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EDITORIAL
Nada existe que não tenha existido em potência anteriormente.
Winnicott dedicou-se a um capítulo em sua obra sobre o conceito da
“capacidade de estar só” ou capacidade de “ser só” (The capacity to be
alone), e esta edição da Rabisco recebe a temática porque vários colegas de todo o Brasil se dedicaram a pensar os seus fazeres e saberes, à
luz da teoria psicanalítica de Winnicot, sobre o desenvolvimento dessa
capacidade a partir de um ambiente facilitador, seja no início da vida
do sujeito ou posteriormente, nas relações estabelecidas no curso do
amadurecimento do ser.
De início, no artigo Solitários em escuta analítica, Marisa Cintra Bortoletto aborda a questão da solidão em dois jovens adultos. Já em O exílio
do eu: um elo entre a solidão e a arte de viver, artigo de Marcelle Córdula
Pereira, o processo de maternagem é fundamental para que o ser humano
possa desenvolver um ego saudável e, paradoxalmente, na contemporaneidade quais a formas inovadoras de nos encontrarmos “a sós”.
E foi a partir da literatura que, para pensar uma mãe psiquicamente
ausente e espelho da mãe (como propõe Winnicott), que Camila Deneno Perez traz o artigo Quanto tempo falta até chegar a primavera? A
seguir, a condição da maternidade e do amor instintivo é amplamente
debatida por Bibiana G. Malgarim em Amar em excesso, o avesso do
cuidar, pois o amor é um processo a ser construído desde a relação mãe-bebê e os cuidados originais.
Em A personalidade esquizóide e o falso self: revisitando o caso Ashton,
Alexandre Patrício de Almeida e Filipe Pereira Vieira tecem algumas
considerações acerca de tal personalidade a partir do caso Ashton, apresentado por Winnicott no seu livro Consultas terapêuticas em psiquiatria infantil”. A seguir, Entre faltas e excessos: a experiência como senso de
existência na maternidade, artigo de Roberta da Silva Machado, Márcia

Machado Colpo e Camila Baldicera Biazus, “a capacidade de estar só” é
colocada como um um dos sinais mais importantes do amadurecimento
do desenvolvimento emocional.
Referindo que cabe à mãe estabelecer a sincronicidade entre as necessidades do bebê e as respostas do ambiente, e que a presença do pai
auxilia na criação e sustentação dos limites do apetite amoroso da mãe
em relação a seu bebê, é que Neyza Prochet nos apresenta O ritmo e a
pausa. Ainda sobre a participação do pai, com o objetivo de identificar quais as percepções, vivências e compreensão dos homens-pais no
pós-parto e suas relações com a vida pessoal, profissional e sexual do
indivíduo, Heloísa Girotto da Silva e Christiane M. S. A. de Miranda
apresentam O pós-parto: uma perspectiva sob o olhar paterno.
No artigo De uma travessia singular: a clínica infantil e o lugar do
analista, de Isabella dos Santos Ribeiro, Bruno Quintino Oliveira e Marina Vasconcellos Rocha, o tema é a conquista “sofisticada” do amadurecimento emocional, conforme Winnicott, sobre a capacidade de estar
só. E Larissa Marques e Reniseane Oliveira Costa apresentam A construção do olhar em tempos de pandemia, enfatizando as mudanças no
setting, trazendo reflexões sobre os impactos na relação terapêutica e
abordando como as mudanças desse cenário, como estar em frente à
uma câmera nos atendimentos on-line. Ainda dentro do contexto da
pandemia por Covid-19, Denile Thé, em seu artigo Os três C (confiança,
Comunicação, continuidade), aborda de forma criativa a capacidade de
estar só e a transitoriedade na obra de Winnicott, principalmente no
que diz respeito ao desenvolvimento emocional primitivo.
Em O código do mal: sadismo como uma distorção do eu, Suely Duék
discorre apropriadamente sobre alguns dos males fabricados pelos nazistas na época pré-guerra e durante a Segunda Guerra e como a psicanálise pode compreender a patologia dos personagens: termos como a
pulsão de morte em Freud, a crítica de Deleuze sobre Freud, as “novas
doenças da alma” de Kristeva e o desamparo,compõem o artigo apresentado em homenagem ao colega Davi Bogomoletz – porque, além

de tradutor de Winnicott, Bogomoletz era um estudioso da cultura e da
tradição judaicas. No artigo seguinte, os autores Joana Chissini e Carlos
Peixoto Junior trazem Reflexões sobre a incapacidade de estar só, importante exercício paradoxal. A seguir, Renata Coelho faz uma incursão pela
filosofia heideggeriana para uma atualizar uma discussão sobre A virtualidade de ser comunhão-solidão. O trabalho de Narjara Macedo e Thyago Menêzes versa sobre Uma leitura winnicottiana do acompanhamento
terapêutico no campo educacional, numa proposição de questionamento
e contribuição sobre a possível contribuição do A.T. (Acompanhante Terapêutico) dentro da política de educação.
Para nos apresentar analiticamente Sobre a relativa capacidade de estar
só do analista, Ana Elizabeth Coelho aborda uma reflexão importante
sobre os fenômenos transferenciais e a presença do analista no setting.
E, por fim, em Da solidão dos gritos silenciados à contrução de si, Luciana
Wickert aborda as especificidades da construção do setting analítico em
analisandos adultos com histórico de violência sexual intrafamiliar na
infância e na adolescência. A autora aborda desde a percepção da vivência traumática à criação de um espaço potencial criativo de novas existências no espaço clínico analítico, que possibilite a experiência de “estar
com” e a vitalização da “capacidade de estar só”.
Que a experiência, ao ler essa edição da Rabisco, seja de “estar só” na
presença desses articuladores e dos autores e ideias visitadas por eles criativamente.
Boa leitura!

Os Editores

SUMÁRIO
1.

Solitários em escuta analítica
Marisa Cintra Bortoletto

2.

O exílio do Eu: um elo entre a solidão e a 		
arte de viver
Marcelle Córdula Pereira

3.

Quanto tempo falta até chegar a primavera?
Pensando o frio da ausência materna a 		
partir de O castelo, de Franz Kafka
Camila Deneno Perez

4.

Amor no excesso, o avesso de cuidar: 		
o mito do amor materno pela perspectiva 		
winnicottiana
Bibiana G. Malgarim

5.

A personalidade esquizoide e o falso self: 		
revisitando o caso Ashton
Alexandre Patricio de Almeida
Filipe Pereira Vieira

6.

Entre faltas e excessos: a experiência como 		
senso de existência na maternidade
Roberta da Silva Machado
Márcia Machado Colpo
Camila Baldicera Biazus

7.

O ritmo e a pausa
Neyza Prochet

10

18

26

34

46

58

68

8.

O pós-parto: uma análise sob o olhar
paterno
Heloísa Girotto da Silva
Christiane M. S. A. de Miranda

9.

De uma travessia singular: a clínica 		
infantil e o lugar do analista
Isabella Santos Ribeiro
Bruno Quintino Oliveira
Marina Vasconcellos Rocha

10.

A construção do olhar em tempos de
pandemia
Larissa Marques
Reniseane Oliveira Costa

11.

Os três C (Confiança, Comunicação, 		
Continuidade): o viver criativo 		
e a capacidade de estar só transitando
na transitoriedade
Denile Thé

12.

O código do mal: sadismo como uma
distorção do eu
Suely Duék

13.

Reflexões sobre a incapacidade de estar só
Joana Marcos Chissini
Carlos Augusto Peixoto Junior

79

111

118

124

133
141

14.

A virtualidade de ser comunhão-solidão		
Renata da Silva Coelho

15.

Entre aqui, ali e outros lugares: uma leitura
winniccottiana do acompanhamento 		
terapêutico em campo educacional
Narjara Medeiros de Macedo
Thyago Ycaro Souza de Menêzes

164

16.

Sobre a relativa capacidade de estar só do 		
analista
Ana Elizabeth Botelho Duarte Coelho

176

17.

Da solidão dos gritos silenciados à 			
construção de si
Luciana Wickert

188

149

Marisa Cintra Bortoletto

1. SOLITÁRIOS EM ESCUTA ANALÍTICA1
Solitary on analytical listening
Marisa Cintra Bortoletto2
RESUMO
O trabalho discute a questão da solidão em dois jovens adultos. Recorre a autores como Karnal, Dunker, Fulgencio e Winnicott. Relaciona
as ilustrações clínicas com a escuta analítica do sofrimento psíquico e
baseia o argumento por meio da concepção de escuta de Figueiredo. O
trabalho finaliza com reflexões sobre o conceito winnicottiano da capacidade de estar só na presença do outro.
Palavras-chave: solidão, escutas analíticas, psicoterapia, capacidade
de estar só, imaturidade emocional.
ABSTRACT
The article discusses the issue of loneliness in two young adults. It
uses authors such as Karnal, Dunker, Fulgencio and Winnicott. He relates the clinical illustrations to the analytical listening of psychic suffering
and bases the argument on Figueiredo’s concept of listening. The article
ends with reflections on the Winnicottian concept of the ability to be
alone in the presence of the other.
Keywords: loneliness, analytical listening, psychotherapy, ability to
be alone, emotional immaturity.
Introdução
O trabalho conta sobre a escuta analítica em psicoterapia de dois jo1 Trabalho apresentado no XV Encontro Brasileiro sobre o pensamento de D. Winnicott – Manaus 2021
2 Autora: Psicoterapeuta Psicanalista; Diretora e fundadora da Verbo Clínica Psicológica e Centro de Estudos. Instituição privada em São Paulo – Rua Vitorino de Morais,
442 – São Paulo –SP. E-mail: verboclinica@hotmail.com – Celular (11) 97655-1928
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vens adultos, que apresentam um aspecto de personalidade em comum.
São homens com tendência à solidão. Ambos, descrevem uma infância
solitária, a adolescência com poucos amigos e a vida adulta com dificuldades nos relacionamentos amorosos. Cada um à sua maneira, expressa
como a solidão preservou o aspecto profissional, pois desenvolvem tarefas que dependem apenas de suas competências e criatividade.
Outro elemento importante que se apresenta é o distanciamento no
ambiente familiar. Desde pequenos, um deles já se sentia como um estranho na própria casa. Esse sentimento o deixava triste e rejeitado pelos pais e irmãos. O outro jovem, filho único, excelente aluno, torna-se
hiper exigente, fecha-se em si mesmo, com poucas brechas para aceitar
as opiniões alheias como uma colaboração.
Vamos, ao longo, do trabalho, ver como Júlio e Tadeu pouco ouviam as
observações da psicoterapeuta e permaneciam em si mesmos. Até que, com
o passar dos anos de atendimento e com a escuta em análise, as narrativas
das sessões puderam se transformar em diálogos, silêncios, trocas afetivas
e aproximações aos outros. A oferecer um vislumbre do conceito de D.
Winnicott, 1958, sobre a capacidade de estar só na presença do outro.
Solidão
Karnal, 2018, em seu livro: O dilema do porco espinho: como encarar a solidão, nos conta que o filósofo Arthur Schopenhauer, afirmava
que a espécie humana é um tipo de porco espinho. Animal que quando
busca o calor no outro de sua espécie, se sente machucado, pelos espinhos e se afasta.
“A metáfora do filósofo alemão trata do dilema humano: solitários,
somos livres, porém passamos frio. A dois ou em grupo as diferenças
causam dores”, Karnal, 2018, p.9.
O psicanalista Christian Dunker, de tradição lacaniana, compreendee define a solidão como:
“Experiência simbólica por excelência, ela traz consigo não apenas
a separação com os outros, mas a distância e o estranhamento com a
11
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relação a si mesmo. Solidão não é apenas introspecção ou introversão,
mas dissolução da própria solidez do ser.” Dunker, 2017, p.20.
A complexidade da vida dos solitários nos indica que algo na constituição do ser ocorreu de maneira a deixar o indivíduo com mais propensão à evitação do outro. Fulgencio, L. (2016), nos lembra que D.
Winncott elabora o conceito de uma solidão essencial e isto significava
para o psicanalista inglês: o ponto zero, o verdadeiro início da jornada
dos seres humanos, p.47. Winnicott, (1988) no livro Natureza humana
considera que a solidão essencial só pode ocorrer em condições de dependência máxima. E assim entendemos na atualidade que as marcas
deixadas nesse estágio da vida do bebê são da ordem dos sofrimentos
mais primitivos e inaudíveis.
Escuta analítica
“O caminho das práticas analíticas foi em direção de uma concepção
cada vez mais complexa de escuta, em prol da expansão das capacidades
do atendimento analítico de variadas formas de sofrimento psíquico”.
Figueiredo, 2014, p.123.
No texto Escuta em análise/Escuta Poética, Figueiredo (2014), escreve de forma primorosa suas reflexões sobre a história da escuta em
análise desde sua origem em Freud, até a concepção da escuta polifônica
da atualidade. Divide seu argumento em seis especiais momentos da escuta analítica: 1º momento - Freud: escuta levemente flutuante e trilhas
associativas. 2º momento - Escuta Estética: escutar além do recalcado,
resistências e além do superego. 3º momento - Escuta Kleiniana: escuta
da contratransferência. 4º momento Bion - Escuta imaginativa. 5º momento - Winnicott e Kohut - Escuta empática. 6º momento - Escuta do
sofrimento, polifônica e as “necessidades do eu”. p.123-130.
Ao atender pacientes vamos pouco a pouco transitando entre os diversos tipos de escuta analítica. Aprendemos a reconhecê-las e traduzir a origem teórica. Depois de afinar a escuta em análise, nos deparamos com os
sons do silêncio e os momentos inaudíveis numa sessão. Num desafiante
movimento de investigação do que ainda não tem palavras para expressar.
12
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A escuta para Minerbo (2019), é nos transportar para os mundos das
pessoas, pelas alegrias e misérias. Passamos pelo sofrimento até alcançar
mudanças em nós mesmos. p.25. Segundo a autora, tratamos de certos
pontos da vida do paciente , quando conseguimos reconhecer a dimensão do adoecimento psíquico.
Ilustrações clínicas
Júlio
Júlio, o mais jovem dos dois pacientes, quando inicia a psicoterapia,
estava assustado frente aos sintomas de insônia e ansiedade. Entendia
que a questão a ser tratada era eliminação do que o atordoava. Inconformado com as sensações emocionais esperava uma solução mágica. Em
várias sessões chegava aflito e parecia dizer “me livre desse mal”.
Ao escutá-lo em suas exigências pessoais, entendia estar diante de um
jovem fragilizado de sua condição emocional. Como se pouco conhecesse
as motivações mais profundas e inconscientes que o levavam a este estado
de angústia. Ele parecia pedir que o retirasse de suas aflições por meio de
lições ou conselhos de fácil solução. A escuta estava focada no sofrimento
do paciente diante de sensações e sentimentos enigmáticos e obscuros.
Esta crise iniciou a partir de um novo relacionamento amoroso, onde
se vê diante de sentimentos contraditórios em relação à namorada. Ora
apaixonado ora louco por acabar com tudo. As diferenças e discordâncias entre eles eram sentidas como insuperáveis. Numa sessão diz:
“Sou absolutista, quero tudo do meu jeito, sempre acho que estou certo.”
Escuto esta frase e percebo que ele reconhece um ponto importante:
o menino solitário e acostumado refugiar-se das diferenças está ferido. Naquele momento se sentia compelido a desprezar a namorada: tão
amada e tão rejeitada, pela intensa frustração dela ser diferente dele.
Conversamos a respeito e conclui:
“Agora estou entendendo por que meus familiares dizem que sou
muito teimoso. Muito difícil aceitar o que não gosto e não conheço. Meu
primeiro pensamento é que tenho de encontrar outra namorada.”
13
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Digo que esse poderia ser um caminho, encontrar outra namorada, mas também parecia ser um caminho destinado à repetição, se não
compreender o porquê de tudo tem de ser do jeito dele.
Em minha escuta empática, percebo que a agonia do solitário Júlio
dá mostra de que foi tocado de alguma maneira. Pois parece ter compreendido que há um preço emocional a se pagar pelo desejo de manter-se no pensamento absoluto e narcísico.
Júlio, em uma sessão, conta sua decepção frente ao salário do um
novo emprego. Havia imaginado que receberia o dobro e desta forma
poderia deixar um dos empregos atuais. Tece críticas à sua ingenuidade e a pouca experiência nas entrevistas de seleção de candidatos. Está
inconformado por ter aceitado um emprego que não era exatamente o
que almejava.
Em situações como essa, Júlio apresenta reações psicossomáticas,
como dores de cabeça, e forte ansiedade. Em geral, relata ser tomado
pela fantasia de não ser homem suficiente para dar conta das demandas
da vida adulta. Temporariamente, esta fantasia de menos valia em relação à sua masculinidade torna-se repetitiva e perturbadora, como uma
verdadeira ideia fixa.
A dissolução deste estado emocional tende a atenuar, com o passar
dos dias e quando consegue desenvolver alternativas diante do que chamou de destino cruel: a aprovação no novo emprego. Então, reconhece
que ainda não possui experiência profissional nem emocional o que o
torne imune a equívocos e enganos. Aproxima-se da própria onipotência e da baixa tolerância frustação. Entretanto, não se sabe, se ele já compreende que nunca nos tornamos imunes aos acontecimentos da vida.
Tadeu
A pandemia e o isolamento social foram sentidos por Tadeu como
um alívio. Um estado emocional, que não o retira da solidão, que significa a liberdade de viver sem os conflitos com os familiares e as perturbações mentais geradas pelas polêmicas no contexto social.
14
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Esse período dura pouco, pois passa a ser assolado pelas teorias da
conspiração sobre covid-19, medicações, vacinas, máscaras, entre outros temas. Seus irmãos inundam o aplicativo de mensagens com vídeos que trazem as explicações mais controversas sobre este complexo
momento mundial. Sente-se angustiado e invadido em sua privacidade
pela insistência dos familiares. Em sua opinião, não se conforma em
ser de uma família de educadores e intelectuais, que não têm a crítica
a essas teorias e por serem convictos da veracidade dos vídeos. Passa a
evitar o convívio, pois sabe que essa conversa iria acabar em briga.
Ao escutar o lamento de Tadeu, minha escuta imaginativa entra em
movimento e sinto o lado criança de Tadeu, que em suas lembranças
conta de uma infância turbulenta. Separação dos pais aos quatro anos,
quando passa a ser criado pelos avós maternos. As sensações de não
pertencer a lugar nenhum deixou uma tristeza permanente, tornando-se um solitário depressivo na adolescência. Ao iniciar a psicoterapia dizia que não teria coragem de provocar a própria morte. O que oferecia a
sustentação emocional era seu interesse pelos estudos na área de exatas,
que possibilitou a especialização em processos tecnológicos que permitem até hoje um trabalho autônomo e solitário. Tadeu segue oscilando
entre suaves e intensos episódios depressivos.
Tadeu, é homem que devaneia durante as sessões. Divide com a analista a vontade de ser um velejador, um homem livre, que não tem obrigações para com os outros. Imagina que se sentiria realizado se pudesse
realizar o sonho de dar uma volta ao mundo num barco. Admira e se
identifica com Almir Klink um navegador que realizou inúmeras expedições e escreveu suas incríveis aventuras entre o céu e o mar. Tadeu
supõe que nessa trajetória marítima teria a oportunidade de conhecer
inúmeras mulheres, com as quais poderia dar vazão as fantasias sexuais
mais intensas. E porque poderia vive-las, sem decepções nem promessas de compromisso. Paradoxalmente, acredita que nessa aventura entre
mares e portos haveria uma solitária aventureira a poder compreendê-lo e segui-lo no mesmo barco.
15
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Para o paciente, Almir Klink é visto como aquele que realizou seus
sonhos como navegador e recebeu forte apoio da esposa e filhas. Esta
afirmação, é uma referência ao próprio desejo dele de ter uma família
pouco convencional, mas amorosa. Nesse devaneio a depressão atenua,
as frustações encontram alento na capacidade de estar só na presença dos outros, isto é de amigos que o acompanham no pequeno barco,
comprado para a recreação em represas.
A escuta empática, winnicottiana, surge como uma possibilidade
de holding às aflições e aos sonhos almejados. Procuramos a ajudar o
paciente a recuperar a capacidade de manter-se íntegro e confiante nos
bons objetos internalizados. Após anos de psicoterapia torna-se possível de observar o silêncio nas sessões como lampejos do que Winnicott
(1979) chama da capacidade de estar só na presença do outro. Um paradoxo que dá indícios de maturidade emocional.
“...maturidade de ficar só significa que o indivíduo teve oportunidade
através de maternidade suficientemente boa, de construir um ambiente
benigno. Essa crença se constrói através da repetição de gratificações
instintivas satisfatórias. Winnicott, 1979, p.34
Considerações finais
Podemos compreender que Júlio e Tadeu seguem na busca desse amadurecimento emocional. Visto que buscam no processo psicoterápico, a
escuta analítica que possa promover a transformação das vivências primitivas traumáticas e enigmáticas. O que aparece nas narrativas de ambos é
a presença da confiança e esperança em direção ao amadurecimento.
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2. O EXÍLIO DO EU: UM ELO ENTRE
A SOLIDÃO E A ARTE DE VIVER1
The exile of Me: a link between loneliness
and the art of living
Marcelle Córdula Pereira2
RESUMO
No decorrer da história foram atribuídos significados distintos ao
ato de se encontrar a sós, todavia, no contexto atual, percebe-se que a
solidão está relacionada a um sentimento negativo. O processo de maternagem é fundamental para que o ser humano possa desenvolver um
ego saudável, no entanto, abrange-se a utilização demasiada de dispositivos eletrônicos no cuidado direcionado ao bebê, em que a rotina infantil costuma está ocupada pela presença de inúmeras atividades. A
sociedade atual é caracterizada por um número intenso de aparelhos
tecnológicos e pelo trabalho excessivo, sendo assim, os indivíduos se
afastam gradativamente do contato consigo. Em vista disso, esse estudo
é de extrema relevância, pois tem como função esclarecer a importância
da solidão demonstrando que ao se encontrar sozinho o sujeito poderá
conhecer o seu mundo interno e atribuir novos significados ao seu sofrimento.
Palavras-chave: Capacidade de estar só; Solidão; Dispositivos eletrônicos.
ABSTRACT
Throughout history, different meanings have been attributed to the
concept of solitude, in many contexts individuals did not emphasize the
importance of being alone. Caring for a good enough mother is para1 O presente artigo foi derivado de monografia do curso de Psicologia do Unipê e apresentado no XV Encontro Brasileiro Sobre o Pensamento de D. W. Winnicott
2 Graduada em Psicologia pela Unipê, tendo como orientadadora a Profª. Ms. Leda
Maria Maia Rodrigues de Carvalho; Contato: +1 3059228617 / marcellecpereira@hotmail.com.
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mount for the individual to develop a healthy and safe ego. It is common
for adults not to enjoy solitude and disrespect the children’s desire to be
alone for a certain time, so they often fill the routine of infants with various obligations. Today’s society is characterized by an intense number
of electronic gadgets and an extremely fast life making the discussion of
the capacity to be only profoundly relevant.
Key words: Ability to be alone. Loneliness.Electronic gadgets.
1. Introdução
A solidão é intrínseca ao indivíduo e sempre esteve presente em
épocas distintas, contudo, a sua significância está em constante transfiguração. Na Antiguidade, muitas infrações obtinham como castigo o
afastamento da sociedade, desse modo, o isolamento estava relacionado
a criminalidade. Por outro lado, no período bíblico os Hebreus concediam um valor positivo ao exílio. Klinjey (2020) descreve que as paisagens desertas permitem que o indivíduo possa se perder e se encontrar.
Em contrapartida, na Idade Moderna o isolamento era julgado como
uma loucura que precisava ser tratada. Foi apenas, no Renascimento,
que conforme Castro (1994) apareceu na arquitetura dos lares os quartos particulares, nos quais o sujeito poderia se trancar e permanecer a
sós, surgindo a concepção de privacidade.				
Para Dunker (2017), encontrar-se sozinho é cuidar do outro que nos habita, no entanto, na sociedade contemporânea se percebe que a solidão remete
para muitos um sentimento penoso ou estado de desamparo. Sendo assim,
desenvolveu-se um estilo de vida baseado na fuga do contato com o próprio
eu. Em que o adulto costuma trabalhar excessivamente e a infância é caracterizada por uma jornada intensa. O uso de aparelhos eletrônicos têm se tornado excessivo, consequentemente, o contato consigo não é experimentado.
Enfim, considerando que Winnicott (1958) descreve a capacidade
de ficar só como um dos sinais mais importantes do amadurecimento
emocional, neste trabalho será abordado a importância da figura materna para o estabelecimento de um ego seguro. Em seguida, será explana19
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do sobre a ausência da solidão na infância contemporânea e vida adulta.
2. Configurações da maternagem diante da capacidade de ficar só
Ao nascer, o sujeito se encontra em estado de desamparo, isto é, ele
necessita que alguém o acolha. Dolto (2001) ressalta que o indivíduo
precisará ter o seu espaço habitado pelo comparecimento de outro ser
a fim de que a solidão nos primeiros dias de vida não seja vivenciada
como uma sensação de abandono.
Nessa perspectiva, Winnicott (1975) aponta que a mãe suficientemente boa deverá se moldar ao mundo do seu filho. O pediatra aborda
que o primeiro espelho do indivíduo é o rosto materno. Ao olhar para
a sua progenitora o bebê precisará ver o reflexo de si, contudo, para que
isso ocorra, ao observar o seu filho a mãe deverá se identificar com ele e
mergulhar profundamente nos seus olhos ao amamentá- lo.
A capacidade de ficar só, teorizada por Winnicotti (1958), é fundamentada no paradoxo que quando bebê, o sujeito deveria ter a experiência de ficar sozinho na presença do seu cuidador, uma vez que devido à
imaturidade da sua psiquê ele precisaria ter o seu ego sustentado pelo eu
materno. Diante do exposto, Gomes (2017) retrata que quando o infante introjeta a mãe dentro do seu eu ele estará preparado para vivenciar
a solidão essencial.
No entanto, é fundamental ressaltar que na atualidade, com a evolução tecnológica, a dependência materna em relação aos aparelhos eletrônicos aumentou consideravelmente.
É comum que durante a amamentação muitas mães embarquem no universo virtual, esquecendo-se de olhos que vibram pela sua presença. Assemany (2016) discorre que, devido ao número de dispositivos oferecidos para
o desenvolvimento dos bebês, as genitoras acreditam que cuidar dos filhos
sem o auxílio de aparelhos tecnológicos é algo impossível.
Em concordância com o pensamento citado, Jerusalinsky (2018) comenta
no programa Café Filosófico3 que o excesso de equipamentos tecnológicos
3 Café Filosófico é um programa da televisão brasileira transmitido pela TV Cultura,
concebido por meio de uma parceria do canal mencionado com a CPFL Energia fundando três programas: o Café Filosófico, o programa Invenção do Contemporâneo, o
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apresenta a função de “chupeta eletrônica” já que paralisam as demandas infantis. Sendo assim, a solidão tem sido vivida diante dispositivos automáticos
desde os primeiros mêses de vida e as experiências psíquicas são reduzidas.
		
Diante desse contexto, Winncott (1975) afirma que a brincadeira é
primordial para o desenvolvimento da criatividade. Em contrapartida,
neste cenário atual é comum que os adultos preencham a rotina dos
filhos com diversas obrigações. Dessa forma, o momento do ócio onde
perpetuavam vários pensamentos na mente infantil que poderiam ser
expressos no brincar costuma ser ocupado por afazeres e equipamentos
tecnológicos como foi abordado.
3. O ser criativo desenvolvido na solidão
Dunker (2017) retrata que as pessoas constantemente não conseguem reconhecer quando estão sofrendo, pois acreditam que sofrer é
uma fraqueza egóica. O psicanalista explica que foi desenvolvido um
estilo de vida estruturado no combate do isolamento fazendo com que a
solidão seja vivida apenas por meio da insônia.
Nesse contexto, o homem também tem sido incentivado a trabalhar
de modo demasiado, o termo workaholic é atribuído a pessoas viciadas
no trabalho. De acordo com Frankl (2016), existem sujeitos que esquecem de enxergar uma vivência que ultrapassa o âmbito trabalhista, por
isso, ao serem demitidos do emprego sentem que a vida perdeu o sentido. No fim de semana, ao não estarem na rotina diária, eles pensam
que a sua existência não tem significado ou possuem como único desejo dormir. Em vista disso, pode-se constatar que a vida é paralisada,
considerando que ao adormecer o ser estará se desvinculando das suas
preocupações e de uma solidão que possibilitaria a reconstrução de um
viver criativo.
Jerusalinsky (2018) narra que as horas de entretenimento estão sendo dominadas por mensagens de assuntos trabalhistas. A psicanalista
Balanço do Século XX e Paradigmas do Século XXI.
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explica que na atualidade a palavra visualizar é bastante utilizada e que
uma vez visto algo nas redes sociais, as respostas devem ser enviadas
imediatamente. Demorar para obter retorno de perguntas efetuadas
tem sido fonte de irritação, no entanto, ao visualizar algo o sujeito precisa parar e pensar acerca do que foi recebido para responder à indagação.
Perante o exposto, pode-se afirmar que o workaholic não possui um
momento isento de ocupações. Desfrutar o mundo, contemplar o belo
e apreciar a solidão é algo inexistente na vida desses indivíduos. Dessa
forma, a relação consigo mesmo é rompida, o seu corpo se torna morada
de um eu desconhecido e se perde a concepção do verdadeiro sentido
da vida. Para Dolto (2001, p.432) “viver é vadiar, é não fazer nada, pois
não somos obrigados a estar fazendo o tempo todo alguma coisa. Isso é
solidão positiva”. Karnal (2018) ilustra que a vida requer pausas e o pensamento é constituido por meio da solidão. Segundo o historiador o mergulho no nosso eu é sinal de vitalidade, afinal, finalizaremos a nossa jornada,
solitários, num tumúlo e precisamos impedir que a morte surja em vida.
Em concordância com esse pensamento, para Montaigne (1946, p.205)
“precisamos reservar um cantinho todo nosso, completamente livre, onde
possamos conseguir nossa verdadeira liberdade, nosso principal retiro e
solidão”. Contudo, na atualidade, nota-se que se perdeu a consciência da
necessidade de um espaço reservado. Os instantes de solidão costumam
ser povoados pela presença da internet fazendo com que o sujeito se conecte a vida dos demais e desconecte da sua própria vivência.
Nesse contexto, Sibilia (2009) aponta que os antigos diários continham anotações sigilosas e eram para seus escritores correspondências
destinadas a si mesmo, diferentemente dos tempos atuais em que as
publicações nas redes sociais são cartas abertas para o público. Karnal
(2018) ainda aborda que na era que vivemos é necessário demonstrar
sempre a felicidade, desse modo, postam-se fotos felizes apesar de se
consumir mendicamentos para dormir.
Sibilia (2010) cita que o desejo de transformar a si mesmo em um
espetáculo pode estar relacionado ao anseio de repelir os fantasmas en22
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contrados ao estar só. Portanto, o manuseio excessivo de aparelhos tecnológicos possibilita que os sujeitos anestesiam as suas dores impedindo
a presença de uma solidão que seria regeneradora.
Winnicott (1975) correlaciona uma vida criativa com o fato de estar
vivo e distingue a criatividade das obras de arte. O impulso criativo é
manifestado quando o ser se curva de uma forma sadia para algo e se
encontra na vida de um artista como na de uma pessoa comum. Então, a
criatividade decorre da capacidade de estar só, pois se autoconhecendo
o indivíduo é capaz de ser protagonista da sua história, caso contrário,
a sua existência será baseada na passividade permitindo que o outro se
torne o autor da sua vida.
É somente por meio da solidão que o homem poderá questionar a
cerca da vida e desenvolver a sua criatividade. Nesta concepção, Dolto
(2001) aponta que a solidão criativa ocorre quando o sujeito expressa os
seus sentimentos. A autora explica que os artistas tendem a manifestar
a criatividade quando ficam a sós e ilustra a sua concepção, afirmando
que o compositor Mozart através das suas músicas povoa a solidão dos
demais.
Freud (1906-1908) afirma que os escritores são extremamente preciosos, uma vez que abordam assuntos que não são explorados pela
ciência. Dessa forma, citarei a definição acerca da solidão conhecida
por ser de Chico Buarque, porém a sua verdadeira autoria é da poetisa
Fátima Irene Pinto:
“Solidão não é a falta de gente para conversar, namorar, passear... Isto é
carência! Solidão não é o sentimento que experimentamos pela ausência
de entes queridos que não podem mais voltar... Isto é saudade. Solidão
não é o retiro voluntário que a gente se impõe, às vezes para realinhar os
pensamentos... Isto é equilíbrio. Solidão não é o claustro involuntário que
o destino nos impõe compulsoriamente... Isto é um princípio da natureza.
Solidão não é o vazio de gente ao nosso lado... Isto e circunstância. Solidão
é muito mais do que isto... Solidão é quando nos perdemos de nós mesmos e procuramos em vão pela nossa alma!”. (Pinto, 2004, p.79).
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Considerações finais
Devido a este estudo, pode-se afirmar que o sentimento de solidão
faz parte da história da humanidade, contudo, a valorização do exílio
vária de acordo com o cenário vivenciado. Todavia, nota-se que na época atual as crianças estão extremamente expostas a telas, comprometendo a solidão desde os primeiros dias de vida. Além disso, os adultos
ocupam demasiadamente a jornada infantil com diversas atividades
tornando os infantes espectadores da vida, pois o ato de brincar se encontra reduzido.
O uso intenso de dispositivos tecnológicos pode ser visto como uma
forma do sujeito anestesiar as suas angústias e desconectar do próprio
eu. Contudo, a autêntica solidão poderia ser definida como uma viagem repleta de inúmeras turbulências nomeadas de angústias em que
o destino final ocorreria no momento do encontro do indivíduo com o
seu eu. É simplesmente por meio do contato do sujeito consigo que ele
poderá atribuir novos significados para o seu sofrimento.
“Odeio quem me rouba a solidão sem em troca me oferecer verdadeira companhia”. (Friederizsche Nietzche)
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3. ‘QUANTO TEMPO FALTA ATÉ CHEGAR A PRIMAVERA’?1
Pensando o frio da ausência materna a partir
de O castelo, de Kafka
How long until spring comes? thinking about
maternity cold absent from The castle by Franz Kafka
Camila Deneno Perez2
RESUMO
O uso da obra O castelo, de Franz Kafka, para pensar uma mãe psiquicamente ausente, foi proposto pelo psicanalista Heinz Kohut em 1981,
justamente em um momento em que busca elucidar o conceito de empatia. A proposta aqui é seguir com a comparação iniciada pelo mencionado
autor, articulando alguns elementos do romance a vivências de sujeitos
cujo objeto primário pode ser descrito, com a ajuda de André Green e a
figura da mãe morta, como inacessível e inanimado. O que vê a criança
quando olha para o rosto da mãe – o precursor do espelho, como propõe
Winnicott –, e não encontra algo vivo? São essas impensáveis agonias que
tentaremos abordar com a ajuda da literatura, pois o que traz palavra, narrativa e imagem nos fornece recursos para figurar o horror e, quem sabe,
oferecer abrigo aquecido ao vazio gelado da falta de sentido.
Palavras-chave: empatia; mãe morta; literatura; Franz Kafka.
ABSTRACT
The use of the work The castle by Franz Kafka to think about a psychically absent mother was proposed by psychoanalyst Heinz Kohut in
1981, at a time when he seeks to elucidate the concept of empathy. The
1 Trabalho apresentado no XV Encontro Brasileiro Sobre o Pensamento de D. W. Winnicott 2020/21.
2 Psicóloga e psicanalista, mestre em Psicologia Social pela PUC-SP, membro do Núcleo Acesso do Instituto Sedes Sapientiae, membro do Grupo Brasileiro de Pesquisas
Sándor Ferenczi. Endereço: Travessa Dona Paula, 1, cj. 6 – Higienópolis – São Paulo,
SP. Telefone: (11) 985787654; e-mail: cacaperez@uol.com.br.
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proposal here is to continue the comparison initiated by the author,
articulating some elements of the novel to the experiences of subjects
whose primary object can be described, with André Green and the figure of the dead mother, as inaccessible and inanimate. What does the
child see when he looks at his mother’s face – the precursor of the mirror, as Winnicott proposes – and does not find something alive? It is
these unthinkable agonies that we will try to address with the help of
literature, as what brings word, narrative and image provides us with
resources to portray horror and, who knows, offer warm shelter to the
icy void of meaninglessness.
Keywords: empathy; dead mother; literature; Franz Kafka.
Introdução
Em conferência sobre a empatia, Kohut (1981/ 2010) propõe uma
comparação: o vazio advindo da ausência – psíquica, não física – da
mãe e a obra O castelo de Franz Kafka. A semelhança consiste em uma
tentativa de aproximação que não encontra nenhuma resposta, em ambos os casos. Proponho, neste escrito, seguir com essa propícia analogia
e seus possíveis desdobramentos.
Esclareço, de saída, que a ideia é imaginar articulações, sonhar
conexões, e não interpretar um autor ou esgotar em significados
uma obra de arte. Além disso, vale explicitar que os termos “mãe”
e “ausência materna” usados aqui não dizem respeito à pessoa da
mãe em si, mas à relação que se estabelece entre um bebê e o adulto
responsável por seus cuidados primordiais, que não precisa ser nem
a mãe biológica, nem uma mulher.
Dito isso, voltemos à comparação de Kohut (1981/ 2010) e seu conceito de empatia. O autor não dá este nome a uma atitude correta ou
bondosa, mas a um meio empático onde temos nossa humanidade devidamente reconhecida. Ou seja, trata-se de um laço, de um campo de
compreensão e entendimento que é base à subjetividade humana, e que
pode inclusive servir a fins benéficos ou destrutivos – como em técnicas
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de tortura, por exemplo, em que se busca conhecer o outro para atingir
seu ponto mais vulnerável.
Assim, a perda de um meio empático, como argumenta Kohut (1981/
2010), não significa ser alvo de ódio e crueldade, é na verdade algo pior
do que isso, pois perder toda possibilidade de reconhecimento enquanto ser humano é ser lançado ao horror do vazio, à total desconexão com
qualquer elemento da face da terra. Em outras palavras, melhor ser visto
e maltratado do que ser radicalmente ignorado.
A perda deste meio, de qualquer conexão e entendimento, acarreta
ansiedades de desintegração. Diferentemente da ansiedade de castração,
que implica o medo da perda de uma parte valorizada do corpo, na ansiedade de desintegração é a eliminação de todo o self que está em jogo
(Kohut, 1981/ 2010). São questões dessa ordem que se colocam quando
abordamos o vazio da ausência materna.
Vejamos, então, como a obra de Kafka nos ajuda a pensar sobre essas
agonias que são, por vezes, impensáveis.
Um hóspede não bem-vindo: em Kafka e na clínica psicanalítica
Em O castelo, acompanhamos, angustiados, a busca labiríntica de K.,
personagem principal da trama. Trata-se de um homem que foi chamado para trabalhar como agrimensor em um castelo, mas nunca consegue chegar até lá, nem receber qualquer instrução clara sobre como
acessá-lo. Há olhares hostis, desconfiados, diante dos quais K. precisa
provar quem é e a que veio.
Por que foi chamado, então? Será que foi mesmo chamado, ou houve
um engano? – passamos a nos perguntar junto com ele, ora ansiando
por respostas, ora já sem esperanças de obtê-las.
Em relação a esta confusa chegada, proponho pensarmos em como
se dá a chegada de uma criança à família, ou seja, que a chegada de K.
seja tomada como uma metáfora do nascimento.
No texto “A criança mal acolhida e sua pulsão de morte”, Sándor Ferenczi argumenta que uma criança que chega precisa ser muito bem re28
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cepcionada para que, sentindo-se bem-vinda, queira permanecer nesse
mundo. Do contrário, sua vontade de viver fica comprometida, perturbada por uma questão que insiste e não encontra resposta: “por que foi,
então, que me trouxeram ao mundo, se não estavam dispostos a acolher-me carinhosamente?” (Ferenczi, 1929 /2011, p.57).
Não sentindo que a vida vale a pena ser vivida, diz Ferenczi (1929
/2011), as crianças adoecem inclusive organicamente, e muitas morrem de bom grado.
Assim, quando se trata de um bebê humano, não atentamos somente a
condições fisiológicas para que possa sobreviver, mas também, e sobretudo, para que possa querer viver – o que está intimamente relacionado à
esta primeira experiência de hospitalidade e de investimento libidinal.
E como receber bem um hóspede?
A boa recepção implica, como também propõe Winnicott (1967/
2006), uma adaptação às necessidades e ritmos singulares deste pequeno
estrangeiro. Em um primeiro momento, não é ele quem se adapta ao lugar aonde chega, e sim o contrário. São os mais velhos membros do grupo que, abrindo-se a uma dimensão sensível e lúdica, se adaptam com o
intuito de acolher o recém-chegado (Ferenczi, 1928/ 2011).
Uma calorosa acolhida, porém, está longe do que acontece no romance de Kafka. Aliás, se há uma sensação térmica que predomina ao
longo de toda a narrativa, essa sensação é o frio.
Assim é descrita a chegada do forasteiro:
Era tarde quando K. chegou. O vilarejo estava coberto
por neve. Não havia nada para ser visto no Monte Castelo,
pois a névoa e a escuridão o cercavam, e nem mesmo o mais
fraco raio de luz mostrava onde o grande castelo estava. K.
permaneceu na ponte de madeira que ia da estrada para o
vilarejo por um bom tempo, olhando para o que parecia ser
um vazio (Kafka, 1922/ 2017, p. 1).
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A neve, a névoa, o vazio, o enigmático e inacessível castelo... Algo aí
lembra a mãe morta descrita por André Green?
Em artigo dedicado à sua própria analista, Green (1980/ 1988) propõe
esta figura que, embora permaneça viva, é distante e quase inanimada aos
olhos da criança pequena. Uma mãe deprimida, indiferente, que desinveste seu bebê e torna-se, a seu ver, uma ausência corpórea. Tal desinvestimento, decorrente de um estado de morte em vida da mãe, faz com que
essas pessoas experimentem, no início da vida, uma perda real do objeto.
Winnicott conta o caso de um menino que teme a falta de contato com a
mãe e vai tentando negar a separação através do uso de cordões. A mãe desse
menino de fato precisou se afastar do filho, pois ficou períodos hospitalizada
por causa de depressão. O autor enfatiza, porém, que uma real comunicação
entre a dupla se rompe não quando a mãe está fisicamente ausente, em uma
de suas internações, mas quando ela está presente e deprimida (Winnicott,
1953/ 1975). Ou seja, quando está emocionalmente indisponível para o filho
e não consegue se conectar ao seu mundo interno. Mais uma vez, é de uma
distância emocional e não física que estamos falando.
Afinal, que olhar empático, nos termos de Kohut (1981/ 2010), pode
oferecer um cuidador sem ressonância? Ou, nos termos de Winnicott
(1967/ 1975), o que acontece quando o bebê que olha para o rosto da
mãe não vê a si mesmo, mas uma sombra turva e inexpressiva?
Mais adiante, no romance de Kafka, há a seguinte descrição da
mãe-castelo (e aqui, já estou brincando com a ideia da mãe psiquicamente
ausente/ morta como castelo inacessível): “com seus traços começando a
embaçar-se, [o castelo] estava firme como sempre. K. nunca havia visto
sequer o menor indício de vida lá” (Kafka, 1922/ 2017, p.111, grifos meus).
Além de não conseguir alcançar o célebre e distante castelo, o tempo todo K. é lembrado de que não conhece as regras dali e, portanto,
não conseguiria se adaptar a elas, ainda que quisesse. Falas do tipo: “somente um completo desconhecido faria essa pergunta” (Kafka, 1922/
2017, p.76) ou “você não está familiarizado com a nossa forma de fazer
as coisas aqui” (Kafka, 1922/ 2017, p.284) vão colocando uma barreira
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que o deixa sempre do lado de fora e que afirma, de novo e mais uma
vez, que ele não pertence àquele local.
Nesse contexto, não há espaço para ilusão de onipotência – a experiência que a criança tem, se tudo corre bem, de criar aquilo que encontra e de imprimir no mundo seu gesto criativo (Winnicott, 1967/
2006) –, pois é de modo imposto e incompreensível que as coisas funcionam. Resta tentar se adequar a algo que nem ao menos faz sentido,
mesmo sabendo que a tentativa culminará em algum fracasso.
A própria percepção de K. é posta em xeque, o que em muitos momentos deixa a nós, leitores, atordoados; e parece deixar K., sem saber
em quem acreditar, completamente só.
Como diz Ferenczi (1933/ 2011), o que torna uma vivência traumática é a impossibilidade de testemunhá-la, de ser verdadeiramente escutado em sua dor. É o desmentido que leva à cruel dúvida em relação às
evidências e aos próprios sentimentos e sensações.
Em dado momento, quando K. tenta validar o chamado que lhe foi
feito e finalmente ocupar o cargo ao qual teria sido nomeado, recebe a
seguinte resposta do prefeito do vilarejo: “Todos os seus contatos são
apenas de aparência, mas, como resultado de sua ignorância, você pensa
que eles são reais” (Kafka, 1922/ 2017, p.83).
Ao frio da ausência, tão perto, mas tão longe do inacessível castelo, o
personagem K. nos permite pensar com imagens sobre a vivência de um
sujeito que vive a trágica busca por um objeto inatingível e impenetrável.
Há um corpo, assim como há um castelo, mas é impossível se aproximar.
A mãe morta, ou mãe-castelo, se dá a ver como esse corpo quase encantado, congelado, austero. Um corpo que não pode ser usado, está ali
mais como um memorial sem vida, uma arquitetura sem rosto.
Não é pouca coisa o que tal vivência ocasiona. Adam Phillips
(2008, p.111), discorrendo sobre loucura e infância, entende que
“a sanidade depende essencialmente dos tipos de troca, os tipos de
proximidade e uso do corpo da mãe (...)”; propõe, a partir disso,
que “o que mantém os adultos sãos é a proximidade de algo similar
31

