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EDITORIAL
Completar um ano com três volumes editados do nosso periódico faz-nos lembrar
o quanto a Rabisco era apenas uma ideia virgem a povoar nosso imaginário. A Rabisco
Revista de Psicanálise ainda é bastante nova em sua concepção, identidade, mas
apresenta traços marcantes de uma independência autoral que, ao mesmo tempo que
busca ser criativa e comprometida fielmente ao pensar psicanalítico está permeada pelas
demais áreas de interesse.
Independente não significa inconseqüente, mas ter um sentido de liberdade ou de
“rumo à independência” como melhor diria Winnicott. O contato do leitor com os rabiscos do
autor possibilita uma experiência verdadeira do viver criativo, um contato marcante com o
espaço potencial dentro de nós. Por isso a pretensão paradoxal de ser uma revista
independente.
Neste um ano de Rabisco o endereço de nosso site mudou para
www.revistarabisco.com.br e teve uma total repaginação. Com o amadurecer da
Rabisco, vamos também recheando nosso site com mais informações para nossos
leitores.
Esta Rabisco volume 2, número 1, está basicamente contando com uma seleção
de trabalhos apresentados no VI Encontro Brasileiro sobre o Pensamento de D. W.
Winnicott, realizado em setembro de 2011, em Curitiba, PR, que teve como temática
Criatividade e Clínica. Criatividade tão essencial à prática psicanalítica, seja fora ou dentro
dos consultórios onde a clínica acontece. O viés potencialmente criativo da clínica deve
buscar o sentido mais amplo da expressão pura do self. É clínica e é arte, é clínica-arte.
Para esta edição, foram 22 artigos selecionados de trabalhos do VI Encontro que
exploram desde o homem transicional, o amor, a criatividade, função paterna, Winnicott e
outros autores até as questões clínicas, adolescentes, transferências, cuidados maternos,
espelhamento e criação nas artes e na clínica. A seção Gesto Espontâneo vem com 3
artigos de colaboradores que gentilmente enviaram seus textos a esta edição via site e não
poderíamos deixar de fora, pois tratam do estado de ruthlessness, do abuso de drogas na
adolescência e dos diálogos possíveis entre filosofia e psicanálise. O DVD encartado
neste número é “O Caso Robin”, um documentário elaborado por José Outeiral e Ana Leão,
5

sobre um dos casos clínicos de Winnicott utilizando o jogo rabisco. E para finalizar esta
edição, na seção história, publicamos uma carta, recebida por um dos nossos editores em
1992, enviada pela Fundação Squiggle, assinada pela diretora Nina Farhi, que muito
curiosa pergunta até onde as ideias de Winnicott permeam o pensamento psicanalítico
brasileiro... Ajude-nos a responder a atualidade dessa pergunta de 20 anos.
Escrever também é uma arte, encontrar um leitor que compartilhe da obra e forme
suas opiniões, críticas e ideias a respeito é o objetivo do crescimento científico em qualquer
área. Para nosso próximo número da Rabisco convidamos os leitores a vasculhar seus
manuscritos tanto atuais quanto antigos sobre as ideias de Anna Freud e suas relações
com as demais áreas do conhecimento, bem como as ideias de André Green e suas
importantes inquietações nesse novo jeito de pensar a psicanálise nos tempos atuais. A ele
que partiu fisicamente do nosso convívio em janeiro de 2012 queremos expressar nosso
carinho, homenagem e exercitar o bom combate de idéias com seus conceitos. Envie seu
texto para nós, vamos rabiscar juntos.
Boa leitura!
Comissão Editorial

VII Encontro Brasileiro sobre o
Pensamento de D.W. Winnicott
em Fortaleza de 23 a 26 de agosto de 2012
www.encontrobrasilwinnicott.com
Participe!!!
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1. DO BORDERLINE BRANDO AO HOMEM TRANSICIONAL
Nahman Armony (RJ)

No meu livro “Borderline: uma outra normalidade” tentei delinear a figura do
borderline normal, uma idéia que continuei desenvolvendo na 2ª edição. Diante das
constantes transformações da subjetividade humana e indo adiante em meu pensamento
pude percorrer um caminho já há tempos almejado por mim: vincular o meu borderline
“normal” à teorização winnicottiana o que realizei fazendo emergir o nome de “Homem
Transicional” já insinuado por Winnicott no texto “O Lugar em que vivemos”. No trajeto
apareceu-me a seguinte circunstância: o exagero e violência da repressão vitoriana
instituíram tão absoluto despotismo que outros processos de subjetivação ficaram à
margem estabelecendo-se uma nítida compartimentação a separar neurose de borderline.
Na medida em que a intensidade e freqüência da repressão se atenuam, reduz-se a
compartimentação e as misturas se tornam possíveis. Surge então a idéia de Homem
Transicional.
Começarei pela idéia de borderline “normal” já aventada por alguns autores. Aqui
citarei apenas Bleger e Winnicott.
A leitura de Bleger (“Simbiose e ambigüidade”) permite igualar o que ele chama de
“personalidade ambígua” com o que em geral é chamado de borderline.
“... a personalidade ambígua, rigorosamente falando, não carece de ego
nem de sentido de realidade; ela possui um outro tipo de ego e outro sentido
de realidade. Disto se deduz que a onipotência (por exemplo) que
caracteriza a personalidade ambígua e a primitiva organização sincrética,
não constitui uma falta de sentido de realidade (em seu significado
convencional), mas sim configura uma relação distinta e um manejo
diferente da realidade, que ainda pode ser bem-sucedido para o sujeito.
Neste sentido, a onipotência da ambigüidade primitiva não é uma defesa
frente à realidade, como um escape frente à mesma, mas uma forma distinta
de estruturá-la e manejá-la, o que não exclui que possa servir como defesa
por meio da regressão. O eu da personalidade ambígua é sumamente
¹BLEGER, J., 1972, p.180.
Rabisco R. Psican

Porto Alegre
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p. 07-20

Maio 2012

7

DO BORDERLINE BRANDO AO HOMEM TRANSICIONAL

cambiante e não se acha interiorizado como um eu definido ou cristalizado”.¹
“Os psicanalistas experientes concordariam em que há uma gradação da
normalidade não somente no sentido da neurose mas também da psicose, e
que a relação íntima entre depressão e normalidade já foi ressaltada. Pode
ser verdade que há um elo mais íntimo entre normalidade e psicose do que
entre normalidade e neurose; isto é, em certos aspectos. Por exemplo, o
artista tem a habilidade e a coragem de estar em contacto com os processos
primitivos aos quais o neurótico não tolera chegar, e que as pessoas sadias
podem deixar passar para o seu próprio empobrecimento”.²
Após um levantamento e estudo intensivo equiparei, já no último capítulo da 1ª
edição, o borderline brando (“normal”) ao homem pós-moderno da sociologia. Existem
inúmeros pontos de contato dos quais não falarei agora por absoluta falta de tempo mas
que podem ser encontrados no meu livro.
Vou, pois, imediatamente dar um exemplo de borderline brando.
Paula - vive um estado constante de alegre agitação interrompido por períodos de
exaustão quando descansa e dorme, o que a recupera. Seu estado de agitação é usado
produtivamente no trabalho e na diversão. Está disponível para relações dual-porosas
envolvendo-se intensamente com os acontecimentos externos, com histórias ficcionais,
com as vitórias, fracassos, prazeres e dores de seus amigos que são muitos, de vários
graus. Com isso vive grandes alegrias e grandes sofrimentos de uma maneira quase tão
intensa quanto vive suas próprias derrotas, triunfos e frustrações. Diante de situações
inusitadas e chocantes fica paralisada, sem reação, sem conseguir articular pensamentos
e, embora raramente, com distúrbios de identidade (certa vez esqueceu o próprio nome
numa situação altamente estressante). É uma pessoa bondosa, sem ressentimentos.
Sempre que pode ajuda quem está à sua volta mesmo que tenha de se sacrificar
pessoalmente. Mas isto tem um limite, pois seu instinto de sobrevivência é poderoso sendo
capaz de fortes atos defensivos/agressivos. Muito susceptível facilmente sente-se atacada
e ridicularizada; quando não se paralisa descarrega (desde que haja segurança) sua raiva
no momento da situação ou, mais freqüentemente após, em ambiente protegido. Em pouco
tempo recupera-se das feridas narcísicas restabelecendo relações duais-porosas. Faz
também relações de amor/ódio com objetos inanimados. Ex.: Seu carro, individualizado e
humanizado por um nome próprio, e amado como se fosse um ser humano, certa vez
² WINNICOT, D.W., 1975b, p.121. “Classificação: existe uma contribuição psicanalítica à classificação
psiquiátrica?”
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enguiçou em um momento em que dele precisava para resolver questões urgentes. Ela o
tratou como um amigo que a tivesse traído, socando-o, chorando e gritando a pergunta “por
que você está fazendo isto comigo? Eu não mereço isto.” Após descarregar os sentimentos
gerados pela sensação de decepção pôde tomar as providências objetivas que a situação
requeria. É impulsiva o que a faz agir com alguma freqüência, de forma inadequada, mas é
capaz de imediatamente corrigir a conseqüência de sua impulsividade restabelecendo
uma boa relação com a realidade. Por outro lado a impulsividade leva-a a querer
rapidamente resolver os problemas que aparecem o que faz dela uma pessoa dinâmica e
eficiente, mais acertando que errando. Quando em situações de grande desejo ou sentidas
como de grande perigo, tem diminuída sua capacidade de usar o pensamento objetivo.
Um bom exemplo desta perturbação de sua relação com a realidade objetiva aconteceu em
um vôo em zona de turbulência. Ela, aparentemente calma e controlada, e como se fosse a
coisa mais natural do mundo chamou a comissária de bordo e muito seriamente pediu para
falar com o piloto, pois queria orientá-lo no sentido de evitar a zona de turbulência. Passado
o perigo ela se deu conta do bizarro de seu ato, e pôde divertir-se com ele. Embora o
desejo, o medo e fortes convicções façam com que as idéias subjetivamente concebidas
imperem por períodos variáveis de tempo, elas acabam se integrando numa visão
objetivamente percebida. Com isso o seu trabalho é ousado, imaginativo, original, fecundo,
estimulante e bem-sucedido. Um trabalho que de início pode facilmente ser criticado e
mesmo ridicularizado, mas que acaba por se impor por sua eficiência pragmática. É um
trabalho amoroso que leva em consideração os aspectos subjetivos do humano. Um
trabalho claramente realizado em um espaço potencial e que acabou por lhe valer um
reconhecimento expresso em prestígio, homenagens e convites para trabalhos de
excelência. Sofre bastante com as somatizações e frustrações decorrentes de suas
relações pessoais e profissionais. Uma de suas muitas alegrias é ser muito solicitada como
profissional e como amiga.
A SUBJETIVIDADE NEURÓTICA tem como seu principal sustentáculo o
recalque. Comporta desde o neurótico grave necessitado de tratamento até o neurótico
“normal”. Podemos ler isto em Freud: “Não podemos negar que também as pessoas sadias
possuem, em sua vida mental, aquilo que, por si só, possibilita a formação tanto dos sonhos
como dos sintomas; e devemos concluir que também elas efetuaram repressões, que
despendem determinada quantidade de energia a fim de mantê-las, que seu sistema
inconsciente oculta impulsos reprimidos ainda catexizado com energia, e que uma parte de
sua libido é retirada e deixa de estar à disposição do ego. Assim, também uma pessoa
sadia é virtualmente um neurótico; mas os sonhos parecem ser os únicos sintomas que ela
é capaz de formar. É verdade que, se alguém submete a um exame mais atento sua vida
9

