que o portamos internalizado.
Dito de outra forma: dispensamos ou nos relacionamos com o outro não mais pela culpa – pela necessidade de contrabalançar nosso ódio
onipotente à realidade - mas pela realidade mesma do outro. Ou ainda: o
outro forma parte integrante de nossa constituição subjetiva e desejante,
mas a partir de certo ponto, e sempre na saúde, ele pode ser dispensado –
enquanto suporte – para ser reencontrado – enquanto desejo.
Tratar-se-ia de criar, não apenas na arte, mas também na vida, um
‘outro’, um ambiente – um “nós” – que suportasse nosso agressividade
mais intensa. Nossa agressividade, entenda-se, como a expressão mais
própria de nosso self, nosso desejo mais próprio, nossa vitalidade.
Pensando nas consequências dessa postura para a clínica, me pergunto se ela não ajudaria a entender a postura algo distante que Masud
Khan praticou, e tão belamente descreveu em seu último livro (Khan,
M: 1991). Nele são apresentados diversos casos relacionados – segundo
o próprio autor– com a transgressão (Khan, M: 1991, pg 09), e vemos
também um analista algo transgressor daquele cuidado tipicamente associado à clinica winnicottiana.
Talvez ele não estivesse tão longe de seu mestre, afinal. Pois, se nos
deixarmos guiar pelo artigo de Philips, podemos entender a transgressão como marca – necessária – do desenvolvimento. Mas também da
arte. E talvez, também… – da saúde?
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O título parece distante da vida real. No entanto ele é uma poderosa referência aos dias de hoje, indo desde os salões suntuosos que
abrigam diversas categorias de milionários até o mais modesto barracão, o casebre mais pobre, a calçada mais fria das pessoas carentes
e mendigas. Aqui já temos uma inicial dicotomia: multimilionários e
pobres numa relação de opressão/submissão. Logo veremos que a dicotomia apresenta várias faces e tanto pode se sustentar em estado de
instabilidade estável, como pode se desequilibrar provocando dolorosas separações, desfazendo famílias, destruindo amizades. O perigo
de destruição está sempre presente, pois estamos lidando com uma
estrutura raciopsicossomática atrativa, capaz de dominar mentes e corações de um sem número de pessoas. Por que é atrativa? É necessário
ao ser humano, quando bebê, ter a experiência de onipotência que em
seus inícios é pura subjetividade, pura fantasia. Em condições de uma
boa maternagem e paternagem aos poucos o bebê e depois a criança
percebe seus limites, mantendo a onipotência como fundo de quintal,
lugar propicio a atenuação da ansiedade e ao desarmamento das defesas com a consequente ascensão da realização objetiva da fantasia. Em
indivíduos predispostos a dicotomia o leva de volta aos áureos tempos
em que era Sua Majestade, o Bebê.
Conheci a importância do termo dicotomia frequentando a ECO
(Escola de Comunicação da U.F.R.J.). A dicotomia corpo/alma era amplamente discutida quando se falava de Platão. Em resumo Platão dizia
que aqueles que investigassem a própria alma poderiam vir a conhecer a
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Verdade (episteme) e ter uma vida virtuosa, no polo oposto daqueles que,
despreocupados com a Verdade, eram enganados pelos sentidos, vivendo
de aparências (doxa). O Homem epistêmico supervalorizado por Platão
era por esse considerado virtuosamente superior ao homem da doxa.
Aqui começa uma jornada aparentemente inócua, pois os discípulos de
Sócrates cediam à sua argumentação e ao fim e ao cabo, com ele concordavam, tamanho era o prestigio, a liderança, a idealização, a capacidade
argumentativa de Sócrates. Mas esse é apenas o inicio de uma estrada
que, em seu desenvolvendo chegará a um insuportável grau de violência.
A dicotomia benigna transforma-se em maligna. Podemos então dizer
que de inicio estamos lidando com uma dicotomia light embora discriminatória. Porém, a difusão desta ideia de Verdade facilmente evoluiu
para o exercício da onipotência e da ditadura implacável. O diálogo platônico, que já era tendencioso se retrai e só resta uma voz fascista a ditar
o que é Certo e Errado. Temos agora um Dono da Verdade com o direito de invadir, dominar, negar, destruir a subjetividade e a vida daqueles
que não rezam pela mesma cartilha. Esta é uma dicotomia maligna onde
encontramos uma separação extremada e absoluta das oposições: convicção inamovível, ausência de zonas de transição, superioridade/inferioridade, verticalidade, opressão/submissão, ausência de diálogo dialógico.