Camila Deneno Perez

ao corpo da mãe”, ou seja, relações satisfatórias e significativas com
coisas e pessoas no mundo.
Segundo Kohut (1981/ 2010), essa ausência materna – no sentido de
um drástico rompimento de conexão – leva ao pior sofrimento já visto
em pacientes adultos. Uma espécie de cicatriz às avessas: a marca profunda daquilo que não estava lá. Como diz Green (1980/ 1988), o desinvestimento libidinal é sentido pela criança como verdadeira catástrofe,
pois o bebê não dispõe de nenhuma possibilidade de explicação para
aquilo que aconteceu. De modo que, além de uma perda de amor, tal
trauma remete a criança a uma atroz perda de sentido. Uma grande
desilusão: invasiva, nociva, e em muito antecipada.
É preciso que o vazio aterrorizante possa virar palavra, narrativa,
memória. Os escritores dos bons romances sabem como fazer. Antes de
passar depressa demais ao final feliz – quando há –, é preciso figurar o
desastre! E isso não se dá sem longas e frias caminhadas...
Lembrando, como diz Green (1980/ 1988), que esse frio não é somente uma metáfora. Os filhos das mães mortas sentem, mesmo nas
mais altas temperaturas, frios e calafrios sob a pele, e mesmo nos ossos.
São pessoas que muitas vezes se cobrem com roupas e casacos, numa
tentativa de engrossar a pele (física e psíquica) com camadas que buscam apaziguar a sensação de extrema fragilidade. A pele, como superfície de contato, queima ao frio da ausência.
Ao final do romance de Kafka, K. pergunta quanto tempo falta até
chegar a primavera, e uma camareira da Pousada do Castelo diz: “Ah,
o inverno aqui é longo, muito longo e monótono. (...) a primavera e o
verão parecem tão curtos como se não durassem mais do que dois dias,
e até mesmo nesses dias a neve cai em meio ao clima agradável” (Kafka,
1922/ 2017, p.330).
É uma descrição perfeita do que nós, analistas, vivemos com esses
pacientes: períodos de impotência e de desesperança diante de uma agonia que às vezes parece infinita e só encontra breves respiros de alívio.
Mas, muito aos poucos, o sol vai entrando. E para que terror gelado e
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sem sentido vire sonho, vire jogo, vire calor, é preciso que aquele que
recebe um estrangeiro possa abrigá-lo dentro de si, oferecendo-se como
cabana quente, e não castelo impenetrável. É disso que se trata a empatia, ou sua completa ausência.
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4. AMAR NO EXCESSO, O AVESSO DO CUIDAR1
O mito do amor materno pela perspectiva winnicotianna

Loving in excess, The reverse of caring: The myth
of maternal love from the Winnicott perspective
Bibiana G. Malgarim2
RESUMO
O Mito do Amor Materno se organizou desde a época colonial, no
qual a identidade da mulher foi colada à condição da maternidade e do
amor instintivo. Contrário a essa lógica, a psicanálise demonstra que o
amor é um processo a ser construído e na perspectiva winnicottiana,
mais especificamente, na relação mãe-bebê os cuidados (físicos, manejo e afetivo) são o próprio amor. O objetivo é, a partir de um episódio
da série Black Mirror, discorrer sobre o efeito do excesso de cuidado, o
qual pode sufocar e impossibilitar o desenvolvimento de pontos fundamentais do psiquismo, tais como a condição de integração, ilusão e
criatividade. A partir da teoria winnicottiana, articula-se os conceitos
de presença implicada e presença reservada com o episódio Arkangel.
Observa-se que o teórico amor incondicional da figura materna, atualmente se apresenta repleto de condições de ordem mortífera: ou a/o
filho(a) fica sob seus olhos, ou, não poderá ser.
Palavras-chave: Mito do Amor Materno, Winnicott, Ilusão, Presença
Implicada e Reservada.
1 Trabalho apresentado no Encontro Brasileiro do Pensamento de Winnicott de 2019,
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ABSTRACT
The Myth of Maternal Love has been organized since colonial times, in which the identity of women was glued to the condition of motherhood and instinctive love. Contrary to this logic, psychoanalysis
demonstrates that love is a process to be built and in the Winnicottian
perspective, more specifically, in the mother-baby relationship, care
(physical, handling and affective) is love itself. The objective is, from
an episode of the Black Mirror series, to discuss the effect of over-care,
which can stifle and hinder the development of fundamental points of
the psyche, such as the condition of integration, illusion and creativity.
Based on the Winnicottian theory, the concepts of implied presence and
reserved presence are articulated with the Arkangel episode. It is observed that the theoretical unconditional love of the maternal figure, currently presents itself full of deadly conditions: either the child is under
your eyes, or it cannot be.
Keywords: Myth of Maternal Love, Winnicott, Illusion, Implicated
and Reserved Presence.
Considerações teóricas iniciais:
Há formas variadas de compreender o amor e essas tentativas são
milenares, percorrendo desde a poesia à ciência. Mas é sabido que o
amor não é algo fácil, ao contrário, é complexo e ainda misterioso em
muitos aspectos – nenhum tipo de amor, incluindo o amor materno.
A questão do Mito do Amor Materno é um ponto que se discute há
algum tempo e a partir da perspectiva científica, sabe-se que o que se
concebe como Amor de Mãe é construído: ou seja, não há um amor
a priori, posto, muito menos óbvio. Como sabemos disso? Além de
a história contar e demonstrar como ocorreu essa construção, a qual
pode ser lida em diversos materiais científicos, podemos perceber e
comprovar isso diariamente através das nossas escutas clínicas, através
das quais, enquanto vamos nos aprofundando vão indicando como
aquele sujeito se constitui mulher e como a sua maternidade foi erigi35
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da – ou não (Badinter, 1985; Pinheiro, 2018).
Esse mito que perdura fortemente até hoje se construiu ainda na época colonial na qual, a partir do imaginário sobre a existência de uma
natureza feminina, que ainda hoje escutamos sobre a veste do “instinto
materno”, e que, inevitavelmente tolhe a condição de escutar mulheres
que sofrem e que não conseguem se identificar com a cultura predominante (ou imposta) e assim, atropelam-se vivências potencialmente
espontâneas de geração em geração (Badinter, 1985; Pinheiro, 2018).
Não é infrequente perceber que, ainda nos dias atuais, muitos se chocam ao escutar que a mulher, mãe nos séculos XVI ou XVII, possuía pouco interesse sobre a maternidade. Não se busca insinuar que não houvesse
amor, entretanto a ideia romantizada, que estrangula mulheres atualmente em prol dessa vivência materna ideal e impossível, a história demonstra
que não havia. Raras crianças eram amamentadas pelas suas mães e milhares delas morriam tão precocemente que nem chegavam conhecer o
olhar de sua própria mãe biológica (Badinter, 1985; Pinheiro, 2018).
Colocado isso e lançando os olhos para o século XXI, no qual com
corriqueiramente escutar-se o avesso do que apontado acima, a seguinte
questão é proposta: Cuidar de menos e cuidar demais? O amor em forma de cuidado, uma possibilidade de amar – ou a própria expressão do
amor – e como ápice dessa expressão do amor de uma mãe: deixar o/a
filho/a ser alguém único, autônomo e verdadeiramente espontâneo – e
não alguém à sua imagem e semelhança, ou, cultivado à sua sombra, à
sombra do narcisismo parental, fadado a buscar satisfazer o desejo impossível dos pais sobre si mesmos (Lobo, 2018).
A busca pela concretização do ideal do amor materno na relação
mãe-bebê pode atravessar um limite importante e facilmente cair no
outro extremo: um cuidado em excesso que descuida, e vacila a tal ponto que se torna impossível um crescer saudável. Esse extremo é muito
marcado nos dias atuais – e é relativamente fácil de observar, especialmente na clínica infantil. Mas, o que ele comunica?
Usualmente quando são referidas falhas no cuidado é comum pensar
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na falta dele, e não no seu oposto, no excesso. É justamente sobre esse
ponto que o objetivo dessa escrita se ocupa: quando o “excesso de cuidado” passa a ser descuidado. O argumento será discutido a luz das ideias
de Donald Winnicott (1990) e de um texto em especial de Luís Claudio
Figueiredo (2009; 2012), “As diversas faces do cuidar: Considerações
sobre a clínica e a cultura”.
A saúde para Winnicott (1990) é o sentimento de continuidade do
ser, a condição de integração, o soma e a psique conectados de maneira
espontânea e ininterrupta. Para tanto, o cuidado ambiental, mais frequentemente atribuído à figura materna, é fundamental para que tudo
isso ocorra. Esse ambiente precisa promover ao bebê a condição de
ilusão (e, claro, de desilusão gradativa), a condição de ele encontrar o
ambiente e não ao contrário – isto é, nas palavras de Winnicott: “Para
o bebê [...] não há motivo algum para tomar conhecimento de um ambiente suficientemente bom.” (1990, p.150). Ou seja, esse último deverá
existir, mas deixar-se ser encontrado. Caso contrário, o bebê viverá essa
experiência como intrusiva e, considerando a intensidade dessa intrusão, é possível pensar em uma vivência traumática, excessiva, logo, disruptiva. O ambiente deverá se tornar cada vez menos necessário, uma
vez que a criança gradativamente irá introjetando esses cuidados e vivências, criando um ambiente interno no qual ela passará a ser um sujeito ativo na “produção e organização do contexto emocional que lhe
parecer favorável” (1990, p.175), segundo Winnicott (1990).
Winnicott (1990) é categórico: o ambiente precisará se adaptar completamente ao bebê que nasce e lembrar que o cuidado, ou a expressão
do amor, será transmitido através dos cuidados físicos e só, gradualmente, essas sensações serão traduzidas para uma psique capaz de gerir
a si mesma integrada ao soma. O cuidado falho promoverá falhas inevitavelmente. Quais seriam essas falhas? E o que é um cuidado falho?
O que pareceria impossível de ser respondido, tornar-se viável quando se toma a teoria winnicottiana como referência primordial, uma vez
que, para responder a essas perguntas “basta” entender que a um cui37
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dado falho deverá e só poderá ser definido no interior de cada relação
mãe-bebê de maneira absolutamente singular e espontânea. Para que a
compreensão dessa ideia seja mais completa. É necessário apresentar,
ainda que brevemente, os conceitos de Preocupação Materna Primária
(Winnicott, 2000) e Mãe Suficientemente Boa.
Em relação à Preocupação Materna Primária, Winnicott (2000) afirma que se trata de um estado muito especial, dentro do qual, por algumas semanas, a mãe entra em um estado de retraimento para realizar
uma profunda e primitiva conexão com seu bebê. Só assim, essa mãe
conseguirá fornecer um ambiente no qual o seu bebê poderá começar
a se manifestar e a “experimentar movimentos espontâneos e se torne
dono das sensações correspondentes a essa etapa inicial da vida” (p.403).
Para o autor, esse momento é vital porque nele o ego do bebê começa
a se organizar e uma falha importante nesse momento levaria às ansiedades de aniquilação. Dentro dessa perspectiva, fica claro que o ego se
organiza primordialmente a partir dessa ameaça de aniquilação, a qual
não se cumprirá devido à condição da mãe, a qual sustenta o ambiente
para o seu bebê. Aliás, nesse momento ela é o ambiente. Dessa forma, o
conceito de Preocupação Materna Primária vai se entrelaçando delicadamente com o de Mãe Suficientemente Boa.
A Mãe Suficientemente Boa é aquela que comporta em si a experiência profunda de ter sido cuidada e assim, amada. Não só amada por
um ambiente cuidador, mas ter sentido por si mesma na pele e na alma
que foi amada. Essa condição a torna capaz de liberar espaço narcísico
para cuidar de seu bebê, sem preencher esse espaço com suas próprias
demandas, suas necessidades ou seus desejos. A mãe winnicottiana suficientemente boa, sendo da ordem do espontâneo, não evitará o erro inevitável porque entende – de maneira inconsciente, provavelmente – que
sua onipotência é infantil, logo, impossível, e o que era então erro, dentro da relação mãe-bebê, criará o espaço para ilusão e espaço transicional desse bebê. Ela acerta errando, por assim dizer (Winnicott, 2000).
Esse seria o cenário ideal em termos de saúde. Contudo, a escuta clí38
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nica permite afirmar que os adultos cuidadores se atrapalham nos seus
cuidados, e assim, transmitem essas falhas sem poder refletir sobre elas.
Isso tudo se deve ao fato de que não se nasce sabendo amar e cuidar, é
preciso viver isso – ou seja, o amor mito pode ser um mito perigoso em
termos de saúde mental.
Considerando o perigoso mito do amor natural e as demandas contemporâneas de excessos, além da ilustração que em seguida será apresentada, a qual tudo tem a ver com o “ultra-excesso”, Figueiredo (2009; 2012)
faz menção à conceitos que em tudo conversam com as ideias acima citadas de Winnicott (1990): Presença Implicada e Presença Reservada.
Para Figueiredo (2009; 2012) a Presença Implicada, feita por psicoterapeutas e analistas inclusive, deve ser uma presença comprometida e
atuante, entretanto, a lógica que fica implícita na descrição do conceito é a
de que “fazer algo” está estritamente relacionada com a condição de “não
fazer” quando necessário, ou seja, a Presença Reservada. O ponto a ser
ressaltado é, justamente quando o cuidado é algo que sufoca, que toma o
bebê como algo que é sua propriedade, não podendo atribuir a esse sujeito em formação uma sensação espontânea de que sua experiência “faz
sentido”. Isto é, o bebê não é reconhecido como um outro devido, segundo
as palavras do autor, ao “cuidado que não dá sucesso” (2009, p.129).
Gradativamente, essa experiência claustrofóbica produz uma condição de dependência da atenção do cuidador, como num estado de alienação das suas próprias condições – latentes talvez. Esse estado pode ser
entendido como algo de traumatismo crônico.
Então, como mensurar o cuidado?
O que seria muita implicação ou muita reserva?
Da invasão ao silêncio indiferente?
Visto que a noção de Mãe suficientemente Boa requer que essa mãe/
cuidador possa exercer suas funções tenha ela mesma registros de cuidado, uma vez nessa posição, ela terá condições de não invadir seu bebê
com suas necessidades e angústias. Assim, ocorrerá uma ação gradativa
de desapegar-se, uma vez que essa Presença Reservada se trata da pos39

Bibiana G. Malgarim

sibilidade da criança brincar sossegada enquanto a mãe simplesmente
está ali, ao lado e silenciosa, sem invasão, sem abandono.
Logo, os dois, mãe e criança, podem desenvolver suas atividades de
maneira paralela e sem distância afetiva. A essa condição, Figueiredo
(2009/2012) aponta em seu texto algo especialmente bonito: a possibilidade do cuidador se deixar cuidar por quem ele cuida. Ou seja, a mãe
também sente que é cuidada pelo seu bebê e isso produz um espaço
vital, não obstruído e consequentemente, criativo nessa relação. Dessa
maneira, o cuidado poderá ser transmitido e o amor é registrado nessa
construção trabalhosa e geracional.
Ilustração: Arkangel, da série Black mirror
Até o momento foi apresentado uma série de teceduras teóricas, as
quais deverão tomar nova proporção com ilustração que se segue. Há
uma série no Netflix chamada Black Mirror (2011), conhecida de um
grande público. Resumidamente, a série “brinca” com a questão da tela
preta, fazendo menção aos celulares e outras tecnologias semelhantes:
a tela em que nos vemos ou não, ou seja, a tecnologia em nossas vidas
e seu poder potencialmente apocalíptico. É uma série que demonstra
como o virtual e o real podem se confundir, o que poderá ser um futuro
próximo ou já é um presente vivido. Sendo assim, inevitavelmente levanta a questão: Como todo esse impacto tecnológico afeta as relações?
Na quarta temporada de Black Mirror temos o episódio Arkangel.
Através do episódio será possível demonstrar alguns pontos apontados teoricamente e que são passíveis de serem observados na prática
clínica hoje. Em síntese: trata-se de uma mulher, mãe solo, a qual mora
com seu pai – um senhor artista. A primeira cena que é retratada é a do
parto, a qual anuncia a angústia que marcará essa relação que nasce: o
bebê demora alguns segundos para chorar e a mãe se toma de angustia
imediatamente. Ao passar de alguns anos, a partir de uma situação na
qual, o bebê já menina, com cerca de 4 anos aparentemente, perde-se
no parquinho mesmo na presença da mãe. Em seguida ela é achada por
40
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um vizinho após uma mobilização grande a sua procura. A partir dessa
experiência a mãe decide aderir em um programa experimental que se
chama Arkangel, no qual, resumidamente, implanta-se um microchip
na cabeça da criança e através de uma espécie de tablet com o aplicativo
da Arkangel os cuidadores passam a ter acesso a tudo relativo ao filho:
localização em tempo real, níveis hormonais, acesso à visão, filtros que
distorcem o que a criança enxerga, etc.
Para uma maior clareza, cita-se algumas cenas as quais poderão ser apreciadas no episódio: (1) o nascimento da menina; (2) cena do parquinho na
qual a criança se perde; (3) momento da chegada na empresa Arkangel até
a implantação e calibragem do software na criança; (4) momento em que a
menina vai até a cozinha para pegar um biscoito e a mãe vigiando-a através
do aplicativo, enxergando por seus olhos, antecipa sua ação; (5) momentos em que o filtro de visão é aplicado, como, por exemplo, em relação ao
cachorro do vizinho e a sangue; (6) momento do corte proposital no dedo
com lápis; (7) consulta ao profissional de saúde mental, no qual se discute a
possibilidade de autismo; (8) entrada na adolescência e a primeira relação
sexual da adolescente. Todas essas cenas podem elucidar os conceitos acima
citados, bem como a discussão que se segue. O desfecho do episódio não
poderia ser outro: não há garantias, ainda mais quando o que é da ordem do
espontâneo não é valorizado na relação.
Diante dessa nova possibilidade tecnológica os cuidados da mãe passam a outro nível – e no século XXI há algumas amostras disso através
das câmeras e smarthphones com rastreadores, etc.. Não há mais o que
esconder, não há como escolher: a individualidade tecida na intimidade
está sob vigilância. Com isso, observa-se que a experiência de vida da menina passa a ser neutra, uma vez que tudo remete a uma ameaça iminente
e insuportável para essa cuidadora. No afã de manter a filha a salvo – sem
picos de cortisol, por exemplo – a experiência de viver não tem tonalidades, nem é modulada de acordo com os eventos. O que leva a própria mãe
a levantar a hipótese de autismo em dado momento do episódio.
Na sociedade retratada a pergunta que paira: “Quem não gostaria
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de garantir que o filho está a salvo permanentemente?” ganha apelo comercial e passa a ser vendido como uma benesse. É isso que Arkangel
promete, e que, obviamente, falha.
É justamente essa intensidade invasiva, essa onipresença que faz com
que a criança passe pela infância indiferente e apática, inclusive em relação ao seu próprio corpo. Não experencia a vida, não a sente, logo,
nada é real ou sentido como seu, como si mesma. A menina se corta
deliberadamente com um lápis para ver o seu sangue, experimentar algo
não tem acesso e ela desconfia que exista: seu corpo. Nesse ponto, a mãe
procura ajuda profissional com receio que a filha seja autista, o que é
descartado pelo profissional, que a aconselha parar com a utilização do
aplicativo. A mãe tenta e consegue ao menos por um tempo, até a adolescência da filha, a qual desperta na mãe, novamente, novos receios devido às novas vivências as quais a filha poderá e precisará passar. Tudo
isso, aparentemente por amor, numa tentativa de garantir que a filha
nunca fique se sentindo desassistida, descuidada ou em perigo. Garantias que não existem e que se tratam de uma propaganda altamente enganosa. Entretanto, elas capturam pais e cuidadores justamente na sua
falha narcísica, na falha ou no limite onipotente de todos os humanos, e
assim, prometem que esse limite será suprimido e que não haverá mais
o que temer: o amor está avalizado.
Dessa forma, o excesso de cuidado se transforma numa falha ambiental perigosa. O inconveniente avesso se apresenta: o descuidado
marcado pela intrusão e aniquilação está registrado profundamente.
O mito do amor tecnológico: considerações finais
O que o episódio Arkangel tem a ver com Winnicott ou Figueiredo?
Aparentemente, bastante. Um amor desmedido, o qual não possibilita a
construção da intimidade; um amor no qual tudo é e precisa ser revelado, não havendo espaço para a ilusão e para a privacidade. Um amor no
qual o gesto espontâneo não é possível, pois tudo está previsto, controlado e monitorado. É um amor do qual não tem escape. Logo, e por ironia,
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não é mais amor, é uma cela, ou em palavras winicottianas, é intrusão.
Esse “amor desmedido” acaba com várias possibilidades do sujeito, justamente por se caracterizar como algo do traumático, uma vez que é cronicamente invasivo: não há lugar para a ilusão – outro conceito fundamental
da teoria winnicottiana. O que é a ilusão e por que razão ela é tão importante? A ilusão está relacionada com a condição fundamental de a criança
sentir a onipotência como algo seu e interno – a sua perda é traumática.
Essa onipotência garantirá no curso do desenvolvimento um sentimento de
reconhecimento da realidade tanto interna quanto externa. Gradativamente a ilusão abrirá caminho para o espaço transicional, no qual a criatividade
será expandida. A criatividade apontada pela teoria winnicottiana tem a ver
com a condição de recriar o cotidiano, sentindo-se espontâneo e único, e
ainda, tornando a experiência mais banal em algo singular e seu. É aparentemente muito simples, porém, em verdade, é complexo e depende em alto
grau do que como o ambiente acolherá esses gestos – no episódio citado,
relembrando, a espontaneidade é perigosa, logo devia ser evitada.
Por qual razão uma mulher/mãe poderia ser assim? Não entrando
no mérito de um julgamento pueril e raso, mas sim buscando entender
como essas dinâmicas se organizam e se transmitem – assim como o
mito do amor materno – é interessante referir o famoso texto de Winnicott (1947/2000), “O ódio na Contratransferência”. Nesse trabalho, o autor fala da impossibilidade de metabolizar o ódio do bebê e nesse caso,
o ódio pela perda de um controle ideal que o filho lança sobre os pais
inevitavelmente. Ainda, como uma segunda hipótese, a qual inclusive
não anula a anterior, é relevante compreender como ocorreu o registro
de cuidado/descuidado ficou registrado nessa mulher/mãe.
Qualquer das hipóteses deveria ser aprofundada, mas aqui o plus
ocorre justamente devido a essa figura que acaba sendo ícone dos nossos dias: a tela preta nos orientando diariamente para onde olhar, para
tudo ver, tudo registrar, estar sempre presente e tudo isso como um sinal
de cuidado e presença. Sinais dos tempos? Possivelmente. A questão é:
Como isso transforma os sujeitos? Como isso transforma a noção de
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amor, cuja origem está no cuidar sem excesso, um cuidado com espaço
e com a possibilidade de viver espontaneamente?
Se o amor era algo da ordem da natureza tal qual diz o título desse
trabalho (instintivo, óbvio, dado), agora se passa a um amor que ganha complexas camadas, novas complexidades e conexões. Invadindo
o espaço de ser da criança com um “olho” vigiante de maneira integral, transforma-se a condição de ilusão, criatividade e de sentir-se vivo
numa possibilidade muito mais remota, e, paradoxalmente, o teórico
amor incondicional, apresenta-se cheio de condições: Ou você fica sob
meus olhos, ou você não poderá ser.
Crescer deve ser o destino. Sair cheio, abastecido de possibilidades
e condições de criar a si e seu entorno. Em síntese e finalmente, há as
palavras do cantor e compositor, Erasmo Carlos (1976):
Ei, mãe, não sou mais menino
Não é justo que também queira parir meu destino
Você já fez a sua parte me pondo no mundo
Que agora é meu dono, mãe
e nos seus planos não estão você
Proteção desprotege
e carinho demais faz arrepender
Ei, mãe
Já sei de antemão
que você fez tudo por mim e jamais quer que eu sofra
Pois sou seu único filho
Mas contudo não posso fazer nada...
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5. A PERSONALIDADE ESQUIZOIDE E O FALSO SELF:
REVISITANDO O CASO ASHTON1
The schizoid personality and the false self:
revisiting the Ashton case
Alexandre Patricio de Almeida2
Filipe Pereira Vieira3
RESUMO
Neste artigo, tecemos algumas considerações acerca da personalidade esquizoide, tomando como referência o arcabouço psicanalítico winnicottiano. Para tanto, nos valemos do caso Ashton, apresentado por
Winnicott, no seu livro “Consultas Terapêuticas em Psiquiatria Infantil”
e do conceito de falso self, empregado pelo autor britânico. Iniciamos
o texto com uma breve descrição do material clínico. Em seguida, discutimos alguns aspectos centrais da esquizoidia. Por fim, delineamos
breves comentários a respeito da clínica e do manejo com pacientes que
se enquadram nesta estrutura psíquica.
Palavras-chave: Winnicott, esquizoidia, falso-self, manejo.
ABSTRACT
In this article, we will make some considerations about the schizoid personality, taking as a reference the Winnicottian psychoanalytic framework.
To do so, we use the Ashton case, presented by Winnicott in his book “The1 Trabalho financiado pelo CNPq.
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rapeutic Consultations in Child Psychiatry” and the concept of false self,
employed by the British author. We begin the text with a brief description
of the clinical material. Next, we discuss some central aspects of schizoidia.
Finally, we make some brief comments about the clinical practice and the
management of patients who fit into this psychic structure.
Keywords: Winnicott, schizoidia, false-self, management.
Introdução: apresentação do caso Ashton
O referido caso, trata-se de um paciente atendido por Winnicott em
uma de suas consultas terapêuticas. Ashton, na época do atendimento,
possuía 12 anos de idade e, segundo o autor, o menino estava ficando
cada vez mais bloqueado e debilitado emocionalmente, desenvolvendo,
por conseguinte, uma personalidade esquizoide.
A criança é descrita por Winnicott como bastante inteligente e comunicativa. Ashton dispunha de um bom relacionamento intrafamiliar,
no entanto, apresentava resistência em frequentar o ambiente escolar e,
por esse motivo, os pais recorreram à ajuda profissional, tendo em vista
os sintomas que acompanhavam tais dificuldades escolares. Dentre tais
sintomas, destacavam-se estados febris acentuados e recorrentes.
Ashton foi encaminhado por seu clínico geral a Winnicott. O médico
do menino relatou ao autor britânico as seguintes palavras:
[...] Excepcionalmente inteligente, mas infelizmente
com muitos dos obstáculos inerentes a pessoas que se
aproximam da genialidade. É muito irritável, nervoso e
preocupado com sua saúde. Invariavelmente fica doente
e tem febre antes de ir para a escola. Recentemente ele
desenvolveu espasmos habituais e tem sido muito difícil
de lidar em casa. Além do mais, tem tido grande dificuldade para dormir e muitos problemas com pesadelos... a
opinião dos pais ao lidar com a situação é oposta... (Winnicott, 1971/1984, p. 160)
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De acordo com as informações fornecidas pelo médico, descritas no
motivo do encaminhamento, tornou-se possível observar que o garoto foi
percebido pelo seu clínico geral como um gênio, detalhe este que aparece
entrelaçado a pontos importantíssimos na consulta com Winnicott.
À guisa de melhor compreensão do ambiente maturacional de Ashton, vale ressaltarmos que o menino residia com os pais e tinha uma
irmã casada e mãe de dois filhos, o que lhe tornava tio.
Entrevista
A entrevista entre Winnicott e Ashton durou uma hora e meia. Foram transcritas poucas informações do caso a fim de preservar a identidade da criança e da família.
Winnicott, de fato, observou que Ashton possuía uma elevada inteligência e, essa habilidade cognitiva da criança emergia em sua comunicação expressiva através do jogo dos rabiscos (squiggle game) e dos
significados que o garoto atribuía a eles.
O jogo dos rabiscos, frequentemente utilizado por Winnicott em suas
consultas terapêuticas com crianças não é considerado uma técnica, justamente por não seguir um padrão engessado de condução das consultas,
mas, sim, um modo de acessar a criatividade dos pacientes, que pode e
deve se modificar de acordo com a individualidade de cada sujeito.
Dessa forma, Winnicott usava o jogo dos rabiscos mais como uma variação do brincar com as crianças, do qual permitia, por meio do estabelecimento do holding4, um ambiente suficientemente bom para que os pacientes se expressassem de maneira criativa. Segundo o psicanalista inglês,
“É no brincar, e apenas no brincar, que a criança ou o adulto conseguem ser
criativos e utilizar toda a sua personalidade, é somente sendo criativo que o
indivíduo pode descobrir o self ”. (Winnicott, 1971/2019, pp. 92-93)
Rabiscos: o tema principal e a análise
Nesta parte de nosso trabalho, iremos descrever, em forma de tópi4 Metáfora usada por Winnicott para referir-se aos cuidados iniciais prestados pelo
ambiente no estágio de dependência absoluta das crianças.
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cos, a dinâmica do jogo do rabisco utilizada por Winnicott com Ashton.
Acreditamos que esse modo de estruturar a narrativa possa ser mais
coerente e fluida ao leitor.
1) Winnicott inicia os rabiscos e Ashton transforma o primeiro desenho em um peixe;
2) Winnicott transforma o desenho de Ashton em uma cobra com
um encantador de serpentes;
3) Ashton modifica, então, o desenho de Winnicott em um peixe engolindo uma tartaruga ou uma grande água-viva;
4) O desenho da criança é transformado – no que Winnicott compara – em um cachorro;
5) Ashton o converte em um coelho sentado;
6) Winnicott faz deste um rosto;
7) Ashton o transforma em um tronco caído;
8) Winnicott faz do desenho do garoto um símbolo de libra;
9) A criança altera o rabisco em um abridor de garrafas;
10) “Transformei o dele numa espécie de figura ou boneca e a partir disso discutimos objetos que as pessoas levam para a cama para fazer-lhes companhia. Ele me falou que teve dois ursinhos” (Winnicott,
1971/1984, p. 164).
11) Ashton modifica este desenho em uma cabeça de peixe;
12) “Um detalhe de um ‘sonho estranho, muito difícil de descrever
ou desenhar’. É um fantasma e se movimenta. ‘Ele me amarrou com pedaços de barbante, ele olhou para mim com uma cara horrível’” (Winnicott, 1971/1984, p. 166).
Nesse momento do jogo, Ashton relata a Winnicott a lembrança de
um sonho. No sonho narrado, o menino informa que ouve sons desagradáveis, que, em outra fase do jogo, tais lembranças sonoras serão
percebidas por Winnicott como alucinações auditivas. Citamos o autor:
[...] “Não se pode desenhá-los: era como se a casa estivesse desabando”. “Uma vez tive uma experiência horrível.
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Estava na cama e como não conseguia dormir, fiquei ouvindo música; quer dizer, executando uma sinfonia de Beethoven em minha mente. Devo ter adormecido, pois quando
há uma pausa na música o próximo movimento vem como
um estrondo, em lugar da música que se esperava”. Isso lhe
parecia um estado de coisas muito assustados e estava muito
claro para mim nesta ocasião que a música significava muito para ele, por causa do modo com que esta se forma de
sons caóticos e desorganizados. Para ele, a música despertava alucinações. (Winnicott, 1971/1984, p. 166, itálicos meus
para dar ênfase ao relato de Ashton).
Em outra exposição de sonho, o garoto narra a seguinte informação:
“Havia um outro homem no carro, na frente ou atrás, e um homem atacava
o outro. Corri para ajudar. A coisa assustadora foi que percebi que os dois
homens era eu mesmo” (Winnicott, 1971/1984, p. 169, itálicos do autor).
De acordo com Winnicott, o sonho pode representar a angústia de
Ashton frente a castração – momento em que a criança disputa o amor
da mãe com o pai – porém, por entender que é um rival a altura do pai,
junta-se a ele narrando que os dois homens se trata dele próprio (Ashton). Esta seria uma estratégia psíquica de negar o conflito com o pai.
Sobre esse sonho, descrito com tanta clareza por Ashton, Winnicott nos
lança a seguinte interpretação:
[...] Você consegue sair escrupulosamente da briga entre você e seu pai, quando ambos amam sua mãe. Você é o
pai e ele é você. Cada um perdendo a identidade separada,
mas vocês não têm que se matar um ao outro. (Winnicott,
1971/1984, p. 170)
Sobre a angústia de castração vivida por Ashton, é possível observar
que há uma acentuada relação com o princípio da realidade, do qual a
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criança apresentou uma estagnação na fase do amadurecimento em virtude, provavelmente, da castração, o que ocasionou a formação de um
falso self e de uma personalidade esquizoide que pode estar relacionada
com o sentimento de culpa. Para delinear a nossa construção, citamos,
novamente, o autor:
O princípio da realidade é muito ruim, mas, com o passar do tempo, a criança é chamada a dizer “gu-gu”, grandes
desenvolvimentos já ocorreram e ela adquiriu mecanismos mentais geneticamente determinados para lidar com
essa lesão. [...] Caso as condições ambientais tenham sido
suficientemente boas, a criança (que se tornou você e eu)
encontrou maneiras de absorver a lesão. A submissão, por
um lado, simplifica a relação com o outro, que, é claro, tem
necessidades próprias para atender, a própria onipotência
para cuidar. (Winnicott, 1966/2021, p. 44)
O isolamento e o recolhimento que Ashton apresentava como um dos
sintomas para se esquivar de ir à escola, bem como os estados febris que o
induziam a se recolher em um mundo subjetivo, podem ser compreendidos, dentro da linhagem winnicottiana, como a perda de si próprio (do self).
Sobre a esquizoidia, Naffah Neto (2007), relata um caso no qual o paciente
se recolhia sempre que seu falso self colapsava, sintoma, este, que coincide
com o caso apresentado pela descrição de Winnicott. Citamos Naffah Neto:
Esse paciente evitava, como todo paciente esquizoide,
contatos muito longos com as diferentes exigências adaptativas ambientais, pois sabia, de alguma forma, que seu falso
self intelectual era bastante precário; vivia recolhido num
mundo fechado, quase autista. Dizia que o sol fazia mal à
sua vista; por isso, quase só saía de casa à noite. E, durante
os períodos de colapso maior do falso self, esse indivíduo
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fechava-se na sua bolha, num funcionamento ilusório e onipotente: permanecia durante dias sentado em frente da televisão ligada, chupando o dedo, ou seja, alucinando o objeto
subjetivo; acabava o dia, começava a noite e o ciclo temporal
se repetia sem qualquer mudança de sua parte. Levantava-se somente para as necessidades básicas e retomava a posição inicial (Naffah Neto, 2007, p. 82).
De acordo com o referido caso, partindo do pressuposto que Ashton
chegou a vivenciar o complexo de Édipo, poderíamos pensar que a experiência de castração simbólica fora vivenciada pelo garoto de forma
dolorosa e intrusiva, o que lhe resultou em um forte sentimento de culpa, o qual ele não conseguiu lidar; o que coincide com a necessidade de
recolhimento e isolamento. Citamos Winnicott novamente:
[...] O segundo tipo de experiência, com falhas da adaptação suficientemente boa do ambiente, produz as distorções psicóticas do conjunto ambiente-indivíduo. Os relacionamentos provocam uma perda da sensação de ser, que
vem a ser readquirida somente pelo retorno ao isolamento.
O estar isolado, porém, torna-se cada vez menos puro á medida que a criança afasta-se do início, pois envolve cada vez
mais uma organização defensiva para repudiar a intrusão
ambiental. (Winnicott, 1952/2000, p. 310, itálicos nossos)
No caso de Ashton, o isolamento ocorria por meio da alucinação auditiva que camuflava o barulho do trem que, por sua vez, representava o
som da relação sexual entre os pais. À guisa de melhor compreensão, citamos essa passagem específica descrita detalhadamente por Winnicott:
Juntos, Ashton e eu ligamos esse barulho com o som que ele
conhecia, dos pais tendo relações sexuais. Isso me conduziu à
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exploração adicional do antagonismo entre filho e pai. Em seu
curioso modo formal5 explicou: “O filho tem ciúmes do relacionamento adulto do pai com a mulher ou é o ciúme paterno
da possessão infantil da criança pela mãe e sua intimidade com
ela?” E acrescentou: “Acho que no meu caso a ênfase está na segunda dessas duas alternativas”. Então reconstruiu a posição da
criança na cama entre os pais: “Até um certo estágio, a criança
teria a posse de sua mãe; depois, após um período de tempo, o
pai reassume seu relacionamento adulto com ela e a criança é
eliminada, como foi o animal, no sonho do trem e da passagem
de nível”. (Winnicott, 1971/1984, p. 170, itálicos meus para destacar a fala de Ashton)
O delírio auditivo da criança, portanto, poderia ser entendido como
uma busca pela cura de si mesmo, um resgate do que foi perdido, um estado anterior ao da intrusão ambiental. É por meio das organizações defensivas que o sujeito se distancia do potencial criativo, ficando impermeável
por um falso self cindido patológico, a fim de proteger o verdadeiro self. O
falso self nem sempre é considerado uma defesa, exceto quando se torna
cindido da realidade, como no caso de Ashton, visto que a experiência
real era filtrada pelo o falso self e chegava ao self verdadeiro como uma
alucinação auditiva de sons agradáveis. A experiência verdadeira, naquele
momento, seria a lembrança do som da relação sexual entre os pais. Dessa
forma, Ashton não se recordava e o falso self produzia uma falsa experiência. Para explicar melhor o que estamos propondo, citamos Naffah Neto:
A formação do falso self cindido, como defesa esquizofrênica, segundo a descrição de Winnicott, ocorre sempre que
o bebê tem de interromper a sua continuidade-de-ser, para
reagir a uma mãe insuficientemente boa, ou seja, incapaz de
5 Esse “curioso modo formal” pode, supostamente, nos indicar uma dissociação de um
intelecto hiperatrofiado – típico da esquizoidia –, que Winnicott denominava, no seu
idioma original, de split off intelect.
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garantir que as suas necessidades básicas sejam atendidas nas
formas e tempos conformes à sua singularidade [...] Mas o falso self cindido também se faz necessário quando esse mundo
subjetivo é criado e, enquanto tal necessita ser protegido desse
ambiente, devido ao caráter caótico, inesperado, e ameaçador
do mesmo. [...] o bebê tenderá a formar um falso self, como
uma barreira frente ao meio ambiente ou frente aos seus impulsos vitais ameaçadores, barreira esta destinada a proteger
o self verdadeiro daquilo que Winnicott denominou angústias
impensáveis. (Naffah Neto, 2007, pp. 78-79, itálicos nossos)
O autor continua:
Um ambiente em excesso é um ambiente basicamente intrusivo, que se impõe à subjetividade do bebê, fazendo-o descobrir
a alteridade num período em que não tem condições próprias
para lidar com ela; esse é o tipo de ambiente que impede a criação do objeto subjetivo por meio de uma presença impositiva.
Nesse caso, o falso self forma-se entre o self verdadeiro e as intrusões ambientais. O ambiente em falta é aquele que deixa o
bebê à mercê dos seus impulsos vitais (como uma fome, uma
dor intensa etc.), que nessa fase ainda não são experimentados
como próprios e que – quando atingem um nível de intensidade
excessiva, por um tempo também excessivo – são vividos como
uma ameaça eminente de colapso. Nesse caso, a criação do objeto subjetivo é impedida pela falta de presença do adulto e o falso
self forma-se entre o self verdadeiro e os impulsos vitais do bebê,
ameaçadores. (Naffah Neto, 2007 p. 79, itálicos nossos)
Ou seja, ao não suportar as agonias impensáveis, bem como nos propõe Winnicott, o indivíduo cria uma espécie de barreira defensiva a fim
de proteger seu verdadeiro self dos danos provocados pelo ambiente.
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No caso apresentado, é possível concluir que Winnicott acessou o self
verdadeiro de Ashton oferecendo a possibilidade de o garoto viver de
forma criativa. Foi através do colapso – manifestações corporais como
as febres, o desânimo em ir para a escola, a desestabilização emocional
– que a criança pôde encontrar um caminho para as consultas terapêuticas que possibilitaram a melhora de seu quadro.
Quatro meses depois, Ashton retornou para uma consulta com Winnicott. O psicanalista britânico e Ashton fizeram o jogo do rabisco, mas
não houve nada significativo que pudesse ser retirado desta experiência
como material analítico. Podemos considerar, então, que a entrevista
psicoterapêutica realizada por Winnicott conduziu a um afastamento
dos principais sintomas que o garoto havia trazido como queixa, o que
lhe facilitou retornar às aulas escolares de maneira saudável. Grosso
modo, depois das consultas terapêuticas realizadas por Winnicott, Ashton, que possuía uma série de bloqueios emocionais, ao desvelar o seu
verdadeiro self, teve suas crises somáticas interrompidas e passou a ser
mais criativo, habitando, muito provavelmente, um espaço potencial.
Seis anos mais tarde, Ashton procurou Winnicott novamente. O autor relata que o rapaz – agora com 18 anos – era um assíduo estudante
de música e que provavelmente já não se recordava mais das primeiras
consultas terapêuticas. Voltou à terapia devido a um conflito interno; o
mesmo que lhe assolava na época em que estava na escola primária: se
deveria ser músico ou compositor. Tudo que Winnicott fez na ocasião
deste conflito foi lembrá-lo das suas origens psíquicas. Do ponto de vista
do analista, esse mesmo conflito estava presente em seu pesadelo, no qual
Ashton era tanto o motorista de um carro como o seu passageiro, e na
incerteza de saber quem era mais maduro, se ele ou o pai. Por fim, o autor
britânico afirma: “Fiquei satisfeito ao deixar que usasse a própria vida na
solução desse problema final”. Aqui, somos remetidos à famosa expressão
de Clarice Lispector (2002): “Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso – nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro”
(p. 165). Não há, neste caso, qualquer tentativa de normatização, mas sim
55