DO BORDERLINE BRANDO AO HOMEM TRANSICIONAL

desperta, descobre algo que contradiz essa aparência – ou seja, que essa vida
pretensamente sadia está marcada aqui e ali por grande número de sintomas banais e
destituídos de importância prática” (p.532/3 do vol. XVI).
Freud nos diz não só que a normalidade é uma neurose branda, mas também que
o dinamismo constitutivo desta neurose branda é o recalque. Uma outra citação abonará
esta afirmação:
“A análise, contudo, capacita o ego, que atingiu maior maturidade e força, a
empreender uma revisão dessas antigas repressões; algumas são
demolidas, ao passo que outras são identificadas, mas construídas de novo,
a partir de um material mais sólido. O grau de firmeza dessas novas represas
é bastante diferente do das anteriores; podemos confiar em que não
cederão facilmente ante uma maré ascendente da força instintual. Dessa
maneira, a façanha real da terapia analítica seria a subseqüente correção do
processo original de repressão, correção que põe fim à dominância do fator
quantitativo”(p.259/260 do vol. XXIII – Edição Standard da Imago, 1975).
A subjetividade neurótica tem como seu principal sustentáculo o processo psíquico do
recalque. Em sua genealogia encontramos a forte influência da repressão exercida pela
sociedade sobre os impulsos afetivos. O resultado é uma tendência à busca de processos
coercitivos e repetitivos para lidar com as ansiedades da vida. A principal repressão era
exercida sobre a pulsão sexual, um dos mais fortes impulsos do ser humano, que uma vez
recalcada, tornada inconsciente e impedida de se manifestar, retornava à consciência
(retorno do recalcado) disfarçada de sintomas causando desconforto no neurótico normal e
sofrimento no neurótico grave.
A SUBJETIVIDADE BORDERLINE tem como um de seus suportes o processo
psíquico de cisão. Em contraste com o recalque que transfere os desejos para o
inconsciente para não mais tomar conhecimento deles, a cisão os mantêm lado a lado
mesmo quando incompatíveis ficando, portanto imediatamente acessíveis à consciência. A
“onipotência mitigada” é outro suporte do borderline. Como esta expressão não se
encontra na literatura psicanalítica vou expô-la mais extensamente. Ela surgiu da
observação de um comportamento onipotente do borderline que não desafia propriamente
a realidade, mas aprende a driblá-la, manipulá-la, enganá-la, mantendo assim seu
sentimento de onipotência. Para melhor explicá-la farei uma visita à infância. Winnicott fala
de uma experiência de onipotência irrestrita na fase de dependência absoluta. Uma
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experiência que é também um sentimento. O bebê é o criador do mundo. Quando na fase
de dependência relativa descobre a existência do não-eu, sua onipotência sofre um revés.
Mas não deixa de existir. Adquire uma forma que chamei de onipotência mitigada. A criança
ou o bebê, na fase de dependência relativa, tem o poder de até certo ponto conseguir da
mãe o que almeja; uma insistência e persistência criativas acabam por dobrar a mãe que
então cede ao desejo de seu pimpolho. É uma experiência de onipotência mitigada que
reforça o sentimento de onipotência. Daí a pertinácia borderline diante do aparentemente
impossível. Ele sente-se capaz de dominar o mundo. As experiências de fracasso e vitória
que levam o neurótico a recalcar o sentimento de onipotência, saindo do ciclo “ou tudo ou
nada”, adquirindo uma competência social e profissional que chamamos de “potência”, têm
outro efeito no borderline: em seu processo de divisão ora se sente onipotente quando
vitorioso, ora impotente quando fracassado. Não tendo reprimido os sentimentos de
onipotência/impotência vive no ciclo exaltação/abatimento. O fracasso não faz
desaparecer o sentimento de onipotência que em algum momento retorna e tenta mais
uma vez realizar-se no concreto. O que muitas vezes acontece fazendo do borderline uma
força transformadora.

Outro elemento constitutivo da personalidade borderline é a porosidade.
Enquanto no homem edípico existem barreiras que dificultam a percepção do inconsciente
próprio e alheio, pessoal e social, fechando a porta para a entrada/saída das fantasias, dos
afetos e para a comunicação intersubjetiva, o borderline com sua dual-porosidade deixa
entrar em seu psiquismo e dele saírem afetos e fantasias; ele não só se deixa penetrar pela
atmosfera subjetiva que o rodeia como com ela interage o que o integra à corrente dos
acontecimentos.
Normalidade e patologia borderline- A normalidade perfeita é sempre um ideal
impossível. É difícil conceber homens sem traços neuróticos, já que aquilo que produz
neurose fornece referências sustentadoras, nem homens sem traços psicóticos, pois a
criatividade, intuição e comunicação não verbal bebem na mesma fonte da psicose.
Winnicott destaca a valor da inquietude borderline em confronto com uma certa placidez
alheada da neurose normal. Citação:
“Para nós é de suma importância reconhecer que a ausência de doença
psiconeurótica pode ser saúde, mas não é vida. Os pacientes psicóticos que
pairam permanentemente entre o viver e o não viver forçam-nos a encarar
esse problema, problema que realmente é próprio, não dos psiconeuróticos,
11
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mas de todos os seres humanos”. (Winnicott, 1967b, p.139).