No contexto em que vivemos estamos próximos dos graus máximos de
violência e de desrespeito ao individuo. A dicotomia maligna tem uma
ação devastadora, pois ela nos remete a sangue, à matança indiscriminada, ao genocídio, à tortura, etc. Por trás destes atos visíveis nos deparamos com o oculto fundamento sujeito/verdade, garantia enganosa
da Verdade do vocábulo: superioridade incontestável, convicção irremovível diante de um outro inferior, impossibilidade do dialogo dialógico,
discriminações, verticalizações, dominações. O sujeito dicotômico alimenta-se de suas impressões, fantasias, necessidades psíquicas, projeções
e introjeções com icobizarras, sonhos de grandeza, etc. Esta sustentação
sujeito/verdade é multimilenar e já causou muito sofrimento em ocasiões
de aliança explícita com a crueldade destrutiva. Mas ela existe também
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na vida comum cotidiana dentro de um marco civilizado. No período
vitoriano/patriarcal – por conseguinte na vigência do paradigma repressivo – encontramos formas light da dicotomia dominação/submissão, superioridade/inferioridade. Mas há que desconstruir estas formas menos
explicitamente agressivas, não só para o bem privado, mas também para
o bem público pois elas certamente robustecem a dicotomia maligna.
Examinarei, a seguir, a dinâmica de algumas das muitas dicotomias:
Dicotomia Feminino/Masculino
Dicotomia Corpopsique/Mente
Dicotomia Mãe/Bebê
Dicotomia PalavraCientífica/PalavraLeiga
Dicotomia PalavraImperial/PalavraCriativa
Dicotomia feminino/masculino
Numa sociedade machista, patriarcal o lugar da mulher é a inferioridade. A mente do homem, com sua capacidade intelectual, estaria em
um nível superior à da mulher. O reino do feminino era o psiquessoma,
local de acolhimento, bondade, preocupação com o próximo. Os modos
masculinos – objetividade, impiedade, implacabilidade, intelectualização, poder, riqueza material – eram colocados em um patamar superior
à da mulher/feminina composto de sensibilidade, empatia, compaixão,
amor, intuição. O masculino era o Sr. da Mente e o feminino a Dona
do corpo/psique. Esta última provoca no homem uma inquietude de tal
ordem que só o exercício do poder o aplaca. O corpo/psique é, então,
ignorado, negado, colocado em um plano inferior. Os costumes e estilos
femininos são vistos como fraquezas, necessárias sim, mas que deveriam
ficar confinadas ao interior do lar. E mesmo aí elas são desvalorizadas,
servindo para realçar a força da racionalidade (isenta de sentimentos) do
homem. Estamos diante de uma dicotomia: Homem é Homem e Mulher
é Mulher. Habitam planetas diferentes: homem é de Marte e mulher é de
Vênus. Impossível uma relação intersubjetiva. Difícil uma relação interpessoal. São línguas e valores diferentes e por isso mesmo brigas e indi159
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ferenças soam constantes. Vivi-se em estado de beligerância dicotômica
onde o homem exige a obediência da mulher. O casal heterossexual não
se entendia: o homem não penetrava afetivamente no planeta feminino
(Venus) nem a mulher penetrava no planeta masculino (Marte). Com
a revolução feminista homens e mulheres passaram a habitar o mesmo
planeta. Ambos pertencem ao planeta Terra, mas moram em diferentes
lugares, mais distantes ou menos distantes. O diálogo se torna possível.
O que antes era trombada passa a ser conflito que acaba se tornando,
na hipótese otimista, um esforço de integração. O diálogo surdo-mudo
transforma-se em um diálogo-dialógico. (Martin Buber) Mas ainda estamos longe de conseguir uma radical relação intersubjetiva que mais
parece uma utopia. Dela podemos nos aproximar (o que já é um grande
feito), mas dificilmente conseguimos torná-la parte da cultura ocidental.
Dicotomia corpo/psique – mente
Diferente da anterior – uma dicotomia externa – vou focalizar agora uma dicotomia interna, aquela que se passa no interior da unidade
Ser Humano. Nessa dicotomia encontramos duas situações: 1) a mente
domina o psiquessoma e 2) o psiquessoma domina a mente. Neste segundo caso o corpo/psique não mediado adequadamente pela mente,
exerce uma liberdade exagerada atropelando a liberdade dos demais. “É
proibido proibir” é a palavra de ordem provocativa. A mente é então convocada para a tarefa de inibir a exagerada permissividade narcísica, tarefa
da qual abdicou. Ela volta a exercer sua função mediadora e moderadora
da realidade social e da integração psique/corpo. A recuperação da função mediadora da mente pode ser mais bem entendida acompanhando o
nascimento e desenvolvimento do bebê.