Alexandre Patrício de Almeida • Filipe Pereira Vieira

um respeito pela singularidade – fator ímpar e indispensável a qualquer
psicanálise bem-feita. Vale a pena mencionar, nesse âmbito, a compreensão de Winnicott acerca do significado de saúde:
[...] A vida de um indivíduo saudável é caracterizada tanto
por medos, sentimentos conflituosos, dúvidas e frustrações
como por características positivas. O principal é que o homem ou a mulher sintam que estão vivendo a própria vida,
assumindo responsabilidade pela ação ou pela inatividade, e
sejam capazes de assumir o crédito pelo sucesso e a culpa pelas falhas. Em outras palavras, pode-se dizer que o indivíduo
passou da dependência para a independência, ou para a autonomia. (Winnicott, 1967/2021, p. 29, itálicos do autor)
A sintomatologia de Ashton desapareceu com a consulta terapêutica de
Winnicott, no entanto, sua personalidade esquizoide permaneceu – talvez como sendo um dos pilares que sustentavam o seu edifício –, porém,
não se configurava mais com uma tendência para a degeneração psíquica
e, muito menos, como uma causa central de seus estados de sofrimento.
Winnicott enfatiza essa tendência esquizoide ao final do relato do caso,
após Ashton se tornar adulto, o amadurecimento seguiu uma tendência
contínua. Na fase adulta, é possível observar a perduração da esquizoidia,
quando Ashton apresenta um conflito de desejo entre os mecanismos que
foram vias de seu delírio auditivo no passado, o que nos faz refletir sobre
qual era o significado da música para o garoto, e de que forma isso se apresentava a ele. Temos, diante de nós, a delicadeza de um analista que sabe
esperar e, por essa via, desvelar o que possuímos de mais verdadeiro, nem
que para isso tenhamos que nos manter escondidos em nossas próprias
conchas – por vezes, acústicas como o caso de Ashton.
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6. ENTRE FALTAS E EXCESSOS: A EXPERIÊNCIA COMO
SENSO DE EXISTÊNCIA NA MATERNIDADE1
Between lacks and overflows: the experience as
sense of existence in maternity
Roberta da Silva Machado2
Márcia Machado Colpo3
Camila Baldicera Biazus4
RESUMO
A capacidade de estar só é um conceito desenvolvido por Winnicott
e, compreende, um dos sinais mais importantes do amadurecimento do
desenvolvimento emocional. Este artigo tem como objetivo fazer uma
reflexão acerca da maternidade contemporânea, trazendo o encontro
entre a mãe e o bebê como forma de humanização, amadurecimento e
senso de existência para compor a discussão sobre a função materna e
a importância da capacidade de estar só no âmbito dessa vivência. Para
isso, essa escrita se fará na articulação entre os campos da psicanálise e
da arte buscando compor um espaço possível para se pensar a vivência
da capacidade de estar só no encontro entre a mãe e o bebê, resgatando
a singularidade e o humano que compõem essa experiência.
Palavras-chave: capacidade de estar só; solidão; maternidade; experiência; arte.
ABSTRACT
1 Trabalho inédito para o “XV Encontro Brasileiro Sobre o Pensamento de D.W. Winnicott: Solidão - Entre o Sentimento e a Capacidade de Estar Só”
2 Acadêmica do curso de Psicologia (URI-Campus Santiago).
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The ability to be alone is a concept developed by Winnicott and covers
one of the most important signals of maturing emotional development.
This article aims to reflect on contemporary motherhood, bringing the
meeting between the mother and the baby as a form of humanization,
maturation and a sense of existence to compose the discussion about the
maternal function and the importance of the ability to be alone in the
scope of this experience. For this, this writing will be done in the articulation between the fields of psychoanalysis and art, aiming to create a
space where it is possible to think about the experience of the ability to
be alone in the union between mother and baby, rescuing the singularity
and the human that composes this experience.
Keywords: ability to be alone; loneliness; maternity; experience; art.
A maternidade entre a capacidade de estar só e o sentimento de solidão
A capacidade de estar só é um conceito desenvolvido por Winnicott
(1958) em seu artigo “A capacidade para estar só”, que segundo ele é um
dos sinais mais importantes do amadurecimento do desenvolvimento
emocional. Esse fenômeno, altamente sofisticado, corresponde à capacidade do indivíduo de experimentar, a partir de sua confiança no ambiente em que está inserido e nas relações introjetadas, estar plenamente
só, mesmo que na presença de alguém, sem desconectar-se do real.
Para desenvolver essa capacidade é importante que haja alguém disponível, alguém presente, embora sem fazer exigências; é necessário que haja o
que Winnicott chamou de relacionamento com o ego. O sujeito que exerce
a função materna sustenta, com seu ego consolidado, a fragilidade egoica
do bebê proporcionando o desenvolvimento da capacidade de estar só e,
consequentemente, da maturidade emocional. Segundo Winnicott (1958,
p. 37): “A base da capacidade de ficar só é a experiência de estar só na presença de alguém. Neste sentido uma criança com uma organização fraca do
ego pode ficar só por causa de um apoio de um ego consistente”.
Sobre o sentimento de solidão, pode-se dizer que, diferente da capacidade de estar só, ele não é caracterizado como um fenômeno sofisticado
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ou que necessita de amparo para ser desenvolvido. Segundo Sá (2019, s/p):
A solidão faz parte da existência humana. Somos confrontados com ela desde que o Eu descobre o Outro, até ao
momento do fim. Silenciosa, damos mais por ela em momentos em que nos sentimos mais frágeis, na infância, no
envelhecimento, na doença ou no abandono. À noite. No
escuro. Mas também há momentos em que a procuramos
para uma pausa reconfortante, criativa.
A vida psíquica e o estar no mundo se constituem a partir do deslocamento entre estar só e estar com os outros, como resistência à solidão,
criamos laços e linguagem. Na sociedade contemporânea a tecnologia e os
meios de comunicação constituem as relações e facilitam a interação, porém, os laços tornam-se frágeis, em decorrência do individualismo presente
no social, como consequência a solidão é mais pesada (Sá, 2019, s/p).
Baseando-se na exposição dos conceitos citados anteriormente, propõem-se fazer uma reflexão acerca da maternidade contemporânea, trazendo o encontro entre a mãe e o bebê como forma de humanização,
amadurecimento e senso de existência para compor a discussão sobre a
função materna. De acordo com Boraks (2008, p. 113):
Nessa concepção, na qual um ser se dá a partir da presença humana do outro, estar vivo é poder ser nutrido física e
emocionalmente, é poder ser sustentado e poder conviver. O
amadurecimento será facilitado dependendo essencialmente
do tipo de troca, de proximidade e de uso do corpo da mãe.
A partir disso, pode-se dizer que para que esse encontro aconteça é
necessário que a mulher/mãe tenha a possibilidade de exercer sua capacidade de estar só, conectando-se com a sua criatividade e espontaneidade. No entanto, o que observa-se na contemporaneidade, é um exces60
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so de informação acerca de como desempenhar essa maternidade, o que
acaba por saturar o campo da experiência, do encontro entre a mãe e o
bebê. O território escolhido nesse artigo para discorrer acerca do excesso de informações/exigências/expectativas que comprimem a experiência da maternidade hoje, será a amamentação. Para isso, essa escrita se
fará na articulação entre os campos da psicanálise e da arte buscando
compor um espaço possível para se pensar a vivência da capacidade de
estar só no encontro entre a mãe e o bebê, resgatando a singularidade e
o humano que compõem essa experiência.
As marcas do excesso no maternar e a arte como espaço de (re)existência
A informação, nos dias de hoje, atravessa tudo e todos. Somos rodeados e consequentemente influenciados por tudo aquilo que nos é
transmitido. A busca por manter-se sempre informado, considerando o
momento pandêmico em que vivemos, é permeada por diversas questões, dentre elas o sentimento de solidão. É ele que, com frequência, movimenta os sujeitos a se constituírem como informantes e informados.
No que tange a maternidade, os palpites somaram-se aos artigos, livros,
manuais, mídias sociais e todas as informações disponíveis sobre como
maternar. De acordo com Bondía (2002, p. 21-22):
A informação não é experiência. E mais, a informação
não deixa lugar para a experiência, ela é quase o contrário
da experiência, quase uma antiexperiência. Por isso a ênfase
contemporânea na informação, em estar informados, e toda
a retórica destinada a constituirnos como sujeitos informantes e informados; a informação não faz outra coisa que
cancelar nossas possibilidades de experiência. O sujeito da
informação sabe muitas coisas, passa seu tempo buscando
informação, o que mais o preocupa é não ter bastante informação; cada vez sabe mais, cada vez está melhor informado, porém, com essa obsessão pela informação e pelo saber
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(mas saber não no sentido de “sabedoria”, mas no sentido de
“estar informado”), o que consegue é que nada lhe aconteça.
A experiência, ainda segundo Bondía (2002, p. 21), “... é o que nos
passa, o que nos acontece, o que nos toca... a experiência é cada vez mais
rara”. O excesso de informação satura a experiência, sufoca a singularidade e domina as relações. Experienciar a maternidade, abraçando sua
singularidade, tornou-se cada vez mais complexo em meio às informações que compõem o social. Há um renascer em ser mãe\É parir um
bebê.\E você. (Estevam, 2021, 16-18).
De acordo com os aspectos explorados anteriormente, mostrou-se
complexa a busca por expressões artísticas que contemplassem a experiência da maternidade e o sentimento de solidão. O excesso de informações impacta diretamente nas materialidades acerca da maternidade
contemporânea, reforçando estigmas presentes no social que impõem
uma maternagem “perfeita”. Com isso, expõe-se aqui fragmentos retirados de uma das redes sociais mais acessadas na atualidade, o Instagram,
com o intuito de demonstrar exemplos de informações que atravessam
o maternar, tendo como enfoque a amamentação:
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INSTAGRAM
ser mãe é parecer o paraíso
(Benevides, 2019, p. 39)
Em contraponto, é trazida na página ao lado uma tela pintada por
Clarice Gonçalves, artista brasileira do Distrito Federal, que tem o feminino sempre presente em suas narrativas. Segundo a artista, suas obras
preenchem a lacuna da mulher retratada por mulher e a sexualidade
feminina mostrada a partir de imagens feitas por uma mulher. 5
A obra, intitulada “Procedimento Mecânico” (2018) retrata as dores
do amamentar, possibilitando reflexões acerca da doação e exaustão (e
sucção) que permeiam esse período, já os fragmentos retirados do Instagram demonstram a impossibilidade de experienciar a singularidade
da maternidade sendo costurados a um poema que reflete a mídia social
5 Ateliê Clarice Gonçalves. BSB Plano das Artes. Disponível em: https://bsbplanodasartes.com.br/atelie-clarice-goncalves/, Acesso em 04 de agosto de 2021.
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na contemporaneidade. É importante ressaltar que o impacto das mídias sociais, bem como a busca por informações ganhou novas proporções em decorrência do contexto pandêmico atual.
A mulher/mãe é atravessada por tantas informações e é afetada pelas
expectativas criadas pela sociedade que parece não existir lugar para a
sua capacidade de estar só, ou seja, a sua singularidade e as relações já
introjetadas muitas vezes se tornam incompatíveis com o que é validado
pelo social acerca da maneira de maternar. O encontro, que possibilita o
senso de existência para mãe e bebê, pode assim não ocorrer, fazendo da
amamentação um procedimento mecânico. Há uma dor em ser mãe./É
ter alguém tirado de dentro de você./ Inclusive você. (Estevam, 2021, 7-9)
Diante da costura feita entre arte e a experiência da maternidade,
pode-se trazer uma reflexão para compor as discussões acerca da amamentação. De acordo com Feliciano e Souza (2011, p. 146):
Além da promessa de nutrir e saciar a fome, algumas culturas associam-no a apaziguamento e aconchego. Relacionar
a amamentação à ternura e à expressão de relação amorosa
entre mãe-bebê já inspirou diversas manifestações artísticas,
particularmente na sociedade ocidental. Nelas, as belas ima64
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gens que o seio pode suscitar em seu desempenho mais genuíno, tomado como nobre e virtuoso, não revelam a realidade
que boa parte das vezes ocupa a cena: de angústias motivadas
pela perda de peso do bebê, por mastite e fissuras no mamilo
da mãe, diminuição do leite, fatores que turvam a prometida
limpidez dos momentos de amamentação, transformando-os
em experiências de dor, conflitos e desprazer.
A maternidade e seu (trans)bordar de sentidos e sentires
Experienciar a maternidade diz de uma singularidade que não
cabe em palavras, as relações ali presentes são atravessadas por inúmeras questões. Como ressalta Badinter (1985), a imposição social
acerca da obrigatoriedade de ser mãe, e o discurso da maternidade
como algo inato e que traria completude e felicidade imensa à mulher, acaba causando, na prática, grande frustração e sofrimento às
mulheres que, por algum motivo, não conseguem vivenciar a maternidade dessa maneira.
O conceito desenvolvido por Winnicott de mãe suficientemente boa
relaciona-se diretamente com a capacidade de estar só, pois, segundo
o autor a mãe só poderá ser uma mãe suficientemente boa se puder
contar com a própria espontaneidade e criatividade (Winnicott, 1999).
Portanto, no momento em que a mãe consegue estar plenamente só, experiência que depende do laço social e de um ambiente suficientemente
bom, é que ocorre o encontro com a sua singularidade e as relações já
introjetadas, despertando assim a criatividade e a espontaneidade necessárias para tornar-se uma mãe suficientemente boa.
Então, considerando as reflexões feitas até aqui, pode-se dizer que a
experiência da maternidade é encontro, que possibilita amadurecimento, senso de existência e humanização. Atravessada pelo sentimento de
solidão, pela capacidade de estar só e incontáveis sensações, a maternidade real traz consigo a frustração, que faz-se necessária na construção
de uma mãe suficientemente boa. Como último retalho para compor a
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costura feita acerca do maternar, é trazida a obra que compõe o livro “A
Corda Que Sai do Útero” (2020, p.59) de Ana Suy:
ABAJUR
Agora

Agora

eu me sinto como uma bolsa para
você,
sua casa,
sua manjedoura,
sua encubadora,
uma fábrica de você.

eu me sinto como um girassol,
que vive não apenas por viver,
que não segue apenas o ritmo da
agenda,
mas que busca a luz maior do
mundo.

Agora

Mas sei

eu me sinto como uma caneta
marca-texto,
que está se preparando para grifar
o que em breve haverá
de mais lindo no mundo