Winnicott diz que o perigo da neurose está no empobrecimento da personalidade
e o do borderline criativo, na inadequação, dispersão e fragmentação. Ainda hoje há
bastante controvérsia sobre o que seja um borderline. Não estou aqui falando do borderline
brando, mas do borderline patológico do qual falam os autores psicanalíticos. Como
acontece com quase todos os termos da psicanálise, borderline é também uma palavra
polissêmica, permitindo diversas visões, que, de alguma maneira, se aproximam e se
suplementam. Tentando fazer uma síntese delas direi que o borderline pesado (ou
patológico) é polissintomático, ambulatorial, necessitando eventualmente de internação,
com dificuldades na área afetiva das relações interpessoais por suas susceptibilidades
narcísicas exacerbadas. No processo psíquico do neurótico o dinamismo dominante é o
recalque; o correspondente no borderline é a cisão sendo que no borderline mais grave
pode chegar ao nível da dissociação. A tendência a atuação é outra característica do
borderline que na patologia mais séria apresenta-se como impulsividade descontrolada.
Apresenta também problemas na área da identificação e identidade. Necessita de uma
circunvizinhança humana para atuar e pacificar os seus fantasmas. Apresenta ainda:
labilidade de humor, tendência a uma exacerbada dependência afetiva muitas vezes
negada reativamente, uma extrema sensibilidade e susceptibilidade. É incomumente
permeável ao próprio inconsciente, ao inconsciente do outro e à subjetividade circulante.
Confunde suas necessidades com o desejo do outro: excesso de identificação projetiva.
Desaparecimento de suas necessidades diante das demandas do outro: excesso de
identificação introjetiva.
Se peneirarmos o borderline acima de modo a obtermos a farinha depurada do
borderline brando, encontraremos a tendência à atuação, a necessidade afetivo/dinâmica
de uma circunvizinhança humana para nela atuar seus fantasmas e realizar seus desejos
infantis, o uso da divisão/compartimentação e da onipotência mitigada de forma não
incompatível com a tolerância social, a extrema sensibilidade, a incomum permeabilidade
ao próprio inconsciente, ao inconsciente do outro e à subjetividade circulante; tal
permeabilidade permite-lhe identificar-se continuamente, em devir, com o que o rodeia. A
essa identificação dei o nome de “identificação dual-porosa”, “identificação transital” (em
trânsito), “identificação contínua”, e, posso agora acrescentar, “identificação em devir”. O
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borderline brando tende mais à multiplicidade do que ao polissintomático, o que significa
que não inibe os vários aspectos de sua criatividade em favor de um único aspecto,
mantendo as suas várias capacidades disponíveis para serem usadas. No que diz respeito
à sensibilidade/susceptibilidade narcísica ela apresenta-se menos como uma ferida e mais
como um instrumento de conhecimento do outro; a porosidade das fronteiras do eu, que
poderia torná-lo vulnerável às afetações do outro se mantém como sensibilidade que
permite conhecer o outro, propiciando o desenvolvimento de afetos e sentimentos
pertinentes à relação em curso. Assim, ao invés de um fechamento nas próprias fantasias,
há uma abertura para o conhecimento das fantasias do outro. A permeabilidade das
fronteiras, que no borderline pesado pode ser usada contra o outro ou pode dar lugar a um
excesso de identificação projetiva e introjetiva, no borderline brando muda de qualidade,
transformando-se em identificação dual-porosa, uma identificação que permite um regime
de trocas fantasmáticas e afetivas contínuas entre os seres humanos entre si e com o
mundo que o rodeia. A porosidade tanto funciona em relação a um outro humano, à cultura,
à natureza, quanto ao mundo interno, isto é, na percepção do próprio inconsciente. Em se
tratando do borderline brando, as trocas fantasmáticas e afetivas criam um espaço
potencial ou equivalente, onde o objeto subjetivamente criado é, ao mesmo tempo,
objetivamente usado. O subjetivamente concebido é ao mesmo tempo objetivamente
existente. A identificação dual-porosa mostra-se um precioso instrumento de
conhecimento, relação e comunicação, permitindo surfar nas ondas do devir,
possibilitando ao borderline deslizar e se enlear nas sutis e infindas variações de um
mundo em constante mutação. A necessidade de dependência do borderline pesado,
traduz-se no borderline brando pelo reconhecimento da necessidade afetiva de um outro
também dual-poroso, de tal maneira que um regime de trocas, onde vigore tanto o
subjetivamente concebido quanto o objetivamente percebido, possa ser estabelecido.
CASTRAÇÃO E LIMITE
Acho importante dedicar um espaço para diferenciar castração e limite. Castração
é um termo usado pela primeira vez como conceito psicológico/psicanalítico por Freud e é a
esta castração que vou me referir nas próximas linhas. Coloco a castração como
pertencente mais ao campo do neurótico e o limite mais ao campo do borderline. A
castração, palavra evocativa de brutalidade e que em Freud se refere à proibição do
incesto com a mãe, é, quando examinada de um ponto de vista mais amplo, uma metáfora
da injunção ao abandono de características femininas como empatia, identificação dual-
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porosa, etc., para poder tornar o menino um “Verdadeiro Homem”. Ser homem com H
maiúsculo é proibir o feminino no menino e no adulto do sexo masculino, estimulando a
dureza, a implacabilidade, a impiedade.
Já na colocação de limites, o carinho e sensibilidade da mãe no trato com a
criança presentifica modos de relacionamento e valores que não à-toa chamamos de
femininos tais como empatia, dual-porosidade, compaixão, percepção sutil, intuição,
impulso conciliador, etc. Em não havendo uma interferência castradora os modos de
relacionamento e os valores da mãe advindos da relação afetuosa com o filho são
preservados, só aparecendo a questão do incesto e fixação materna em situações de
desenvolvimento distorcido quando então uma ação terapêutica se faz necessária. A
castração como conceito foi introduzido por Freud e refere-se a uma ação dura, cruel,
enquanto que a colocação de limites é uma atividade realizada com benevolência,
amabilidade e sensibilidade. Citações de Freud e Winnicott.
Freud: “O superego conservará o caráter do pai, e quanto mais intenso foi o
complexo de Édipo e mais rapidamente se produziu a sua repressão (pela influência da
autoridade, a doutrina religiosa, a educação, a leitura), tanto mais rigoroso será depois o
império do superego como consciência moral, talvez também como sentimento
inconsciente de culpa, sobre o ego” 3. Outra citação de Freud: “O superego reteve
características essenciais das pessoas introjetadas — a sua força, sua severidade, a sua
inclinação a supervisar e punir. Como já disse noutro lugar, é facilmente concebível que,
graças à desfusão de instinto que ocorre juntamente com essa introdução no ego, a
severidade fosse aumentada. O superego — a consciência em ação no ego — pode então
tornar-se dura, cruel e inexorável contra o ego que está a seu cargo. O Imperativo
Categórico de Kant é, assim, o herdeiro direto do complexo de Édipo”.4
Winnicott: “Fica claro que, de acordo com a teoria que uso em meu trabalho, você está
possibilitando ao seu filho desenvolver um sentido de certo e de errado ao ser uma pessoa
confiável nessa fase formativa inicial das experiências da vida dele. Se não tiver êxito com
o seu bebê desse modo (e certamente se sairá melhor com um bebê do que com um outro),
terá de tirar o melhor proveito possível de ser estritamente um ser humano, embora saiba
que coisas muito melhores poderiam estar acontecendo no processo de desenvolvimento
natural da criança. Se fracassar por completo, então deve tentar implantar idéias de certo e
errado através do ensino e do treinamento assíduo. Mas isso é um substituto para o
³FREUD, S.- “O Ego e o Id” Vol.XIX da Edição Standard Brasileira. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p.36.
FREUD, S. (1924) O problema econômico do masoquismo. Rio de Janeiro: Imago, 1976. p.208-209.
(Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud.)
4
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procedimento realmente válido, é uma confissão de fracasso e você vai detestar essa idéia;
e, em todo caso, esse método só funciona desde que você, ou alguém atuando no seu
lugar, esteja presente a fim de impor a sua vontade. Por outro lado, se puder dar a partida
para o seu bebê de modo que, através da sua confiabilidade, ele desenvolva um sentido
pessoal de certo e errado, em vez de medos primitivos e toscos de retaliação, você
descobrirá mais tarde que pode reforçar as idéias de seu filho e enriquecê-lo com as suas
próprias idéias” .5
Na subjetividade neurótica o acesso ao feminino do homem é impedido mediante
uma ação castradora. Na prática esta castração é principalmente exercida pelo pai que
impede o acesso da criança aos seus aspectos femininos de empatia, capacidade de
identificação, sensibilidade sutil, etc. Hoje, na classe média educada e informada a
brutalidade castradora encontra-se atenuada e pode-se mesmo dizer que está se
espalhando uma ação não mais de castração crua, mas de colocação sensível de limites.
Quando falo de castração penso em violência em seus diversos graus. Quando falo de
limites também penso em graus de serenidade, firmeza e sensibilidade, respeitadoras da
subjetividade da criança. Gosto de usar para a castração a imagem de um muro compacto
contra o qual a criança irá se chocar e se machucar; já o limite eu o vejo como uma cortina
de veludo, macia e flexível que oferecerá proteção e limite à criança sem machucá-la. O pai
impiedosamente castrador do século XIX que vemos em filmes como “A fita branca”, “A
árvore da vida” está desaparecendo nas classes médias dos centros urbanos. Os pais em
geral são amorosos com os filhos e as proibições são realizadas, o mais possível, de uma
forma delicada, carinhosa e sensível. A repressão que vem dos pais já não é mais
traumática, castradora, violenta e isto faz uma diferença. Não podemos porém esquecer
que as proibições que a criança impõe a si mesma podem ser poderosamente mandatórias
mesmo quando os limites são dados por uma figura benigna. Esta benignidade tem sua
importância, pois evita a introjeção de uma personificação despótica. A pressão que a
criança necessariamente tem de exercer sobre si mesma para conter seus desejos
imaturos emanam da força ditatorial das palavras em si e não do pavor/pânico provocados
por uma figura tirânica assustadora vociferando ordens. Esta nova maneira de colocar
limites muda a qualidade do recalque e permite que processos de divisão do eu tenham um
lugar mais proeminente no psiquismo. Voltarei mais adiante a esse assunto.
Meu livro em sua 1ª edição sugere que a normalidade neurótica da modernidade está, na
WINNICOTT, D.W. - “O desenvolvimento do sentido do certo e do errado em uma criança” in
Coversando com os pais. São Paulo: Martins Fontes, 1993. p.125-126.

5
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pós-modernidade, se encolhendo, cedendo seu lugar à normalidade borderline. Já na
segunda edição vislumbra-se a idéia de que processos neuróticos e borderlines convivem
na mesma pessoa e que esta seria a normalidade utópica do futuro, um horizonte norteador
de nossos passos. Na seqüência dos acontecimentos históricos e da evolução do meu
pensamento a separação entre neurótico e borderline estava deixando de ser tão
relevante. Falarei aqui de um ponto de virada que tornou nítida a mudança de meu
deslizamento. Refiro-me a um trecho do prefácio escrito por André Martins para a 2ª edição
do meu livro “Borderline: uma outra normalidade”: “Seja mais, seja menos, temos todos
nossos traços neuróticos e psicóticos, ou neuróides e psicóides. Somos todos borderlines.
Entre os borderlines, as dificuldades e a organização psíquica variam. Mas a saúde
psíquica não está mais do lado da neurose, como tampouco passou a estar do lado da
psicose. Ela se encontra na franja central, não no justo meio, que não há, mas na busca da
expressão de nossa criatividade com um mínimo de defesas, e em lidar bem com elas, nem
tornando-as rígidas, como na neurose, nem abrindo inteiramente mão delas, recaindo em
um descontrole emocional e da percepção da realidade, como na psicose (p.XIX)”. Este
fragmento acendeu uma luz em meu cérebro e lembrei-me de um artigo de Freud de 1924
“A perda da realidade na neurose e na psicose”. E lá encontrei o que estava buscando:
“Chamamos um comportamento de 'normal' ou 'sadio' se ele combina certas
características de ambas as reações — se repudia a realidade tão pouco quanto uma
neurose, mas se depois se esforça, como faz uma psicose, por efetuar uma alteração
dessa realidade”. p.231, v.19). E mais adiante: “A distinção nítida entre neurose e psicose,
contudo, é enfraquecida pela circunstância de que também na neurose não faltam
tentativas de substituir uma realidade desagradável por outra que esteja mais de acordo
com os desejos do indivíduo. (idem, p.233). Também em “Análise terminável e
interminável” Freud pondera sobre normalidade: “O ego, se com ele quisermos poder
efetuar um pacto deste tipo, deve ser um ego normal. Mas um ego normal dessa espécie é,
como a anormalidade em geral, uma ficção ideal. O ego anormal, inútil para nossos fins,
infelizmente não é ficção. [Na verdade, toda pessoa normal é apenas normal na média. Seu
ego se aproxima do ego do psicótico num lugar ou noutro e em maior ou menor extensão e
o grau de seu afastamento de determinada extremidade da série e de sua proximidade da
outra, nos fornecerá uma medida provisória daquilo que tão indefinidamente denominamos
de “alteração do ego” ](Vol.XXIII – p.267/8).
O conjunto dessas citações trouxe à minha mente o trabalho de Winnicott
denominado “O lugar em que vivemos” (capítulo 8 do “O Brincar & a Realidade).
Resumindo entendi que Winnicott nos fala que vivemos a maior parte de nosso tempo em
um espaço intermediário onde o subjetivo e o objetivo se encontram, possibilitando a
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criatividade. A normalidade contemporânea começa a se apresentar para mim como um
misto de neurótico e borderline onde convivem a onipotência mitigada, as divisões do eu, o
recalque traumático adequado.