Dicotomia mãe/bebê 		
O bebê é puro impulso: impulso instintivo de satisfação de necessidades (fome, sede, carinho, etc.), impulso narcísico do ego de autoconservação, autorrealização, expansão. A mãe é a guardiã do equilíbrio
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psicomentessomática. É a mãe quem complementa a mente do bebê
protegendo seu self e ego da realidade externa (cuidando, por exemplo, de que não haja um excesso de estímulos) e dos impulsos internos
(evitando, por exemplo, que a curiosidade exploratória – desejo de expansão – faça-o cair de uma grande altura, ou que tome um choque
elétrico, ou que se perca na rua). Tendo uma mãe suficientemente boa
o bebê assimila e adquire uma adequada mente, um adequado ego, um
adequado self, tornando-se capaz de se adequar à realidade. Uma mãe
suficientemente boa e um ego suficientemente bom darão limites, liberdade e permissão para eventuais transgressões. Caso contrário o self se
dilatará excessivamente e a pessoa sentir-se-á com o direito de realizar
todos seus desejos e vontades. Então: se a mãe não consegue colocar
limites para a criança, se não consegue saudavelmente frustrá-la, submetendo-se aos seus desejos e permitindo um comportamento transgressivo antissocial, estará estimulando um narcisismo descomedido. A
criança que cresceu dentro desse clima sente-se no direito de ter tudo
para si. Os outros só existem para servi-lo em suas necessidades materiais e psíquicas. Qualquer limite que lhe é anteposto é sentido como
um crime de lesa-majestade já que ele continua se sentindo como “Sua
Majestade o Bebê” que por direito divino terá a aprovação e a submissão de todos que terão o sagrado dever de servi-lo.
A reintegração da mente no psiquessoma traz consigo um precioso
presente: a recuperação da espontaneidade. Ela lhe permitirá sentir seus
mais profundos sentimentos e fantasias, abrindo-lhe a porta infinita da
sensibilidade pessoal e social. Essa espontaneidade tem seus perigos. Ela
está próxima da fronteira do desacato. Caso não se atente, esta posição
poderá levar a abusos. Também a criatividade necessita da espontaneidade para acontecer, mas deverá fazê-lo cuidando de evitar excessos tais
como predomínio autistico da subjetividade. A criatividade depende de
um clima permissivo que, se exagerado, propiciará abusos. Haverá exceções, com rupturas estranhas que poderão representar um salto para a
frente no desenvolvimento da humanidade.
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Dicotomia palavra científica/palavra leiga
Até a época cientificista, a palavra tinha uma imprecisão que permitia
usá-la poeticamente. A palavra estava integrada no conjunto corpo/psique/mente. Havia então uma liberdade de seu uso e ela podia ser ouvida
em sua polissemia permitindo ao ouvinte dar uma interpretação singular
acorde à sua subjetividade. A denotação era uma parte pequena da palavra, cercada que estava por todos os lados pela conotação, permitindo
seu amplo uso: uma grande variedade de sentimentos e uma grande liberdade de interpretação. Com as ciências exatas devalorizou-se a conotação. A palavra tinha de ser precisa e designar exata e conceitualmente
o objeto, não permitindo nenhum devaneio. A palavra passou a ser um
produto da mente dissociada do corpo/psique. A poesia e a diversidade
da fala foram jogadas nos bastidores da cultura, dominadas pela cientificidade. Passou a haver a preocupação de se dizer a palavra precisa o
que tirava a espontaneidade do discurso tornando-o esquemático e desinteressante. A palavra perdeu seu encanto, sua liberdade, seu potencial
vaporoso e fantasmático. Todos deveriam entender as coisas exatamente
da mesma maneira. A riqueza da diversidade humana se perdia. Aquilo
que na física era útil, necessário, eficiente, tornou-se uma camisa de força
para a manifestação da complexidade, diversidade e sutileza da alma humana. Eliminava-se parte do mundo, simplificando-o através da ciência.
Tudo poderia ser explicado por cálculo. Mas para isso a palavra tinha de
ser rigorosamente exata, rigorosamente intelectual, rigorosamente mental, reprimindo-se o corpo/psique e consequentemente a conotação das
palavras. Criou-se assim uma dicotomia onde o dominador era a denotação. A resistência a esse domínio foi e é fruto da necessidade que o
ser humano tem de viver, ao mesmo tempo a objetividade da ciência e a
subjetividade da poesia.
Dicotomia palavra imperial/palavra criativa
No período de dominação patriarcal a palavra do patriarca era a palavra verdadeira. Aqui está em ação o fundamento sujeito/verdade que
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trouxe dificuldades ao entrosamento. Em certos casos a prosódia fica
prejudicada. Aparecem dificuldades na elocução e na formação de frases: gagueira, monotonia, atropelamento de sílabas, alongamento das vogais, voz em falsete, e outros distúrbios. Estas dificuldades se deveriam
em parte ao olhar e falar imperioso do Grande Chefe que não admite
contestações, obrigando o filho a se recolher à sua insignificância para
poder ter, uma moradia e um pouco de amor. Esta situação parecia estar
mudando, mas em um movimento inesperado, as dicotomias malignas
retornam. Mais uma razão para se exercer uma redobrada atenção às
aparentemente inócuas dicotomias light.