que serei como um abajur,
uma luz suave e fundamental
que, na melhor das hipóteses,
se tornará dispensável, depois.
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7. O RITMO E A PAUSA1
Rhythm and pause
Neyza Prochet2
RESUMO
Cabe à mãe estabelecer a sincronicidade entre as necessidades do
bebê e as respostas do ambiente. No entanto, o ritmo a ser construído nesta relação não depende exclusivamente desta dupla. Embora os
encargos mais prementes recaiam nos cuidados maternos, estes só poderão ser bem desempenhados se forem compartilhados com a figura
paterna e mais adiante com a família, como um todo. A presença do pai
cria e sustenta os limites do apetite amoroso da mãe em relação a seu
bebê. Ao pai caberá o poder de autorizar a singularidade, ser em separado, ser diferente de outro ser, de elemento fundamental na separação
da mãe com seu bebê.
Palavras-chave: Psicanálise; Winnicott; função paterna; alteridade;
limites.
ABSTRACT
It is up to the mother to establish synchronicity between the baby’s
needs and the environment’s responses. However, the rhythm to be stablished in this relationship does not depend exclusively on this pair. Although the most pressing burdens fall on maternal care, this task can
only be performed well if they are shared with the father figure and, later
on, with the family, as a whole. The father’s presence creates and sustains
1 Mesa redonda no VII Encontro Gaucho sobre o pensamento de Winnicott. Porto
Alegre. Em 19/06/21.
2 Doutora em Psicologia Clínica pelo Instituto de Psicologia/USP; Mestre em Psicologia
Clínica pelo Instituto de Psicologia/USP; Especialista em Psicologia Clínica e Atendimento à Família pelo Centro de Orientação Juvenil/IFF/Fiocruz-RJ. Especialista em Processos
Motivacionais pela PUC/RJ. Professora do Curso de Especialização em Psicologia Clínica
na Abordagem Winnicottiana da Universidade Cruzeiro do Sul/SP. Psicóloga, psicanalista,
membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro.
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the limits of the mother’s loving appetite for her baby. The father will
have the power to authorize the singularity, to be separated from the
pair, to be different as another being, and a fundamental element in the
separation process of the mother from her baby.
Keywords: Psychoanalysis; Winnicott; paternal function; otherness;
limits.
Na vida intra-uterina o bebê vive em um ambiente protegido de
grandes variações, acalentado sob um certo ritmo, marcado pelo modo
de viver da mãe, pela alternância do sono e da vigília desta e pela comunicação biológica de seus estados emocionais.
Ao nascer, este estado protegido de alternâncias bruscas é interrompido e cabe a ele, neste momento, lidar com novos ritmos, luz e escuridão, fome e saciedade, repouso e excitação, silêncio e sons. É uma tarefa
gigantesca que não poderá ser levada a contento sem a adaptação quase
que total da figura materna ao ritmo funcional do bebê, bem mais acelerado do que o de uma criança mais crescida ou o de um adulto. Ela, a
mãe precisa funcionar como uma reguladora deste meio, evitando, com
sua adaptação ao bebê, que este perceba o mundo como aterrador, como
seria, de fato, sem ela.
Cabe à mãe estabelecer a sincronicidade entre as necessidades do bebê
e as respostas do ambiente. Ela assim o fará, tentando entrar na pele e na
mente do bebê, compartilhando os sentimentos como se fosse ele. Aquilo
que a mãe imagina, é uma imaginação a serviço do bebê e será seu guia
para a sua relação com ele e será o principal norteador, para o bebê, na
construção de seu mundo pessoal. Ela reúne os pedaços do bebê em seu
interior, deixando-os relativamente próximos, de modo que sua integração é uma decorrência natural. (PROCHET, 2000)
Henrique Honigsztein cria o conceito de núcleo rítmico inspirado
neste ritmo construído pelo holding materno no diálogo com a criança.
A mãe devotada estabelece um diálogo com seu filho, despertando-lhe
todos os sentidos, na configuração do que seria “ouvido interno”, “olho
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interno” etc. Uma região “ego-id indiferenciada de reservatório principal da libido” que registraria a harmonia como qualidade afetiva da
relação inicial mãe bebê. “O núcleo rítmico é registrador na psique de um
relacionamento bebê-mãe harmônico, no qual o ego que se forma é como
que um regulador do id em suas manifestações.” (HONIGSZTEJN, 2011)
A modelação de uma relação harmônica ideal é criada a partir
do ritmo e da duração estabelecida pela dupla, ritmo este que precisa oferecer pausas e temporalidade limitadas. A devoção materna,
para ser adequada às necessidades do bebê, não pode ser excessiva
em intensidade e duração. No entanto, o ritmo a ser construído pela
dupla mãe bebê não depende exclusivamente desta dupla. Desde o
princípio, embora os encargos mais prementes recaiam nos cuidados maternos, estes só poderão ser bem desempenhados se forem
compartilhados com a figura paterna e mais adiante com a família,
como um todo, mas cuja base “é a união de pai e mãe, numa partilha
de responsabilidade por aquilo que fizeram juntos, aquilo que chamamos de um novo ser humano, um bebê” (WINNICOTT, p. 191). A
presença do pai dá limites ao apetite amoroso da mãe em relação a
seu bebê.
Assinalo, de princípio, de que ao me referir ao pai, não me restrinjo a
uma pessoa do sexo masculino, exclusivamente, mas a uma pessoa que
se dispuser a ocupar este lugar e seguir com acriança em sua jornada
rumo ao amadurecimento.
No artigo A criatividade sob a ótica da psicanálise (2011), HONIGSZTEJN cita o texto freudiano sobre Leonardo da Vinci (FREUD
(1970,1910) para enfatizar como a ausência da figura paterna do artista
pode ter dificultado o estabelecimento de um limite e uma modulação
harmônica na relação entre Leonardo e sua mãe. Ante a ausência ou
o distanciamento do pai, a relação da mãe com o pequeno Leonardo
tornou-se exacerbada, numa busca de uma dupla compensação (compensar a ausência do marido para ela, e a ausência do pai, para o bebê).
FREUD (1910) assim se pronunciou sobre a mãe de Leonardo:
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Porque a ternura de sua mãe lhe foi fatal [...]. A violência
das carícias evidentes em sua fantasia [na fantasia de Leonardo] sobre o abutre eram muito naturais. No seu amor
pelo seu filho, a pobre mãe abandonada procurava dar expansão à lembrança de todas as carícias recebidas e à sua
ânsia por outras mais”. (p.123)
Encontramos a continuidade desse pensamento em WINNICOTT
(1990)
(...) enquanto no início a mãe aceita um alto grau de dependência como natural, o bebe saudável vive independente do pai, que por sua vez é absolutamente necessário para
proteger a mãe, pois de outro modo o bebe se tornará inibido e perderá a capacidade para o amor excitado.” (p.90)
Outeiral ( 1997) no artigo Sobre a concepção de pai na obra de Winnicott, faz uma longa citação do texto de Winnicott “O uso de um objeto
no contexto de Moisés e o Monoteísmo (1969)” da qual transcrevo apenas
um pequeno trecho:
O pai pode ter sido ou não um substituto materno, mas
em alguma ocasião ele começa a ser sentido como se achando lá em um papel diferente e sugiro que é aqui então que o
bebê o use como padrão de sua própria integração, ao converter-se, por momentos, em uma unidade.
(...) Desse modo, parece que o pai talvez seja para a
criança quem lhe dá o primeiro elemento de integração e de
totalidade pessoal. ”(WINNICOTT, 1994, p.188)
Nesse mesmo trabalho, WINNICOTT (1994) assinala, acertadamente de que, para muitas pessoas, a questão da figura paterna como força
libidinal repressora não tem muita importância, pelo simples fato de
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que estas pessoas não chegaram ao estágio onde as relações triangulares
são um fato. Ele nos lembra que tomar como basal o lugar do pai como
um lugar de autoridade pode ser uma metonímia, ou seja, tomar apenas
uma parte do fenômeno com se fosse a totalidade deste. O que mais um
pai pode, além da interdição e autoridade, temas fartamente estudados
por Freud e outros autores? Winnicott pergunta:
O que há na presença real do pai e do papel que ele desempenha na experiência do relacionamento entre ele e a
criança e entre a criança e ele? O que isto causa ao bebê?
Pois há uma diferença, que depende do pai achar-se lá ou
não, se é capaz de estabelecer um relacionamento ou não, se
é são ou insano, se tem a personalidade livre ou rígida. (...)
e há também muita coisa a ser levada em conta que tem a
ver com a imago do pai na realidade interna da mãe e com o
destino desta imago aí. (WINNICOTT, 1994,p.188)
A palavra em comum a todas estas considerações é a palavra diferença, diferente. É muito interessante pensarmos que o pai é aquele
que tem o poder de introduzir a diferença e, com isto, a alteridade no
universo psíquico da criança e cuja participação é tão fundamental
quanto a da mãe que oferecera à criança, anteriormente, a experiência da fusão e da totalidade e que precisa estar disponível para, caso
seja necessário, poder restaurar o estado de ilusão anterior. Ao pai
caberá o poder de autorizar a singularidade, ser em separado, ser
diferente de outro ser.
É tarefa da mãe garantir a seu bebê a experiência de encontrar no
meio exatamente aquilo que as forças pulsionais solicitavam, oferecendo a este a ilusão de onipotência e criação do mundo. Cabe ao pai, lembrar à mãe de que se trata apenas de uma ilusão que ela cria para o filho,
de que ela não é o mundo do bebê, apesar de seus esforços e sacrifícios
para que o bebê sinta deste modo. Cabe a ele sustentar que existem nela
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outros aspectos, temporariamente em suspensão, mas igualmente constitutivos e que não podem ser esquecidos.
Se a mãe é ritmo, o pai é a pausa. A pausa que existe para tornar harmônica a melodia. O tempo na música, a pausa onde nada acontece, é o
tempo que anuncia novas e diferentes possibilidades. “Não há som sem
pausa” (WISNIK,1989). A pausa é constitutiva.
Para GONÇALVES :
Se o ser humano não considerar as formas do silêncio como
constitutivo, ele não conseguirá produzir sentidos, não dará
forma significante a seu entorno. Por outro lado, o silêncio é o
que descansa, o que acalma, é o momento da respiração.
Pois nesta nova música nada tem lugar senão sons:
aqueles que estão escritos e aqueles que não estão. Aqueles
que não estão escritos aparecem na música impressa como
silêncios, abrindo as portas da música para os sons que
estejam no ambiente.
O pai, como a pausa no discurso musical, embora não fale, produz
significações. Ele não surge do nada e desaparece. Ele está lá, imerso no
interior da mãe, impregnado em sua fala, em seu inconsciente, em sua
convocação da mulher que existia antes da mãe. Ele é aquele que força a
mãe a se ouvir e a ouvir os ruídos do mundo. Ele é a fala que interrompe
o diálogo excludente da mãe com o bebê e o apresenta ao diferente. O
pai precisa ser não a pausa que silencia, mas a aquela que gera outras
sonoridades e apresenta os sons do mundo ao bebê.
Fazendo esta relação entre ritmo, som e pausa, fica mais evidente
o caráter dinâmico, sincrônico que as boas experiências demonstram.
Sons e silêncios anunciam emissões, comunicações entre indivíduos
fluindo entre os diversos integrantes como as notas numa pauta.
A pausa provocada pela figura paterna permite que a ausência de
comunicação temporária entre o bebê e sua mãe permita a ambos se73
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rem atingidos por outras vivências que não derivem desta busca unitária num risco de fusão mortífera. A pausa produzida pela figura paterna
convoca que a criança não mais dependa exclusivamente de sua mãe
para dar sentido a suas experiências. Ela mesma precisará fazê-lo, precisará ir de encontro a outras sonoridades.
O silêncio é assim a “respiração” (o fôlego) da significação;
um lugar de recuo necessário para que se possa significar,
para que o sentido faça sentido. Reduto do possível, do múltiplo, o silêncio abre espaço para o que não é “um”, para o que
permite o movimento do sujeito. (ORLANDI, 2007, p.13)
Através da complementaridade de ambas as experiências, o ritmo e
a pausa, uma criança poderá se constituir em um ser total. Nenhuma
das duas vivências do bebê tem força, por si só, de construir uma subjetividade original e integrada. Apenas com ambas um relacionamento a
três poderá ser estabelecido. “Se o pai não se encontra lá, o bebê tem de
fazer o mesmo desenvolvimento, mas de modo mais árduo, ou utilizando
algum outro relacionamento que seja bastante estável com uma pessoa
total.” (WINNICOTT, 1994, p.188)
Outeiral lembra uma citação de André Green (1990) onde o francês
corrige a famosa assertiva de Winnicott: “... Um bebê sozinho, isso não
existe. É preciso considerá-lo juntamente com sua mãe. Quanto a mim, eu
digo a Winnicott: um bebê e sua mãe, isso não existe; há sempre um pai,
em algum lugar; para fazer uma criança, é sabido que o pai e a mãe têm
que fazê-lo juntos.”
A afirmativa de Green enfatiza a importância da presença de alguém
que será o Outro, o terceiro, de alguém que precisará ocupar este lugar de
diferente, de elemento fundamental na separação da mãe com seu bebê.
Não existe um bebê sozinho. Existe um bebê e seu entorno, que é
um ambiente continente e onde tudo vai acontecer, povoado por pais e
mães reais, imaginários, simbólicos, fantasmáticos, tios, irmãos, paren74
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tes distantes com o mesmo nome, casa, paredes e cheiros e tudo isso vai
precisar envolver o bebê, inicialmente, como um momento de banho,
suficientemente cálido, plasticamente acolhedor, mas suficientemente
sustentado, para que toda a experiência não lhe provoque medo ou sobressaltos apavorantes.
Na série de palestras na BBC reunidas em Conversando com os pais
Winnicott comenta um pouco mais sobre o lugar e o poder da figura
paterna. Em Dizer não e O que irrita enfatiza que para que o lugar e o
poder do pai possam ter legitimidade, ele precisa estar lá desde sempre,
desde antes da criança identificar sua presença real, existindo como parceiro de sua mulher e guardião da díade mãe-bebê em uma “presença
assídua e amistosa em casa”.(WINNICOTT, 1993, p.100) . Cabe a ele
delimitar e conter o que necessariamente vai precisar ultrapassar o trabalho da díade original, apresentado como um objeto total, que, mais
tarde, será detentor de um importante objeto parcial.
A perda da relação fusional mãe bebê e a realização de que nosso
amor, desejos e possibilidade têm limites, conduz a criança à posição
depressiva, que muitas vezes pode ser confundida com uma doença depressiva ou um transtorno de humor, mas que Winnicott (1990)
(p.90/91) enfatiza não ser uma patologia, mas uma condição necessária
para o amadurecimento.
O lugar do pai também é o de interditar e introduzir as normas que
regem as relações familiares e sociais, mas não porque se trata de um padrão cultural exercido por decreto ou tradição, mas por ser uma contingência de sermos seres relacionais e no mundo. Este pai já deve pré-existir, no psiquismo da mãe e no ambiente que sustenta a figura materna
na difícil tarefa de sustentação de um novo ser. O pai é o contraponto,
a presença que assinala um para além da fusão, protegendo sua mulher
e seu bebê da continuidade insalubre do estado de dependência total,
o poder de uma presença que protege sua prole dos riscos instintuais,
dando-lhe segurança e liberdade para viver a complexidade imensa e
dos processos de amadurecimento e das vivências edípicas.
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Mais adiante, na fase edípica, a criança se dá conta de que existe um
relacionamento diferente entre seu pai e sua mãe do qual ela não faz
parte. Percebe, então, que ela é o vértice desta relação triangular que
Winnicott denomina “cena primária”. Como Rosa (2013) comenta
Por mais doloroso que possa ser o sentimento de exclusão
que esse fato ocasiona na criança, gerando nela uma série
de fantasias agressivas, de ódio e de vingança, é exatamente
esse dado de realidade – a existência do casal parental unido
amorosa e eroticamente – que fornece à criança um ponto
de referência e de estabilidade em relação ao qual ela poderá
enfrentar e experimentar todos os sentimentos e impulsos
que dizem respeito às relações triangulares e/ou edípicas.
O poder do pai emana de seu lugar, de alguém que tem vínculos indissolúveis com aquela mulher e com aquela criança e que se compromete a
manter-se como ponto central de apoio e referencia da criança e, através
de seus atos é capaz de empatizar, modular e limitar os atos de sua companheira e seus filhos, sem lhes recusar o direito de sentir ou desejar.
HONIGSZTEJN (2011) considera a presença paterna como elemento
estruturante para que a experiência de criação, seja na arte seja na ciência,
possa advir quando “o ritmo do núcleo rítmico é acionado”. (2011) O artista
vai reviver na obra em evolução a mãe do holding e assim reviver a si.”
Com a mãe e o pai presentes, a criança recebe sinais de que há
limites para suas fantasias onipotentes, que todos sobreviverão aos
sucessivos tsunamis emocionais e que ela não precisa tomar conta de si mesma ou aterrorizar-se pelo risco da destruição total. Há
algo externo a ela, que sobrevive a tudo isto e protege a todos. Desta forma, como Winnicott (1990) diz, “os instintos de amanhã podem ser aguardados com um medo menor”. (p.91) Sem o poder e a
continência que emanam da presença do pai, os fatores agressivos e
destrutivos das fantasias, obrigatoriamente presentes, tomam uma
força indescritível e a criança precisará inibir sua amorosidade feroz,
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precisará se dividir entre um ser terrível ou alguém submisso e não
será capaz de ser criativa, de brincar ou aprender.
Um bebê que tem a oportunidade de viver suas experiências iniciais em
um ritmo harmônico, já começa sua vida de forma auspiciosa, pois o ambiente pode lhe oferecer espaço para a expansão de seu potencial. Através
dos ritmos e das pausas a criança vai poder tolerar a sujeição inevitável ao
real sem perder sua crença numa relação criativa e digna com o mundo.
Ao descobrir que o mundo já existia anteriormente a ele, e que há um
outro tempo, externo a ele e independente dele, isso não vai importar
tanto, enquanto for possível manter a crença de que isto aconteceu - um
dia, lá nos primórdios. Finalizo tomando emprestada uma passagem de
Proust escolhida por Henrique Honigsztejn (2011):
(...) a recordação nos faz inspirar de repente um ar novo,
precisamente por ser ar outrora respirado, o ar mais puro
que os poetas tentaram em vão fazer reinar no Paraíso, e que
não determinaria esta sensação profunda de renovação se já
não houvesse sido respirado, pois os verdadeiros Paraísos
são os que perdemos. (PROUST3 1994, P.152)”
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8. O PÓS-PARTO: UMA PERSPECTIVA
SOB O OLHAR PATERNO1
The postpartum period: the father’s perspective view
Heloísa Girotto da Silva2
Christiane M. S. A. de Miranda3
RESUMO
O objetivo deste estudo foi identificar quais as percepções, vivências e
compreensão dos homens-pais no pós-parto. Participaram 10 homens-pais, residentes no estado do Rio Grande do Sul, que coabitavam com
suas companheiras e estavam passando pelo puerpério, no período de 0
a 6 meses após o nascimento do filho. Foram utilizados dois diferentes
instrumentos de coleta de dados: entrevista semiestruturada e formulário online, ambos abordando questões referentes as percepções dos
homens-pais diante aos novos sentimentos e experiências vividas no
pós-parto, e os impactos destas na vida pessoal, profissional e sexual do
indivíduo. Os resultados da pesquisa trouxeram que embora o puerpério possa ser vivenciado pelo homem com bastante alegria e amor diante
a chegada do novo membro familiar, ainda se torna um momento gerador de ansiedade e mudanças na sua vida pessoal, profissional e sexual.
Palavras-chave: Puerpério. Paternidade. Vivências. Percepção. Relação pai-bebê.
ABSTRACT
The objective of this study was to identify the perceptions, experiences, and understanding of men-fathers in the postpartum period. Par1 Trabalho de conclusão de curso para obtenção do grau de bacharel em Psicologia
2 Acadêmica do curso de Psicologia da Universidade de Passo Fundo – UPF. E-mail:
165946@upf.br. Telefone: 54 996015726
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ticipants were 10 men-fathers, living in the state of Rio Grande do Sul,
who cohabited with their partners and were going through the puerperium, in the period from 0 to 6 months after the birth of their child. Two
different data collection tools were used: a semi-structured interview
and an online form, both addressing issues related to the perceptions
of men-fathers regarding the new feelings and experiences they went
through after giving birth, and the impacts of these on their personal,
professional, and sexual lives. The results of the research showed that
although the puerperium can be experienced by men with a lot of joy
and love for the arrival of a new family member, it still becomes a time
that generates anxiety and changes in their personal, professional, and
sexual lives.
Keywords: Puerperium. Paternity. Experiences. Perception. Parent-baby relationship.
Introdução
Tornar-se pai ou mãe é uma construção complexa, envolvendo diversas variáveis que se intensificam durante o pós-parto. Durante o puerpério, as mulheres, além de sentirem os impactos emocionais, ambientais
e sociais presentes na nova fase, precisam se haver de toda uma readaptação hormonal e corporal, pois se tornam mais sucessíveis a complicações que podem afetar a saúde física e emocional dela própria e também
a do recém-nascido.
Dessa forma, o ciclo gravídico-puerperal das mulheres, se torna o
alvo de maior atenção pelos profissionais da saúde e estudiosos da área
da perinatalidade e parentalidade, permanecendo a figura masculina
em segundo plano. Porém, os homens-pais também precisam de um
olhar atento para as suas necessidades, em especial durante o puerpério,
pois, mesmo que de forma mais passiva já que não podem gerar um feto
em seu corpo, também passam por modificações em seu psiquismo, no
ambiente em que vivem, em sua vida pessoal, conjugal, social e profis80
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sional, que indiretamente ou diretamente os afetam.
Considerando que o modo como os homens-pais percebem, sentem
e vivenciam o pós-parto, irá direcionar e impactar na vinculação e relação saudável do mesmo com a criança e a sua companheira, se faz
necessário uma maior compreensão do olhar paterno sobre o puerpério.
Além de que poucos autores se debruçam a compreender o pai, limitando e tornando insuficiente os conhecimentos nesse campo.
O presente estudo, portanto, busca identificar, compreender e analisar como a figura paterna percebe, vivência e compreende o pós-parto,
procurando identificar os sentimentos vivenciados pelos pais nesse momento, além de analisar quais os impactos do pós-parto na vida emocional, profissional e sexual do homem.
Atenta-se que em virtude das complexidades decorrentes das novas
configurações e reconfigurações familiares, buscou-se por estudar o pai
dentro de um contexto familiar estável, ainda que, sem a intenção de
suscitar por um modelo conservador de família tradicional e nuclear.
Para tal, utilizou-se de dois diferentes instrumentos, entrevistas semiestruturada e formulário online com homens-pais, com filhos entre O a 6
meses e que coabitavam com suas companheiras.
Este trabalho estrutura-se em quatro capítulos teóricos, no primeiro
discute-se sobre A construção da parentalidade, seguindo de O pai no
pós-parto. No terceiro capítulo, aborda-se a Depressão pós-parto masculina, e finaliza discorrendo sobre A sexualidade no pós-parto. Já na
sessão Resultados e Discussões, analisam-se os dados obtidos a partir
da pesquisa de campo.
Revisão de literatura
2.1 A construção da parentalidade
Temporalmente, a caracterização de família vem sofrendo reestruturações em seus padrões. Nos primórdios, a cultura patriarcal predominava, sendo os casamentos arranjados pelos pais, visando apenas a
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sucessão de patrimônio sem considerar a afetividade entre os futuros
cônjuges, a mulher era totalmente submissa ao homem devendo estar
sempre a seu serviço, e a convivência entre pais e filhos era mínima
(Roudinesco, 2003).
Em outro momento, durante os séculos XVIII e XX, a família considerada “moderna”, passa a se constituir pela reciprocidade de um amor
romântico e não mais por fatores externos. A mulher ingressa no mercado de trabalho e com a instituição da escola, os filhos, tornam-se responsabilidade dos pais e também do Estado. Dessa forma, começa a
surgir uma maior preocupação com as crianças e uma maior afetividade
entre pais e filhos, contudo, atribuindo-se ao homem a função específica de disciplinar, enquanto a mulher, era quem alimentava, cuidava da
higiene e oferecia afeto. Entretanto, com o advento da Revolução Industrial, o homem-pai perde espaço e poder dentro da família, abalando
as relações familiares pré-estabelecidas, já que se distancia do lar para
trabalhar por grandes períodos nas fábricas, passando a mãe a se predominar como autoridade e um ser de valor, cujo amor e sacrifício são
dedicados aos filhos (Faria, 2003).
A partir da década de 60, a família considerada “pós moderna”, passa
a se constituir pela união de dois indivíduos que buscam um relacionamento sexual ou íntimo (Roudinesco, 2003). Tem-se então o declínio
do patriarcado e a aceitação dos divórcios e recomposições familiares,
surgindo o conceito de “pai nutridor”, um homem ativo nos cuidados
diretos com a criança, decorrente de uma nova noção de masculinidade,
constituída pela inter-relação entre aspectos históricos e sociais de uma
cultura (Faria, 2003). Hoje, assume-se uma igualdade entre ambos os
sexos, principalmente na relação conjugal e parental, desprendendo-se
de normas e costumes de que o homem é um ser emocionalmente inabalável (Menezes & Marques, 2010).
Ou seja, se antes, historicamente, era lugar da mulher cuidar dos filhos e os homens tornavam-se apenas coadjuvantes nesse processo, na
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atualidade, muitos homens vêem desejando e atuando de maneira ativa
na educação e cuidados com os filhos. Por outro lado, muitos ainda se
sentem deslocados no exercício da função paterna, sem saber como agir
mesmo em demandas simples do cotidiano, como banho e alimentação, o que acarreta complicações quanto ao exercício da parentalidade e
também no relacionamento do casal (Menezes & Marques, 2010).
Dessa forma, se faz necessário entender como se constitui a parentalidade. Segundo Roudinesco (2003, p.124), o termo se popularizou nos
anos 70, caracterizando o pai segundo a sua “qualidade” de pai. De acordo
com Lebovici (1987) citado por Junqueira (2014, p.35) a parentalidade
pode ser definida da seguinte forma: “conjunto das representações, dos
afetos e dos comportamentos do sujeito com seus filhos, tenham eles nascido ou não”. É algo que vai além do biológico, sendo necessário que o
futuro pai adote psiquicamente o próprio filho, e esse processo começa
diante a aceitação das heranças intergeracionais dos próprios pais.
Para Houzel (2004), a parentalidade divide-se em três eixos: O primeiro eixo que funda e organiza as relações de parentesco, diz respeito
ao exercício da parentalidade em um contexto jurídico, situando os sujeitos quanto aos seus direitos e deveres atribuídos ao seu laço consanguíneo com a criança, e tendo relação direta com o tabu ao incesto e os
interditos que organizam o psiquismo. O segundo eixo, das experiências
da parentalidade, refere-se à experiência subjetiva e a diversos aspectos
conscientes e inconscientes do processo de tornar-se pai ou mãe e de
exercer um papel parental. É o processo de desejo pela criança, e a transição de fato em direção a parentalidade. Nesse ponto, segundo o autor,
algumas psicopatologias podem ser observadas nos homens, como distúrbios de conduta, síndrome de couvade, e as psiconeuroses da paternidade. Por fim, no eixo da prática da parentalidade, estão as atribuições
dos cuidados parentais, as tarefas cotidianas, físicas ou psíquicas, que os
pais exercem no dia a dia com a criança. As funções parentais se formariam a partir da união destes três eixos.
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Zornig (2010), propõem que tornar-se pai, vai além da concepção,
gestação e o nascimento de um ser. A parentalidade é um processo de
construção, de um vir a ser, onde os aspectos internos como as representações psíquicas sobre sua própria infância e o tipo de cuidado parental
que esse homem recebeu são mobilizados, re atualizando antigas fantasias, que irão impactar na atuação da sua própria parentalidade. Devido
a esses fatores, alguns homens passam a repensar sua própria história
com seus pais podendo modificar a forma como se relacionam com outros indivíduos, além de provocar mudanças em seu estilo de vida.
Ademais, os fatores externos e impostos - jurídicos, históricos, sociais -, juntamente com os coletivos, que ao longo do tempo podem ser
passíveis de mudanças, aliado ao modo como a criança opera, uns com
mais facilidade de vinculação, outros com obstáculos maiores, devido
à prematuridade ou algum sofrimento durante o parto, são elementos
essenciais e constitutivos da construção da parentalidade (Moro, 2005).
O momento do parto, marca a ruptura no psiquismo dos pais de um
período de fantasias com o bebê imaginado, instaurando o real perante
ao recém-nascido. Nesse momento, a parentalidade que já vinha se instaurando, toma maior forma e entonação, marcando uma relação direta
entre pai-filho. Freud (1933) citado por Junqueira (2014, p. 38) afirma
que os pais idealizam seus filhos, ignorando os defeitos e colocando-os
todas as qualidades e perfeições, a fim de que os filhos possam ter uma
vida melhor diante a qual seus pais tiveram, não passando por nenhum
percalço da vida, com isso, possibilitando aos pais um retorno ao seu
próprio narcisismo.
Porém, embora um bebê tenha a função de reparar antigas feridas
narcísicas de ambos os pais, pode também alimentar ambivalências no
homem, já que há uma quebra na estabilidade do casal. O homem passa
a ver o bebê como um rival, pois se sente excluído e passa a ter ciúmes
da trama mãe-bebê, revivendo seus fantasmas edípicos (Zornig, 2010).
Portanto, as vivências e modificações singulares a cada sujeito, ocor84
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ridas durante o pós-parto, podem modular o tipo de parentalidade que
será exercida, criando interações que vão além do que os pais conhecem
a partir de suas próprias vivências infantis, possibilitando a construção
de uma relação mais autoral com seus filhos, ou em outra direção, a repetição de uma parentalidade pouco funcional e sólida.
2.2 O pai no pós-parto
Logo após a expulsão da placenta no parto, inicia-se o pós-parto,
também conhecido como puerpério. Durante esse tempo, de modo a se
recuperarem do parto e voltarem ao corpo anterior à gravidez, ocorrem
mudanças físicas e hormonais nas mulheres. Mas, além da questão corpórea, mudanças ambientais e psíquicas são vivenciadas com bastante
intensidade e normalmente em um maior período de tempo pelas puérperas (Thuler, 2018).
Embora os homens vivenciem o ciclo gravídico-puerperal diferentemente das mulheres, por não sofrerem os mesmos impactos físicos de
quem porta o feto e amamenta, modificações psíquicas e ambientais
equivalentes às ocorridas nas companheiras também são sentidas por eles
(Thuler, 2018). Dados da literatura indicam que alguns homens durante
o início da gestação de suas companheiras até o pós-parto, experienciam
sintomas psicológicos (depressão, tensão, irritabilidade, insônia) e somáticos (náuseas, dores nas costas, aumento de peso) da gravidez, que caracterizam a Síndrome de Couvade, mesmo sem a existência de indícios
fisiológicos aparentes para tal (De Martini, Piccinini & Gonçalves, 2010).
Vindo a ser, dessa maneira, um ritual de passagem que os homens acabam
não obtendo, como se houvesse um útero fora do corpo materno, evidenciando o envolvimento psíquico tanto consciente como inconsciente
presentes na transição para a paternidade e a identificação com a gravidez
da mulher (Gomes, Leal & Figueiredo, 2002).
A carência de conhecimento acerca do período puerperal e as necessidades do pai para a psicologia e psicanálise ainda são grandes em vista
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ao conhecimento das mudanças ocorridas nas mães. Mas na observação
de alguns psicanalistas, essa fase é um momento de organização psíquica particular, denominada por Stern (1997), como constelação da
maternidade ou neoformação segundo os autores Cramer e Palacio-Espasa (1993). Durante o puerpério, tanto o pai como a mãe precisam
redistribuir e organizar seus investimentos libidinais e narcísicos, já que
há a inclusão de uma nova fonte de investimento em seu psiquismo, o
recém-nascido (Silva, 2007).
Para Cramer e Palacio-Espasa (1993) citado por Silva (2007),
no puerpério os pais precisam se haver de alguns desafios psicológicos, como: perda da díade do casal por um terceiro, o bebê; mudança de identidade, de filhos para pais; precisam projetar características suas no bebê, afim de identificar esse até então estranho;
e reviver a identificação boa ou má com seus próprios pais. Todos
esses processos podem ser exaustivos e geradores de dificuldades
e conflitos de diversas ordens, tudo dependerá da subjetividade de
cada indivíduo, que tornará esse momento pós-parto único, dentro
de sua própria experiencia.
Conforme pesquisa desenvolvida por Oliveira e Brito (2007), a fase
do pós-parto é percebida pelos homens como um momento de cuidados direcionados tanto ao bebê, como as companheiras, que precisam
ser cuidadas e prevenidas de acontecimentos que possam vir a interferir
na recuperação saudável do parto.
Para Almeida, Silva, Ribeiro e Oliveira (2015), o homem que durante o puerpério participa ativamente dos cuidados e novos momentos com a criança, auxiliando a companheira em atividades que são
novidades para ambos os pais, torna-se um suporte emocional do ambiente, e passa a exercer o papel de pai de maneira significativa, sentindo-se importante e realizado.
Desse modo, indo de encontro com o pensamento de Winnicott
(1964/1985). Segundo o autor, o pai tornar-se-ia o suporte emocional
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do ambiente, trazendo segurança e estabilidade:
Nesse ponto o pai pode ajudar. Pode ajudar a criar um
espaço em que a mãe circule à vontade. Adequadamente
protegida pelo seu homem, à mãe é poupado o trabalho de
ter de ocupar-se das coisas externas que acontecem à sua
volta, numa época em que ela tanto precisa concentrar-se,
quando tanto anseia por preocupar-se com o interior do círculo formado pelos seus próprios braços e no centro do qual
está o bebê. (p. 27)
Assim, benefícios são sentidos no envolvimento afetivo do casal, tornando a ligação familiar ainda maior, e amadurecendo as responsabilidades de ambos os parceiros diante ao recém-nascido, afinal, tanto a mulher
como o homem, constituem um sistema familiar, influenciando-se mutuamente, alimentando e retroalimentando as funções que exercem dentro
da família. Embora, agora não mais em uma díade homem-mulher, mas
sim sob uma triangulação, pai-mãe-bebê (Silva, 1999).
Entretanto, os participantes do estudo de Oliveira (2007) relataram
vivenciar com pouca disponibilidade de tempo o puerpério, impossibilitando um cuidado maior e com mais qualidade à mãe e ao bebê,
dessa maneira, afetando a qualidade de presença e participação efetiva
na vida da criança.
Conforme a Constituição Federal/88, artigo 10, parágrafo 1º, do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, o prazo de licença-paternidade é de apenas cinco dias, diferentemente das mulheres, que usufruem de cento e vinte dias de licença-maternidade (Brasil, 1988). A lei,
reforça a diferença entre os gêneros e o enraizamento das funções paternas e maternas já demarcadas tradicionalmente pela sociedade, dificultando a participação dos homens perante os cuidados com o filho(a) e a
companheira, mesmo que sejam sujeitos desejantes de tal participação.
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Em alguns países a licença-paternidade é estendida, e tanto homem e
mulher podem se alternar entre o período de licença. Ambos podem se
dedicar aos cuidados do recém-nascido na mesma proporção, sem que
para isso suas carreiras sejam prejudicadas (Bernardi, 2017). O Brasil,
segue com a tramitação de uma proposta de Emenda Constitucional,
desde 2016, para que a licença-paternidade passe de cinco à 30 dias,
caminhando em passos lentos para minimizar essa desigualdade entre
os gêneros (Brasil, 2016).
No estudo realizado por Nascimento, Marcelino, Vieira e Lemos
(2019), em contrapartida, é possível observar que poucos pais se envolvem nos cuidados diários com os filhos, seguindo a regra social imposta
de uma função paterna baseada em apenas disciplinar e sustentar financeiramente os filhos, desse modo, prejudicando a interação pai-bebê, já
que ambos se tornam distantes. Apesar dos avanços, muitos pais ainda
não se sentem preparados para uma participação mais ativa, mostrando
que o papel masculino de provedor ainda se mantém bastante forte.
Outro fator que favorece o distanciamento dos cuidados é a falta de
autoconfiança e habilidades em cuidar de uma criança por parte dos
homens e o não incentivo das companheiras, por compartilharem do
mesmo pensamento, fazendo com que os pais se sintam incompetentes
e angustiados nessas tarefas, repelindo-as. Essa realidade pode ser mudada, segundo Brasileiro, Jablonski e Carneiro (2002), se a mulher der
abertura e passar a delegar tarefas ao pai, e se esse tiver a oportunidade
de interagir diretamente com seus filhos, sem intromissões.
Quanto aos sentimentos dos homens-pais durante o puerpério, o estudo feito com pais australianos, realizado por Barclay e Lupton (1999)
citado por GONÇALVES (2013), apontou que embora os pais quisessem olhar a paternidade de maneira positiva, para muitos, preponderavam os sentimentos de frustração e decepção, pela identificação dos
mesmos com um modelo de pai ausente que repudiavam. Piccinini, Silva, Gonçalves e Lopes (2012), apontam sentimentos como vaidade pelo
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filho, elevação da auto estima e a comprovação da potência reprodutiva
são vivenciados com grande intensidade pelos pais. Já, na pesquisa de
Zaldivar, Prates, Peresta, Gomes e Pilger (2020), os sentimentos de insegurança e receio prevaleceram, sendo aos poucos amenizados.
A experiência do pós parto é subjetiva e única para cada indivíduo.
Cherer, Ferrari e Piccinini (2018), realizaram um estudo com três pais,
com idades entre 30 e 45 anos, durante dois momentos do desenvolvimento dos bebês, no sexto mês e no final do segundo ano da criança,
com o objetivo de investigar a experiência subjetiva da paternidade. Este
estudo evidenciou um reposicionamento subjetivo dos pais que tiveram
que ceder investimento narcísico a criança que nasceu, reestruturando
processos pessoais, e para isso houve-se a necessidade de alterar seus
interesses, horários e programações do dia a dia. Para eles, deixar seu
lugar como filho, muitas vezes exercido como o neném da família, cedendo o lugar ao seu próprio filho, pode ser vivido como fonte de ambivalências, gerando satisfação, mas também sofrimento, pois a mudança
transgeracional implica em uma inscrição de finitude no indivíduo, que
precisa se haver de sua própria castração.
Estudos que abrangem os pais ainda são minoria em paralelo à produção cientifica da maternidade e suas ramificações, portanto, é preciso
que mais pesquisas sejam realizadas com ênfase no homem, sua subjetividade, e relação pai-filho, para que o gênero masculino, aos poucos
se torne cada vez mais atuante no exercício de sua paternidade. Pois, é
sabido que muitos são os benefícios de uma função paterna exercida
ativamente: o homem passa a cuidar de sua saúde física e mental, abandonando hábitos prejudicais como drogas, tabaco e álcool, adoecendo
menos e sentindo-se mais satisfeito e feliz com a vida, passando a apoiar
emocionalmente suas companheiras, diminuindo o estresse do ambiente e melhorando a qualidade de vida da criança, que contará com afeto e
apoio da figura paterna, tornando-se mais segura e protegida no futuro
(Schwarz & Lima, 2018).
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Verdi (2007, p. 13), propõem ainda que a presença do pai, ao lado da
mãe, ajuda na construção da subjetividade infantil: “Da experiência de
acolhimento resulta uma confiança básica para estar no mundo, da interdição, o reconhecimento do outro e a condição para a autonomia”. O
homem presente e participativo durante o puerpério, pode prevenir uma
possível depressão pós-parto materna, pois o fato de haver um novo integrante na família, e as inseguranças vivenciadas nesse momento, onde
tudo se torna uma descoberta e adaptação a um novo modo de vida,
nem sempre são marcadas por sentimentos de felicidade e bem-estar.
O baby blues, é caracterizado por uma tristeza leve e passageira após
o nascimento da criança, podendo ser classificada como um sintoma
benigno, já que o momento é de luto pelo passado, visto que nada será
novamente como antes (Silva, 2007). Contudo, em muitos casos, os sintomas podem permanecer por um longo período, avançando para uma
depressão pós-parto, podendo afetar inclusive os homens, como será
explanado a seguir.
2.3 Depressão pós-parto paterna
A depressão pós-parto paterna, é caracterizada pelo surgimento de
sintomatologia depressiva após o nascimento do filho. Devido às bruscas
e significativas mudanças que a chegada de uma criança gera na vida dos
novos pais, sentimento de culpa, sobrecarga, estresse, frustração e dificuldades em geral, podem aparecer indo contra a idealização de maternidade e paternidade que os pais imaginavam anteriormente. Portanto, episódios depressivos de longa duração, podem surgir nos meses posteriores ao
nascimento do bebê até um ano do mesmo (Goellner & Ferreira, 2016).
Estudos destacam que companheiras com depressão pós-parto podem estar associadas com o desencadeamento da depressão pós-parto paterna, devido à influência mútua em questões afetivas e de rotina,
gerando alterações funcionais na vida dos sujeitos. Ainda, o receio de
falhar afetivamente como pai, parceiro românico e provedor familiar
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são os principais fatores desencadeantes da sintomatologia. (Falceto,
Fernandes & Kerber, 2012).
Os sintomas depressivos paternos se apresentem, em sua maioria a
partir do 3.º mês de vida da criança. Os mais comuns são: humor deprimido, choro frequente, sensação de fadiga, desalento, distúrbios do sono,
culpabilidade, sentimentos negativos em relação ao cônjuge, ideias suicidas e sentimento de incapacidade. Entretanto, alguns sintomas podem
passar despercebidos ou mascarados na depressão pós-parto masculina
por não serem específicos, como: aumento do uso de álcool/drogas, automedicação, trabalho em excesso ou realização de atividades para escapar do ambiente doméstico, sofrer frequentes acidentes ou ferir-se, iniciar relações extraconjugais ou abandonar a família no puerpério, além
de apresentar atitudes agressivas e descontroladas (Iaconelli, 2011).
Na pesquisa realizada por Underwood, Waldie e Peterson (2017), na
Nova Zelândia, 153 pais foram registrados com depressão pós-parto,
correlacionado a histórico anterior de depressão, desemprego, estresse
aumentado nos últimos nove meses e problemas de saúde. O quadro
torna-se pouco percebido e diagnosticado pelos profissionais de saúde,
dificultando um tratamento adequado, pois o enraizamento cultural de
que homens são sujeitos mais racionais e com dificuldades em colocar
seus sentimentos em palavras, dificulta o pedido de ajuda.
Os efeitos da depressão paterna, assim como na depressão materna,
são sentidos na diminuição do suporte conjugal, que ao longo do tempo,
podem afetar o relacionamento, diminuído a comunicação e aumentando os conflitos e o estresse familiar. Mas o maior impacto da depressão
pós-parto, seja ela materna ou paterna, é sentida pela criança, que tem
seu bem-estar alterado pelo pouco apego e estímulo ao seu desenvolvimento pelos pais, chegando em casos mais graves a violência, negligência, abandono e abuso infantil (Falceto et al. 2012).
Deste modo, se faz necessário ações preventivas, de modo a reconhecer, diagnosticar e tratar precocemente os casos, além de incenti91
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var o público masculino a expressar suas angústias durante a vivência
do pós-parto, tendo em vista, que o homem atua mais e coloca menos
em palavras, de modo que, o mesmo possa desfrutar de uma boa saúde mental, impactando no relacionamento conjugal e desenvolvimento
saudável do recém-nascido.
2.4 A sexualidade no pós-parto
Freud (1920/1996), propõem em sua teoria psicanalítica, que a sexualidade é o eixo constituinte do indivíduo, estruturando e organizando a
vida afetiva do sujeito, se fazendo presente desde o nascimento.
Portanto, a sexualidade dos seres humanos, diferentemente de outras
espécies de animais, torna-se única à medida que abrange muito além
do aspecto corporal e reprodutivo. Torna-se necessário a via do afeto, da
sedução, da fantasia, da conversa e compreensão mútua entre parceiros,
para que assim, a sexualidade seja experienciada efetivamente. Embora,
a influência de fatores biológicos, psíquicos e culturais tornem a vivência da sexualidade única a cada sujeito (Vanelli, 2011).
Para a Organização Mundial de Saúde (OMS), a sexualidade é definida como
							
Uma energia que nos motiva a procurar amor, contato,
ternura, intimidade, que se integra no modo como nos sentimos, movemos, tocamos e somos tocados; é ser-se sensual
e ao mesmo tempo sexual; ela influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações, e por isso influência também a
nossa saúde física e mental (OMS, 2006).
A sexualidade do casal, durante a descoberta e transcorrer da gravidez, já sofre mudanças por diversos fatores, os futuros pais ao terem
relações sexuais podem sentir-se temerosos em machucar o feto, criando fantasias que inibam o desejo sexual, ou, em contrapartida, constro92
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em novas formas de satisfação sexual. Cabe ao casal, dialogar de forma aberta sobre seus sentimentos em relação à vida sexual durante a
gravidez, para se adaptarem da forma que melhor desejarem as novas
mudanças (Vanelli, 2011).
Entretanto, após o nascimento da criança, novas alterações sexuais são
vivenciadas. Verifica-se após o nascimento do bebê, diminuição da libido
sexual e do prazer por parte das mulheres, devido à recuperação do trabalho de parto, tornando esse período ausente ou contido de relações sexuais. Após o término dos quarenta dias convencionais de cuidados exigidos
pelos médicos, o chamado resguardo, as alterações presentes na sexualidade feminina podem permanecer. As mulheres, podem se sentir pouco à
vontade para retomarem as relações sexuais, por temerem dor, preocupação quanto a cicatrização do períneo e uma nova gravidez, além da baixa
autoestima sentida por elas, nesse momento. Dessa forma, o casal pode
levar mais tempo para recuperar a sexualidade e privacidade (Enderle,
Kerber, Lunardi, Nobre, Mattos e Rodrigues, 2013).
Os pais sentem-se cansados, preocupados, os olhares e atenções agora são voltados ao pequeno e novo membro familiar, fazendo com que
o desejo sexual fique em segundo plano. Dessa forma, o homem e a sua
companheira se distanciam um do outro, muitas vezes sentem se rejeitados, e não valorizados pelo seu par, obstaculizando a volta das atividades sexuais (Enderle et al., 2013). A situação gera desconfortos para
ambos os companheiros, pois a sexualidade é um componente fundamental para a saúde do casal, embora sentidas em intensidade distintas
(Menezes & Marques, 2010).
Na pesquisa realizada por Nogueira (2018), com o objetivo de conhecer a percepção dos homens sobre a atividade sexual após o parto,
observou-se, no que ficou implícito nos depoimentos dos pais, que os
homens não se sentiam satisfeitos com suas vidas sexuais durante o pós-parto, pois o cansaço, reestabelecimento da mulher e adaptação a nova
rotina do casal, fazia com que a frequência sexual fosse menor.
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Entretanto, alguns casais, muitas vezes pela iniciativa da figura masculina, retomam suas atividades sexuais até seis semanas após o nascimento
do filho, antes mesmo da revisão e autorização do médico. O prazer e
estimulação sexual nessa fase pode vir a ser com menor intensidade, e
lentidão, mas aos poucos o prazer vai voltando ao habitual. Ainda, confirma Menezes e Marques (2010), que um terço dos casais, principalmente
os homens, passam por problemas psicossexuais de longa duração após
o parto. A figura masculina, pode passar a estranhar o corpo do cônjuge,
que lhe parece tão diferente do que anteriormente era familiar.
Nesse sentido, corrobora com a ideia de Sandre-Pereira (2003,
p.19), de que o homem, após a mulher se tornar mãe, pode passar a
vê-la de maneira diferente:
“Para eles, o fato de sua mulher se tornar mãe modifica
completamente o olhar que eles têm sobre elas. A mulher
deixa de ser ‘mulher’ e se torna ‘mãe’, lugar de muitas fantasias e tabus. Eles usam frequentemente a palavra ‘respeito’
ao definir esse novo olhar e o sentimento que ele evoca. Um
respeito que se traduz algumas vezes por um ‘não-desejo”.
Nessa transição de mulher para mãe é como se houvesse uma incompatibilidade entre a sedução e a maternidade, impactando e gerando desinteresse sexual, em ambos os companheiros, levando na pior das hipóteses a
ocorrência de divórcios ou relações extraconjugais. Também, o sono compartilhado, onde o bebê é colocado entre o casal, na cama, pode evidenciar
e ser causa das problemáticas sexuais do casal, tornando-se um obstáculo
simbólico, físico e concreto entre os cônjuges (Sandre-pereira, 2003).
Nesse período crítico, mesmo sem a existência de coito, a comunicação, a ternura, a ajuda e o companheirismo recíproco unem o casal
novamente, e gradativamente a sexualidade vai retornando (Mehoudar,
2012). Assim, o momento do pós-parto e suas vicissitudes constituem
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uma ocasião singular, ofertando ao casal, uma oportunidade para desenvolverem novas visões acerca do relacionamento conjugal, considerando as necessidades e os acordos realizados entre os mesmos, a partir
da visão de mundo e subjetividade de cada casal (Sandre-pereira, 2003).
Metodologia
O presente estudo constitui uma pesquisa de campo de abordagem
qualitativa, que consiste em um método de coleta de dados amplamente
utilizado. A partir dela, é possível desmembrar a complexidade de um
problema ou evento e compreender os enfoques envolvidos na temática.
Segundo Minayo (2010, p. 57), a pesquisa qualitativa:
“... é o que se aplica ao estudo da história, das relações,
das representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem
a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si
mesmos, sentem e pensam.”
Além disso, essa pesquisa tem caráter exploratório-descritiva, tendo como instrumentos entrevistas e questionário online. Teve como
objetivo identificar e analisar como a figura paterna percebe, vivência
e compreende o pós-parto, para então entender quais os impactos do
puerpério na vida psíquica, profissional e sexual do homem.
3.1 Participantes
Participaram deste estudo 10 homens-pais, residentes no estado do Rio
Grande do Sul, que coabitavam com suas companheiras e estavam passando pelo puerpério no período de 0 a 6 meses. Os participantes foram identificados por conveniência da pesquisadora, que os contatou através de redes
sociais e via telefone, explicando aos mesmos, os objetivos da pesquisa e
solicitando a participação no estudo. Os mesmos foram divididos em dois
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instrumentos, portanto cinco homens foram entrevistados e os outros cinco responderam ao formulário online, via Google Forms. A fim de garantir
o sigilo e anonimato, os participantes foram identificados com a letra “P”
sequencialmente com o número das entrevistas e formulários.
3.2 Instrumentos e Procedimentos de coleta de dados
A coleta de dados se deu através de entrevista semiestruturada e formulário online com questões fechadas e abertas, abordando questões referentes a percepções, sentimentos, comportamentos, vida sexual e profissional
do homem após o parto. O questionário foi respondido pela plataforma
Google Forms. Ambos os instrumentos se encontram em anexo.
Após a identificação de participantes que se enquadravam nos critérios
necessários, foi realizado o convite para a entrevista, sendo agendado o dia e
horário, conforme preferência do participante, o mesmo também escolheu
se seria presencial ou online. No dia da entrevista a pesquisadora dava um
rapport inicial, solicitava a assinatura do TCLE e após iniciavam-se as entrevistas, todas sendo gravadas na íntegra para posterior transcrição e análise.
Ao término da pesquisa as gravações foram excluídas, de modo a destruir
as informações obtidas e preservar o sigilo e anonimato dos participantes.
Já no questionário online, o convite para participar da pesquisa foi feito
por redes sociais como Facebook, Instagram e grupos de Whatsapp, junto se enviava também o link de acesso ao questionário pela plataforma do
Google Forms, para que os interessados pudessem responde-lo. Ao acessar
a pesquisa, os convidados se deparavam primeiramente com o TCLE, onde
ao clicarem na opção aceito, eram direcionadas as questões. O questionário
online ficou disponível na plataforma durantes os meses de março a abril de
2021. O estudo teve parecer favorável do Comitê de Ética em Pesquisa sob o
número 4.614.656, considerando todos os princípios éticos vigentes.
3.3 Procedimentos de análise de dados
A análise da dados foi obtida de maneira qualitativa, analisando o
96

O pós-parto: uma perspectiva sob o olhar paterno

conteúdo das entrevistas e respostas do formulário online, levando em
consideração a singularidade de cada entrevistado, e discutindo os mesmos com a literatura apresentada, de modo, a contemplar os objetivos
da pesquisa e responder a problemática.
Resultados e discussões
A pesquisa reuniu dez participantes com faixa etária entre 21 a 48
anos, sendo a metade pais de primeira viagem, com tempo de relacionamento com as companheiras entre dois até dezenove anos aproximadamente. Para fins de análise 4 categorias foram criadas: (1) Percepções,
vivências e sentimentos paternos acerca do pós-parto, (2) Mudanças no
comportamento dos pais após o nascimento da criança, (3) O trabalho e
o pós-parto, (4) Sexualidade e vida afetiva durante o pós-parto.
4.1 Percepções, vivências e sentimentos paternos acerca do pós-parto
Esta categoria abrange às percepções e vivências dos participantes
acerca do pós-parto, bem como aos sentimentos vivenciados nessa fase.
Os homens-pais consideram o pós-parto como um “novo tempo”, de novas experiências e momentos de adaptação, tanto para o casal como para
o recém-nascido, sendo percebido pelos mesmos como um momento
importante embora também cansativo e desgastante. Assim, o pós-parto
adquire um sentido de adaptação a uma nova rotina e sistema familiar.
(P1) - O pós-parto imediato foi um inferno, como médico veterinário, eu disse, eu não mecho em um bicho como
mexeram na minha mulher, foi tenso, bem tenso…desgastou mentalmente para mim e fisicamente para ela.
(P3) – Ah, é tudo de bom, não tem como eu te descrever,
é só você sentindo, [...] eu me identifico como pai, me identifiquei muito e pelo que eu percebo, acho que sou um bom
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pai [...] eu estou junto em praticamente tudo que a gente
faz né, eu dou banho, eu troco fralda, desde os quinze dias
da cesariana também, na verdade fui eu que assumi praticamente tudo porque ela não podia fazer com a nenê né, e
eu acho assim, que não tem como eu te descrever, é muito
bom, é uma experiencia incrível, não tem palavras.
Haver-se das mudanças que a chegada de uma criança gera ao nível
interpessoal e social, em um pequeno espaço de tempo pode ser bastante desafiador e intenso, pois estas mudanças, segundo Mendes (2007),
interferem no self dos novos pais, podendo causar confusão e certa perda de sentido. Para Zornig (2010), o tornar-se mãe ou pai é um dos momentos mais marcantes do ciclo de vida dos sujeitos, pois as mudanças
que o nascimento de um filho provoca no psiquismo dos pais são profundas, podendo inclusive mudar aspectos da personalidade.
Observa-se ainda no relato dos pais uma imensa sensação de carinho
e amor pela criança, considerando suas vivências pós-parto como agradáveis/boas. Outros, ainda que sintam admiração e amor pela criança
pontuam suas experiências pós-parto como razoáveis.
(P2) - Ah, isso aí é uma alegria né, o cara se sente, eu não esperava né, fiquei meio assim, meio preocupado, mas depois que
vi que era uma coisa boa eu fiquei feliz, hoje só tu olhar assim,
ver a bebezinha te olhando e sorrindo pra ti, é a melhor sensação.
A chegada do bebê, após meses de preparação e espera, segundo
Klaus e Klaus (2001), traz sentimentos de admiração e felicidade, levando seus familiares a passarem por mudanças emocionais logo na primeira semana de sua vinda. Embora, cada pai tenha uma experiência
única dentro do contexto e das particularidades em que está inserido,
fazendo com que a vivência do puerpério seja singular a cada indivíduo.
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Contudo, ainda que o sentimento proeminente nos pais seja de
alegria e tranquilidade, a ansiedade foi uma sensação bastante experimentada pelos participantes do formulário durante o pós-parto.