A ideia de “recalque traumático adequado” surgiu de seu contraponto, o “recalque
excessivamente traumático” largamente exercido na época vitoriana.
No recalque excessivamente traumático temos um pai tirânico que exerce a repressão com
aspereza, violência, insensibilidade. A interdição fica indissoluvelmente ligada a uma figura
assustadora que, internalizada, irá assombrá-la como superego cruel, atacando
impiedosamente o seu eu, impedindo a elaboração da interdição.
No “recalque traumático adequado” a interdição é colocada com firmeza, mas
sem desabrimento e com a brandura possível, o que permite sua elaboração. Sabemos
que a interdição ao se defrontar com os intensos impulsos primitivos infantis perde o seu
caráter de suavidade para que os impulsos possam ser detidos. É comum ouvirmos uma
criança falando para si mesma diante de um objeto ou ato interditados um “não pode”
repetidas vezes, em um tom autoritário, com voz de comando. A suavidade paternal
transforma-se em severidade impositiva. Porém a figura dos pais mantém-se benigna e
assim são internalizados. A severidade e o rigor ficam colocados na interdição ela própria e
não naqueles que a exerceram.
Devemos distinguir a voz de comando à qual a criança recorre para a aceitação de limites
(que podem ter sido colocados pelos pais com a maior doçura) da imposição severa e
insensível dos pais. Eu chamaria a primeira de proibição auto-induzida na qual não se dá a
introjeção de uma Personificação de Pai imperial e insensível, e a segunda de proibição
autoritária na qual uma Personificação Tirânica de Direito Olímpico Inabalável e
Incontestável se impõe como figura ameaçadora. No primeiro caso os bebês (as crianças)
internalizam a proibição respeitando seus processos de equilibração subjetiva. No
segundo caso há uma imposição castradora que não respeita os tempos de equilibração do
bebê invadindo seu psiquismo e lá deixando sua marca danosa. Uma marca diferente
daquela benigna que o próprio bebê se coloca, pois a que ele se coloca está dentro de suas
possibilidades de suportar o trauma sem uma quebra significativa da continuidade de ser.
Usando os conceitos que Winnicott apresentou no artigo “O conceito de trauma em relação
ao desenvolvimento do indivíduo dentro da família” (em Explorações Psicanalíticas, p.114)
podemos dizer que a auto-imposição do bebê (da criança) é um trauma benigno enquanto
que a imposição dura, severa e insensível dos pais é um trauma que será tão mais maligno
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quanto mais ríspida, violenta e insensível for a intervenção paterna. Neste caso o pai será
internalizado como uma Entidade Maligna Invasiva e não como um pai amoroso protetor.
Feita esta distinção posso continuar a desenvolver meu pensamento, agora
tentando articular as variedades de neuróticos e borderlines com as relações parentais.

A família patriarcal prototípica do período vitoriano era composta por uma mãe
suficientemente boa e por um pai que impunha, a qualquer custo, com a aquiescência da
mãe, as leis da casa; isso incluía a ação de castração na época apropriada. A mãe através
da relação fusional e de mutualidade propiciava ao filho o desenvolvimento da capacidade
de empatia, de identificação, da sensibilidade sutil, do sentimento de compaixão. Estas
características eram consideradas, na sociedade moderna vitoriana, “coisas de mulher”,
enfraquecedoras de crianças do sexo masculino que então deveriam livrar-se desta
subjetividade. Os meninos deveriam recalcá-la para tornarem-se fortes, duros,
impiedosos: uma masculinidade bem desenvolvida lhes permitiria vencer a dura luta pela
sobrevivência, alcançando um padrão de vida consoante o seu grupo social. Para
conseguir este resultado o Pai (ou a função pai) proibia duramente o acesso à mãe; ele
exercia a função de castração da qual resultava uma interdição do feminino. O resultado
era o provável desenvolvimento de um neurótico normal desde que a mãe fosse
suficientemente boa e o pai castrador suficientemente bom; refiro-me a uma mãe
suficientemente disponível, sensível e responsiva às modificações da subjetividade do
filho e a um pai suficientemente presente, justo, protetor, respeitador da lei, qualidades que
fariam dele uma boa figura de identificação.
Ao contrário do neurótico padrão que constituiu um forte superego e um consistente ideal
de ego, o borderline tem um superego maleável e um ideal de ego múltiplo. Partindo da
teoria da insuficiência de identificações como um dos principais fundamentos do borderline
propus substituir a expressão “insuficiência de identificação” que tem uma conotação
negativa, por “valências identificatórias abertas”. Elas permanecem abertas quando o
interjogo lúdico e amoroso incorporado pelo bebê em sua relação com a mãe continua a ser
exercido na idade adulta. Para isso é preciso que não sejam obturadas por uma ação
drástica de castração paterna, pois neste caso haverá um recalque do feminino e a
modelagem de um macho patriarcal autoritário.

A combinação de uma mãe insuficientemente boa com um pai autocrático
tenderia a produzir uma dissociação entre psique e mente e, portanto um borderline falso
self. O solo materno instável levaria o filho a procurar estabilidade nos preceitos morais e
intelectuais portados pelo pai.
18
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Em não havendo uma intervenção súbita e brutal de um pai edípico, as valências
identificatórias paternas ficarão insaturadas. Duas possibilidades:
1- Quando a mãe for insuficientemente boa a identificação da criança com o materno
será de má qualidade e mais tarde buscará em primeira instância uma
personificação de mãe (ou de pai) para com ela realizar uma relação anaclítica na
tentativa de suprir as deficiências de origem.
2- Já uma mãe suficientemente boa, tendo fornecido um solo identificatório seguro,
permite às valências identificatórias abertas voltarem-se mais para os
aconteceres externos do que para relações anaclíticas. Estaríamos então em
uma área intermediária, resultado do acoplamento das valências insaturadas
com o devir do mundo. Citando Winnicott: “É útil, portanto, pensar numa terceira
área do viver humano, uma área que não se encontra dentro do indivíduo, nem
fora, no mundo da realidade compartilhada. Pode-se pensar nesse viver
intermediário como ocupando um espaço potencial, a negar a idéia de espaço e
separação entre o bebê e a mãe, e todos os desenvolvimentos derivados desse
fenômeno” (“O Brincar & a Realidade”, p. 152).
Após todas essas reflexões atrevo-me a vislumbrar num horizonte utópico a figura
do Homem Transicional. Este Ser terá tido uma mãe suficientemente boa possibilitando-lhe
a internalização de valores femininos que persistem na vida adulta por não se defrontarem
com a castração paterna, mas sim com a colocação graduada de limites tanto do pai quanto
da mãe, ambos realizando uma mesma tarefa que poderíamos chamar de masculina. Isso
aconteceria com mais freqüência nas camadas sociais citadinas e esclarecidas. Por outro
lado vemos nessas mesmas camadas o homem exercer o papel feminino de cuidar do
bebê. Haveria, pois, um intercâmbio dos papéis masculinos e femininos que tanto
poderiam ser exercidos pelo homem quanto pela mulher. É preciso, porém, assinalar que
há diferenças sutis entre o feminino/masculino da mulher e o masculino/feminino do
homem. Citarei uma dessas diferenças: a gestação e a amamentação ao seio pertencem
exclusivamente à mulher e estabelecem um forte e indelével vínculo entre mãe e bebê o
que pode vir a criar futuras dificuldades em “soltar” seu rebento para os perigos da vida em
geral e do social em particular, só ultrapassados com esforço e com ajuda do pai para quem
não é tão custoso expor o filho a esses perigos. Um exemplo: a mãe ao proibir o filho de
velejar encontra um pai que diplomaticamente interdita a proibição levando-o ao mar. Este
é um tipo de limite que deverá ser distinguido da colocação de limites em geral, pois se
refere ao processo de evolução de um ser humano que passa, com a ajuda da ação
limitadora e acolhedora dos pais, de uma situação de fusão e simbiose materna
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(“dependência absoluta e relativa”) ao maturando processo de responsabilização pelos
seus atos (“rumo à independência”). Seria o equivalente benigno da castração freudiana.
No final das contas o menino que teve pai e mãe com as características
acima apontadas pôde amenamente assimilar os modos de ser feminino e o de fazer
masculino vivendo simultaneamente o objetivo e o subjetivo. Essa criança virá a ser, se
nada atrapalhar sua trajetória, o Homem Transicional, cujo habitat será na maior parte do
tempo, o espaço potencial, nele aprendendo a balancear o subjetivamente concebido e o
objetivamente percebido. Os pratos oscilarão entre processos borderline e neuróides
numa contínua mistura de ambos.

Uma observação final: os indícios do advento do Homem Transicional estão
inseridos em um contexto mais amplo no qual indícios de transformações em outras áreas
(econômica, social, política, cultural, etc.) estão presentes. As mutações acontecem em
bloco e estão intrinsecamente ligadas. O Homem Transicional só poderá vingar como parte
das transformações globais da sociedade.