Encontramos diferentes dicotomias a cada esquina. Teríamos então
textos intermináveis ou quase. Creio que as aqui apresentadas são suficientes para nos alertar quanto a dicotomias light. Não basta lutar com
as dicotomias pesadas. É importante também estar atento ao modo dicotômico benigno de relação para evitá-lo, lutando pela integração que é o
desarmamento da dicotomia.
Crises dos equívocos
Toda relação passa por períodos de tensão. Muitos namoros que começam em mar de almirante, após algum tempo enfrentam tempestades
e balançam entre o naufrágio e a salvação. Esses períodos de tormenta
são inevitáveis, mas a consciência de que podem ajudar no amadurecimento da relação, sem dúvida auxilia os parceiros a enfrentá-los.
As borrascas acontecem porque cada um tem a sua peculiar configuração psíquica, fatalmente diferente da do parceiro. E só aos poucos,
dependendo das situações vividas pelo par, as várias facetas da personalidade de cada um se fazem presentes; a cada vez que se confrontam
diferenças inéditas, afloram emoções intensas, atirando o par num redemoinho de acusações, contra-acusações, culpas, desvalorizações. Um
caos. Quando as tensões amainam, voltam a preponderar os sentimentos
afetuosos. Se o casal não percebe de onde surgiram os mal-entendidos,
pode se depositar no fundo do seu psiquismo um ranço negativo que,
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acumulado com sobras de outras brigas acaba por tornar problemática
a convivência amorosa e confiante. Já uma compreensão das motivações
do desentendimento faz o casal mergulhar em regiões ainda não visitadas
onde pode se deparar com preconceitos e suscetibilidades até então não
percebidas ou mal percebidas. Cada um poderá, então, agradecer ao parceiro pela oportunidade de ampliar a percepção de si mesmo e do outro e
pelo consequente fortalecimento do sentimento de união criativa.
Dou um exemplo: um casal está saindo daquele período inicial em que
um sempre procura agradar o outro e combina que ambos serão sinceros
quanto aos seus próprios desejos e sentimentos. Esse casal acerta um fim
de semana a dois e de repente a mãe do marido exige, implora que ele vá
vê-la. Fiel à prévia e madura combinação a esposa diz que embora contrariada, desistirá do programa íntimo e o acompanhará à casa da mãe.
A palavra ‘contrariada’ soa ao companheiro como uma desconsideração,
e, mais profunda e inconscientemente, como um ataque ao seu clã. Reage então com um profundo sentimento de agravo que se expressa na sua
mímica corporal. A companheira, chocada com o que ela considera uma
falta de reconhecimento de seu esforço para tornar a relação mais madura e
uma traição ao acordo de sinceridade, reage atacando o companheiro, que,
por sua vez, contra-ataca, daí surgindo um arranca-rabo que coloca o casal em uma situação dicotômica. Podemos especular que a intensa reação
emocional se deva a questões psicológicas prévias tais como necessidade de
reconhecimento, sentimentos de rejeição, dependência excessiva dos pais,
ou qualquer outra coisa. Se o rapaz percebesse o esforço da companheira
em ser madura e se essa percebesse que a reação dele estava referida não a
ela, mas ao sentimento de unidade com a clã/família, o episódio teria um
outro desenrolar. Como, porém, pela primeira vez núcleos inconscientes
foram mobilizados pela relação seria irreal pedir ao casal um comportamento sensato. O conflito é inevitável. Só depois de os sentimentos se expressarem torna-se possível um exame ponderado.
Outra situação hipotética: ela está gripada e pertence a uma família
cuja ideologia inclui a ideia de cura pelo repouso. Já a ideologia da famí164
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lia dele preconiza que a pessoa se cura enfrentando a gripe e continuando suas atividades. Ele a convida para um jantar elegante e ela recusa o
convite, em função de seu estado de saúde. Imerso na ideologia de sua
família, ele se sente rejeitado e reage com raiva. Ela, imersa na própria
cultura familiar, não entende a raiva do parceiro e conclui que ele não se
preocupa com sua saúde. Arma-se o conflito, surge a dicotomia e, na melhor das hipóteses explicitam-se raivosamente conteúdos inconscientes.
O conflito pode levar ao rompimento, mas se for percebido como parte
de uma evolução, facilitará a travessia dos equívocos e permitirá um entendimento e um aprofundamento do conhecimento de si, do parceiro e
do casal. A dicotomia transforma-se em integração dinâmica.
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