Figura 1: Sentimentos vividos pelos pais no pós-parto
Fonte 1: Elaboração própria
Para Papalia e Feldeman (2013), essa ambivalência é marcada
devido à responsabilidade de cuidar de uma criança extremamente dependente que exige tempo e energia constante, incorporado ao impacto
de conservação que a paternidade impõe a um casamento.
4.2 Mudanças no comportamento dos pais após o nascimento da criança
Quanto as mudanças comportamentais dos pais após a chegada da
criança, apenas sete dos 10 participantes apontaram perceber mudanças
significativas em seus comportamentos no pós-parto. Relatam terem se
tornado uma pessoa melhor, mais felizes, afetivos e responsáveis.
(P3) - [...] fiquei mais afetivo, como eu falei né, o afeto cresceu…
Entretanto, também mais preocupados:
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(P2) – Não, acho que não, acho que continuou mais o
menos a mesma coisa, só que um pouco mais preocupado,
meio em cima assim.
Outro entrevistado, relata estar em um estado de alerta:
(P1) - Eu durmo menos, acordo muito mais fácil, eu estou mais alerta [...], mas é uma gasolina para mim, um combustível, isso é bom, eu gosto da sensação ser um combustível, de ter um propósito, um norte.
Para Brazelton e Cramer (1992) citado por Cherer et al. (2018), a
paternidade pode promover um efeito de maior propósito na vida dos
sujeitos, corroborando com a ideia de Freud (1914), de que para o pai o
filho se tornaria um meio de investimento narcísico, no qual o genitor
almeja alcançar o que lhe falta.
Já outros pais direcionam suas mudanças ao envolvimento e interação com a criança, mostrando-se participativos, evidenciando a consciência de compartilhar os cuidados com a mãe:
(P4) - Em algumas coisas sim, tipo, tem bastante coisa
que você acaba vivendo mais em função, no dia a dia, tipo
os horários que você fazia certas coisas, você vai ter que se
limitar a dar atenção, dar banho, estar ali quando ele chora.
Essas atitudes tendem a favorecer o vínculo entre pai-bebê auxiliando no desenvolvimento psíquica da criança. Corroborando com vários
estudos que propõem que o envolvimento e contato corporal entre
pai-criança é um estruturante psíquico da criança, dando base para o
desenvolvimento do ego. Além disso, as mais diferentes formas de cuidado paterno podem auxiliar, posteriormente, na aquisição e controle
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da agressividade, habilidades sociais, motoras, entre outras, impactando
positivamente no desenvolvimento infantil, promovendo crianças mais
seguras, confiantes e independentes (Backes, Becker, Crepaldi e Vieira,
2018; Silva & Stamato, 2016).
4.3 O trabalho e o pós-parto
Já no que diz respeito ao âmbito profissional constatou-se que apenas
a metade dos participantes obtiveram licença-paternidade. Os demais,
por serem autônomos não interromperam seus horários de trabalho
mesmo com a chegada da criança.
Ao serem questionados sobre possíveis mudanças em suas atividades laborais, os homens ressaltam perceber mudanças em seus trabalhos
após se tornarem pais. Enquanto uns pais interpretam de maneira positiva, já que podem ficar mais tempo em casa, se dedicando a criança e
esposa, outro pai percebe a mudança de forma negativa, impactando no
tempo disponível para se dedicar a projetos profissionais e no retorno
financeiro, além de um cansaço maior, pela privação do sono e demandas noturnas com o bebê.
Além disso, o aumento do ritmo de trabalho é explicito nas falas dos
entrevistados:
(P1) – Só aumentou meu ritmo, aumentou o serviço e
graças a Deus que aumentou, porque aí tem recursos[...],
mas a vontade é sempre de ficar com a ela, se eu não precisasse trabalhar, eu não trabalhava.
(P3) – É como eu falei, agora tu quer fazer mais e melhor
sempre, agora tu quer mais lucro nas tuas coisas [...] aumentou a vontade, eu já era perfeccionista, eu gosto de ser perfeccionista no que eu faço e cada vez aumenta mais sabe, tu
quer fazer bem feito pra ter um serviço na frente...e com isso
o estresse aumenta, porque como falei agora tu pensa mais
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coletivo, não que a criança sobrecarregue com esse sentimento, mas é uma coisa que é natural, tu quer fazer o melhor para
ela, não tudo, mas quero fazer o melhor que eu posso fazer.
Nos relatos também é possível observar que os pais atribuem sua dedicação e responsabilidade com as tarefas aos filhos. Apesar dos avanços em
relação a dinâmica familiar e de gênero, culturalmente, o papel patriarcal
destinado ao pai ainda é bastante enraizado, e muitos pais permanecem
sendo os únicos provedores de suas famílias, o que lhes gera preocupações
acerca da capacidade de mantê-las, demandando uma intensa dedicação
ao trabalho (Piccinini, Silva, Gonçalves, Lopes & Tudge, 2004).
4.4 Sexualidade e vida afetiva durante o pós-parto
Em relação a vida sexual e afetiva pós-parto, observou-se certa ambivalência nas respostas obtidas. Os pais que responderam ao questionário online foram unânimes ao afirmarem mudanças no âmbito sexual
do casal após o nascimento da criança, considerando suas vivências sexuais de diferentes maneiras, sendo elas: boa, ruim e péssima.
Em contrapartida, apenas dois dos cinco pais participantes das entrevistas revelaram notar mudanças significativas em suas vidas íntimas.
É observado, diante a objetividade nas respostas dos participantes que
relataram não haver mudanças, o receio do homem em expor suas dificuldades e os tabus da masculinidade ainda vigentes em nossa cultura.
É esperado que a sexualidade do casal seja afetada durante o puerpério, tendo em vista, a combinação de mudanças ocorridas nessa fase
juntamente com as novas demandas do bebê, o que pode ocasionar em
uma avaliação negativa dessa área da vida pelos homens, devido à baixa
ou inexistente atividade sexual (Nogueira, 2018).
(P3) - Ah teve bastante mudança, isso é natural, afasta,
mas o afastamento é normal né, a preocupação, o tempo
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da dieta, até umas briguinhas que a gente causa por um
querer fazer de um jeito, o outro de outro, digamos que
o relacionamento mudou, mudou bastante, não para pior,
como eu falei, tudo é consequência, é uma coisa que vem
devido a criança mesmo, uma briguinha e tal...pelo que
a gente conversou com outros casais, a maioria acontece
esse tipo de coisa né, dá uma afastada no caso, até pelo fato
da mulher se tornar mãe, ela pensa mais mãe do que como
mulher.
(P1) - Com certeza teve mudanças, eu vejo como algo
fisiológico de acontecer [...] eu acho que é fisiológico, diminui, porque na cabeça dela a filha é tudo agora [...] eu
parto desse princípio, algo que tem que ocorrer, se acontece
menos ou mais depende de cada um, depende da situação.
Alguns autores apontam que essa fase conjugal é um dos maiores
desafios que o casal pode enfrentar, podendo levar, inclusive a separações (Menezes & Marques, 2010). Essa tensão conjugal, é evidenciada
no relato de um participante:
(P8) - Estressante. [...] quando você vive é diferente. A
tolerância ao estresse da minha esposa diminuiu muito e
qualquer coisa se transforma em briga. Se o casal não está
firme suficiente, creio que esse seja um dos momentos de
maior tensão e facilidade de separação.
Para Papalia e Feldman (2013) o casal pode tanto encontrar entraves no relacionamento após o parto ou criar uma maior intimidade.
Desta forma, a comunicação aberta e assertiva conjuntamente com
a sensibilidade para entender as necessidades e angustias do outro,
torna se o maior protetor da aliança conjugal.
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Considerações finais
Esta pesquisa permitiu identificar quais as percepções e vivências dos
homens no puerpério. Além de identificar, quais sentimentos nessa fase
são sentidos com mais intensidade e as mudanças e impactos ocorridas
na vida profissional e sexual dos pais.
Observou-se que o pós-parto para os pais é uma fase de adaptações e cuidados, vivenciado com bastante amor e afeto pela criança,
embora também seja uma fase ansiogênica e cansativa, refletindo em
mudanças no comportamento dos pais, que passam a se sentir mais
cansados diante as novas demandas de cuidados com o recém-nascido
e com um ritmo maior de trabalho a fim de promover o sustento e
bem-estar da família. Constataram-se ainda alterações na sexualidade
do homem e consequentemente do casal, diminuindo a satisfação dos
mesmos nessa área da vida, embora os mesmos relatem esta diminuição como algo natural ao puerpério.
Acredita-se que foi possível compreender quais as perspectivas paternas diante o pós-parto, apesar das limitações encontradas ao realizar a pesquisa. Além de poder abrir espaço para que os homens
possam ser escutados em sua singularidade, já que em diversos momentos são deixados em segundo plano, sendo pouco abordados nas
pesquisas.
Encorajar os pais, diante a espaços de escuta, contribui para que
os mesmos, possam se desenvolver emocionalmente, sentindo-se
capazes para atuar nos cuidados diretos com a criança e estarem
emocionalmente disponíveis para o exercício da paternidade, formando um elo íntimo e forte entre pai e filho. Dessa forma, espera-se que os resultados venham a contribuir na compreensão do
homem e na sua relação com a paternidade. Entretanto, novos estudos envolvendo o público masculino precisam ser realizados para
que a temática seja melhor aprofundada e compreendida no meio
acadêmico-cientifico.
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9. DE UMA TRAVESSIA SINGULAR
A clínica infantil e o lugar do analista1
From a unique crossing: the children’s clinic
and analyst’s place
Isabella dos Santos Ribeiro2
Bruno Quintino Oliveira3
Marina Vasconcellos Rocha4
RESUMO
Propomos pensar as contribuições do psicanalista e pediatra inglês
Donald W. Winnicott sobre a capacidade de estar só como sendo uma
conquista sofisticada no amadurecimento emocional. Articula-se tal
proposta a partir do caso clínico de uma criança que não pôde contar
com um ambiente facilitador, apresentando falhas ambientais importantes e lacunas nos processos maturacionais. Assim sendo, discute-se
as especificidades da clínica infantil, a partir do brincar, como foi sistematizado por Klein e Winnicott, além de pretender questionar o lugar
do analista com pacientes que convocam uma escuta voltada para as
primeiras relações de objeto. Por fim, apostamos em uma psicanálise sensível que leve em conta o setting como uma metáfora de um
ambiente facilitador para as experiências de integração, balizadas pelo
holding do analista.
Palavras-chave: capacidade de estar só; clínica infantil; amadurecimento emocional; brincar;
1 Trabalho apresentado no XV Encontro Brasileiro Sobre o Pensamento de D. W. Winnicott em mesa de tema livre.
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ABSTRACT
We propose to think about the contributions of the English psychoanalyst and pediatrician Donald W. Winnicott on the ability to be alone
as a sophisticated achievement in emotional maturation. This proposal
is articulated from the clinical case of a child who could not grow up in a
facilitating environment and, therefore, presenting important environmental failures and gaps in maturational processes. Therefore, it discusses the specificities of clinical children, based on play, as systematized by
Klein and Winnicott, in addition to the intention of questioning the place of the analyst with patients who call for a listening focused on the first
object relations. Finally, we bet on a sensitive psychoanalysis that takes
into account the setting as a metaphor for a facilitating environment for
integration experiences, guided by the analyst’s holding company.
Keywords: ability to be alone,children’s clinic, emotional maturation,
playing
A psicanalista austríaca Melanie Klein (1955/1980) considerou a técnica do brincar como um método potente para acessar o inconsciente.
Antes disso, crianças muito pequenas não eram indicadas para acompanhamento psicanalítico. A autora sistematizou essa técnica a partir
do atendimento do famoso caso Fritz, um menino de cinco anos, que
era atendido em casa, com seus próprios brinquedos. Ela observou que
“desde o início a criança expressava suas fantasias e ansiedades principalmente ao brincar” (Klein, p. 27, 1955/1980).
Acreditamos então que não se trata de aplicar a técnica com o brinquedo, mas de utilizá-lo para compreender o funcionamento psíquico da
criança sem deixar em segundo plano o princípio fundamental da psicanálise que é a associação livre (Freud, 1912/1996), a qual consiste na ideia
do paciente falar livremente o que lhe vem à cabeça, sem a interferência
ou julgamento do analista, uma vez que “a investigação do inconsciente é
a principal tarefa do método psicanalítico e que a análise da transferência
é o meio para se alcançar esse objetivo” (Klein, p. 27, 1955/1980).
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Sendo assim, esse pequeno ensaio tem como objetivo analisar de que
forma o ambiente da análise infantil, por uma perspectiva que leve em
conta as primeiras relações de objeto, pode contribuir com o desenvolvimento da capacidade de ficar só nos casos de crianças que não puderam contar com um ambiente facilitador e, portanto, apresentando
falhas ambientais importantes e lacunas nos processos maturacionais.
Para contribuir com esta discussão usaremos um caso acompanhado
em atendimento e supervisão em grupo, durante o estágio na graduação. Pedro – nome fictício – era um menino de seis anos de idade, que
não sabia sobre seu pai biológico e a mãe era envolvida com o tráfico
de drogas da cidade onde eles moravam. Como efeito deste contexto
social, tiveram a casa invadida pela milícia algumas vezes e acabaram
indo morar na rua. Posteriormente essa criança foi encaminhada para
um abrigo, em que viveu durante certo período chegando a ser adotada,
contudo, precisou retornar à instituição, já que o casal não se adaptou a
ela devido as questões que o levaram até o atendimento, como agitação,
agressividade e irritabilidade.
Pedro tinha um irmão que foi adotado por uma família enquanto ele
ainda estava no abrigo, havendo assim uma quebra dos vínculos familiares.
Num momento posterior, foi novamente adotado, por um casal que não residia na mesma cidade da família que adotou seu irmão, de modo que elas
fizeram a tentativa de recuperar esse laço, ocorrendo por vezes visitas esporádicas que facilitavam a partilha entre eles em alguns momentos.
O menino chega para o atendimento levado por seus pais após um
encaminhamento da escola com um relato de agressividade e mau
comportamento, com a qual eles concordavam. A primeira entrevista foi somente com os responsáveis e, posteriormente, as sessões foram realizadas de forma individual com Pedro de modo que os pais
eram convidados para algumas devolutivas pontuais.
A criança apresentou-se com uma capacidade de simbolização impressionante e, muitas vezes, surpreendia com a riqueza e potencial que
trazia nos atendimentos. O caso foi se construindo aos poucos, semana
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após semana, apesar de ele ter demorado um pouco para verbalizar o
que havia se passado e muito do que havia sentido. Foi sobretudo através da técnica do brincar, tal como postulado na teoria kleiniana e winnicottiana, no campo simbólico, que as angústias, incertezas, medos e
expectativas puderam ser experienciadas ao longo dos seus atendimentos. A clínica psicanalítica com crianças requer, de fato, uma delicadeza
para que se possa embarcar nas brincadeiras que são trazidas por elas e
assim poder acessar, entrar em contato com o seu sofrimento.
Também como proposto por Klein (1955/1980) construímos uma
caixa de brinquedos em que selecionamos alguns objetos que estariam
presentes nas sessões: folhas de papel, lápis de cor, alguns jogos pequenos como dominó e uno, brinquedos, dinossauros e o barbante. Inicialmente os dinossauros eram usados com muita destrutividade e Pedro
não permitia que a analista brincasse com eles, que, inclusive, estiveram
presentes durante todas as sessões, ganhando novas funções.
Além disso, o barbante foi usado muitas vezes nos atendimentos.
Com ele Pedro amarrava os móveis da sala, os brinquedos, enlaçava o
corrimão da escada com a porta e, em um momento, passou o barbante
pela analista e a segurou. Este seu movimento nos levou a procurar, pela
literatura winnicottiana, um caminho teórico e clínico para pensar o
caso. Segundo Winnicott (1958a/2019):
Barbantes podem ser vistos como uma extensão de todas as
outras técnicas de comunicação. O barbante ata, assim como
ajuda a embalar objetos e a unir materiais desconectados. Nesse sentido, tem um significado simbólico para todo mundo; o
uso exagerado de barbantes pode facilmente indicar senso de
insegurança ou uma ideia de falta de comunicação (p. 41).
Pedro nos dava notícias de suas angústias e denunciava pelo brincar
que certas falhas consideradas graves e inoportunas em um momento tão
crucial no amadurecimento emocional primitivo se fizeram constantes
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(Winnicott, 1956/2000), e que parece ter sido necessário reagir ao ambiente que se apresentava intrusivo demais, já que passou pela experiência
de ter a casa ocupada pela milícia, ter que morar na rua, viver num abrigo
e tantas outras situações que foram trazidas por ele no decorrer da análise.
Essas situações extremas e traumáticas só puderam ser verbalizadas
após um atendimento específico em que ele chegou bastante quieto sem
falar nada e sentou-se no colo da analista, aninhado como um bebê,
chorando copiosamente. Antes disso, ele falava sobre a água que aparecia em seus desenhos e brincadeiras, sempre como algo que não cessava,
abundante e angustiante, saía do chuveiro, ia para uma piscina, lagoa,
além da chuva, em suma, uma água que estava em constante movimento
e que escondia o segredo de uma “mãe-peixe”, conforme foi relatado.
Quando a água pôde aparecer no atendimento através de seu choro Pedro conseguiu falar de si, dos seus sentimentos que eram barrados por algum dique. Isso também apareceu nos seus desenhos quando ele ilustra
a analista com um colo que era um barco, que sobreviveu a essa água e
que não naufragou junto com ele. Essa imagem foi construída somente pela
criança, que naquele momento ficou sem dizer nada, assim como a analista.
Acreditamos aqui que ele tenha conquistado um estágio sofisticado
no seu amadurecimento emocional, tal como descrito por Winnicott
(1958b/2007): o ficar só na presença de alguém, um dos muitos paradoxos
teorizados por ele. Sobre isso, o psicanalista diz: “é somente só (isto é, na
presença de alguém) que a criança pode descobrir sua vida pessoal própria” (Winnicott, p.35, 1958b/2007). Apesar de estarem na mesma sala,
parecia que neste momento, a presença do outro não era percebida pela
criança e foi a primeira vez que ela conseguiu brincar sozinha na presença
da analista. Aliás, essa cena se repetiu em alguns momentos posteriores.
A capacidade de ficar só se refere ao momento em que o infante fica
só na presença da mãe ambiente. Podemos olhar para esse conceito e
pensar nos pacientes que não puderam contar com um ambiente suficientemente bom no início de suas vidas e apostar na clínica como esse
lugar que será possível retomar momentos no amadurecimento emocio115
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nal e, assim, alcançar capacidades maturacionais importantes.
Após esse dia ele se mostrou mais espontâneo e criativo, podendo
falar de si, de suas experiências traumáticas na primeira pessoa do singular e declarava “eu sou”, “eu passei por isso”, “foi isso que aconteceu
comigo”. Apostamos aqui que o papel da analista era “disponibilizar-se
também a um devir criança de modo a poder, efetivamente, falar a mesma língua da criança em análise, facilitando a emergência de processos
criativos” (Kupermman, p.158, 2008).
Assim sendo, em casos de pacientes que apresentam falhas que ocorreram num momento precoce do amadurecimento emocional, a relação
interpessoal ganha um lugar de destaque, uma vez que a situação não
exige e/ou permite interpretar o que está acontecendo, posto que o fator
tempo e presença sensível pelo olhar, toque e voz da mãe ambiente ou da
analista são questões imprescindíveis que auxiliam e dão contorno à uma
subjetividade que está por constituir envolta num ambiente que precisa
ser facilitador para a integração das experiências de troca com o outro.
Com o fim da graduação e o término do estágio o atendimento de
Pedro foi encerrado e isso foi trabalhado junto com os pais e a criança.
Ele havia pedido para levar a caixa de brinquedos para presentear seu
irmão. Então, no último atendimento, ele que no início usava muito os
dinossauros que estavam na sala, sempre de forma destrutiva, simbolizando muito do que viveu, levou um desenho feito em casa, com três
dinossauros e colou na caixa. Quando foi questionado sobre o desenho,
o que era e por que tinha feito a resposta foi que continha três dinossauros e um vulcão e que Pedro havia entrado em contato com o fogo,
mas não havia se queimado.
É acreditando no potencial dessas crianças que não puderam contar com um ambiente suficientemente bom que, de alguma forma, as
sessões com Pedro puderam ser metaforizadas a partir do conceito de
preocupação materna primária (Winnicott, 1956/2000). Ou seja, pensando aqui no analista que alimentou a onipotência do paciente para
que, talvez pela primeira vez, ele pudesse se sentar no trono da majes116
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tade - o bebê − isto é, ter um lugar psíquico para si próprio e um outro
lugar, mais doce, na vida narcísica de seus pais (Freud, 1914/2019).
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10. A CONSTRUÇÃO DO OLHAR
EM TEMPOS DE PANDEMIA1
The construction look in pandemic time
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RESUMO
O presente artigo foi construído por duas psicólogas durante o período da pandemia. Enfatizando as mudanças no setting, trazendo reflexões
sobre os impactos na relação terapêutica e abordando como as mudanças
desse cenário suscitou novas possibilidades nos atendimentos no manejo em alguns casos, e novas maneiras sensoriais presentes nos casos dos
pacientes que gostam de estar de frente para as câmeras. Elencamos e tecemos um pouco a respeito dessas mudanças com fundamentação na teoria Psicanalítica Winnicotiana, trazendo luz a aspectos sutis e necessários
como: sensibilidade, adaptação e sustentação, formas de manejar os novos
olhares: ou construir um olhar que olhe, note, e acolha as necessidades
emocionais e impactos pandêmicos na vida de cada paciente.
Palavras-chave: Atendimento on-line; Winnicott; Pandemia; Psicanálise.
ABSTRACT
This article was constructed by two psychologists during the pandemic period. Emphasizing the changes in the Therapeutic environment,
bringing reflections about the impacts on the therapeutic relationship and
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addressing how the changes in this scenario raised new possibilities in
the management of some cases, and new sensory ways present in cases of
patients who like to be facing the cameras. We list and weave a little about
these changes based on Winnicotian Psychoanalytic theory, bringing light
to subtle and prior aspects such as: sensitivity, adaptation and support,
ways of handling new looks: or building a look that looks, notices, and
welcomes emotional needs and pandemic impacts on each patient’s life.
Keywords: Online service; Winicott; Pandemic; Psychoanalytic.
O outro, ele mesmo e eu.
Eu, eu mesma e o Outro.
A tela, suas variações e expressões.
É na soma do seu olhar que eu vou me conhecer por inteiro.
Chico Buarque, 1981
Com a pandemia a possibilidade do atendimento na modalidade
on-line se tornou uma realidade necessária e possível. O que antes era
cheio de nuances, resistências e inseguranças se tornou uma forma de
trabalho viável que possivelmente veio para ficar.
No que se refere a abordagem psicanalítica, desde o início da busca pelo atendimento, lidamos com ferramentas que poderão compor a
análise. O setting, por exemplo, é um espaço que se oferece para propiciar a estruturação simbólica dos processos subjetivos inconscientes,
reunindo as condições técnicas básicas para a intervenção. Para o autor, nesse campo são inseridos os elementos organizadores do setting,
como: o espaço físico, o contrato, assim como os princípios da própria
relação, transferencial e contratransferencial, estabelecida entre analisando e analista (Barros, 2013).
Com a crescente demanda e adaptação dessa nova realidade, os pacientes a princípio comunicavam os estranhamentos iniciais, e nós profissionais que ainda não atendíamos nessa modalidade - precisávamos mais
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que validar, mas também comunicar e dividir que essa adaptação gerava
estranhamento também do lado de cá, afinal: chegava o “novo normal”.
Dividir os pesos e embaraços dessas questões talvez possibilitaria que
os acontecimentos fossem atenuando para ambos lados, nesse sentido
dois lados humanos – paciente e o profissional. E com os medos novos
do desconhecido, inclusive o cenário social, seguíamos.
Winnicott contribui com a sugestão de não trabalharmos de forma rígida
utilizando uma aplicação cega a uma técnica, pois considera que o paciente
que procura análise precisa ser acolhido na sua dor e, isso ocorre à medida
que ele se sente compreendido no seu sofrimento (Barros, 2013).
Para Tosta (2019), Winnicott recomenda um manejo clínico diferenciado em que o mais importante é a função do analista em adequar a um
ambiente confiável, constante, previsível, consistente, continente, funções estas que remetem à função materna inicial. Tais tarefas responderiam às necessidades próprias do modo tranquilo em que o indivíduo
pode permanecer apenas sendo, ou seja, na continuidade de ser.
Com toda nova ferramenta existem recursos a se aprender, explorar e
manusear, e, essas novidades envolvem experimentações que nos move
e possibilita em diversos aspectos. A chance de ter essa nova ferramenta,
com os desafios e possibilidades que agora a envolvia, nos faz pensar:
“Com isso, queremos dizer que, não sem razão, Winnicott formula sua
compreensão do estado de saúde, tendo, por princípio, a capacidade espontânea de uma condição natural para a sua restauração.”
De um lado o paciente se vendo, se ouvindo, talvez antes dessa condição pudesse estar mais se imaginando, e agora uma tela que possibilita
o encontro numa duplicidade: ele está ali comigo, ele está ali com ele
duas vezes. Então ele se ajeita, arruma o ambiente e busca algo aconchegante e restrito para se entregar ao momento.
Dois sentidos ficam muito aguçados a princípio: Visão e audição. O
que era expressado era visto em tempo real, nós sendo espelho através
do olhar atento, mas agora as suas faces e olhares podiam ser também
vistas de um novo lugar: O lugar da expressão de si mesmo.
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Enquanto terapeutas, também visualizamos o olhar do paciente buscando por essa conexão. Conexão humana, que perdemos fisicamente
devido a todo cenário. E nesse caso, não se trata de quantos gigas as internets possuem ou qual a capacidade do aparelho que utilizamos. Mas
uma interação calorosamente virtual, que modificou o setting físico dos
consultórios e nos convidou as telas para acolher o quanto era necessário. Gestos como oferecer um lenço de papel cedeu espaço para um
aguardo longo, mas não solitário, no tempo necessário para o paciente
se reestabelecer e continuar a análise.
Como nos lembra Rocha e Diniz (2006), Winnicott, além disso,
para que o bebê se veja e descubra a imagem unitária de
seu corpo, ele precisa ter primeiro descoberto o espelho do
olhar (...). É através das expressões faciais, dos gestos, das
atitudes, e especialmente do olhar que a mãe ordena o caos
das sensações e das emoções que o bebê sente no início da
vida, e, assim, pode oferecer-lhe, de modo gradativo e apropriado, o que ele necessita.
E sobre nossa perspectiva, durante o atendimento, surgia também
um novo lugar pessoal e nós nos víamos uma forma nunca vista antes.
Não estamos dizendo sobre um fio de cabelo fora do lugar ou um botão
desabotoado, mais fácil ser notado. Mas da nossa responsabilidade enquanto profissional, dos sentimentos e sensações que percebíamos diferente em nós, também podendo ser reparando em tempo real.
A construção do setting pressupõe a criação de uma concepção de espaço e limite. Sendo estes seguros, é possível que o paciente se sinta confiante
para poder produzir juntamente com o terapeuta (Hisada, 2001, pag 41).
Então do lado de cá também estávamos nos vendo e reafirmando
a importância de expressar e sentir juntos, estando vivas, atentas, conectadas a esses olhos que nos olham, muitas vezes para serem vistos
e sentidos como nunca puderam antes. Nossos olhares precisavam ser
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voltados para o principal: o paciente que está ali, se vendo como ele
pode e também se notando como a gente o ajuda a olhar.
Esse cenário talvez que pode também reatualizar uma necessidade básica do inicio da vida, caso antes não tenha sido experenciado
estávamos ali para atentar ao que faltava:
O bebê, então, identifica-se com esta imagem materna
asseguradora e empática, através da qual vai construir uma
imagem de si mesmo, diferenciada e condizente com seu
self. Por meio desta função especular primária e integradora, o bebê se identifica (e aprende a reconhecer-se) com sua
imagem projetada na mãe e refletida por ela (cf. Doin, 1989
citado por Diniz & Rocha, 2006).
São nesses olhares cruzados, nessa gama de sentidos e novidades
que o encontro aconteceu. Que tem acontecido. Que modificou barreiras. Que nos trouxe a possibilidade de estarmos com sentidos distintos
trabalhando em prol de técnicas já existentes, mas ainda aprender tantas maneiras de olhar para ressaltar: A principal ferramenta é: Cuidar.
Quantos olhares estão presentes no atendimento on-line!?
Diante tudo isso o que exigiu de nós foi além da adaptação técnica, foi
pensar em como reestruturar modos de acolher, utilizando o recurso de
maneira ativa não submetido. Nesse processo de criação há uma relação
com a promoção e manutenção da saúde. Se refere ao que aconteceu e
sobre como lidar com o momento. A sensação de dualidade insiste mostrando suas faces, sozinho-acompanhado, longe-próximo, virtual e real.
E por vezes, os componentes presentes no atendimento presencial começam a se moldar frente ao virtual e nesse sentido, o estado de ser saudável
tem relação direta com a capacidade do indivíduo de viver criativamente.
Acreditamos que as motivações pela busca atual a essa modalidade
será palco de muitas adaptações. Divãs e poltronas ainda serão componentes do setting analítico, e cuidadosamente preservados, comparti122
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lhando o espaço com recursos tecnológicos, cada um a seu momento,
permitindo seu acesso a análise e aos encontros físicos e virtuais.
Seguimos, de modo ativo, no possível inventado. No processo vivo.
No processo criativo. No ato conectado. No real virtual.
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11. OS TRÊS C (CONFIANÇA,
COMUNICAÇÃO, CONTINUIDADE)
O viver criativo e a capacidade de estar só
transitando na transitoriedade
Three C (confidence – communication – continuity):
the creative living and the capacity to be
alone in transitoriness
Denile Thé1
RESUMO
Este trabalho versa sobre algumas ideias pensadas com grupo de estudos
do Espaço Transicional Winnicott – Fortaleza no período pandêmico
de Coronavírus (COVID-19). Fértil também, foi o grupo PSI ONLINE
BRASIL, o qual surgiu de inquietações e solidão em saber como os colegas
estavam trabalhando online. Foi percebido que três palavras saltavam aos
olhos e aos ouvidos na obra de Winnicott: confiança – comunicação continuidade. Essas repetições chamaram a atenção do que poderia ser
revelado acerca do desenvolvimento emocional primitivo.
Palavras chaves: Confiança; Comunicação; Continuidade; Winnicott;
Psicanálise.
ABSTRACT
This work is about some ideas thought with the study group of the Winnicott Transitional Space - Fortaleza in the pandemic period (COVID-19).
Also fertile was the PSI ONLINE BRASIL group, which emerged from
concerns and loneliness in knowing how colleagues were working online.
It was noticed that three words jumped to the eyes and ears in Winnicott’s
work: trust – communication – continuity. These repetitions drew atten1 Psicóloga (CRP-11/598) e psicanalista em formação pela SPFOR. Coordenadora do
Espaço Transicional Winnicott-ETW – Fortaleza (CE). Membro do Grupo dos Encontros Brasileiros Sobre o Pensamento de D. W. Winnicott
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tion to what could be revealed about early emotional development.
Keywords: trust, communication, continuity, Winnicott, psychoanalysis.
Os três C’s ou o tripé (confiança – comunicação − continuidade), a
meu ver, são as bases/forças do desenvolvimento emocional primitivo,
segundo Winnicott. (Winnicott, 2000) Bases/forças que não são rígidas,
fixas. São dinâmicas e flexíveis, tendem ao equilíbrio e harmonia constante, contínua. Tal qual é a vida na sua amplitude e profundidade. Tudo
está em movimento, amadurecimento, desenvolvimento, florescimento.
O desenvolvimento humano não é estático.
Elas seguem numa cadência de acordo com as contingências e acontecências da vida; tendo sempre como referência o momento do amadurecimento do indivíduo. Fomentadas e entrelaçadas pelo ritmo e
esperança que assopram o potencial inato herdado, na constância da
repetição das ausências e presenças, muitas vezes monótonas, mas imprescindíveis. Repetições possíveis mediante a mutualidade experimentada entre o bebê e sua mãe (cuidador). Que, por sua vez, só é viável de
ser vivida entre ambos devido à preocupação materna primária. Presenças e ausências que presentificam as diversas experiências vividas pelo
humano. E Winnicott bem soube valorizar a importância das experiências em nossa constituição e amadurecimento. As forças/bases do tripé
surgem a partir do potencial inato herdado em interação com o ambiente. Potencial este que todos possuímos e que se traduz na tendência a integração e a continuidade do ser na linha do amadurecimento humano.
A mutualidade vivida pelo bebê e sua mãe (Winnicott, 1989), mediante a preocupação materna primária (Winnicott, 2000), onde aquela
se oferece ao seu bebê para que ele a encontre, achando que a criou
(áreas sobrepostas da ilusão onipotente) (Winnicott, 1975) é o que possibilita deste cisco, fagulha, faísca, lampejo de encontro (ou não) que o
tripé seja ativado (rumo a saúde ou não). Onde gradativamente, pela
repetição rítmica dos cuidados devotos maternos no tempo e no espaço,
a confiança, a comunicação e a continuidade vão tomando corpo, en125
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corpando o desenvolvimento emocional primitivo. Resumindo: a mutualidade experimentada pela díade, ativa a existência do tripé, o qual
passará a ser base, meio e fim do desenvolvimento emocional primitivo.
Cabe aqui fazer uma distinção entre o conceito de núcleo rítmico de
Dr. Henrique Honigsztejn. (Honigsztejn, 2014) Nele a díade mãe-bebê
é vivida numa intensidade, colocada pelo autor, potencializada. Isto é,
o oferecimento, investimento narcísico da mãe ao seu bebê, é de tamanha magnitude que um núcleo rítmico é ativado entre ambos. Onde os
espaços entre as ausências e presenças tendem a ser mínimos e há um
retardo quanto a percepção da realidade. Exatamente, por esta ativação
rítmica. Onde as faltas, falhas maternas são muito sutilmente vividas. É
vivida na mutualidade, onde o holding é quem domina este movimento.
Podendo, a partir desta experiência, deste plus de investimento narcísico materno e correspondência do bebê, surgir gênios, artistas, indivíduos onde a arte tenha um espaço ímpar na sua existência. Indivíduos
onde a capacidade de trazer à tona seus impulsos do id é mais intensa e
provável, do que entrar em contato com as exigências da vida comum.
Entretanto, refiro-me a uma ativação do ritmo próprio do tripé dos
três C’s: confiança – comunicação – continuidade; resultante da simples
experiência de mutualidade segundo o que Winnicott descreve. Embora
saibamos que de simples nada ela contém. Da faísca de encontro (ou
desencontro) entre o bebê e sua mãe, vivida na mutualidade, é que teremos o fomentar do potencial inato. Assim podendo o amadurecimento
egóico, expansão do self, incorporação dos impulsos instintivos do id
e a constituição de um indivíduo poder vir a ser. Ou seja, a tendência
a integração e a continuidade do ser podendo acontecer. Assim, a confiança, a comunicação e a continuidade, passarão a ser base, meio e fim
do desenvolvimento emocional, segundo Winnicott.
Quando a confiança se estremece por qual falha do ambiente seja, a
necessidade e ou desejo de comunicar, alia-se a força, a tendência e importância da continuidade do viver. Quando a comunicação arranha o
fluxo da experiência, a confiança já vivida mediante a mutualidade, não
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perde tempo em se enlaçar a continuidade. E quando a continuidade do
vir a ser, do seguir fica obstruída, dificultada, a confiança fruto de experiências de esperança/ritmos, se abraça com a imperiosa necessidade de
comunicar, mesmo quando o silenciar, o estar consigo, é o comunicar-se
expressamente.
Num ritmo único, singular, próprio a cada indivíduo e de acordo
com os momentos de amadurecimento, saúde e adoecimento psíquico,
este tripé se movimenta. Impulsiona e sustenta a existência, o desenvolvimento emocional, faz-se com ele e se coloca como objetivo a ser
sempre buscado. Penso que, estamos diante de mais um dos paradoxos
da obra de Winnicott. Como algo é base, meio e fim? Contudo, percebemos como este tripé se faz presente nestes três tempos/espaços.
E mesmo que, em algum momento da vida, as três forças/bases sejam severamente abaladas ao mesmo tempo, como no caso da pandemia
por todos nós vivida com diversos desdobramentos em várias esferas da
vida... Mesmo assim ainda irão buscar recursos na despensa afetiva para
se reequilibrarem. Ou seja, nos registros de tudo o que foi vivido, nos
objetos subjetivamente concebidos, mediante as apercepções ao longo
do viver. Principalmente, nas apercepções dos inícios da vida. Na essência e semente do que vem a ser a criatividade primária. Baseada na ilusão necessária para que, adiante a desilusão se faça e o desenvolvimento
humano siga com toda a riqueza dos objetos objetivamente percebidos,
mediante a percepção redundando na realidade compartilhada. A qual
é espaço da criação, da criatividade, do viver criativo, da cultura, da religião, da transferência, do brincar como muito bem colocou Winnicott.
O potencial inato é abraçado pelo ambiente, que o faz em suas idas e vindas. Idas e vindas, ausências e presenças, ritmos, esperança, previsibilidade.
Confiança, comunicação e continuidade são fomentadas pelo encontro (ou
desencontro). As forças/bases se entrelaçam e formam um espiral contínuo
e ascendente em forma de oito, mostrando bem as idas e vindas do amadurecimento. Este repleto de capacidades e noções a serem conquistadas:
•