Publique seu artigo na RABISCO Revista de Psicanálise
Acesse www.revistarabisco.com.br e saiba como.
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2. AMOR E ESPAÇO POTENCIAL6
Ana Lila Lejarraga (RJ)
O problema do amor, instigante e inesgotável, é de importância fundamental para
a reflexão psicanalítica, tanto para a prática clínica da psicanálise, quanto para refletir
sobre os vários sentidos das experiências amorosas e suas transformações na
contemporaneidade.

O foco de Winnicott não é a paixão romântica, como era o de Freud, mas o amor
materno, o desenvolvimento da capacidade de amar e a relação amorosa duradoura. Sua
teoria sobre o amadurecimento emocional aborda o desenvolvimento do sentimento
amoroso, mostrando que o amor apresenta várias facetas e deriva de mais de uma raiz.

Winnicott teoriza sobre várias dimensões do fenômeno amoroso: o impulso
amoroso primitivo, os amores calmos e excitados do bebê, as relações entre a
agressividade, a destrutividade e o amor, o reconhecimento da alteridade, o
concernimento, o amor como experiência transicional, a intimidade, os sentimentos de
afeição, etc. Essas dimensões, que são abordadas ao longo de toda a obra winnicottiana,
não poderiam ser reduzidas a um elemento único, revelando a complexidade do fenômeno
amoroso. Winnicott não dedica um texto exclusivamente ao problema do amor, mas
teoriza, com seu particular estilo – inovador, instigante, não acadêmico e pouco sistemático
– sobre todas essas facetas do amor ao longo de sua obra.

Vou abordar, inicialmente, alguns conceitos que creio serem indispensáveis para
conceber o amor e, posteriormente, levantar uma hipótese sobre a teoria do amor em
Winnicott.
1. Conceitos winnicottianos indispensáveis para conceber o fenômeno
amoroso
A agressividade desempenha papel fundamental na teoria sobre o amor, em
vários sentidos. Por um lado, Winnicott comenta que se a agressividade é perdida no
6

Conferência apresentada no VI Encontro Brasileiro sobre o pensamento de Winnicott, em setembro de 2011,
em Curitiba. Este trabalho é uma resenha parcial da pesquisa de pós-doutorado realizada na PUC de São
Paulo, que resultou no livro O amor em Winnicott, ainda inédito, a ser publicado pela editora Garamond.
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estágio inicial do desenvolvimento, ocorre também uma perda na capacidade de amar. No
momento inicial, o bebê se dirige à mãe com seu impulso amoroso primitivo, um impulso
que é erótico e destrutivo ao mesmo tempo, cujo paradigma é a voracidade. Se o bebê não
puder experienciar sua agressividade espontânea, sua tendência será reagir, perdendo
sua espontaneidade e inibindo seu impulso agressivo. A inibição da agressividade
espontânea arrasta também o impulso amoroso primitivo, com o conseqüente
debilitamento da experiência instintiva, da sensação de ser real do bebê e da futura
capacidade de amar.

Por outro lado, a agressividade está na base do estabelecimento de contato com a
realidade externa, tanto na distinção entre o eu e o não eu, quanto no reconhecimento do
outro como diferente de mim. Assim, para poder estabelecer uma relação amorosa com um
objeto real, a condição básica é reconhecer a existência autônoma do objeto. Para poder
usar um objeto e reconhecer sua existência objetiva, o bebê deve realizar o ciclo de
destruição e sobrevivência do objeto. Essa destruição é potencial, ocorre na fantasia do
bebê, como se ele dissesse para o objeto: “Você não existe para mim”, desdenhando-o.
Porém, quando o objeto sobrevive à destruição potencial do bebê, demonstra sua
autonomia e sua realidade não subjetiva. A capacidade de usar objetos permite o
reconhecimento do objeto como objetivo, outro, diferente, o que constitui uma condição
para poder amar o objeto.

Entretanto, para falar da capacidade de amar, é indispensável que o bebê realize
outra conquista do amadurecimento: o desenvolvimento da capacidade de concernimento.
Como sabemos, essa capacidade se desenvolve num longo processo na dependência
relativa, quando o bebê inicia a tarefa de integrar sua vida instintiva. Aos poucos o bebê vai
reconhecendo que a mãe-ambiente dos estados calmos e a mãe-objeto dos estados
excitados são uma mesma pessoa, percebendo que a mãe atacada impiedosamente é a
mesma pessoa que cuida dele. Ocorre um processo de alta complexidade, já que o bebê,
além de juntar as duas mães, está alcançando a ambivalência, reconhecendo seus
impulsos agressivos e eróticos dirigidos ao mesmo objeto, o que o leva a se preocupar e
reparar os danos imaginários causados no corpo materno. Se a mãe for suficientemente
boa e sobreviver aos impulsos instintivos e agressivos do bebê, aceitando sua
preocupação e reparação, estabelece-se um círculo benigno de destruir e reparar, de
machucar e curar. Com inúmeras repetições desse círculo benigno, desenvolve-se na
criança a capacidade de concernimento, de se importar e considerar o outro, fundamental
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para conceber a vida afetiva.

No relacionamento amoroso, concernimento significa consideração e cuidado
com o outro e, principalmente, preocupação e reparação dos possíveis danos provocados
pela própria ambivalência. O círculo benigno de machucar e reparar, de atacar e cuidar,
está sempre se repetindo, de diversos modos, nos vínculos afetivos construtivos e
duradouros.

Vemos, assim, que a agressividade e a destrutividade permeiam a concepção
winnicottiana do amor, tanto na noção do impulso amoroso primitivo, já que o impulso
erótico é inerentemente agressivo e destrutivo, quanto nas teorias sobre a capacidade de
usar um objeto e a capacidade de concernimento, essenciais para pensar na vida amorosa
e cuja base reside na destrutividade própria da natureza humana. É necessário esclarecer
que, embora a noção de destrutividade forme parte da teoria mais geral da agressividade,
as noções de destrutividade e agressividade não são equivalentes, mas extrapolaria os
limites do presente trabalho abordar aqui essa distinção.

Embora Winnicott se refira em algumas oportunidades à capacidade de
concernimento como capacidade de amar, esta última, a meu ver, incluiria outros aspectos,
tais como a criatividade e os sentimentos de afeição.

No texto “Vivendo de modo criativo” Winnicott aborda as relações entre o viver
criativo e o casamento, considerando que a união amorosa adulta é uma oportunidade para
experienciar o viver criativo. Ele descreve um casamento suficientemente feliz em termos
da união de dois indivíduos que são capazes de aceitar os compromissos e a realidade
externa sem abrir mão, de forma excessiva, do impulso pessoal, ou seja, da criatividade.
Winnicott comenta que é bastante freqüente que pessoas que vivem juntas vivam
umas através das outras, o que pode ser saudável, mas também traz o risco de que um dos
integrantes do casal abra mão do que é próprio e acabe vivendo num mundo criado
totalmente pelo parceiro. Desse modo, a parceria amorosa empobreceria ambos os
membros, já que um deles, para se adaptar à relação, renunciaria a seu impulso criativo
pessoal, e o outro não poderia se enriquecer com a diferença e singularidade do parceiro.
Exemplificando essas dificuldades, Winnicott se refere a alguns casais cujos
membros têm receio de afastar-se um do outro e acabam permanecendo sempre juntos,
com elevada probabilidade de entediar-se mutuamente. O tédio, entretanto, não é inerente
à parceria amorosa, mas provém da renúncia a viver os próprios impulsos pessoais, o que
faz com que a vida se torne superficial e sem colorido.
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Embora não desenvolva explicitamente a ideia do vínculo entre a relação
amorosa e o brincar, Winnicott faz referência a esse nexo inúmeras vezes, nas
interpretações a seu paciente de Holding e Interpretação, ou quando considera que a
psicoterapia se efetua na sobreposição de duas áreas do brincar, a do paciente e a do
terapeuta. Ainda que existam consideráveis diferenças entre a situação analítica, “forma
altamente especializada do brincar” e as relações amorosas, entendo que uma
característica de todas as relações afetivas, quando suficientemente saudáveis, consiste
em que se desenvolvem no espaço potencial.

No espaço potencial os dois parceiros amorosos são, ao mesmo tempo, criados e
achados, encontrados na realidade compartilhada e também criados subjetivamente. A
pessoa amada seria, paradoxalmente, outra pessoa reconhecida como diferente e parte do
mundo subjetivo. Viver uma experiência amorosa saudável se torna uma experiência
criativa em que o indivíduo usufrui e fortalece o sentimento do self.

O viver criativamente não consiste em criar no vácuo ou fora da realidade, mas na
capacidade de criar aquilo que existe na realidade. Nas palavras de Winnicott: “Quando
estamos em gozo de nossa sanidade, realmente só criamos aquilo que descobrimos”
(1970, p. 38). Assim, na relação amorosa saudável criamos o parceiro que descobrimos,
que existe na realidade, o que nos permite experienciar o sentimento de nós mesmos
através do outro. Da mesma forma, nosso parceiro vai nos criar e nos descobrir, podendo
se reconhecer na intimidade conosco. Cabe ressaltar que “criar o parceiro que existe na
realidade” não deve ser entendido ingenuamente como a perfeita coincidência da
realidade do outro com nossa criação, já que o parceiro que descobrimos na realidade será
sempre construído subjetivamente. Partindo da realidade multifacetada e complexa do
outro, “criar o parceiro que é descoberto” consiste em estabelecer certa correspondência
entre o que fantasiamos e criamos e a percepção que temos do outro. É importante
destacar que essa criação do parceiro não abrange a totalidade da relação, que tem
momentos de intimidade e transicionalidade, mas também intervalos de separação,
afastamento ou estranheza.

Por outro lado, há também a possibilidade de não criar aquilo que existe, numa
adaptação passiva e empobrecida ao mundo da relação, que se torna sem graça e alheio. A
relação amorosa, assim, é vivida adaptativamente e não de forma criativa, com predomínio
do falso self, não havendo troca lúdica, nem intimidade nem confiança.