Sentimento de si mesmo, de poder ser, poder viver o
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elemento feminino na sua amplitude. O sentimento de existência com a mãe e também sendo um só com ela, base de tudo o
que está por vir de desenvolvimento das capacidades. Vivência
possível devida à experiência de mutualidade, fina comunicação
silenciosa entre mãe e seu bebê, no tempo que a comunicação só
é ruidosa quando fracassa;
• De poder depender sem saber que dependia, sustentado
pelo apoio egóico materno (mãe-ambiente) e ao descobrir que
dependia e precisava do outro, a comunicação se inaugurar e a
intencionalidade também;
• Discriminação do outro, que é visto e reconhecido nas
tentativas de encontros, por intermédio dos gestos espontâneos,
a princípio sem intensões. Assim o elemento masculino, ligado
ao fazer, vai dando espaço ao brincar, ao discriminar do eu e do
não eu; como diz Winnicott no texto Criatividade e suas origens:
“... o bebê concede ao objeto a qualidade de ser um não-eu, algo
que é separado, e experimenta as satisfações do id, o que inclui a
raiva relativa frustração” (1975, p. 115). Aqui temos os rudimentos da alteridade tão importante ao amadurecimento.
• Suportar a ambivalência dos impulsos amorosos e agressivos, fundindo-os e podendo se preocupar com o outro, onde o
cuidado, os impulsos amorosos se sobressaiam;
• De deslizar, gradualmente, do mundo dos objetos subjetivamente concebidos ao mundo dos objetos objetivamente percebidos, dando espaço a capacidade de simbolizar e não mais as
defesas maníacas a tomarem a cena;
• Da ilusão por ter sido bem vivida onipotentemente e poder
dar espaço a desilusão sem ameaças de aniquilamento à existência;
• De constituição do eu e expansão do self; de ser sustentado pelo apoio de ego materno (holding), manejado (handling) e
ser apresentado, aos poucos, ao mundo mediante a preocupação
materna primária;
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• Da experiência de viver os três grandes processos: integração, personalização e realização;
• De poder relacionar-se ao fazer uso de objetos e fenômenos transicionais, numa terceira área, que não é uma realidade
onipotentemente criada (interna) dos objetos subjetivamente
concebidos, nem tampouco uma realidade externa dos objetos
objetivamente percebidos. Contudo, é uma área sobreposta, a
ambas pertence. Cito as palavras do Tales Ab’Sáber em seu último
livro: Winnicott – experiência e paradoxo (recomendo a leitura):
Essa terceira ordem, a terceira zona da experiência humana, a da cultura e da transicionalidade, seria aquela em
que o dentro e o fora se encontrariam e se tornariam simultâneos, em um mundo em que o gesto subjetivo de criar
corresponde à existência do criado, um mundo nem externo nem interno, onde habitaria o brincar, tão fundamental
à criação da cultura (2021, p. 91).
• De uma dependência absoluta do ambiente ao trânsito
de uma relativa e sua consolidação, oportunizando que o amadurecimento prossiga rumo à independência. Independência
nunca encontrada plenamente, mas que se anuncia num sentido
interno de confiança e liberdade.
E o que poderíamos pensar como fim, como objetivo deste desenvolvimento emocional primitivo, a constituição do eu, a expansão do self
que se traduz num viver criativo, na capacidade de estar só, de amar, no
potencial de saúde a serviço da vida.
Presentes no início da vida e perpassando todo o desenvolvimento
emocional primitivo, ou seja, a constituição do eu, a revelação e expansão do verdadeiro self e desenvolvimento de tantas capacidades como
Winnicott nos coloca, no seu arcabouço teórico; a confiança, a comunicação e a continuidade também se projetam como fim, como objetivos
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a serem buscados, embora nem sempre alcançados na sua plenitude e
ao mesmo tempo. Entretanto, podemos reconhece-las no viver criativo
e na capacidade de estar só.
O que vem a ser um viver criativo? A não ser, de forma mais sintética, a
nossa capacidade desenvolvida de confiarmos em nós mesmos, no mundo,
nos comunicarmos de tal forma que possamos ser, fazer, sem perdermos
de vista a realidade externa, dando continuidade ao eterno vir a ser de cada
um em ligação estreita, real e constante com o ambiente que nos constitui,
cerca, abraça, acolhe, impulsiona, favorece nosso amadurecimento ou não?
Numa frase mais simples: Fazer valer a pena a vida! Isto nos remete ao verdadeiro self. Não há como pensar em saber viver criativamente, sem lembrarmos que isto é possível graças ao self que pode se expandir, mediante
o que lhe foi oferecido pelo ambiente. Lembremos para tanto, do elemento
feminino (ser) e do elemento masculino (fazer) que precisam estar juntos
para que o viver criativo se faça. (Winnicott, 1975)
O viver criativo, que é o viver de tal forma que vida valha a pena ser
vivida, mantendo a singularidade de cada indivíduo, calcada no seu verdadeiro self em interação com o ambiente, é a resultante de um bom funcionamento do tripé. Ao mesmo tempo que ele é um regulador das oscilações do mesmo. Um paradoxo. O viver criativo possibilita que deixemos
nossa digital psíquica no mundo. Que nada mais é do que o registro ímpar, singular, autêntico em todo o vivido, entrelaçado com o sentir, pensar
e agir do indivíduo que cada um é. Semelhantes, contudo, únicos.
E isso não acontece num passe de mágica como bem sabemos. É caminhar árduo, desafiador, encantador, principalmente nos seus inícios,
como costuma falar Luiza Moura: no tempo das delicadezas.
E onde fica a capacidade de estar só (ou ser só)? Ela não fica. Ela é. É
conquista refinadíssima de nosso amadurecimento psíquico. Sabermos
desfrutarmos de nossa própria companhia de tal forma que sejamos
bons parceiros a nós mesmos é resultante de uma caminhada delicada e
grande do indivíduo. (Winnicott, 1983)
Bem sabemos, como Winnicott nos coloca que trazemos uma soli130
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dão essencial e a partir dela existimos. Jamais ela nos deixará, embora
jamais a viveremos como nos inícios de nossas vidas. A ela tenderemos
a recorrer ao longo da vida. Nos momentos de repouso, de refazimento,
de não integração lá esta sensação, experiência a ser revisitada com os
matizes que nos forem possíveis no tempo e no espaço da linha da continuidade da vida. (Winnicott,1990)
O saber estar consigo de forma que não se afirme: melhor estar mal
acompanhado do que só, como bem me disse outro dia o querido colega Luis Marcirio Machado, psicanalista gaúcho, é conquista diária. E tem
suas raízes na experiência da solidão essencial que pode ser bem vivida,
mediante o holding, a sustentação materna. Aos poucos, o indivíduo vai
incorporando a presença, a segurança, o afeto, o cuidado, o amor materno
que onde quer que ele vá, mundo a fora, ele não se sentirá só. Pois, aprendeu a estar só, ser só na presença amorosa e devota de sua mãe (ou cuidadora). Bem verdade, haverá momentos, onde necessitaremos regredir
para nos reconectarmos com o sagrado, individual, único de cada um de
nós. Mas, será sempre, se tudo ocorreu bem, uma solidão ancorada numa
tendência a harmonia entre a confiança, comunicação e continuidade.
Para finalizar, transitando na transicionalidade...
É um título que penso abranger tudo que falei. São muitos processos,
desenvolvimento de capacidades, de potenciais, conquistas que se dão
não no indivíduo nem no ambiente, mas no trânsito, entre ambos. O
transitar da confiança, da comunicação e da continuidade é constituinte, é e se fará presente ao humano segundo Winnicott mediante todas as
experiências vividas e seus paradoxos.
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12. O CÓDIGO DO MAL: SADISMO COMO
UMA DISTORÇÃO DO EU1
The code of evil: sadism as a distortion of self
Suely Duék2
RESUMO
Este trabalho destina-se a demonstrar mais alguns dos males fabricados pelos nazistas na época pré-guerra e durante a segunda guerra
e como a psicanálise pode compreender a patologia dos personagens,
ou seja, a libido narcísica e os ego corporal e psíquico no enquadre do
sadismo, da perversão. Pensadores da psicanálise foram citados desde
Freud até a contemporânea Ivanise Fontes, perpassando Deleuze, From
, Kristeva e Laplanche. Resgatamos a pulsão de morte em Freud, a crítica de Deleuze sobre Freud, as “ Novas doenças da alma” de Kristeva e o
desamparo.O Pior dia de Freud, o dia em que Anna Freud foi presa e os
antecedentes do martírio antes da guerra foram contemplados, o código do mal; a coragem e resistência de Freud contempladas. O trabalho
apresentado no Encontro Gaúcho do corrente ano homenageou Davi
Bogomoletz, porque além de tradutor de Winnicott era um estudioso da
cultura e da tradição judaica. Um colega e amigo.
Palavras-chave: Sadismo. Pulsão de morte. Prótese psíquica. Ego.
Mauthausen, Fuga de Freud. Nazismo.
ABSTRACT:
This paper is intended to further demonstrate some of the evils wrought by the Nazis in the pre-war and during the second war and how
1 Trabalho apresentado no VI Encontro Gaúcho sobre o pensamento de Winnicott
em 28 de junho de 2019, Porto Alegre – RS.
2 Membro Efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Psicóloga Clínica – Especialização em Psicologia Clínica – PUC-RIO
Rev. Rabisco

Porto Alegre

v. 11

nº 1

p.133-140

Dez 2021

133

Suely Duék

psychoanalysis can understand the pathology of the characters, namely
the narcissistic libido and the bodily and psychic ego within the framework of sadism, of perversion. Psychoanalysis thinkers have been
cited from Freud to the contemporary Ivanise Fontes, running through Deleuze, Fromm, Kristeva and Laplanche. We rescued Freud’s death
drive, Deleuze’s critique of Freud, Kristeva’s “New Soul Diseases,” and
helplessness. Freud’s Worst day when Anna Freud was arrested, and the
antecedents of pre-war martyrdom were contemplated, the code of evil;
Freud’s courage and endurance contemplated. The work presented at
this year’s Gaucho Meeting honored David Bogomoletz, because besides being a translator of Winnicott, he was a scholar of Jewish culture
and tradition. A colleague and friend.
Keywords: Sadism. Death drive. Psychic prosthesis. Ego. Mauthausen, Freud’s escape. Nazism.
Dedico este trabalho à memória de Davy Bogomoletz3,
falecido no dia 9 de março de 2019, profundo conhecedor da obra de
Winnicott e da história e da cultura judaicas.
Introdução
Uma das definições de sadismo constrói a proposição de ser a pulsão
de morte fundida à libido narcísica levando o ego incipiente a construir
um psiquismo específico. Na conceituação da psicopatologia, o perverso terceiriza a angústia, é a sua forma de lidar com a falta.
Em As pulsões e seus destinos (1915), já encontramos o conceito como
fator externo agindo de forma perturbadora no sujeito que o recebe passivamente e também a pulsão recebida como uma plena atividade.
Deleuze (1983) identifica em Freud duas concepções de sado-masoquismo: uma relacionada aos instintos sexuais e do ego, e outra relacionada à dualidade dos instintos de vida e de morte. Ele questiona se o
3 Davy Bogomoletz foi membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro
(CPRJ).
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“transformismo” que Freud prega entre sadismo e masoquismo, não é ,
de certa forma, limitado por essa dualidade de instintos.
Na primeira interpretação freudiana, a agressividade dos instintos
sexuais estaria na origem do sadismo e no curso do desenvolvimento,
poderia se voltar contra o próprio ego. Até 1920, o sadomasoquismo
perpassava a teoria pulsional como pulsão de morte quando então, a antítese pôde ser vista como pulsão de vida. Para Deleuze, neste momento
da obra de Freud, o sadismo precede o masoquismo.
Em O problema econômico do masoquismo”(Freud, 1924/1996), Freud
se baseia em sua nova descoberta, a da pulsão de morte, e assim estabelece
conexões sobre os efeitos resultantes desta atividade voltada para dentro.
Eros torna possível o princípio do prazer, mas sempre arrasta consigo Tanatos que submete tais combinações no Id. Na segunda tópica, Freud passa
a considerar não mais apenas o Id , mas inclui o ego e o superego que acarretam um fenômeno de dessexualização, sendo que, no ego, implica um
processo de idealização e no superego, um processo de identificação.
De acordo com o pensamento de Erich Fromm (1992), muito mais
comum é um sadismo frio, o qual não é sensual, nem tem a ver com
sexualidade, mas ainda exibe a qualidade essencial do sadismo sensual e sexual. Seu objetivo é a dominação, o controle sobre outra pessoa,
moldando-a como o oleiro trabalha seu barro. Não sente piedade nem
compaixão: estamos falando de crueldade.
Ivanise Fontes (2010) lembra que para Freud, a tarefa maior da psicanálise no futuro seria voltar-se para o Ego. Ele estava anunciando desde
1917 que as patologias que viriam assolar a civilização seriam as narcísicas. E esse futuro chegou !
Há décadas os psicanalistas, através de pesquisas científicas, vêm
mostrando o conhecimento sobre as etapas de formação da consciência
de si. Com a evolução da teoria e técnica psicanalítica através das obras
de D. Anzieu, Francis Tustin, Geneviéve Haag, entre outros, conhecemos como se dá esse processo psíquico vital, que vai de um ego corporal
até a aquisição de um ego psíquico.
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Diante das patologias ditas “modernas” ou, como bem as denomina
Júlia Kristeva (2002) “As novas doenças da alma”, o que está em questão
é a necessidade de consolidação de um ego, ainda que com falhas básicas. Esta constatação, traz mais esclarecimentos sobre as psicopatologias
contemporâneas, nas adições, nos casos limite e nas psicossomatizações.
A epidemia de egos mal consolidados, precisando de prótese, aumenta dia a dia na obesidade e nas drogadições. A prótese é a garantia
de pessoas com ego esfacelado, resultado de egos mal construídos, que
só se garantem se estiverem usando a prótese.
Na história atual, estamos vivendo de forma cruel a raiva, quanto menos afeto nos primórdios do contato humano com o ambiente, mais necessidade da utilização da prótese psíquica. Este indivíduo só imagina sua
existência com a prótese e se perder suas defesas, torna-se um “nada”.
Será que podemos incluir o sadismo neste processo?
Seria o sadismo uma prótese? Houve uma oportunidade onde coversamos com Ivanise a este respeito e ela ficou pensativa, talvez até inclua
o sadismo neste enquadre. Ainda imagino duas variáveis importantes na
constituição da formação da personalidade sádica: o desamparo e o medo.
Além da raiva, estas variáveis também podem estar presentes na constituição da prótese sádica desde os primeiros contatos com o ambiente materno.
Segundo Laplanche (1992, p.108), “a criança, mesmo possuindo
montagens e, aptidões adaptativas, permanece fundamentalmente
destinada ao desamparo; ela precisa ser amada, tanto para a satisfação de suas necessidades, quanto para a prevenção dos perigos,
inclusive para a aprendizagem do medo, que nela é deficitária”. Ilustramos o trabalho com dois exemplos de extremo sadismo, são fatos
verídicos, sendo que o primeiro exemplo recentemente mereceu um
excelente filme.
O fotógrafo de Mauthausen
Em Mauthausen campo de concentração, nazista, na Áustria, no final da guerra civil espanhola com a vitória do ditador Francisco Franco
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aliado de Hitler, foi enviado ao campo de Mauthausen um grupo de
prisioneiros de guerra espanhóis.
O protagonista do filme, um dos espanhóis, é escolhido como ajudante de um oficial nazista, que por sua vez era fotógrafo. Todas as
atrocidades cometidas no campo eram fotografadas e arquivadas para
o prazer deste oficial que se degustava com a disposição cênica de sua
obra fotográfica, especialmente quando os prisioneiros eram colocados nus em fila.
O prisioneiro, assistente do oficial, com ajuda dos companheiros decidiu esconder os negativos em pontos diversificados. Mais tarde, quando a guerra estava quase perdida pelos alemães, ele e seu grupo agiu no
sentido de enviar para fora do campo os negativos, embora a ordem do
oficial nazista, fosse a de queimá-los.
As fotos que durante a guerra, serviam de propaganda nazista de
poder, tornaram-se provas para incriminá-los ao final da guerra no
julgamento de Nuremberg.
Encontramos três pontos de máximo sadismo: A ligação entre Franco e Hitler, de onde deduzimos que Franco tinha uma dívida com Hitler
a ser paga, que foi saldada com a entrega do grupo espanhol; a existência de um ateliê de fotografia num campo de concentração e o comportamento do oficial nazista, fotógrafo que não conseguia matar os prisioneiros, ele era excessão dentre os oficiais alemães.
O segundo exemplo é uma passagem do livro de David Cohen (2010),
A Fuga de Freud, capítulo:
O pior dia de Freud
Como o título do capítulo expressa com detalhes a narrativa dos últimos
momentos da família Freud em Viena, antes e durante a ocupação nazista.
O fato de Anna Freud ter sido presa acarretou intenso estresse para
seu pai. O manejo tático sádico da Gestapo, foi de tamanho requinte
que Anna, ao sair da cadeia, sugeriu a Freud que todos os familiares se
matassem. Este foi o pior dia na vida de Freud!
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Impressionante sua resistência, 82 anos, com câncer, mas principalmente resistência aos códigos do mal, ao cerco nazista que se processou
antes mesmo da ocupação. Realizaram a prática de atitudes sádicas, premeditadas, especialmente contra psicanalistas, no sentido de eliminar
não só seus colegas e pacientes, que logo fugiram do país , mas também
suas posses em dinheiro, peças e livros. Neste episódio, o que chamamos
de código do mal são os sinais de castração e perversão que aconteciam
a cada dia, já que os direitos e impostos dos judeus psicanalistas se desenhavam diferenciados do chamado cidadão comum. Para sair do país
eram obrigados a assinar um contrato com os nazistas, uma declaração
de intenção, onde se obrigavam a pagar todos os impostos exigidos.
Freud, apegado às suas antiguidades e até ao seu divã, necessitava
levar o máximo possível para Londres. Mas como pagar suas dívidas
com a editora? Além disso, os livros não poderiam sair do país e muitos
foram queimados, porque Berlim não admitia que a editora fosse levada
para Londres.
Eram muitos os impedimentos que surgiam, como por exemplo com
o visto.
A resistência de Freud ao sadismo perverso é digna de ser considerada, embora ele tenha sido salvo durante a fuga por Marie Bonaparte,
que pagou seus impostos e, curiosamente, por Anton Sauerwald, nazista, uma personalidade estranha, que fora designado pela Gestapo para
“cuidar” de Freud. Anton fez aliança com Marie Bonaparte e guardou
os livros secretamente na Biblioteca Nacional Austríaca até o final da
guerra. Estas duas pessoas salvaram e promoveram a fuga de Freud e de
seus familiares mais próximos, incluindo a empregada.
Ironicamente, houve uma ordem de Berlim para que Freud saísse de
seu apartamento porque seria usado pelo “Instituto da Raça”, destinado
a estudar os motivos da superioridade da raça ariana! Amigos de Freud
pensaram na hipótese de mais tarde fazer um museu de seu apartamento, mas a casa era vigiada, havia proibição até de se fazer fotos.
Os judeus já autorizados a deixar Viena tinham que se apresentar
138

O código do mal: sadismo como uma distorção do eu

todos os dias à polícia, mesmo com visto de saída, e quando Freud foi
informado por Anna a este respeito, indignado reagiu, disse ele: “É claro
que você se recusou a obedecer esta ordem tão humilhante”! (Freud,
1915∕2010, p.51-81).
Martin, seu filho, entendeu que esta reação evidenciava o espírito desafiador do pai, mas, houve quem acreditasse em denegação de Freud.
Certamente, Anna não podia recusar às ordens da Gestapo.
Houve ainda um último obstáculo na partida: a Gestapo exigiu uma
declaração sua para não ser acusada de brutalidade contra um homem
famoso. Freud além de tudo era muito corajoso e prontamente escreveu:
“Recomendo a Gestapo a qualquer um”. (Freud, 1915∕2010, p.165-181).
Conclusão
Na verdade, Freud se salvou, recebeu ajuda sim, mas preso em casa,
escrevia inúmeras cartas todos os dias para amigos, narrandos os fatos
cruéis ao seu redor com a pureza de sua percepção, aguçada e dolorida
sobre a marcha da opressão nazista.
Freud sempre viu tudo!
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13. Reflexões sobre a incapacidade de estar só1
Reflections on the inability to be alone
Joana Marcos Chissini2
Carlos Augusto Peixoto Junior3
RESUMO
Este trabalho busca refletir sobre o aspecto desértico da solidão considerando o pensamento de Donald Winnicott. Investiga-se possíveis
dificuldades no desenvolvimento emocional primitivo que inviabilizariam a vivência do estar só. Entende-se que a incapacidade de estar só
surgiria pela impossibilidade do indivíduo ser, de estar acompanhado,
isto é, de internalizar um ambiente seguro e de criar um espaço potencial. Defesas como um falso si mesmo surgiriam, tornando a pessoa
submissa de seu meio, altamente dependente do outro e incapaz de sentir a vida como digna de ser vivida.
Palavras-chave: Solidão, Estar Só, Espaço Potencial, Falso Self
ABSTRACT
This work aims to reflect on the desert aspect of solitude according
to Donald Winnicott’s thought. It is investigated possible difficulties in
primitive emotional development that make it impossible the experience of being alone. It is understood that the inability to be alone would
arise from the individual’s impossibility to be, to be accompanied, that
1 Trabalho apresentado no XV Encontro Brasileiro Sobre o Pensamento de D. W. Winnicott.
2 Mestranda em psicologia clínica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
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is, to internalize a safe environment and create a potential space. Defenses such as a false self would arise, making the person submissive to
his environment, highly dependent on the other and unable to feel life
as worth living.
Keywords: Loneliness, Being Alone, Potential Space, False Self
Introdução
Tanto no atendimento clínico individual quanto na experiência institucional coletiva podemos nos deparar com pessoas solitárias, incapazes de sonhar, de criar e de pensar por si próprias. Indivíduos desassossegados, altamente dependentes, desvitalizados, sem um continente.
Sujeitos cujo fio que tecia a vida foi cortado, interrompido, tornando a
existência sem costura, sem sentido. Pacientes sem pertencimento, estrangeiros de si, do mundo, do espaço, do tempo. Humanos, demasiadamente humanos, que possuem caos dentro de si e que buscam avidamente um amparo: um céu que os proteja do desespero da solidão.
Há situações clínicas no cenário contemporâneo de pacientes que relatam profundos sentimentos de falta de sentido na vida e de vazio, queixas
de estarem ficando loucos, manifestações de estranhas sensações corporais, pensamentos persecutórios, afetos vivenciados intensamente, bem
como agressões físicas infligidas contra si mesmo (Medeiros, 2020). Jordão (2007) aponta para o surgimento da solidão proveniente de fontes
tão primitivas que pode impedir o sujeito de se relacionar com confiança,
entrega e intimidade com o analista. Assim, a solidão poderia complicar
ou até mesmo impedir o próprio estabelecimento da transferência.
Do ponto de vista psicanalítico, a solidão não precisa necessariamente ser um desolamento como nos lembra o poeta Fernando Pessoa
(1999) ou uma experiência radical de não pertencimento ao mundo,
em que o homem perde a sua capacidade criativa de acrescentar algo
de si mesmo ao seu redor, como nos remete a filósofa Hannah Arendt
(2012). Donald Winnicott (1958/1988) nos apresenta o aspecto positivo
da solidão ao pensar a capacidade do indivíduo de estar só como um
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dos sinais mais importantes do amadurecimento do desenvolvimento
emocional. Entende-se que essa sofisticada capacidade está articulada
com a possibilidade do indivíduo ser, isto é, de existir e de se constituir
em uma unidade, internalizando um ambiente confiável, seguro e suficientemente bom.
O modo como o ambiente irá se relacionar com o bebê torna-se essencial neste empreendimento. A presença materna suficientemente
boa é fundamental em uma fase de dependência absoluta por permitir o
progresso do desenvolvimento do ego infantil, protegendo temporariamente a criança do “choque do terror” (impingement by terror) e fazendo com que ela seja capaz de estar realmente sozinha, podendo existir
por um tempo (Bonaminio, 2020, p. 132).
Por um lado, caso haja um ambiente acolhedor, a criança poderá
internalizar a mãe enquanto ambiente, tornando-se capaz de gerar um
espaço continente no qual ela vive, chamado de espaço potencial: um
espaço de relaxamento amorfo no qual brincamos, sonhamos e criamos. O indivíduo saudável, ao se encontrar sozinho, sempre estará na
presença da mãe ambiental gerada por ele mesmo. Por outro lado, em situações inadequadas de invasão ambiental, o bebê poderá ser trazido de
maneira precipitada, isto é, defensiva, à existência, tentando lidar com
o desastre da situação. A perda da mãe enquanto ambiente é um evento
trágico que o bebê responde com um sentimento de perda iminente e de
aniquilação de si (Ogden, 2018).
A partir desta apreensão, este trabalho busca refletir e considerar que
a incapacidade de estar só surgiria pela impossibilidade do indivíduo
ser, de estar acompanhado, isto é, de internalizar um ambiente seguro
e de criar um espaço potencial. Entende-se que ao ter seus processos
maturacionais comprometidos, defesas como um falso si mesmo surgiriam, tornando a pessoa submissa de seu meio, altamente dependente
do outro e incapaz de sentir a vida como digna de ser vivida.
Partindo da concepção winnicottiana do estar só como uma capacidade (Winnicott, 1958/1988), em um primeiro momento refletiremos
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sobre o aspecto desértico da solidão a partir do artigo The capacity to
be alone: reflections on Winnicott’s 1958 article de Vincenzo Bonaminio
(2020). Depois, buscaremos apreender possíveis dificuldades no desenvolvimento emocional primitivo que inviabilizariam a vivência do estar
só, considerando que na capacidade de estar só a criança
se
torna capaz de gerar um espaço continente no qual ela vive (Ogden,
2018). Finalmente, procuraremos compreender processos defensivos
envolvidos nos primórdios do desenvolvimento, explorando o falso self
winnicottiano em contraponto com o gesto espontâneo do bebê, a partir
do texto Distorção do ego em termos de verdadeiro e falso self (Winnicott, 1960/1988).
Solidão desértica
“Quem não sabe povoar sua solidão, também não saberá
ficar sozinho em meio a uma multidão” (Baudelaire)
Em seu artigo “The capacity to be alone: reflections on Winnicott’s 1958
article”, Bonaminio (2020) apresenta alguns casos clínicos, discutindo a
forma multifacetada como a sensação de estar só se apresenta na clínica
psicanalítica: sentimento de liberdade, aprisionamento, ansiedades primitivas de cair indefinidamente, além de diversas gradações e nuances
da sensação de solidão. Em alguns de seus relatos clínicos é possível
imaginarmos experiências distantes da capacidade de estar só como entendida por Winnicott, à medida que encontramos menções a sensações
de “pairar no vazio”, sentir-se insuportavelmente sozinho, experiências
de ataques de pânico altamente invasivas, incapacidade de enfrentar a
ansiedade de separação em relação ao analista, como também apego ocnofílico sem reconhecimento de experiência espontânea própria. Além
desses exemplos, ainda podemos encontrar frases como “não sei mais
por quanto tempo poderei aguentar este deserto emocional” 4 (Bonaminio, 2020, p. 128). A partir dessas considerações, pergunto-me quais as
4 No original: “I don’t know how much longer I can hold out in this emotional desert”.

144

Refelexões sobre a incapacidade de estar só

possíveis dificuldades ao longo do desenvolvimento emocional primitivo que inviabilizariam a vivência do estar só, propiciando uma solidão
desértica, desacompanhada?
Pereira (2020) entende que o sentimento de solidão aponta para uma
falha na experiência de estar só na presença da mãe ou de um outro
fundamental. Ao comentar a perspectiva de Winnicott, assinala que o
indivíduo que experimenta uma solidão intensa pode ter sofrido o impacto da falha da experiência de intimidade inicial com a mãe em um
momento que ela deveria estar identificada com seu bebê.
O rompimento da provisão materna é um evento vivenciado pelo bebê
como uma aniquilação iminente de si. “A pessoa vivencia a si própria como
à beira da dissolução” (Ogden, 2018, p. 191). Nos primórdios do desenvolvimento, quando há situações intrusivas, de falha do relacionamento com
a mãe ambiental, o bebê é trazido precipitadamente à existência, tentando
manejar a catástrofe. Neste caso, o processo de apropriação pelo bebê da
matriz psicológica torna-se incompleto ou inadequado.
Na saúde, a transição da unidade mãe-bebê para um estado em que existe mãe-e-bebê indica a existência do espaço potencial entre mãe e bebê. Se,
em um primeiro momento o espaço potencial não é intrapsíquico, mais
tarde, no desenvolvimento da capacidade de estar só, torna-se viável para o
sujeito desenvolver a sua própria capacidade de gerar esse espaço. Estar só
surge como um processo no qual o papel da mãe enquanto coautora invisível do espaço potencial é assumido pelo ser que está se tornando criança.
Nesta perspectiva, o sujeito saudável, quando sozinho, está a todo momento na presença da mãe ambiental gerada por ele mesmo. Por outro lado,
a presença materna enquanto objeto levaria a criança a se tornar adicta à
mãe enquanto objeto onipotente. Ou seja, a criança internalizaria defensivamente a “mãe-como-objeto”, levando a um relacionamento aditivo a um
“objeto-mãe-interno” onipotente (Ogden, 2018, 203).
Considerando um ambiente que perturba a continuidade de ser do
bebê, Winnicott (1958/1988) apresenta uma alternativa patológica: uma
vida falsa fundamentada em reações a estímulos externos. Nesta pers145
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pectiva, podemos entender que as reações defensivas estão na origem
de toda a psicopatologia winnicottiana, expressando “o assujeitamento aos imperativos de um ambiente precário ou hostil” (Kupermann,
2008, p. 86). O ambiente que não é favorável se impõe ao sujeito, não
lhe permitindo vivenciar a ilusão de onipotência e a experiência de criação, isto é, ele bloqueia a espontaneidade de suas tendências (Plastino,
2006). Neste caso, haverá sentimento final de inutilidade, fazendo com
que as coisas não sejam sentidas como reais. Desta maneira, haverá o
surgimento de um falso self defensivo que se submete às exigências dos
outros. A existência por meio de um falso self torna a vida desprovida
de sentido, atravessada por um senso de irrealidade, incapaz de valer a
pena (Galván e Amiralian, 2009).
O falso self, que será construído sobre identificações desse ambiente, tem uma função defensiva de proteger e ocultar o self verdadeiro.
O falso si mesmo efetua o trabalho psíquico de controle do ambiente
tentando retornar ao estado de continuidade do ser, “amortizando as
sensações de invasão e de abandono, preservando ao verdadeiro self esta
continuidade” (Sampaio, 2013, p. 30-31).
Por um lado, o ambiente pode ser suficientemente bom, alimentando
repetidamente a ilusão de onipotência do bebê, tornando a expressão
do self verdadeiro possível e fazendo com que ele possa continuar a ser.
Caso isso se dê, mais tarde será possível que o bebê renuncie a onipotência gradualmente, vindo a reconhecer o elemento ilusório e, um dia,
sendo capaz de estar só de forma mais sofisticada. Por outro lado, o
ambiente pode não conseguir ser suficientemente bom, não sendo capaz
de completar a ilusão de onipotência da criança, falhando repetidamente, por assim dizer, na satisfação do gesto do bebê. Em vez da figura
materna conseguir sentir as necessidades de seu filho, ela substitui o
gesto espontâneo pelo seu próprio gesto, tornando seu bebê submisso,
dando início, desta maneira, ao estágio inicial do falso self. Neste caso, a
comunicação entre mãe e bebê será “falha, negativa, patológica” diante
do caos e das fraturas experimentadas na continuidade do ser por este
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último (Silva, 2014, p. 161). Assim, o bebê permanece isolado ou “morre
fisicamente” porque a catexia com os objetos externos não é iniciada
(Winnicott, 1960/1988, p. 134). Como diz Winnicott (1960/1988), na
prática o bebê sobrevive, mas sobrevive falsamente. Passando o tempo,
a criança é seduzida à submissão, aceitando as exigências do meio.
Conclusões
O ambiente constantemente invasivo impossibilita a criança de experimentar movimentos espontâneos, apropriando-se de suas próprias
sensações. Nestas condições, o bebê é trazido precipitadamente à existência, tentando manejar a catástrofe. Há o surgimento de um falso self
defensivo que se submete às exigências dos outros. Incapaz de experimentar a ilusão de onipotência de ser a criadora do mundo, a criança
é incapaz de ser criativa e espontânea. Consequentemente, a internalização da mãe enquanto ambiente seria falha, não permitindo que, um
dia, o sujeito possa ser capaz de estar só, gerando seu próprio espaço
potencial.
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14. A virtualidade de ser comunhão-solidão1
The virtuality of being communion-solitude

Renata da Silva Coelho2
RESUMO
A virtualidade é abordada como potencial da transicionalidade para
o encontro inter-humano, a partir da abordagem de Winnicott sobre estados de ser e de não ser na relação indivíduo-ambiente e da filosofia de
Heidegger, por meio da proposta de leitura do parágrafo 12 de “Ser e
tempo” sobre “o ‘ser-junto’ ao mundo”. Para Winnicott o sentir-se vivo e
real é ser em contato [ilusório] sustentador com alguém, em comunhão;
há um estado originário de não-ser, de onde surge o ser, um princípio de
solidão e não-contato. Na saúde, essa solidão, definida como essencial,
torna-se o início de isolamento permanente e necessário como princípio
da espontaneidade de ser solidão comunhão.
Palavras-chave: virtualidade; estados de ser; transicionalidade.
ABSTRACT
Virtuality is addressed as the potential of transitionality for the interhuman encounter, from Winnicott’s approach on states of being and not
being in the individual-environment relationship and heidegger’s philosophy, through the proposal of reading paragraph 12 of “Being and Time”
on “Being-in-the-world”. For Winnicott, feeling alive and real is being in
[illusory] sustaining contact with someone in communion; there is an
1Trabalho apresentado XV Encontro Brasileiro Sobre o Pensamento de D. W. Winnicott - Manaus 2020/21.
2 Psicóloga. Doutora em Psicologia Clínica PUC-SP (2009). Mestre em Educação
Mackenzie (2001). Psicóloga colaboradora IPqHCFM-USP (1995-1999). Supervisora
clínica Projeto Apoiar Online IP-USP. Pesquisadora no grupo de pesquisa Clínica de
Grupos e Instituições na Abordagem Psicanalítica (CLIGIAP). Autora do livro “A experiência do nascimento na obra de D. W. Winnicott: teoria e prática em maternidade”
(Person, 2013 e Artesã, 2020). Email: renatacoelho.psi@gmail.com
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original state of non-being, from where the being arises, a principle of
aloneliness and non-contact. In health, this aloneliness, defined as essential, becomes the beginning of permanent isolation and necessary as a
principle of the spontaneity of being communion solitude.
Keywords: virtuality; states of being; transitionality.
A vida humana talvez seja dar sentido,
criar ilusoriamente um mundo
de contato e encontro.
Para pensar o encontro e o ser humano propõe-se abordar a os trabalhos psicanalíticos sobre transicionalidade e estados de ser descritos por
Winnicott. A partir da adaptação de um trecho apresentada no livro “A
experiência do nascimento na obra de D. W. Winnicott” (Coelho, 2020)
será tratado o tema de estados de ser, e por uma leitura de Pontalis no
artigo “introdução ao espaço potencial” o tema da transicionalidade.
No início da vida humana, ser somente é possível no contato absoluto com a mãe-ambiente. Para Winnicott, além do contato com a mãe-ambiente não há o bebê que pode sentir-se vivo e real. O sentir-se vivo
e real é estar em contato [ilusório] sustentador com alguém e, posteriormente, partir para outras experiências pessoais de relacionamento de
dependência absoluta, relativa, objetal, criativo e cultural.
A busca de uma comparação entre a condição existencial do ser humano de acordo com Winnicott e a filosofia de Heidegger é proposta
por meio da leitura do parágrafo 12 de Ser e tempo (Heidegger, 1989
[1927]). Assim, a fusão indivíduo-ambiente de Winnicott e a relação ser
humano e mundo de Heidegger são aproximadas.
Em Ser e tempo, parágrafo 12, Heidegger afirma que “o ‘ser-junto’
ao mundo, no sentido de empenhar-se no mundo, o que ainda deve ser
interpretado mais precisamente, é um existencial fundado no ser-em”
(Heidegger, 1989, p. 92 [1927]). Heidegger considera o imperativo de se
interpretar o sentido de ser-junto ao mundo de maneira mais precisa,
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e oferece uma abertura para essa tarefa com a seguinte definição da expressão ser-em:
O ser-em, ao contrário, [do que é simplesmente dado, como
coisa que ocorre ‘dentro’ do mundo] significa uma constituição
ontológica da pre-sença e é um existencial. Com ele, portanto,
não se pode pensar em algo simplesmente dado de uma coisa
corporal (o corpo humano) “dentro” de um ente simplesmente
dado. O ser-em não pode indicar que uma coisa simplesmente
dada está, espacialmente, “dentro de outra” porque, em sua
origem, o “em” não significa de forma alguma uma relação
espacial desta espécie; “em” deriva de innan, morar, habitar,
deter-ser; “an” significa: estou acostumado a, habituado a, familiarizado com, cultivo alguma coisa; possui o significado do
colo no sentido de habito e diligo. O ente, ao qual pertence o
ser-em, neste sentido, é o ente que sempre eu mesmo sou. A
expressão “sou” se conecta a “junto”; “eu sou” diz, por sua vez:
eu moro, me detenho junto [...] ao mundo, como alguma coisa
que deste ou daquele modo, me é familiar. O ser, entendido
como infinitivo3 de “eu sou”, isto é, como existencial, significa
morar junto a, ser familiar com... O ser-em é, pois, a expressão
formal e existencial do ser da pre-sença que possui a constituição essencial de ser-no-mundo. (Heidegger, 1989, p. 92 [1927])
Para Heidegger “sou” se conecta a “junto”, para Winnicott o bebê somente “é bebê”, inicialmente, no com-junto ambiente-indivíduo. A experiência de ser vivo e real significa encontrar sentido de permanência
temporal no ambiente de cuidado.
A aproximação entre os dois autores pode, portanto, ser pensada a
partir da afirmação de Heidegger quanto à espécie de relação espacial
3 No original encontra-se “Sein als Infinitiv des »ich bin«…” (Heidegger, 1927, § 12).
Corrigido da tradução brasileira consultada que diz infinito.
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que originalmente significa colo no sentido habito e diligo4, que significam amar e segurar. Para Winnicott não há bebê se não há mãe que o
ame e segure. Lembrando que, para Winnicott (Winnicott, 1990, p. 151
[1988]), estar no útero-colo, é sentir-se amado por todos os lados, quando a mãe-ambiente é emocionalmente amadurecida para permanecer
tranquila, não estar deprimida ou ansiosa demais.
É importante destacar o tema do corpo humano trazido por Heidegger e ressaltar a questão somática que é um aspecto prioritário na
totalidade da psicanálise descrita por Winnicott.
Heidegger considera o corpo humano diferente “do que é simplesmente dado, como coisa que ocorre ‘dentro mundo’”, mais do que a matéria orgânica, ele considera o corpo como presença que habita, habitua-se e detém-se junto ao mundo, um mundo de presença humana,
de presença de ser humano. A partir da unidade ambiente-indivíduo
desenhada nos esquemas de Winnicott (Winnicott, 1990, pp. 148-9
[1988]), vê-se que é o corpo do bebê que em movimento – gesto – espontâneo encontra o ambiente - corpo da mãe. Esses encontros quando
repetidos tornam-se acúmulo de experiências, que constituem a base
do sentimento de vida e realidade pessoal. A experiência de ser vivo e
real para o bebê é um acontecer de encontros somáticos em ambiente
adaptado. Enquanto, que semelhantemente para Heidegger a presença é
um existencial somático, o que significa ‘estou acostumado a, habituado
a, familiarizado com’; sou o colo de amor e segurança onde me detenho.
A questão corpórea que atravessa toda a descrição psicanalítica de
Winnicott traz a concepção de ser humano como uma tendência inata
para a integração psicossomática, que somente acontece por meio de um
relacionamento com um ambiente adaptado às necessidades que levam
4 Heidegger utiliza em seu texto as palavras em latim habito e diligo. Essas palavras têm
um amplo significado que resume a ideia da relação - ser humano e mundo - de contato
pessoal. O significado de habito é segurar, sustentar, considerar, atender a, crer, cuidar
de, passar tempo com, habitar, morar, existir, ocupar, demorar-se, viver, identificar-se
com e permanecer. O significado de diligo é amar, querer bem, ter afeição por; apreço,
estima, respeito, proteção e boa acolhida.
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à integração. A integração, entretanto, não é constante ao longo da vida,
é alternada por estados de não-integração e quietude, o que pressupõe
o ambiente não intrusivo para o retorno a um estado basal chamado de
solidão essencial, mantido por um tipo de relacionamento permeado
por isolamento e um não-contato momentâneo com o mundo.
Para Winnicott (Winnicott, 1990, pp. 153-6 [1988]) há um estado
originário de não-ser, de onde surge o ser, um princípio de solidão e
não-contato essencial para que se estabeleça o contato espontâneo. Na
saúde, essa solidão, definida como essencial, torna-se um núcleo de isolamento permanente e necessário como princípio da espontaneidade de
ser. O todo, ou a integração psicossomática do indivíduo oculta a solidão, e isso faz cuidar da própria integração, constituída de continuidades e não-continuidades, e portanto, sempre precária.
A solidão e o isolamento absolutos são essenciais, uma vez que guardam o tempo da unidade indivíduo-ambiente que permitiam existir.
São lugares de retorno que recompõem o sentimento de vida. O homem
surge da solidão e volta para a solidão. Quando não está muito cansado
estabelece contato com a realidade, criada ilusoriamente por ele mesmo
(Winnicott, 1990, pp. 120-35 [1988]).
Sobre o contato com a realidade pode-se perguntar: qual a condição
do contato diante do estado inicial de isolamento absoluto? Além de
espontâneo, qual a natureza ou o princípio desse contato? Se a solidão
é inerente à natureza humana e permanente quando há saúde o contato
não rompe com o isolamento essencial, como pode ser notado na citação de Winnicott:
Na psicologia do indivíduo [...] há um aspecto importante do relacionamento sobre o qual podemos dizer que
mesmo no contato mais íntimo possível haverá ausência de
contato, de modo que cada indivíduo manterá, essencialmente, um isolamento absoluto, permanentemente e para
sempre. (Winnicott, 1990, p. 178 [1988])
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Esse contato relacional da unidade ambiente-indivíduo, que une e
também separa, ao guardar o espaço do isolamento essencial e absoluto,
é chamado em um momento posterior do desenvolvimento emocional
de ilusão de contato. Contato ilusório porque preserva e é decorrente
da natureza humana de solidão originária e intransponível. Winnicott
(Winnicott, 1990, p. 178 [1988]) inclusive faz analogia com a gestação
quando a mãe tem o bebê em seu útero separado pela barreira placentária, condição de contato mais íntimo e ao mesmo tempo de isolamento
vital, embora neste momento ele não utilize a expressão ilusão de contato - pois está se referindo ao ambiente de cuidado.
A experiência de ilusão de contato com realidade que envolve o ser
humano desde o início, descrição por Winnicott, parece escrita em outros termos por Heidegger, no seguinte fragmento de texto:
Como existencial, o “ser-junto” ao mundo nunca indica
um simplesmente dar-se em conjunto de coisas que ocorrem. Não há nenhuma espécie de “justaposição” de um ente
chamado “presença” a um outro ente chamado “mundo”. Por
vezes, sem dúvida, costumamos exprimir com os recursos
da língua o conjunto de dois entes simplesmente dados dizendo: “a mesa está junto à porta”, “a cadeira ‘toca’ a parede”.
Rigorosamente, nunca se poderá falar aqui de um “tocar”,
não porque sempre se pode constatar, num exame preciso,
um espaço entre a cadeira e a parede, mas porque, em princípio, a cadeira não pode tocar a parede mesmo que o espaço entre ambas fosse igual a zero. Para tanto, seria necessário pressupor que a parede viesse ao encontro “da” cadeira.
Um ente só poderá tocar um outro ente simplesmente dado
dentro do mundo se, por natureza, tiver o modo do ser-em,
se, com sua pre-sença, já se lhe houver sido descoberto um
mundo. Pois a partir do mundo o ente poderá, então, revelar-se no toque e, assim, tornar-se acessível em seu ser sim154

A virtualidade de ser comunhão-solidaão

plesmente dado. Dois entes que se dão simplesmente dentro
do mundo e que além disso, são em si mesmos destituídos
de mundo, nunca se podem “tocar”, nunca um deles pode
“ser e estar junto ao” outro. (Heidegger, 1989, p. 93 [1927])
O “ser junto” refere-se à presença pessoal no mundo que não ocorre
pelo posicionamento físico. Heidegger explica essa situação diferenciando coisa e ser humano. Ao humano é possível o toque, pois tocar
pressupõe a espontaneidade do vir ao encontro, do modo de ser-em que
descobre ou cria o mundo. O movimento do próprio indivíduo descobre o ambiente e cria a realidade do mundo. Neste sentido o bebê, mesmo antes de nascer, somente toca o ambiente descoberto ou criado por
ele mesmo. Não toca por estar dentro da barriga da mãe, toca porque o
ambiente permanece adaptado para ser encontrado, o que significa para
o bebê a experiência de vida e realidade. O toque é criado pela presença
pessoal.
Ao comentar a presença confiante implícita na relação especial do
bebê com a mãe Winnicott diz que um deles está de qualquer modo só e
complementa dizendo que talvez ambos estejam sós e ainda assim a presença de um é importante para o outro (Winnicott, 1990, p. 134 [1988]).
A presença pessoal que se dá na relação da unidade indivíduo-ambiente
compreende o ser junto e só.
O encontro pessoal possibilita o ser do humano, deste modo, a potência ou a virtualidade do humano é ser somente se junto aos outros.
Pode-se pensar o que há entre os humanos, o que há entre a unidade
ambiente-indivíduo, o que une e isola o ser, neste sentido, se introduz o
tema da transicionalidade de Winnicott.
Quando Winnicott vai desenvolver o tema da transicionalidade, ele
indica as experiências mais primitivas, os estágios primitivos do bebê,
que são descritos no livro Natureza humana, no capítulo que tem como
título Os estados iniciais – diagrama do conjunto ambiente-indivíduo.
A importância de retorno ao início primitivo do desenvolvimento para
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falar do objeto-fenômeno transicional está em que o bebê somente irá
constituir símbolos de sua união com a mãe, quando essa efetivamente aconteceu na continuidade de uma relação de cuidado onde o bebê
desenvolve a capacidade de confiança no acontecimento do ambiente
sustentador. Portanto, a experiência é existência pessoal, no sentido dos
estados primitivos de relacionamento, em termos de objetos subjetivos
que ocorrem na máxima dependência e adaptabilidade do conjunto
ambiente-indivíduo e posteriormente no sentido do relacionamento
com objetos e fenômenos transicionais. A condição para que aconteçam essas experiências é a confiabilidade que ocorre quando o ambiente
permanece para ser encontrado diante do gesto espontâneo, que nesta
condição significa que o mundo foi criado, simplesmente por ter sido
encontrado. Winnicott acentua a confiança do seguinte modo: “A palavra confiança, nesse contexto, demonstra compreensão do que quero
significar pela construção da confiança baseada na experiência, na época da dependência máxima, antes da fruição e do emprego da separação
e da independência” (Winnicott, 1975, p. 142 [1967b]).
Experiências são acontecimentos da continuidade confiável do ambiente que permitem ao indivíduo sentir-se real no encontro criador
com o mundo que o cerca. Confiança que gera a capacidade de acreditar
em, ou seja, a capacidade de ter esperança de que a vida vale a pena.
A palavra esperança vem de sperare que significa esperar e de spes e
spatium que significa espaço. O uso original da palavra esperança traz o
sentido duplo de espera/tempo e de espaço. O que remete a própria definição de objeto-fenômeno transicional como símbolo da união mãe-bebê apresentada por Winnicott como se segue:
Esse símbolo pode ser localizado. Encontra-se no lugar,
no espaço e no tempo, onde e quando a mãe se acha em
transição de (na mente do bebê) ser fundida ao bebê e, alternativamente, ser experimentada como um objeto a ser
percebido, de preferência a concebido. O uso de um objeto
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simboliza a união de duas coisas agora separadas, bebê e
mãe, no ponto, no tempo e no espaço, do início de seu estado de separação. (Winnicott, 1975, p. 135 [1967b])
Agora na transicionalidade, é possível ao bebê simbolizar mentalmente a mãe, pois já houve amadurecimento pessoal, se tudo correu
bem, para que as capacidades cognitivas realizem a função de brincadeira simbólica com a mãe que pode se ausentar e ainda assim manter a
sua presença viva com o bebê, pois breve irá ser reencontrada, como já
foi antes repetidas vezes.
Winnicott termina seu texto sobre a experiência cultural dizendo:
“Minha esperança é a de que tenha começado a responder minha própria pergunta: onde se localiza a experiência cultural?” (Winnicott,
1975, p. 143 [1967b]). Ao longo do texto ele diz:
Utilizando a palavra ‘cultura’, estou pensando na tradição
herdada. Estou pensando em algo que pertence ao fundo comum da humanidade, para o qual indivíduos e grupos podem
contribuir, e do qual todos nós podemos fruir, se tivermos
um lugar para guardar o que encontramos. (idem, p. 138) [...]
São essas experiências que fornecem a continuidade da raça
humana que transcende a existência pessoal. (ibidem, p. 139)
A experiência é lugar e também o próprio guardar o que
espontaneamente está para ser encontrado. E a experiência cultural,
espaços de continuidade para o guardar da natureza humana. A herdabilidade do ser para o humano está encontrar o colo, lugar e tempo de
cuidado ilusoriamente criados.
Winnicott elabora uma história de continuidades que compõe a natureza de ser indivíduo humano. Considera que antes de um primeiro
despertar dessa natureza humana o que há é simplesmente a não vida.
O início da vida pessoal é de isolamento, solidão, silêncio e quietude de
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movimento a partir do qual surge uma espontaneidade gestual que pode
propiciar um contato com o ambiente; o que é como um encontro com o
mundo no qual está envolvido, se o ambiente de relacionamento pessoal
permaneceu estável para ser encontrado. Ao falar deste tema, portanto,
Winnicott indica a importância temporal, em termos da permanência
do cuidado necessário para a existência do indivíduo humano, descrita
como o espaço constante que compreende o ser, e lugar onde se dá o
contato, inicialmente o útero, o colo, a mãe, o pai, e os outros indivíduos
do enredo social.
Contato este ilusório do ponto de vista pessoal, pois o isolamento
inicial é mantido quando o contato se dá. Para dar sentido a esse aspecto, Winnicott utiliza a expressão estar só na presença de alguém; dizendo de um recolhimento à quietude que só ocorre quando há a confiança ou a crença de que é possível o reencontro-comunicação a partir da
necessidade expressa pelo gesto espontâneo do indivíduo que também
espontaneamente se recolheu.
Winnicott descreve um primeiro despertar, então haveria um início e
também outros despertares para a vida. Como ocorrências de alternâncias entre estados de estar-vivo e estados de não-estar-vivo. A vida assim
não é considerada em oposição à morte, mas como contato e comunicação-com em oposição ao não-contato e silêncio. E, suas alternâncias,
portanto, como momentos de solidão e momentos de encontro. O tempo assume significado cíclico, como tempo de ser e tempo de não ser. A
transmissibilidade do encontro se constitui na virtualidade do ser humano, no espaço potencial, o virtualis intermediário de seres humanos.
A virtualidade do ser humano talvez direcione o pensar uma
psicanálise que se expande a limitações da psique do indivíduo, ao contorno e envoltório somático individual e suas repercussões intrapsíquicas para uma psicanálise que pense o inter-humanos na constituição
do ser. Nesse sentido, pode-se observar a partir de Pontalis (1977), que
apresenta um texto intitulado “Nascimento e reconhecimento do self ” a
primeira frase do texto é “Introdução ao espaço potencial” essa abertura
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por meio da ideia de transicionalidade de Winnicott. Seguem alguns
recortes que serão comentados no sentido de pensar a questão de uma
psique que não se fecha no indivíduo, mas se abre no encontro:
[...] o psicanalista francês fica logo de início desconcertado
ante a proposição da noção de self. Mais do que uma noção
nova que sua teoria e sua experiência teriam abusivamente
negligenciado e que por isso retornaria, a exemplo do recalcado, sua primeira tentação é ver nela a ressurgência de uma
concepção que, a seu ver, a psicanálise tinha definitivamente
desmantelado. Concepção, que ele considera pré-analítica, de
um sujeito unificado e unificante, de um sujeito que pode se
reconhecer como si-mesmo, como si e mesmo, isto é, como
unidade e continuidade, por certo precária, lábil, alterável,
mas capaz de escapar em seu ser a à irredutibilidade do conflito, à alteridade do inconsciente, à inconciliabilidade das
representações, à parcialidade da pulsões, à multiplicidade
disparatada das identificações. Da descoberta da “personalidade múltipla” que marca o advento da psicanálise à noção
de Ichspaltung (clivagem do eu – do je ou moi – [...]) que
constitui o fecho da obra freudiana, é legitimo afirmar que
três quartos de século de experiência analítica minam a ilusão de um sujeito monádico, de uma pessoa total certa de se
pertencer. (Pontalis, 1977, p. 171)
Interessante destacar a concepção de um sujeito que pode se reconhecer
como si-mesmo, como si e mesmo, por certo precária, capaz de escapar à
alteridade do inconsciente, e a ilusão psicanalítica de um sujeito monádico.
Sobre a psicologia do ego o autor diz que ela não se justifica por alguns motivos, entre eles, “a principal função do eu é pretender representar os interesses da totalidade da personalidade e fazer-se passar por sujeito autônomo negando suas ‘relações de dependência’ (Pontalis, 1977,
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p. 184). Nesse momento há a seguinte nota de rodapé: “Vale lembrar que
este é o título de um dos capítulos de O eu e o isso, obra em que Freud
mais avança na análise das funções do eu. Ali, a questão não é a autonomia, nem mesmo relativa, do eu, mas sua dependência.”
Pontalis indicava que a noção de self não parece central para
Winnicott e em seguida apresenta o tema do espaço transicional dizendo “o campo do transicional tem sua origem e se estende entre o subjetivo e o objetivo: é o que o autor denomina de o campo da ilusão. [...]
portanto, o transicional tem o estatuto de um paradoxo” (Pontalis, 1977,
p. 187). Pontalis cita o seguinte trecho de Winnicott: “o objeto e o fenômeno transicionais dão para todo ser humano, desde o começo, algo
que continuará importante para ele para sempre, ou seja, um campo
neutro de experiência que não será contestado”. [...] “esse estatuto neutro, intermediário, do transicional faz dele o lugar privilegiado do que
os anglo-saxões denominaram experiencing” (Idem, p. 188). Conclui
sua leitura de Winnicott dizendo “O self não é elã vital, mas, no espaço
psíquico, o representante do vivo: espaço aberto, digamos assim, nas
duas pontas, para o ambiente que primeiro o nutre e que ele, em troca,
cria. Ser alguém vivo: tarefa já efetuada, programada, para o organismo
animal, mas sempre por inventar para o homem [...] faz do encontro
renovado como o outro o acontecimento necessário. Pois o que define a
vida, tanto biológica quanto psicologicamente, é o fato de ela ser transmitida (Ibidem, p. 197). “Em que condições o que acontece com um
indivíduo adquire [...] um neuter subtraído ao olhar, me é necessário
para eu me encontrar?” (Ibidem, p. 199).
Para concluir: A virtualidade de ser comunhão-solidão relacionado
ao que acontece entre humanos diz respeito à abertura e transformação do espaço psíquico. Pierre Lévy (1996) apresenta a definição de
virtual do seguinte modo:
[...] a virtualização constitui justamente a essência, ou a
ponta fina, da mutação em curso. Enquanto tal, a virtualiza160
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ção não é nem boa, nem má, nem neutra. Ela se apresenta
como o movimento mesmo do “devir outro” – ou heterogênese – do humano. [...] A palavra virtual vem do latim
medieval virtualis, derivado por sua vez de virtus, força, potência. Na filosofia escolástica, é virtual o que existem em
potência e não em ato. O virtual tende a atualizar-se, sem
ter passado no entanto à concretização efetiva ou formal.
[...] o virtual não se opõe ao real mas ao atual: virtualidade e atualidade são apenas duas maneiras de ser diferentes.
(Lévy, 1996, pp. 12, 17-8)
Lévy associa o virtual à constituição do sujeito, ao tratar da virtualização da inteligência. Embora seu objeto psicológico seja a cognição, a
inteligência coletiva, ele afirma “nós, seres humanos, jamais pensamos
sozinhos” (Idem, p. 95), o que é entre outros aspectos relacionados à
afetividade, cito:
[...] e experiência subjetiva, a dimensão de interioridade da
sensação, isto é, em última análise, a afetividade. [...], que pode
ser confusa, inconsciente, múltipla, heterogênea, ela constitui
– contrariamente à consciência – uma dimensão necessária do
psiquismo e talvez até sua essência. Sem afetividade, o sistema considerado retorna à insensibilidade, à exterioridade e à
dispersão ontológica do simples mecanismo. [...] O psiquismo
constitui uma interioridade. (Idem, p. 104 e 106)
Essa interioridade dada pelo afeto constitui a psique em unidade
em dinâmica abertura interno-externo. O autor lembra as palavras de Gilles
Deleuze “o interior é uma dobra do exterior” (Ibidem, p. 106), e afirma:
O sujeito não é outra coisa senão seu mundo, com a
condição de entender-se por este termo tudo o que o afeto
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envolve. Assim é pouco afirmar que o psiquismo está aberto para o exterior; ele é apenas o exterior, mas um exterior
infiltrado, tensionado, complicado, transubstanciado, animado pela afetividade. [...] O psiquismo, por construção,
transforma o exterior em interior (o lado de dentro é uma
dobra do lado de fora) e vice-versa, uma vez que o mundo
percebido está sempre mergulhado no elemento do afeto.
[...] Como se atualiza o virtual? Através dos afetos. [...] as
qualidades afetivas são também dependentes das qualidades do ambiente, um meio exterior que não cessa de oferecer novos objetos, novas configurações práticas ou estéticas
a investir [...] (Lévy, 1996, pp. 107-8)
Ao final pode-se que a virtualização do sujeito para Lévy é relacional, embora esteja explicando a inteligência coletiva e as sensações
afetivas, caracteriza uma psique aberta e constituída na relação com o
ambiente. As funções cognitivas – coletivas – possibilitam a simbolização do colo para a cultura, na área da experiência do espaço potencial,
da transicionalidade entre a realidade de objetos subjetivos da unidade
mãe-bebê para a realidade compartilhada entre a mãe e o bebê, objetos
totais. A virtualidade de ser solidão-acompanhada sempre a atualizar-se
no humano.
REFERÊNCIAS
COELHO, R. S. A experiência do Nascimento na Obra de D. W.
Winnicott: teoria e prática em maternidade. 2ª Ed. Minas Gerais: Artesã, 2020. (Trabalho original publicado como tese de doutorado na PUC-SP, em 2009)
HEIDEGGER, M. 1989. Sein und Zeit. Tübingen, Max Niemeyer,
1993. Tradução brasileira: Ser e tempo. Parte I. Trad. Márcia de Sá Cavalcante. 3ª ed. Petrópolis, Vozes. (Trabalho original publicado em 1927).
LÉVY, P. (1996). O que é o virtual? Trad. Paulo Neves. São Paulo: Ed.
162

A virtualidade de ser comunhão-solidaão

34. (Trabalho original publicado em 1995).
PONTALIS, J. B. (2005). Entre sonho e a dor. Trad. Cláudia Berliner.
Aparecida-SP: Ideias & Letras. (Trabalho original publicado em 1961).
WINNICOTT, D. W. (1975). A localização da experiência cultural. In Winnicott, D. W. Playing and reality. London, Tavistock,
1971. New York, Methuen, 1982, pp. 128-139. Tradução brasileira:
O brincar e a realidade. Rio de Janeiro, Imago, 1975, pp. 133-144.
(Trabalho original publicado em 1967).
_________________ (1988). Human Nature. London, Free Association Books. Tradução brasileira: Natureza humana. Rio de Janeiro, Imago, 1990.

163

Narjara Medeiros de Macedo ■ Thyago Ycaro Souza de Menêzes

15. Entre aqui, ali e outros lugares:
uma leitura Winniccottiana do
Acompanhamento Terapêutico em campo
educacional1

Between here, there and elsewhere: a Winniccottian reading
of Therapeutic Accompaniment in the educational field
Narjara Medeiros de Macedo2
Thyago Ycaro Souza de Menêzes3
RESUMO
O trabalho versa sobre a práxis do Acompanhante Terapêutico (AT) em campo educacional, com contribuições psicanalistas
do Donald Winnicott. A partir das elaborações do autor acerca da
função ambiental e do desenvolvimento dos conceitos como espaço potencial, paradoxo, transicionalidade e capacidade de estar só,
é possível pensar o Acompanhamento Terapêutico enquanto dispositivo de intervenção e manejo em casos onde existam comprometimentos sociais e subjetivos, proporcionando conceitos-ferramentas
que possam compor seu exercício clínico-político nas instituições
educacionais. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica não sistemática, de abordagem qualitativa e natureza exploratória. Os resultados
mostram a possibilidade de articulação teórica entre a perspectiva
winnicottiana e o trabalho do AT, promovendo novas leituras e operadores sobre os processos de inclusão escolar.
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Palavras-chave: Acompanhamento Terapêutico; Paradoxo; Educação; Winnicott.
ABSTRACT
The present work deals with the Therapeutic Accompaniment (TA)
praxis in the educational field, with contributions psychoanalysts from
Donald Winnicott. Based on the author’s elaborations about the environmental function and the development of concepts such as potential
space, paradox, transitionality and the ability to be alone, it is possible
to think the Therapeutic Accompaniment as a device for intervention
and management in cases where there are social and subjective commitments, providing concepts-tools that can compose its clinical-political exercise in educational institutions. This is a non-systematic bibliographic research, with a qualitative approach and exploratory nature.
The results shows the possibility of theoretical articulation between the
Winnicottian perspective and the work of the TA, promoting new readings and operators on the processes of school inclusion.
Keywords: Therapeutic Accompaniment; Paradox; Education;
Winnicott.
Introdução
O Acompanhamento Terapêutico (AT) é compreendido como uma
prática clínica-política que intervém em casos e situações de vulnerabilidade social e subjetiva. Esse processo, de origem latino-americana
(Pelúcio, Silva & Souza, 2019), se encontra em discussões clínicas (dimensão terapêutica, do cuidado) e políticas (compromisso ético e na
capacidade de habitar diversos espaços). O AT é reivindicado enquanto
uma força instituinte emergida na Reforma Psiquiatra Brasileira (Sereno
2006; Silva, Souzas & Pontes, 2017; Disconsi, Cavedon, Greff, Chassot,
Galvão, Leães & Carvalho, 2013), baseando-se no aspecto da desinstitucionalização da loucura e também nas problemática da saúde mental.
Na escola, esse termo foi tomado por empréstimo pela função que o
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AT realiza tanto na rua como na escola, que é participar da (re)integração das pessoas e realizar ponte(s) entre elas e as diversas problemáticas
que enfrentam no laço social. A escola e entorno associado – o laço com
as crianças e adultos, as regras, o desejo pelo aprender – são cruciais, se
não para o crescimento, ao menos de conservação das capacidades cognitivas já adquiridas. (Kupfer, 1997). As crianças com comprometimentos psíquicos graves, apresentam questões relativas ao estabelecimento
do laço social e situações de invasão com excesso de demanda, causando
angústia, desintegração subjetiva. Se algo na história da criança a está
impedindo de enodar com o outro, buscar o reordenamento simbólico
dela é leva-la de volta mais uma vez à trama social, ao meio da rua, à
escola (Kupfer, 2006).
No AT, o trabalho ocorre fora de um setting restrito a uma sala de
aula, ocorre através da circulação por lugares conhecidos do acompanhado, com gradual extensão dessa circulação. Isso importa, pois muitas vezes a circulação é mantida em circuito fechados, impedindo a articulação do desejo (Jerusalinsky, 2002). Sendo a escola um território,
um espaço estendido que abarca um campo de relações, um suporte
material, fica evidente a materialidade do suporte e do lugar, enquanto
instância física e, ao mesmo tempo psíquica, tão caras ao AT, cuja potência do encontro acontece in loco (Sereno, 2006).
Nascimento, Silva, Dazzani (2015), comentam as diferentes formas
de operar no AT, não sendo algo exclusivo de uma teoria. Considerando uma perspectiva de Winnicott, Safra (2006) aborda a questão do
Acompanhante Terapêutico, lembrando que, durante a Segunda Guerra
mundial, Winnicott estabelece a função ambiental na psicanálise. Psiquiatra consultor do Plano de Evacuação Governamental da Inglaterra, considerou os graves efeitos da separação e da perda familiar para
crianças e nos adolescentes, participando da recolocação de crianças
de seus ambientes domiciliares para lugares seguros. Por outro lado, as
crianças já acompanhadas que revelavam dificuldades em seus próprios
lares, antes da guerra, requeriam providências especiais e não podiam
166

Entre aqui, ali e outros lugares: uma leitura winniccottiana do acompanhamento terapêutico em
campo educacional

ser instaladas em lares comuns que as “adotariam”. O descolamento ambiental anterior e o encontro desse novo lugar, físico e constitutivo, gerou responsividade às suas necessidades. Estas crianças foram ouvidas
em sua deprivação e demandavam ambientes que pudessem suportar
suas ambivalências e mostrassem sua capacidade de sobreviver aos seus
ataques pulsionais.
As contínuas referências de Winnicott ao ambiente atestam que haveria algo denominado ambiente suficientemente bom, que possibilitaria ao bebê alcançar as vivências pertinentes a cada tempo de seu desenvolvimento. Ao afirmar enfaticamente “isso que chamam de bebê não
existe” (Winnicott, 1971∕1975), ele chama atenção para o fato de que ao
observarmos um bebê não o encontraremos sozinho e, sim, associado a
alguém que dele cuida, realçando que, no princípio, o primeiro ambiente que se constitui para o bebê é a mãe, e eles estão fundidos em uma
unidade denominada ambiente-indivíduo. A função do amparo e apoio
nesse processo, tanto na dimensão de uma presença, de um estar-junto, como na dimensão de uma sustentação física, fornece a experiência
de continuidade, de uma constância física e psíquica que possibilita ao
bebê adquirir alguma integração de si mesmo. Essa função, exercida por
escudeiros, mães, pais e ATs, é nomeada de holding (Barreto, 2000).
Safra (2006) retoma o conceito de placement, presente na obra de
Winnicott, que foi traduzido às vezes como alojamento, outras como
colocação. A tradução da palavra placement é problemática. Ela é derivada da palavra place, cujo significado é lugar físico, mas também da
dimensão fundamental na constituição do self e no processo de trabalho
clínico (Safra, 2006, p. 2). Refere-se a lugar e manejo que coloca o sujeito em uma situação que responda às suas necessidades e experiências de
previsibilidade do ser. Nesse sentido, “o AT oferece fundamentalmente
a seu paciente um lugar” (Safra, 2006, p. 14), lugar ético constitutivo.
Assim, o objetivo do presente trabalho é articular a discussão sobre
função ambiental em composição ao pensamento de Donald Winnicott, com o processo de Acompanhamento Terapêutico no contexto edu167
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cacional-escolar contemporâneo, levando em conta seu caráter ético,
técnico e político. Enquanto aspectos metodológicos, trata-se de uma
revisão bibliográfica não sistematizada, com abordagem qualitativa, de
natureza exploratória, na busca por literaturas correspondentes a temática supracitada.
Achados e Discussões
Um primeiro achado, aborda a questão do placement e do paradoxo,
enquanto espaço de produção criativa no AT. Para Mendonça (2017), o
AT atua entre nuanças de azul (o manejo clínico) e de amarelo (o ambiente assistencial ou educacional), onde produz-se um “entre colorido”,
em tons de verde. “Trata-se de um paradoxo no sentido em que o verde
afirma e ao mesmo tempo nega a presença do azul e do amarelo.” (Mendonça, 2017. p. 104). Nesse sentido, Winnicott (1971∕1975) discute o
conceito de realidade intermediária – área de intersecção entre realidade
interna e externa, sem, contudo, reduzir-se ao domínio de nenhuma
delas. Tal lugar paradoxal é nomeado de “Espaço Potencial” cuja origem
remete ao mundo de ilusão-desilusão entre mãe e bebê. O espaço potencial existe entre o “objeto subjetivo e o objeto objetivamente percebido”, entre “nada haver senão eu e a existência de objetos e fenômenos
situados fora do controle onipotente” (Winnicott, 1971∕1975, p. 139).
Nessa relação ocorrem alternâncias entre duas configurações: ou mãe
e bebê compõem uma só figura indiferenciada (o processo instituído);
ou introduzem um novo ritmo a essa relação, marcando o início de uma
separação e produzindo uma vivência potente, constitutiva e criativa.
Logo, pode-se entender a criação do placement se relaciona à mudança que ocorre no processo de amadurecimento da criança, possibilitando-lhe a saída de uma posição de apenas se relacionar subjetivamente
com os objetos, para percebê-los como parte da realidade compartilhada
com outras pessoas, desenvolvendo a capacidade de usá-los (Serralha,
2019). Nesse paradoxo, o AT faz a função continência muito exercida
pelos poetas, que são capazes de nomear ou encontrar imagens que vei168
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culam experiências que nos habitam, mas que muitas vezes não somos
capazes de expressar, ajudando a dar um contorno simbólico (Barreto,
2000, p. 78). Nessa terceira área do viver humano, singular a cada sujeito, acontece o trânsito criativo entre realidade objetiva e subjetiva, onde
atua o AT.
Isso posto, o AT trabalha na promoção de um lugar “entre”, entre o
pedagógico e o terapêutico (Fraguas & Berlinck, 2002), entre a criança, os atores sociais, os professores, a escolas e as famílias na tentativa
de fazer laços e beneficiar a aprendizagem (Nascimento, Silva, Dazzani,
2015). Conquistando novos lugares e produzindo tensionamentos do
espaço instituído que o sujeito habita (Disconsi et al., 2013), o AT é uma
alternativa para a construção de espaços de acessibilidade na escola (Assali, 2006). Inúmeros são as demandas e resistências presentes, apesar
da alta demanda esse atendimento. Há um despreparo das instituições
e profissionais para intervirem no processo inclusivo proposto pela
Política Nacional de Educação especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva (Brasil, 2007). Com frequência, crianças autistas, psicóticas e
com transtornos globais do desenvolvimento, encontram-se em espaços instituídos de exclusão dos processos educativos e sociais daquela
instituição. Diversas barreiras surgem nesse cenário: divergências entre
a preocupação das famílias e os objetivos dos educadores, fragilidade
nos planejamentos no atendimento educacional, falta de comunicação a
respeito das estratégias e adaptações curriculares entre os membros da
equipe educacional, insegurança e manejo de comportamento que não
são típicos (Bertazzo & Moschini, 2012).
Considerando a fragilidade na estruturação psíquica do acompanhado, em diversas situações a direção do trabalho do AT é tomar fragmentos expressivos como mensagens, comunicações, convocando o sujeito
a expressar o que deseja. Sereno (2006) aponta que estar na escola favorece possibilidades de sentido, articulação, o que pode implicar em um
novo posicionamento da criança que aí está se constituindo. Citando
o caso de Marcos, a estereotipia de seus momentos mais autísticos, de
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maior isolamento, parecia o movimento de quem “quer entrar na corda” para pular. Foi como interpretaram as meninas que pulavam corda
próximas a ele, o que fez com que o convidassem divertidamente. Com
cara alegre, aceitou bater a corda para as meninas junto com o AT. O
AT coloca-se no lugar de secretário, intérprete e tradutor de línguas estrangeiras (da criança, dos pais, da escola) ou se oferece como espelho
para que a criança possa reconhecer-se, podendo operar na constituição do eu, da linguagem, do discurso social. O recolhimento das pistas
dos interesses dadas pela criança ocorre quando sua corrida em círculos
pode ser traduzida em um pega-pega, e a criança se engancha produzindo sons, chamando para pega-la. Em brincadeiras de descontinuidade
como jogos de superfície e borda, jogos de “cadê/achou”, de continente
e conteúdo, que mostram a separação e a falta, a criança pode assimilar a estruturação do espaço, as condições de separação, a construção
da imagem corporal, a produção de um lugar e constituição do sujeito
(Jerusalinsky, 1999). A partir desse espaço potencial, a criança poderá
viver experiências com os objetos, brincando e utilizando-os para “com
eles e neles ser criativa”; com as pessoas, permitindo relacionamentos
sociais sem a perda da subjetividade; e com a cultura, vivendo experiências que lhe permitirão contribuir para o fundo comum da humanidade
(Winnicott, 1975/1971, p. 141).
Um segundo achado de discussão aponta para a capacidade de estar só, em que emergem linhas transferenciais possíveis entre acompanhado e acompanhante. Uma importante questão ética no AT aponta
que este produz efeitos no processo de formação profissional daqueles
que se dispõem a ser acompanhantes. Nas palavras de Sereno (2006),
para fazer um mergulho no cotidiano escolar atravessado pela loucura
é necessária uma aposta no encontro e um desvio de olhar, que passa
do dano para o desafio da falta, da carência e precariedade das escolas,
dos bairros, da fragilidade das crianças que se acompanha, do real das
pulsões para encontrar potências, possibilidades, diferentes modos de
subjetivação e linguagens.
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É válido, considerar a reflexão sobre a capacidade de estar só do
próprio AT, haja vista que o AT em campo educacional seria “alguém
disponível, alguém presente, embora sem fazer exigências; para quem,
tendo chegado o impulso, a experiência do inconsciente pode ser produtiva” (Winnicott, 1983, p. 36). Nesse sentido, “o AT é um Outro barrado, castrado em seu desejo onipotente [... ] De tudo o AT não dá conta,
para alívio então da criança, que ganha espaço para se constituir como
sujeito” (Sereno, 2006, p. 175). De tudo o AT não dá conta também para
a escola, ainda que esta demande perversa e frequentemente o controle
total do AT sobre a criança. “Somos barrados, incompletos e podemos
afirmar tudo isso com tranquilidade, pois isso é condição de possibilidade para construir redes”. (Sereno, 2006, p. 175)
Considerando o lugar do acompanhado, ao longo do processo maturacional, nos seus diferentes momentos, a autonomia do indivíduo,
representada pela capacidade de estar só, depende da presença de um
ambiente suficientemente consistente para suportar que ele se discrimine, sem risco de fragmentação e queda nas agonias impensáveis. Winnicott (1975) diz que tal conquista é construída quando o sujeito teve a
possibilidade, durante a maternidade suficientemente boa, de construir
a percepção sobre um ambiente benigno e confiável para sua continuidade, permitindo inclusive a separação do corpo materno. Paradoxalmente, a capacidade de estar só é produzida a partir da relação com um
outro que venha a dar as condições necessárias de presença e cuidado
e, gradualmente, de operar desadaptações que habilitem a possibilidade
de estar só na presença do outro.
Uma dimensão a ser destacada, mais uma vez paradoxalmente, é o
caráter das invisibilidades das ações do AT na escola. Ainda que compondo a cena corporalmente, muitas vezes contendo crises ou sendo requisitado por outras crianças, esse caráter de invisibilidade é traduzido
por um “remeter ao outro”, seja incentivando a professora a intervir na
crise, remeter as questões sobre a criança para ela mesma, remeter-se
à professora como autoridade de quem decide, remeter que porteiro e
171