É também frequente, nas relações amorosas, criar o que não existe, no sentido de
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imaginar ou idealizar um parceiro sem que seja “descoberto” na realidade. Dessa forma,
como a criação do parceiro não coincide com as respostas que, cedo ou tarde, percebemse nele, o caminho inevitável é a decepção. Embora esse mecanismo de idealização seja
muito comum no amor e, na perspectiva freudiana, a marca característica do
apaixonamento, do ponto de vista winnicottiano uma união amorosa estável pressupõe a
capacidade mútua dos integrantes do par de criar o parceiro que existe na realidade; que é,
assim, “descoberto”.

Da mesma forma que Winnicott formula que a característica do brincar é o prazer,
podemos também dizer que a marca distintiva da relação amorosa é o prazer ou, mais
propriamente, a alegria. Não se trata de idealizar o amor, como se não provocasse
conflitos, angústias ou ambivalências, mas de pensar que o encontro amoroso, quando
saudável, permite desfrutar do viver criativo e da alteridade do parceiro. Assim, a relação
amorosa, quando se desenvolve com os caracteres da transicionalidade, constitui uma
experiência em que é possível desfrutar e relaxar.

Quando a relação amorosa não se torna ilusória e transicional, porque um dos
integrantes do casal – ou ambos – não internalizou a confiança no mundo e tende a
renunciar à própria criatividade, ou a idealizar e se decepcionar com o parceiro, se
desenvolvem modalidades patológicas de relação, que vão desde o banal tédio conjugal
até as formas mais violentas de submissão e dominação.

Tendo abordado até aqui, brevemente, as questões da agressividade e o amor, e
da transicionalidade e o amor, vou agora referir-me às relações entre a vida instintiva
sexual e a experiência da intimidade mãe-bebê, fundamentais também para conceber o
amor.

Winnicott formula que o ser – o elemento feminino puro – deve preceder e conter o
fazer – o elemento masculino que se apoia no impulso instintivo. O termo “ser” remete à
identificação primária do bebê com a mãe, que possibilita a experiência de ser do bebê, o
que só pode acontecer no contexto do contato inicial entre o bebê e a mãe, nomeado por
Winnicott de experiência da mutualidade. A mutualidade abrange tanto a comunicação
direta inicial entre mãe e bebê, que pode ser descrita como sintonia dos corpos vivos,
quanto uma forma de intimidade mais sofisticada, quando se inicia a experiência
compartilhada do brincar.

A experiência da mutualidade é construída, como sabemos, a partir dos cuidados
maternos confiáveis e das intermináveis trocas e brincadeiras entre mãe e bebê Na
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mutualidade se constitui a transicionalidade entre mãe e bebê, estabelecendo um “entre” a
partir do qual se desenvolve e enriquece o sentimento do self e todo o brincar criativo
posterior.

A experiência da mutualidade ou comunicação íntima é a trama mais importante
que devem entretecer mãe e bebê, fonte do sentimento do self e condição para que vida se
torne real e significativa. O ser, como diz Winnicott, deve preceder e conter o fazer. Assim, a
intimidade mãe-bebê deve banhar e impregnar o desenvolvimento da sexualidade infantil.
A sexualidade infantil se desenvolve, desde o impulso amoroso primitivo, ambientada na
experiência da mutualidade mãe-bebê, na reciprocidade dos corpos e na comunicação
íntima entre eles.

A psicanálise freudiana só teoriza a relação do bebê com a mãe-objeto nos seus
estados excitados, negligenciando a mãe-ambiente e os estados tranquilos do bebê.
Contudo, como diz Winnicott, “Estas experiências excitadas são realizadas contra um
fundo de tranquilidade, no qual existe um outro tipo de relacionamento entre o bebê e a
mãe” (1988, p. 122).

Sem intimidade com a mãe, a sexualidade infantil se torna patológica, podendo se
manifestar, como exemplo, numa masturbação compulsiva que, mais que prazer erógeno,
revela angústias intoleráveis.

Winnicott insiste em afirmar, reiteradas vezes, que tanto a experiência da
mutualidade quanto o brincar infantil, de uma forma geral, não provêm de uma raiz
instintiva sexual. A excitação do brincar não significa excitação erótica.

Não existe uma relação simétrica entre o brincar e a sexualidade, já que enquanto
o brincar se interrompe ou se estraga pela excitação sexual, a sexualidade, pelo contrário,
é enriquecida com o brincar (cf Rodulfo, 2008). A sexualidade infantil – e também a adulta –
quando não tem o ingrediente da intimidade, ou do lúdico, se empobrece ou se degrada.
Além do mais, o prazer erógeno se torna muito limitado quando não é banhado pela magia
e riqueza do brincar. O brincar deve envolver a sexualidade na infância para que as práticas
sexuais infantis sejam realmente “brincadeiras sexuais”.

Em suma, vemos que a intimidade é o contexto em que se desenvolve a
sexualidade infantil. Para Winnicott, o contato íntimo do bebê e sua mãe não se estabelece
como resultado da satisfação instintiva, mas, pelo contrário, é essa intimidade mãe-bebê o
continente que possibilita uma gratificação instintiva enriquecedora para o bebê. Assim, a
intimidade não deriva da satisfação sexual, mas, inversamente, é o desenvolvimento da
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sexualidade que depende da intimidade.

O fundamental para o bebê, no momento inicial, reside na qualidade da
comunicação com a mãe, o que depende dos cuidados sensíveis da própria mãe. Quando
essa comunicação é significativa e se desenvolve uma experiência de intimidade, o bebê
funda as bases de sua existência, sentindo-se vivo e real. O essencial na infância, na
perspectiva de Winnicott, é a questão do ser, do sentido da vida. Trata-se do sentido em sua
dimensão mais radical, núcleo da existência humana, que é ameaçado ou inexistente na
loucura. A noção de sentido se refere ao existir criativo, já que tem sentido o que permite
usufruir a existência, quando se desenvolve a capacidade de dar valor e significado ao
mundo, e de sentir que a vida vale a pena. Quando uma experiência é significativa, ou seja,
quando tem sentido, produz um tipo de prazer diferente da sensação gozosa do prazer
sensual. A intimidade, desse modo, constitui uma experiência prazerosa em si mesma, cujo
prazer não deriva da satisfação instintual, mas do desfrute da comunicação significativa e,
como diz Winnicott, da “consciência deliciosa de estar vivo” (1987, p. 76).

Finalizando este “passeio” pelos conceitos indispensáveis para pensar uma teoria
winnicottiana do amor, abordarei brevemente a noção de afeição.

Winnicott utiliza o termo “afeição”, em várias oportunidades, para se referir a um
tipo de sentimento que se desenvolve no bebê em relação ao uso de objeto transicionais.
Assim, o autor diz que “o objeto é afetuosamente acariciado, bem como excitadamente
amado e mutilado” (1951, p. 18), acrescentando que os fenômenos transicionais
representam “o início da capacidade de sentimentos afetuosos” (1959, p. 46).

Antes de tudo, devemos esclarecer que Winnicott considera semelhantes os
termos “afeição” e “ternura”, preferindo o primeiro porque a ternura, ao menos na língua
inglesa (tenderness) excluiria a agressão e a ambivalência, tendo a afeição um sentido
mais neutro.

Como se origina, no bebê, o sentimento da afeição? Em nenhum momento
Winnicott faz referência a algum tipo de repressão ou inibição do impulso instintivo
originário, como vemos na teorização freudiana sobre a ternura, que é definida como uma
pulsão sexual inibida quanto ao alvo. A afeição, em Winnicott, independe dos impulsos
instintivos sexuais, constituindo-se por identificação com os sentimentos maternos. Afirma
Winnicott:
Quando existem estas condições [experiência de ser do bebê e capacidade
de sentir-se real], como em geral acontece, o bebê pode desenvolver a
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capacidade de ter sentimentos que, de alguma forma, correspondem aos
sentimentos da mãe que se identifica com o seu bebê; ou, talvez eu devesse
dizer, da mãe que está profundamente envolvida com seu bebê e com os
cuidados que lhe dedica (1987, p. 5).

Desse modo, a capacidade de ter sentimentos do bebê resulta da identificação
com a mãe; identificação com os sentimentos de afeição e envolvimento que a mãe lhe
dedica.

Em um texto escrito anteriormente, Winnicott descrevia uma “mãe do amor
tranquilo” (1954, p. 365) e uma mãe do amor excitado, correspondentes às funções de
mãe-ambiente e mãe-objeto. O termo “amor tranquilo” não se refere a uma característica
do amor da mãe, mas ao amor tranquilo do bebê pela mãe, assim como o amor excitado
corresponde ao amor instintivo do lactente. Winnicott dizia que “a mãe vem sendo amada
pelo bebê como aquela que incorpora todos esses aspectos [holding da mãe-ambiente]. O
termo 'afeição' passa a ter lugar nesse contexto” (ibid, p. 360). Assim, os sentimentos de
afeição do bebê por sua mãe correspondem aos estados tranquilos do bebê, à experiência
da intimidade, tornando-se equivalentes as expressões “amor tranquilo” ou “sentimentos
de afeição”.

Com base neste breve mapeamento de conceitos winnicottianos, podemos
começar a pensar uma teoria sobre o amor.
2. O amor como montagem 

Discorrendo sobre o conceito de indivíduo saudável, Winnicott interroga: “Será
que a experiência sexual pode ser acompanhada de um vínculo e dos significados mais
amplos da palavra 'amor'?” (1967a, p. 8). O autor diferencia, assim, a experiência sexual do
“vínculo e dos significados mais amplos” do amor. Quais seriam esses significados?

Como vimos, um componente indispensável do amor adulto é a capacidade de
concernimento, sem a qual não podemos imaginar a atitude amorosa de cuidado e
responsabilidade em relação ao parceiro.

Por outro lado, a relação amorosa adulta constitui uma experiência criativa e
transicional em que cada integrante do par cria ilusoriamente o parceiro amoroso que é
encontrado na realidade, podendo compartilhar experiências, “brincando” um com o outro.
O encontro amoroso permite, assim, desfrutar da “magia da intimidade”, da comunicação
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significativa com o parceiro, o que provoca sensação prazerosa em que o indivíduo usufrui
e fortalece o sentimento do self. A intimidade do casal ocorre no espaço potencial, no
espaço do brincar, em que cada integrante do par pode experienciar seu gesto criativo na
relação com o parceiro, sendo este último também reconhecido como outro diferente, e
como parte do mundo subjetivo. Nesse sentido, o reconhecimento da alteridade, que se
inicia no estágio do uso de um objeto, mas que se desenvolve pela vida afora, repetindo-se
no ciclo de destruição e sobrevivência do objeto, constitui também elemento imprescindível
para pensar uma relação amorosa. A fantasia de destruição, como diz Winnicott, é o “pano
de fundo inconsciente” (1968, p. 177) do amor a um objeto real, permitindo perceber o outro
como externo e diferente. Cada integrante do casal pode se enriquecer e desfrutar, assim,
da diferença e singularidade do parceiro.

Nesta lista de ingredientes do amor não podemos esquecer da capacidade de
estar só, que pressupõe a internalização da experiência primitiva de intimidade com a mãe,
permitindo a intimidade consigo mesmo e a intimidade compartilhada. Sem a capacidade
de estar só, o indivíduo teria dificuldade, num relacionamento amoroso, para experienciar
momentos de quietude e da intimidade compartilhada do casal. Essa capacidade se
articula estreitamente com a capacidade de confiar, que permite ao indivíduo acreditar na
existência do contato afetivo e significativo com o outro.

Estou, propositadamente, descrevendo os elementos básicos que, integrando-se
à satisfação sexual, comporiam uma relação amorosa saudável, enriquecedora para os
dois integrantes do par. Entendo que é esse o sentido da pergunta de Winnicott citada
acima, sobre os mais amplos significados da palavra “amor”, que poderiam acompanhar –
ou não – a experiência sexual.

O amor, assim pensado, constitui uma trama de elementos interligados,
conformando uma urdidura com diversos “fios” que se entrelaçam. Esses componentes do
que chamamos “amor” remetem uns aos outros, e poderiam estar solidamente amarrados
ou apenas entretecidos, dependendo do tipo de laço afetivo que se estabeleça e, também,
de características pessoais, da saúde psíquica ou do comprometimento patológico de cada
um dos integrantes do par amoroso.

Cabe destacar que todos esses elementos se referem a capacidades que se
desenvolvem e conquistam no processo do amadurecimento, incluindo o elemento
instintivo sexual, que também deve integrar-se e tornar-se uma capacidade, para poder
produzir satisfação erótica.
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A ênfase está posta nas capacidades – capacidade de concernimento,
capacidade de brincar, capacidade de estar só, capacidade sexual, etc – já que a
perspectiva winnicottiana parte da ideia do saudável para pensar a patologia, como
podemos ver em toda sua teoria do amadurecimento. Contudo, devemos lembrar que as
diversas capacidades não se conquistam de uma vez e para sempre. Pelo contrário, no
desenvolvimento emocional as coisas se alcançam e se perdem, e voltam a se alcançar e
se perder, repetidas vezes, e só muito gradualmente, e sob certas condições, as
conquistas se tornam firmes, mantendo no seu cerne, contudo, a marca da precariedade.
Retornando ao problema da relação entre a experiência sexual e os vários
sentidos do amor, não podemos deixar de pensar na abrangência semântica da palavra
“amor”, que inclui tanto o amor sexual, como o amor materno, o amor entre amigos, o amor
à humanidade, etc.

Na visão freudiana, todas essas modalidades amorosas ou afetivas, que são
denominadas com o termo “amor”, têm um fundamento único. Assim, Freud é categórico ao
afirmar que “o núcleo do que designamos como 'amor' consiste (e é isso que comumente é
chamado de amor e que os poetas cantam) no amor cujo objetivo é a união sexual”, e que
“... todas essas aspirações são a expressão das mesmas moções pulsionais que, entre os
sexos, forçam seu caminho no sentido da união sexual” (1921, p. 86). Para Freud, todos os
tipos de relacionamentos amorosos ou afetivos, em sentido amplo, teriam uma origem
sexual – as moções pulsionais – sendo concebidos como derivações de formas diretas ou
indiretas, seja por sublimação, inibição, recalque ou outros mecanismos psíquicos, da raiz
sexual.

Winnicott, diferentemente, insiste em repetir que várias experiências pessoais
que constituem ingredientes básicos do fenômeno amoroso como, por exemplo, a
experiência transicional, não derivam dos impulsos instintivos sexuais. Embora os instintos
e fantasias sexuais sejam fundamentais para conceber uma relação amorosa plena, suas
descrições sobre o amor não apontam para a ideia de um fundamento último sexual, que
pudesse explicar todas as modalidades afetivas ou amorosas.

Se pensarmos, por exemplo, na comunicação íntima e afetiva da experiência da
mutualidade mãe-bebê, a partir da qual se desenvolve a comunicação significativa do
casal, vemos que essa experiência não diz respeito à vida instintiva. Winnicott é enfático
em dizer que, nesses primórdios da vida psíquica, a intimidade mãe-bebê não depende dos
impulsos instintivos, sendo o fundamental a qualidade do contato humano que se
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estabelece. Se nos referirmos à afeição, vemos que Winnicott concebe sua origem como
identificação com os sentimentos afetuosos maternos, como uma forma de “amor
tranquilo”, que se inicia no espaço potencial inaugurado na intimidade com a mãe, e que
não deriva, portanto, do funcionamento instintivo.

Entendo, assim, que o amor não remete a um fundamento único, podendo ser
pensado como uma montagem, composta por diversos elementos. Quais seriam esses
elementos?

Fazendo uma listagem ampla, esses componentes são: impulso sexual –
incluindo as fantasias sexuais – intimidade, transicionalidade, reconhecimento da
alteridade, afeição ou ternura, concernimento, capacidade para estar só. Esses
componentes, entretanto, se superpõem. Assim, a transicionalidade remete à intimidade e,
dessa base, surge a capacidade para estar só, que decorre da introjeção da presença
confiável da mãe na primitiva experiência de intimidade. O reconhecimento da alteridade
perpassa tanto a intimidade, na vida adulta, quanto a capacidade de concernimento,
estando implícita nesses elementos.

Uma vez que esses elementos podem ser assimilados uns aos outros,
superpondo-se em diversos graus, entendo que caberia simplificar essa lista, destacando
somente seus componentes essenciais. Assim, reduzindo a lista, os elementos
indispensáveis do amor, a meu ver, seriam: impulso erótico, intimidade, afeição e
concernimento.

Não acredito possível conceber a afeição como elemento independente da
intimidade, mas é possível imaginar uma pessoa que sinta muita afeição, por exemplo, por
alguém da família, mas não tenha intimidade com ele. Contudo, supomos que para que se
origine o sentimento afetuoso, tem que ter havido, ao menos na história dessa relação,
momentos de comunicação significativa, isto é, alguma forma de intimidade. Assim,
embora as raízes possam confluir e não estejam claramente delimitadas, opto por destacar
a afeição, que pode ser pensada como ternura ou carinho, como elemento separado e
distinto dos outros componentes.

Se retomarmos a ideia de uma relação amorosa adulta, vemos que nessa
modalidade amorosa confluem todos os elementos e que, quanto mais as diferentes
capacidades para amar estejam desenvolvidas nos integrantes do casal, mais saudável e
enriquecedor será esse relacionamento. Como queria Winnicott, a experiência sexual se
acompanharia, nesse caso, de um vínculo e dos sentidos mais amplos do termo “amor”.
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Mas também pode acontecer que a experiência sexual não se torne uma relação
amorosa, porque não se acompanha por nenhum vínculo nem sentido amoroso, não
havendo nem concernimento, nem afeição, nem intimidade, sendo, simplesmente, “sexo”.

Muitas combinações são possíveis. Com frequência a experiência sexual se
integra com a intimidade e com a afeição, constituindo o que se entende por
relacionamento amoroso, sendo muito precário ou mesmo faltando o ingrediente do
concernimento. Desse modo, diria Winnicott, “essa manifestação de amor [não seria]
sentida como valiosa” (1939, p. 102).

Se pensarmos no amor materno, constataremos, evidentemente, os ingredientes
de intimidade, afeição e concernimento, mas não o impulso instintivo sexual. O mesmo
acontece quando pensamos na amizade ou nos relacionamentos afetivos de uma forma
geral, em que os componentes de afeição, intimidade e concernimento estão incluídos de
diversas formas, mas não de igual maneira o aspecto sexual.

No caso do amor à humanidade, vemos que existe concernimento, e talvez
afeição, mas é difícil pensar em termos de intimidade ou de impulso sexual, já que não se
trata propriamente de relacionamentos.