Narjara Medeiros de Macedo ■ Thyago Ycaro Souza de Menêzes

merendeira cuidem do portão e do lanche. Ao longo do tempo, as intervenções vão sendo reduzidas ativamente a palavras, olhares, maior
espaço de quase-ausência. O AT afasta-se de cena para que a criança
se experimente sozinha, em um período de transição até que possa não
ser mais necessário prescindi-lo e ela possa se comprometer com suas
produções de sujeito (Sereno, 2006).
Para não concluir
Posto o debate, há discussões éticas a serem relevadas. Muito se problematiza se a presença do acompanhante terapêutico na escola tampona as possíveis faltas e angústias da instituição que deveriam ser molas de trabalho. Se há um trabalho de AT, que implicação ocorrerá no
educador para saber sobre esse aluno e o que ele produz? Será que tal
limitação decorre da presença do AT ou a questão de a educação perceber que o tudo é impossível? A escola, ao não precisar responder tudo,
poderia viver travessias diferentes com seus alunos. Como diz Freud
(1937), educar, psicanalisar e governar são tarefas impossíveis – sempre
vai existir uma falta e cobrir com saberes esse espaço só faz adiar o mal
estar. É fundamental considerar os destinos dados a esse mal-estar inevitável. Diz Patto (2007), o fracasso escolar tem seus responsáveis deslocados a cada época, a cada impasse, algum dos representantes da escola
ocupa lugar de culpado pela impossibilidade de aprender. Na realidade,
o que há são alunos segregados e uma instituição deprimida.
Uma segunda questão ética indica que desde a declaração de Salamanca de 1994, muito se defende a máxima da escola para todos, sem
necessariamente perguntar: Qual escola? Para quem? Diante disso,
diz Jerusalinsky (2002, p. 33), “o discurso de que a criança com problemas de desenvolvimento faz as mesmas coisas que todo mundo,
muitas vezes encobre uma falsa democracia e pé de igualdade com
os outros”. Desse modo, a criança fica entre o anonimato, ela fica sem
alguém para dar significado (Jerusalinsky, 2002).
Urge, portanto, evidenciar tais questões como ferramentas para a ati172
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vidade clínico-político do Acompanhamento Terapêutico em contexto
escolar, haja vista seu caráter ético, técnico e político nos campos institucionais-educacionais. Se pensamos em processos clínicos e contextos sócio-políticos existentes, indagando tensionamentos, deslocamentos e subversões nos espaços institucionais para a produção de vidas (individuais e
coletivas), então temos a possibilidade de criar uma clínica-política, contextualizada, uma clínica da vida, do cuidado, de um constante e inerente
exercício ético perante aos acompanhados, famílias e instituições.
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16. Sobre a relativa capacidade de estar só do analista
On the analyst’s relative ability to be alone

Ana Elizabeth Botelho Duarte Coelho1
RESUMO
Nesta breve comunicação, busco fazer uma reflexão sobre a presença
do analista no setting e a qualidade do encontro analítico com bases no
fenômeno da transferência, na disponibilidade afetiva do terapeuta, na
ética do cuidado e no rigor da técnica pautada na teoria de Winnicott.
Palavras-chave: Solidão, Empatia, transferência, setting
ABSTRACT
In this brief communication I reflect on the presence of the psychoanalyst in the setting and the quality of the analytic meeting based on
transference phenomenon, the affective availability,of the therapist, on
the ethics of service and rigour of Winnicott’s technique.
Keywords: Loniliness, Empathy, transfer, setting
Para que as luzes do outro sejam percebidas por mim
devo por bem apagar as minhas,
no sentido de me tornar disponível para o outro.
Mia Couto
No Encontro Brasileiro sobre o Pensamento de Winnicott que aconteceu em Fortaleza escrevi um trabalho sobre as cartas de Winnicott,
contidas no livro O Gesto Espontâneo e terminei o artigo escrevendo
um e-mail para ele, perguntando qual seria sua visão de desenvolvimento humano diante das transformações trazidas pela tecnologia e o que
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de Janeiro Coordenadora do Grupo de Estudos Winnicott por ele mesmo na SPCRJ
desde 2018 Membro do Grupo Carioca de Winnicott. Artigo apresentado no XV Encontro Brasileiro sobre o Pensamento de Winnicott em 2021.
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ele teria a comentar sobre a espontaneidade da criança que já nasce em
interação com as telas digitais.
Desta vez, ao pensar um artigo com o tema transferência no setting
e solidão, de início também tive a vontade de conversar com ele sobre o
setting remoto a que fomos pressionados para utilizar de uma hora para
outra. Porém, mais do que isso, fiquei tentando buscar uma forma menos tradicional de trazer minhas reflexões, uma vez que, pela primeira
vez, será feita através de comunicação virtual. Imagino que Winnicott
depois de fazer comunicações pelo rádio, consultas terapêuticas, holding e manejo ampliados, jogo do rabisco e tantas outras intervenções
originais, hoje, nos tempos das “lives” talvez estivesse produzindo desenhos animados para crianças e fazendo exposições diante das câmeras.
Será que trabalharia com caretas? Confeccionaria máscaras com e para
as crianças? Criaria memes, podcast? Enfim, como não tenho o potencial criativo de Winnicott desisti de especular e resolvi lançar mão do
que tenho, a teoria atrelada à minha experiência clínica e as múltiplas
possibilidades de construir conhecimento com supervisores, colegas,
familiares, crianças que passaram por minha história de vida, pacientes
e por que não: “lives” e grupos de WhatsApp. E então, na esperança de
despertar reflexão, conversa e mensagens, parti para escrever pontuando aspectos que considero fundamentais em nosso tempo.
Cada analisando indica o ritmo e os rumos de sua análise, segundo os
momentos e padrões de sua personalidade, e cabe ao analista criar um contexto analítico capaz de oferecer uma presença atenta, sensível e aberta para
acolher o que dói, o sofrimento que é comunicado a cada encontro, pergunto: Correr o risco de estar só na presença do paciente, será um ato de
coragem ou uma necessidade fundamental do trabalho de analista? Para
responder essa questão é preciso fazer uma reflexão sobre a presença do
analista no setting e a qualidade do encontro analítico com bases na disponibilidade afetiva do analista, na ética do cuidado e no rigor da técnica.
Pautada na teoria de Winnicott, aqui vai um convite para passearmos
por três pontos que considero fundamentais: breves considerações so177
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bre transferência no setting; o setting como espaço para a solidão compartilhada; e silêncio e capacidade de estar só também do analista.
Algumas considerações sobre a transferência segundo Winnicott
Desde que Freud descobriu o fenômeno da transferência, ela passou
a ser considerada um fator fundamental na técnica psicanalítica, pois
apresenta ao analista muitos aspectos do passado afetivo de seus pacientes, calcada na memória representada das experiências vividas. Com a
transferência a psicanálise deixou de ser apenas uma técnica interpretativa, onde o sucesso maior ou menor estava relacionado à capacidade
cognitiva do analista, para abrir novas possibilidades de investigação
sobre os aspectos relacionados à dinâmica dos afetos envolvidos no encontro analítico, afetos esses que colocam o analista em outra situação
na relação terapêutica.
No trabalho Variedades Clínicas da Transferência (1955) Winnicott
amplia a noção de transferência para as situações clínicas que remetem ao início da vida, momento do desenvolvimento em que ainda não
houve diferenciação. Para ele a transferência se dá a partir da noção de
estar com, de uma compreensão empática da necessidade do paciente, e
na busca do que não foi vivido e que ainda não pode aparecer na transferência como representação. Esta aparece a partir do anseio de uma
experiência.
Nessa visão o paciente vai viver na transferência a experiência que
lhe faltou em seu processo de constituição. Por isso, no início de uma
análise a corporeidade tem uma importância fundamental, e Winnicott
fica muito atento ao tipo de adaptação que será necessária. É preciso
reconhecer e testemunhar o que não houve proporcionando holding em
uma dimensão ética, que favoreça o surgimento de uma situação clínica
que é inaugural. Situação que proporciona uma experiência de sustentação e continuidade onde ele pode perceber que tem um corpo vivo, e,
assim, resgatar o estatuto de pessoa humana.
Outro aspecto da transferência é em relação à capacidade do analista
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apresentar o objeto adequado no momento exato, para que o analisando
possa se sentir criador e viver uma experiência constitutiva de si mesmo.
E essa é a origem da singularidade e da capacidade criativa do homem,
abrindo caminho para outras experiências de confiabilidade e favorecendo todo o processo de amadurecimento do ser humano. A possibilidade de ser tocado por uma presença psíquica através de holding que
apresente objetos para serem encontrados abre espaço para que a pessoa
possa sentir-se incluído no mundo dos humanos. Pois trata-se de uma
presença sintônica que oferece acolhimento e hospitalidade.
Sendo assim, o encontro analítico proporciona uma oportunidade de
transição entre “o agora” e “o ainda não”, e é buscado como uma possibilidade de esperança voltada para um futuro possível, que representa o
anseio do analisando por si mesmo. O analista presentifica o futuro, e o
paciente vê no analista o que sonha alcançar para si.
Essa dimensão da transferência que Winnicott traz é não representacional, é calcada na relação da dupla e na experiência espaço – temporal vivida
no setting. Ela não implica apenas o passado vivido, mas também carrega a
esperança de encontrar o cuidado que faltou ou que foi insuficiente.
Há ainda, mais um aspecto que permeia a transferência para Winnicott é a possibilidade de tornar vivo o vivido, através da narrativa da
própria história. Trazendo à tona a emoção, o sujeito atualiza o sentimento de situações que já foram vividas, ressignificando o passado.
Resumindo, para Winnicott na transferência é possível experimentar: 1) situações do que foi vivido solitariamente, na solidão, essas situações que remetem à solidão são frequentemente entediantes para
o analista porque estão ligadas ao falso self; 2) experiências que estão
relacionadas ao que está vivo e que aparecem como gesto criativo na expressão corporal, com singularidade. E por fim, o material relacionado
ao ainda não vivido, que é uma dimensão que traz a esperança de que
vai ser vivido na transferência.
E, assim, passado, presente e futuro se entrelaçam permitindo ao sujeito fazer a integração das noções de espaço e tempo. Para Winnicott
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o encontro analítico ocorre nessas três dimensões da experiência. Por
isso, ele tinha o cuidado de observar se o paciente estava se apresentando prioritariamente na realidade subjetiva, compartilhada ou objetivamente percebida. É essa observação orientava a postura técnica mais
adequada.
Principalmente nos casos em que há predominância da realidade
subjetiva, o analista precisa construir com seu paciente condições para
que ocorra regressão à dependência. “O ´manejo´ winnicottiano não
equivale, portanto, à concepção freudiana de manejo na neurose de
transferência, através do qual o analista busca dosar o quantum ótimo
de frustração, de maneira a dar prosseguimento à associação livre. Refere-se, ao contrário, à possibilidade de o analista adaptar-se suficientemente bem aos modos de subjetivação do analisando, criando um ´contexto analítico´ adequado” (Kupermann, 2008 pag.83).
A experiência emocional do paciente com o analista é única da dupla, o verdadeiro conteúdo de uma sessão é o movimento transferencial,
e este é muito difícil de transcrever, porque é o que ainda não foi vivido e, ao mesmo tempo, o que alivia a análise e o que gera resistência.
Como conclui Vitor Manoel Andrade em seu livro A ação terapêutica “A análise não é um processo intelectual, mas afetivo. A análise não
pode acontecer a menos que seja estabelecido entre analista e paciente
aquele misterioso contato afetivo que chamamos rapport”.
Setting como espaço para a solidão compartilhada
Winnicott em seu trabalho Aspectos clínicos e metapsicológicos
da regressão dentro do setting psicanalítico (1954) descreve o setting
como um espaço especializado a partir das principais necessidades do
paciente e capaz de acolher e favorecer experiências fundantes do ser.
Para tal, este é o espaço que está aberto ao outro e devolve a ele o si
mesmo, um olhar capaz de reconhecer seu modo de ser. Um olhar especular que reflete sua singularidade. Considera o divã, como um espaço
para que o analisando possa reposicionar o corpo, a partir da experiên180
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cia do encontro com um analista suficientemente bom, isto é, capaz de
oferecer uma nova chance ao processo de desenvolvimento e de tolerar
situações em que sua pessoa necessite ser tocada em aspectos de sua
saúde mental. E, faz uma consideração sobre o setting Freudiano, diz
que talvez Freud não tivesse total consciência do quanto os detalhes são
fundamentais em uma análise que envolva algum tipo de regressão do
paciente, porque a maneira como cada pessoa lida com esses detalhes,
mostra aspectos que jamais poderão ser explicitados.
A confiança é para Winnicott a condição essencial para o processo
de enraizamento, para a possibilidade de habitar e de existir no próprio
corpo. É ela que favorece a situação de repouso natural, sem esforço
integrativo, e evita dissociação entre corpo e mente com excesso de intelectualização. A confiança permeia a área intermediária do setting possibilitando espaço e tempo necessários para eclodir a criatividade e oferecendo um ambiente constante, não intrusivo, acolhedor, estimulante,
seguro e firme. O senso de segurança é uma construção decorrente de
uma atmosfera de confiança mútua, que depende dos acertos e falhas
nos primeiros cuidados.
O setting para Winnicott é mais importante do que a interpretação, e é
considerado um ambiente indestrutível em circunstâncias essenciais. Nas
descrições de alguns analistas que fizeram análise com ele, como Masud
Khan e Margareth Little, fica claro como era um analista que não fugia de
correr riscos e de oferecer o holding que considerasse necessário e, por
isso, sempre muito atento a sentir-se vivo nas sessões. Ele se preocupava em proporcionar condições que permitissem a continuidade de ser. O
setting é, então, um campo específico para estar com, para hospedar intimidades, integrar dissociações, acolher e sobreviver às situações de ódio
do paciente. Um campo intersubjetivo com funções estruturantes, forte o
suficiente para suportar identificações projetivas, intensidades e turbulências decorrentes de elementos não integrados, dissociados.
A qualidade do setting tem a ver com a qualidade do cuidado materno que o analista recebeu no início da vida e em sua análise pessoal,
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para ser capaz de administrar ambivalências e desenvolver empatia por
seu paciente com espontaneidade. Para ser um analista verdadeiro, ativo e vivo emocionalmente. O enquadre e todos os seus elementos em
especial o analista, mas não só, abrem espaço para que a loucura surja e
possa ser tratada.
Silêncio e a Capacidade de estar só do analista – Solidão e solitude
Considero o paradoxo um bom ponto de partida para falar sobre solidão, capacidade de estar só e solitude. Dessa vez escolhi algumas frases contidas no livro Natureza Humana: “no princípio há uma solidão
essencial. Ao mesmo tempo, tal solidão somente pode existir em condições de dependência máxima”. “Com exceção do próprio início, não haverá jamais uma reprodução exata dessa solidão fundamental e inerente.
Apesar disso, pela vida afora do indivíduo, continua a haver uma solidão
fundamental, inerente e inalterável, ao lado da qual continua existindo a
inconsciência sobre as condições indispensáveis a este estado de solidão.”
A solidão passa então a ser reconhecida como um estado de paz e
a fazer parte de todo o processo maturacional ao longo da vida. Por
outro lado, esse Outro precisa estar em uma situação específica em que,
sob o olhar do observador é objeto, mas naquela relação é apenas uma
presença devotada que oferta silêncio, que implica em um esvaziamento
de si, uma quietude. Se esse Outro está presente só como objeto, o bebê
não alcança a solidão constitutiva de si. “não há fusão, não há objeto,
há experiência de solidão. O si mesmo está só mas, paradoxalmente e
simultaneamente, está em presença de outro” (Safra,2006, p. 69).
A arte de psicanalisar acontece na articulação do tempo entre estar consigo mesmo e manter a empatia com seu paciente. Novamente,
nas palavras de Gilberto Safra em uma palestra: “Para conhecer o outro
como outro, é preciso conhecê-lo em mim. O familiar e o não familiar
simultaneamente”. Cabe então pensar sobre o quanto a disponibilidade
do analista para esse estado necessário de devoção para o devir de seu
paciente, e o estado de atenção flutuante estão relacionados com sua ca182
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pacidade de estar só no setting, consequentemente, com sua experiência
inaugural de solidão.
No dia a dia de nosso ofício estamos sempre no mesmo espaço físico
embora ele nunca seja exatamente igual. Os encontros duram sempre
entre 50 e 60 minutos, porém jamais se repetem. A cada encontro somos convocados a ocupar um lugar em que a prioridade é acolher um
outro com sua história, suas dores e que geralmente está em estado de
vulnerabilidade. Trata-se de uma compreensão de qualidade empática
para que se estabeleça uma comunicação contínua a partir das subjetividades. Portanto, há que se ter consciência da abrangência e responsabilidade desta tarefa.
Em uma crônica, publicada no jornal O Globo, no início desse milênio, Zelia Duncan escreveu algumas frases que me embalaram ao pensar sobre o cotidiano de um analista. Diz ela:
“O que é fazer nada, quando se está registrando a si mesmo?”
“Cada um inventa a sua prisão, algumas tem asas”.
Quem vai logo dizendo, vai também logo caindo na armadilha que
é verbalizar, definir, categorizar, achar que entende, juntar peças rápido
demais, me parece que é bem mais produtivo desmantelar pretensos saberes, antes de jurar que sabe, que viu, que está dentro. O sensível em
proveito do simbólico”.
Conseguir articular sensibilidade, conhecimento e mundo simbólico
é uma arte. Ser analista me comove porque, ao mesmo tempo em que
precisamos ser uma presença silenciosa, que proporciona um estado de
quietude necessário para que o paciente possa visitar seu interior, também há que se fazer contribuições e intervenções que favoreçam para a
descobertas de novos sentidos. E, paradoxalmente, para o analista oferecer essa experiência silenciosa ele precisa ser capaz de experimentar o
silêncio em sua interioridade. É essa peculiaridade do estado de solidão
que proporciona sentido aos encontros analíticos. E o analista exerce
seu ofício equilibrando-se na corda bamba entre solidão presença com
seu paciente e a sua própria solidão essencial; entre a tarefa de cuidar e
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a sua liberdade para se conectar ao seu ser. É uma solidão que revela e
apazigua. O outro é familiar e inédito ao mesmo tempo.
Trata-se de uma solidão iluminadora que leva a solitude e esta é uma
questão que os humanos portam: o dilema entre solidão - solitude que
seria o ato de se isolar para crescer, para meditar, para mergulhar em
si mesmo, e a solidão com ausência de um outro. É na solitude que se
busca a identidade e se adquire consciência, tornar-se só consigo e, ao
mesmo tempo, experimentar o desafio de estar só, mas com os outros.
Segundo Gilberto Safra, solitude é o estado no qual o indivíduo
inicia a experiência de si, como só. Esse estado de solitude que é vivido como experiência de presença. Um paradoxo. Uma memória que
espera por uma experiência em presença de um outro para ser construída. Trata-se de uma experiência estética.
É na reciprocidade da experiência transferencial que o analisando se
apropria de sua corporeidade e aprimora seu processo de simbolização, ao
mesmo tempo em que o analista vai construindo seu estilo singular de psicanalisar, transitando entre as vivências do setting e seu silêncio interior.
Quando temos a oportunidade de narrar nossa história para um
outro atento e confiável é possível revisitar dores, frustrações, traumas e temores e assim prosseguir criando capítulos dessa história,
descobrindo novos sentidos, considerando o imponderável da vida,
a finitude e, ao mesmo tempo, recobrando a esperança. Mas também quando ouvimos a história do outro passeamos pelas nossas
questões. O paciente cria dimensões estéticas na sessão que afetam a
corporeidade do analista e isso leva o analista a dar ou não morada
em sua corporeidade e assim confirmar ao paciente a sua existência.
Nesses tempos tão difíceis e de tamanha incerteza que vem produzindo angústias inimagináveis, o setting analítico sofre inesperada pressão para encontrar maneiras de dar conta da explosão de demanda que
invadiu nossos consultórios. Percebo que a criatividade do analista foi
posta à prova para que pudesse manter um acolhimento ético e suficiente e, ao mesmo tempo, adaptar-se utilizando os recursos da tecnologia.
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Diante da crise sanitária que atravessamos no mundo, do destruição ambiental e da realidade social e política que cruelmente ameaça os
povos, nosso desafio só aumentou, portanto, é preciso aprofundar reflexões sobre a construção dos laços terapêuticos e a qualidade do encontro transferencial uma vez que está tão difícil sonhar um futuro melhor.
Esse é um tempo em que analistas e analisandos compartilham da
mesma realidade avassaladora, corremos os mesmos riscos, temos os
mesmos lamentos, mesmos medos. De uma hora para outra perdemos
a rotina que nos amparava, e ficamos de frente para o inverso daquilo
que nos humaniza. Há muitos impedimentos para que a relação com
os outros humanos cumpra a sua função de ser elemento constitutivo
do self e, ao contrário, nesse momento de pandemia, as relações humanas passam a significar uma ameaça à saúde do corpo. Trata-se de uma
fratura no ethos humano que ainda não conseguimos dimensionar as
consequências e o impacto no futuro da humanidade. Somos contemporâneos de nossos analisandos, nesse aspecto.
Hoje tudo se apresenta efêmero, fugaz, rápido, virtual. Além das realidades subjetiva, compartilhada e objetivamente percebida há que se considerar a virtual. Como será que cada self se constitui a partir dessa realidade?
Para haver encontro é preciso demora, tempo para morar. Atualmente perdemos esse tempo e com ele elementos fundamentais ao nosso
trabalho, que são ferramentas preciosas (o contato sensorial, de tato,
cheiro, as manifestações corporais de uma maneira geral). Por outro
lado, com aqueles pacientes que preferem sessões apenas por áudio, em
algumas situações, a escuta ficou mais apurada, favoreceu a introspecção do analisando e facilitou a atenção flutuante do analista. Mas, ao
mesmo tempo, exige mais esforço do analista, pois é preciso discernir
silêncio estruturante de resistência ou de interferências da tecnologia.
A cientista Ieda Tucherman, publicou uma matéria no jornal O globo
em 29/05/2010 em que traz reflexões importantes sobre a influência da
tecnologia na vida do homem. Fala que é um tempo em que as fronteiras entre o humano e o inumano estão cada vez mais diluídas. Não há
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barreiras sólidas entre o que é dado ao homem pela natureza e o que é
fruto de sua criação, entre o real e o simulado.
Gradativamente a tecnologia deixa de ser utilizada como instrumento, e passa a ocupar a função de ambiente das nossas vivências. Será uma
nova possibilidade de holding?
Esse fato alterou radicalmente as perspectivas do homem, tanto no
campo da realidade quanto no imaginário subjetivo e coletivo, dando
a ele a ilusão onipotente de que pode vir a controlar tudo. E, com isso,
surgem novos modos de ser e de estar na vida.
A composição estética entre discurso e experiência inter-corpórea leva
a uma experiência constitutiva que acontece sem contato corporal, mas
que possibilita ao analista observar como o paciente se coloca no espaço do
setting, com gestos que podem refletir precariedade, incertezas, rupturas,
falta de sentido, invisibilidades etc. Podem mostrar um corpo que é vivido
“como objeto de si mesmo e não como morada” nas palavras de Safra. São
pacientes que demandam uma clínica da ética e da intervenção. Esta é uma
faceta que está bastante prejudicada com o atendimento remoto.
Hoje temos subjetividades que se organizam como se não houvesse
ressonância da história que os precederam, e que se apresentam desenraizadas. Desconsideram a alteridade e, consequentemente, a comunidade em que estariam inseridos. Isso segundo Hanna Arendt leva a
banalização do mal, através de um poder que se sustenta pela mentira e
pela propaganda do que é falso, gerando uma sociedade cada vez mais
injusta, hostil e violenta. Estar diante desses pacientes em um atendimento remoto, a meu ver é a maior solidão que um analista pode experimentar atualmente, pois fica difícil encontrar espaço psíquico para se
recolher, ainda que momentaneamente, em sua solitude, em seu necessário silêncio existencial. No livro O Sopro da Vida Clarice escreve: “No
silêncio é que se ouvem os ruídos.”
Estamos em busca de um estado de solidão que é atrelado ao cuidado
materno, uma solidão presença que Dolto em seu livro Solidão chamou”
solidão feliz” e que tem a ver com paz, serenidade, contemplação: “mo186
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mentos de graça do fenômeno humano” É um estado que ancora a precariedade e promove abertura para o devir. Serve apenas para confirmar
a existência para si mesmo.
Para concluir busquei algumas frases de Clarice Lispector no livro
Aprendendo a viver, que para mim definem o momento atual de muitos
de nós analistas: é preciso parar
“Estou com saudades de mim. Ando pouco recolhida, atendendo demais ao telefone, escrevo depressa, vivo depressa. Onde está eu? Preciso
fazer um retiro espiritual e encontrar-me enfim – enfim, mas que medo
– de mim mesma.
“...Amor será dar de presente ao outro a própria solidão? Pois é a
coisa mais última que se pode dar de si”.
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17. DA SOLIDÃO DOS GRITOS SILENCIADOS À
CONSTRUÇÃO DE SI1
From the loneliness of silents screams
to the construction itself
Luciana Fim Wickert2
RESUMO
Este trabalho aborda as especificidades da construção do setting analítico com analisandos adultos com histórico de violência sexual intrafamiliar na infância e na adolescência. Optou-se por enfatizar como os
efeitos traumáticos da solidão diante da vivência de situações de abuso
sexual que não foram interditadas e tampouco viraram denúncias operam na vinculação analítica. Para ilustrar esta temática, foi utilizado trechos do livro “Por que você voltava todo verão?” (2021), da escritora
Belén Lópes Peiró. A discussão teórica analisa como a constância e a
fidedignidade do analista são condições para a construção de um vínculo de confiança que, por sua vez, possibilita o acesso à teia traumática e a
criação de um espaço potencial criativo de novas existências. Analisa-se
ainda como a delicadeza clínica opera no setting propiciando a experiência de “estar com” e a vitalização da capacidade de estar só.
Palavras-chaves: abuso sexual intrafamiliar, setting, teia traumática,
fidedignidade
ABSTRACT
This work addresses the particularities on the construction of the an1 Texto inédito preparado para o XV Encontro Brasileiro sobre o Pensamento de Donald Winnicott (2021)
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alytical setting with analyzing adults with intra-family sexual violence
records during childhood or adolescence. It was chosen to emphasize
how the traumatic effects of isolation in face of the sexual abuse experience which was not avoided nor reported operate in the analytical binding. In order to illustrate this theme, excerpts of the book “why did you
come back every summer” (2021) from Belén Lopes Peiro were used.
The theoretical discussion analyses how the constancy and the trustworthiness of the analyst are preconditions for building a bond of trust
which, in turn, allows access to the traumatic web and to the creation
of a potential creative space for new existences. It is also analysed how
the clinical delicacy operates on the setting, providing the experience of
“being with” and the vitalization of the capacity of being alone.
Keywords: intra-familiar violence, abuse, setting, traumatic web,
trustworthiness.
Este texto foi preparado especialmente para o XV Encontro Brasileiro sobre o Pensamento de Donald Winnicott (2021), que tinha como temas centrais a solidão e a capacidade de estar só. Decidi discutir com os
colegas um tema bastante presente no nosso cotidiano clínico: a escuta
dos abusos sexuais. A fim de manter o tom de diálogo e de construção
do pensar, opto por manter o texto original com poucos acréscimos que
foram feitos ao longo da minha fala.
Penso que escrever sobre a temática da violência sexual e da solidão
não é tarefa fácil. Vejo-me tentando encontrar as melhores palavras para
fazer jus às palavras possíveis de tantos analisandos que viveram ou vivem duras realidades abusivas.
Tenho certeza de que muitos de vocês tem pacientes com histórias de
violência sexual, seja pelo fator traumatogênico deste tipo de experiência seja pelos números alarmantes registrados e não registrados no país.
Minha fala dialogará com as denúncias que não viraram números
oficiais, com as experiências de analisandos que tiveram os seus gritos
silenciados na infância e na adolescência. Optei por mais dois recortes
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neste trabalho: os efeitos traumáticos do abuso sexual intrafamiliar na
análise de pacientes adultos e as especificidades na construção do setting para estes analisandos.
Chamei este artigo de “Da solidão dos gritos silenciados à construção de si”, entendendo que a construção de si se dá de diferentes
modos ao longo da existência. Nesta apresentação, articularei o papel
da fidedignidade do analista na construção do vínculo de confiança e
no acesso à teia traumática, ensejando o espaço potencial e a criação
de novas experiências intersubjetivas.
Para tanto vou recorrer a interlocução com alguns textos. Entre eles
o livro “Por que você voltava todo verão?”, da escritora argentina Belén López Peiró (2021), recém lançado no Brasil pela editora Elefante.
Escolhi privilegiar esta obra porque Peiró traz em texto a voz de vários
elementos no e do seu processo traumático. Relata a violência vivida
dos 13 aos 16 anos quando era sistematicamente abusada por um tio.
Seus gritos silenciados viraram denúncia aos 22 anos, quando a jovem
conseguiu reunir forças para iniciar um processo judicial. A obra traz
fragmentos do entorno/ambiente, colocando em pauta como a teia traumática se estabelece na violência sexual intrafamiliar. É com este material que vou dialogar neste trabalho.
Há algum tempo utilizo a noção de teias traumáticas como ferramenta clínica. Por teia traumática compreendo as articulações psíquicas que o sujeito faz diante dos eventos que ferem a sua existência.
Engloba os atos, as sensações, os silêncios, as sobredeterminações e as
construções de sentido possíveis sobre o vivido. Penso que a noção de
teia é profícua, porque teias comportam tanto o enredamento/aprisionamento quanto a sustentação da existência. Em toda teia traumática,
além do trauma, há busca por vida e este enlace com o viver é um
aliado do processo analítico.
Quando recebemos um analisando não sabemos o que iremos escutar ou como se dará aquela relação. Nem mesmo naquelas situações em
que o encaminhamento vem repleto de informações prévias. É sempre
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um novo encontro que ali se estabelece. Entendo que a nossa função
primeira é abrir espaço de acolhida e de construção de confiança com o
intuito de possibilitar um espaço criativo de novas existências.
Sabemos que palavras tecidas e silenciadas em teias traumáticas exigem tempo e profunda confiança para serem pronunciadas. Seja pela
vergonha, seja pelas defesas que precisaram ser precocemente construídas ou pelo medo de não serem escutadas como já não foram ao longo
da vida ou em processos psicoterápicos.
Na minha experiência, analisandos traumatizados com abusos sexuais (poderíamos dizer violentados nas suas relações de confiança) são
sujeitos que clamam/gritam por ajuda, mas que desconfiam do ambiente. Por vezes, estabelecem para si, inconscientemente e ora de maneira
consciente, áreas existenciais de acesso e áreas proibidas à fala. A queixa
inicial e a busca por um espaço terapêutico raramente envolvem a apresentação da experiência do abuso sofrido nas primeiras sessões, visto
que a aferição do ambiente e de possíveis sinais de perigo é presente na
vida e na relação analítica. O que é facilmente compreensível face ao
fator traumatogênico da quebra de confiança.
A sensação que a criança ou o adolescente tem de estar seguro com
aqueles que o cercam tornam os arranjos da armadilha da violência sexual intrafamiliar ainda mais nefastos. Os adultos são objetos privilegiados de investimento amoroso, afinal para existir é preciso amar e ser
amado. Como escreve Winnicott “a base de tudo é o amor que se desenvolve entre a criança e as outras pessoas” (1990, p. 66)
Ter o corpo violado por aqueles que deveriam ser os cuidadores é um
dos piores cenários traumáticos no quesito confiança. A criança abusada percebe o ataque do ambiente. Os movimentos para sobreviver são
diversos. Cisões, encapsulamentos, identificação com o agressor, falsos
esquecimentos... Contudo, as dores atuam e se mostram para aqueles
que estiverem disponíveis para escutar e sustentar com o paciente o que
lhe dói. Quero ressaltar que entre a oferta de um espaço confiável e a
construção do vínculo é necessário tempo de constância ou como diria
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Winnicott tempo de fidedignidade (1975) onde a capacidade do analista
de estar, de manter-se e de trabalhar em prol da autonomia proporciona
campos de possibilidade criativa. Vale salientar que o analisando precisa
de tempo analítico para conhecer seu analista e bem sabemos que não se
trata de um tempo cronológico.
Agrada-me o texto do Ricardo Rodulfo (2009) no que se refere a uma
relação suplementar na análise. Não apagamos o passado nem substituímos relações traumáticas. De um certo modo o que construímos com
os analisandos é uma existência mais criativa e liberta para lidar com o
seu passado. Enfatizo a expressão “construímos com”. Trata-se de um
criar com, de um entre analista e analisando. Onde há a implicação do
analista de ser objeto e fonte de confiança, operando nas relações de dependência. Assim um paradoxo temporal se apresenta no setting, pois é
necessário confiar para regredir e regredir para confiar/construir outras
relações intersubjetivas.
Nosso trabalho é um “estar com” que acompanha, sustenta e enseja
amadurecimento. Para isto, é necessário tempo analítico que permita que
a constância ética e a fidedignidade do analista se tornem um convite à
confiança. Esta, por sua vez, sustenta o setting que acolhe o horror, os
medos e os fantasmas personificados, visto que a sensação de solidão vivenciada nos casos de violência familiar explode as relações de confiança
e implode a sensação de tranquilidade. Cito uma passagem de Peiró: “Por
um momento lembrei quem eu era sem medo, e quem havia sido antes que
o perigo caísse sobre mim como uma armadilha” (2021, p. 9)
Sabemos que os abusadores usam da inocência e do medo para controlar suas vítimas. Até hoje em todos os casos atendidos existiam indicativos de sofrimento das crianças e dos adolescentes. A sistematicidade
da cegueira e do desmentido do entorno age, para alguns, como uma
desautorização da percepção, sabotando as suas estratégias de reconhecimento da violência. Para outros, o encapsulamento traumático é a saída para sobreviver à dor de não serem cuidados. Escolhi dois trechos
da obra de Peiró que ecoam o que afirmo por ausência ou falhas do
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ambiente cuidador. O primeiro vem da voz de Peiró: “E você continuava
lá, imutável. Sem entender que a única coisa de que eu precisava era que
você me visse e ficasse. Que não soltasse a minha mão. Que me ensinasse a
me respeitar, que cuidasse de mim,, (....) Que atendesse as minhas ligações
e decifrasse o meu choro” (2021, p.26). O segundo trecho vem da voz da
mãe: “O que você pensa? Que é a única vítima? Isso aconteceu diante dos
meus olhos e eu não percebi. Você sabe a culpa que eu carrego?” Segue o
trecho e ela completa “Tudo o que você sentiu se multiplica por dois. É
assim que eu me sinto. E você continua acreditando que é a protagonista
da história. Isso acontece porque você não olha ao seu redor.” (2021, p. 27)
Cenas violentas e solitárias como estas saltam das teias traumáticas
e se apresentam nos nossos consultórios. Quando o passado se presentifica, temos a teia traumática se movimentando e se reconfigurando.
Não são os fatos de ontem, é o passado presentificado em ações, pensamentos, sensações. A movimentação nestas palavras e nestas sensações
requer delicadeza clínica ou, para usar um termo ferencziano, tato.
Cabe salientar que não devemos confundir delicadeza com fragilidade; bem pelo contrário, é preciso firmeza e fidedignidade clínica para
certas intervenções. Penso que a delicadeza está ligada à sensibilidade
do analista e ao seu rigor ético/técnico de sustentar a relação para que o
analisando se sinta em condições de confiar, de refletir e de criar sobre
o que lhe atormenta. A delicadeza é uma ação analítica que nos faz
atentar em como trabalhar com o que sustenta/enreda a vida daqueles
que escutamos. Torna-se um operador clínico quando está a serviço da
construção de um possível para o analisando. Pode se apresentar como
um olhar, um silêncio, uma palavra, um sorriso, uma construção ou
ainda uma interpretação.
Contudo, penso ser prudente enfatizar que analisandos que tiveram as bases da confiança atacadas precisam de um analista liberto da
obrigatoriedade de uma clínica interpretativa clássica, que se atente em
priorizar a construção do vínculo de confiança para criar a possibilidade
estética de um outro si que abarca os traumas vividos, elaborando-os e
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permitindo que o sujeito não sucumba ao que lhe marcou. Deste modo,
a delicadeza, a constância, a eticidade e a fidedignidade do analista são
operadores que possibilitam a vitalização e a criatividade.
Preciso destacar que um dos fatores que contribuem para o acesso ao
trauma sexual intrafamiliar é a certeza do analisando de que não será
objetificado como sujeito abusado ou sujeito efeito do abuso. A vida
construída precisa de espaço para sustentar o trabalho sobre o trauma.
As experiências traumáticas ferem as bases da existência, mas não a impedem. Muitas vezes é preciso colocar luz nos processos possíveis de
construção de si para além do peso do trauma, buscar na teia traumática
as sustentações saudáveis que aquele analisando construiu.
Bem sabemos que cada análise é singular. Cabe ao analista adaptar-se
ao ritmo e aos rumos do processo de subjetivação de cada analisando.
Concordo com Kupermann (2008) quando ele escreve que a noção de
regressão à dependência, conceito tão central na obra winnicottiana,
deve ser compreendida como a possibilidade do analisando de vivenciar
no encontro com o seu analista experiências afetivas que promovam a
vitalização e os movimentos de integração.
Entendo que com analisandos com marcas traumáticas nas bases da
confiança o primeiro desafio é construir a possibilidade de estar com e
de confiar em alguém. A capacidade de estar só e de desfrutar da tranquilidade do amadurecimento é outro tempo do trabalho analítico.
Finalizo com o entendimento de que boas análises reverberam na
existência, pois como diria Winnicott “à medida que o self se constrói e
o indivíduo se torna capaz de incorporar e reter lembranças do cuidado
ambiental, e portanto de cuidar de si mesmo, a integração se transforma
em um estado cada vez mais confiável” (1990, p. 137), o que possibilita
brincar na vida com boas doses de tranquilidade.
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