Entendemos que a ideia do amor como montagem de elementos heterogêneos
que se combinam e entrelaçam das mais variadas formas, permite-nos pensar sobre a vida
afetiva em geral, que é chamada de amor num sentido amplo e, também, no amor sexual,
quando a experiência sexual se integra com os mais variados significados da palavra
“amor”.
3. Reflexões sobre o enamoramento 8
Sem pretender fazer uma comparação sistemática entre Freud e Winnicott,
devemos lembrar que quando Freud teoriza sobre o amor, seu modelo de referência é a
paixão romântica, enquanto Winnicott pouco teoriza sobre o apaixonamento, referindo-se
sobre tudo ao amor materno, à relação amorosa duradoura e à capacidade de amar.
Como poderíamos, com base na perspectiva winnicottiana, abordar a paixão
amorosa?
7

A afirmação de que no amor materno está ausente o impulso instintivo sexual pode soar estranha, porque se
confronta com a leitura psicanalítica clássica que concebe a relação mãe-bebê em termos erógenos. Entendo
que, embora a mãe possa ter sensações erógenas em relação a seu bebê, o sentimento amoroso materno
decorre fundamentalmente de processos identificatórios, e não instintivos.
8

Utilizarei indistintamente, para fins deste trabalho, os termos “apaixonamento” e “enamoramento”.
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Numa breve passagem, Winnicott se refere ao enamoramento como um
fenômeno transicional, referindo-se à “eletricidade” que circula no contato significante ou
íntimo entre enamorados. Nas suas palavras:
Podemos lembrar-nos aqui da “eletricidade” que parece gerar-se no
contacto significante ou íntimo, e que é característica, por exemplo, quando
duas pessoas estão enamoradas. Esses fenômenos da área lúdica
possuem variabilidade infinita...(1967b, p. 137).
Considerar o enamoramento como um fenômeno da área lúdica ou transicional
nos leva a refletir, novamente, sobre o paradoxo da transicionalidade. No contato íntimo do
enamoramento, o amado é subjetivo, parte de mim e, ao mesmo tempo, objetivo, outro e
estranho. O enamoramento permite desfrutar, de forma radical, da experiência
transicional, já que poucas vezes temos o sentimento de nós mesmos de forma tão vívida e
intensa como quando se integra, junto à experiência erótica, a intimidade e a afeição.
Assim, podemos desfrutar de nós mesmos através do outro, que é criado e descoberto ao
mesmo tempo.
Curiosamente, o que desperta interesse e atração no enamoramento é a
singularidade do parceiro, sua diferença, para poder reconhecer-nos e viver nossa
subjetividade e criatividade através dele.
Entendo que o enamoramento permite que o orgasmo genital coincida com o
“orgasmo do ego”, expressão utilizada por Winnicott para se referir a um prazer culminante
não sexual. Embora essa expressão tenha conotações eróticas, alude justamente a um
ápice – nesse sentido ele utiliza o termo “orgasmo” – de prazer não sexual, a uma
experiência de satisfação máxima que nada tem a ver com a satisfação instintiva. Assim, no
enamoramento, o prazer erótico se entrelaça à alegria da experiência transicional.
Logicamente estamos supondo “duas pessoas enamoradas”, já que quando não há
correspondência amorosa, os sentimentos passam da alegria e plenitude para a desolação
e a dor psíquica.
Na concepção de Freud, o amor apaixonado comporta um caráter regressivo. A
dinâmica amorosa se compreende em torno dos processos de idealização e das tentativas
de restauração do estado narcísico. Através da idealização do objeto de amor e da
aspiração à união com ele, o eu apaixonado pretende restabelecer a fusão narcísica, a
completude imaginariamente perdida (cf. Freud, 1914). O amor tende a abolir as
diferenças. Os enamorados têm a sensação de serem “um”, apagando-se suas diferenças.
Freud conjetura que no cume do enamoramento aconteceria um desvanecimento dos
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limites entre o eu e os objetos, pelo movimento regressivo ao estado narcísico. (cf
Freud,1930).
Na perspectiva de Winnicott, poderíamos conceber a dimensão regressiva do
enamoramento comparando-o com a situação analítica. Supomos que do mesmo modo
que o setting analítico reproduz os cuidados ambientais iniciais, uma relação amorosa
intensa, como o enamoramento, também tenderia a reproduzir a experiência infantil de
fusão dos primórdios. Assim, da mesma forma que o paciente reatualiza na relação
transferencial – um encontro amoroso – suas vivências iniciais com a mãe, o enamorado
tenderia também a reatualizar, na relação amorosa, sua experiência pretérita de intimidade
com a mãe. Seguindo este raciocínio, pensamos que as formas em que os apaixonados
vão viver a experiência íntima do encontro amoroso depende, em grande parte, de suas
experiências infantis de intimidade. E se as pessoas enamoradas tiveram que reagir, nos
primeiros estágios da vida, a falhas ambientais severas, vivenciando situações traumáticas
– imaginemos situações não elaboradas, que permanecem “congeladas” – é provável que
a intimidade amorosa se torne cenário de decepções e sofrimentos intermináveis.
Entretanto, cabe distinguir entre a regressão momentânea de um enamoramento
saudável, que permite as sensações de onipotência e plenitude do estado fusional inicial, e
a regressão que ocorre nos apaixonamentos patológicos9. Nestes últimos, regride-se ao
fracasso ambiental do passado, e o sujeito apaixonado revive, ante a mínima diferença,
ante o menor sinal do amado de ter uma vida própria, a catástrofe dos primórdios. O
apaixonado patológico procura no parceiro a mãe que falhou, na esperança de que ele
possa corrigir as falhas ambientais de outrora, curando-o e salvando-o das agonias
impensáveis que o assolam. A regressão no apaixonamento patológico leva o apaixonado
a se tornar um bebê dependente e vulnerável, que se decepciona e sente raiva quando o
parceiro falha em completá-lo ou em atender incondicionalmente suas necessidades
psíquicas.
Surge, por outro lado, a seguinte questão: Haveria no enamoramento uma
aspiração a “ser um” com o outro, abolindo as diferenças, ou, ao contrário, um desejo de
conhecer o outro diferente?
9
A ideia de distinguir diferentes movimentos regressivos em apaixonamentos saudáveis e patológicos é de
autoria de Davy Bogomoletz, desenvolvida em texto inédito. Pensamos que é importante diferenciar
apaixonamentos saudáveis e patológicos porque com frequência, na literatura psicanalítica, as paixões mais
doentias são tomadas como referência para compreender a dinâmica do apaixonamento. Em relação às
patologias do amor, consultar: Kernberg (1995).

34

Ana Lila Lejarraga (RJ)

Sabe-se que a pessoa apaixonada tem ânsia de conhecer o amado; tudo o que
diz respeito ao amado desperta curiosidade, interesse e intensa atração. Além do mais, o
amado é criado, imaginado e inventado das mais diversas formas, o que nem sempre
coincide com o amado achado na realidade. Criar o que existe, no momento inicial do
enamoramento, quando ainda não houve tempo para um conhecimento mais realista,
desliza com frequência para a idealização do outro e para as fantasias de fusão.
Entendo que estas contradições remetem aos paradoxos da transicionalidade.
Assim, penso que o casal apaixonado, ao mesmo tempo em que aspira à união, erótica e
afetiva, tendendo a formar uma unidade e a se fusionar, procura também conhecer o
parceiro, diferente, outro e, de alguma forma, estranho. Paradoxalmente, da mesma forma
que a criança quando brinca se excita pelo delicado equilíbrio entre seu impulso pessoal
criativo e a objetividade do mundo, o casal apaixonado deseja se unir e fusionar e, ao
mesmo tempo, explorar e descobrir o outro diferente.
O estado extraordinário do enamoramento numa pessoa amadurecida e
saudável, apesar da regressão momentânea, tem um caráter transicional. Portanto,
podemos afirmar que, mais que abolir qualquer diferença, o amor deseja conhecer o outro
diferente. No caso, porém, da paixão patológica, em que o apaixonado regride ao fracasso
ambiental inicial, o parceiro não é percebido como outro, e sua singularidade, quando
inevitavelmente emerge, com frequência suscita sentimentos de raiva e decepção. O
apaixonado patológico não tem a a capacidade de viver o enamoramento como uma
experiência transicional, o que tende a provocar o fracasso da parceria amorosa.
Retornando à hipótese do amor como montagem de elementos heterogêneos,
entendo que a questão do conhecimento do outro diferente adquire sentidos específicos
em cada elemento constitutivo do amor.
No apaixonamento, em que prevalece o impulso erótico, o que fascina é a
descoberta do novo e diferente. O desejo erótico se dirige ao corpo do outro diferente, que
será descoberto e explorado, como um aventureiro explora uma terra ignota. O desejo
erótico se alimenta do mistério e do desconhecido, embora as afinidades eróticas remetam
também, de alguma forma, a vestígios do passado infantil.

A intimidade deve ser construída pelo casal, da mesma forma que foi construído o
contato íntimo mãe-bebê no passado, e aumenta com o conhecimento. Não existe
intimidade no momento inicial de um relacionamento e, diferentemente do desejo erótico,
que pode ser despertado num “flash”, a experiência da intimidade precisa de tempo para se
estabelecer. De forma similar, a afeição e o concernimento crescem e se tornam mais
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consistentes quando o parceiro é mais conhecido.

Enquanto o desejo erótico tende a diminuir com a satisfação e o conhecimento, a
afetividade, de uma forma geral, tende a aumentar. Isto não significa, contudo, que o “novo”
não possa acontecer numa “velha” relação. Se pensarmos numa relação amorosa em que
os parceiros são criativos, pode haver “sempre algo de novo e inesperado no ar” (Winnicott,
1970, p. 37), tornando a relação excitante, já que cada integrante do par pode se
surpreender e deliciar com a diferença renovada do outro e com a novidade da própria
criação.

Para concluir, podemos dizer que Winnicott nos trouxe uma visão não
patologizante sobre o amor, abordando dimensões não exploradas pela psicanálise
clássica. Ele acena com a possibilidade de uma relação amorosa saudável, em que ambos
os parceiros sejam capazes de usufruir a experiência erótica integrada a sentimentos
afetuosos e aos outros sentidos do fenômeno amoroso. O amor, assim, pode ser fonte de
intenso prazer sensual, alegria e enriquecimento mútuo. Além do mais, sua concepção do
amor como fenômeno complexo, em que diversas facetas se entrelaçam, que designo
como montagem do amor, nos permite pensar varias modalidades amorosas ou afetivas,
além do amor sexual.

Embora o amor possa ocasionar intermináveis sofrimentos – frustrações,
decepções, ódios, etc – já que, como nos alertava Freud, nunca estamos mais vulneráveis
às desgraças que quando amamos, entendo que a riqueza do fenômeno amoroso consiste
na experiência de viver criativamente um relacionamento. O amor, assim, apesar dos
riscos, constitui uma importante parcela da alegria do viver, fazendo com que a vida se
enriqueça e “seja digna de ser vivida”.
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3. A CRIATIVIDADE POSSÍVEL NA DOR
Ms Denise Regina Disaró (PR)
Manuela Campos Pérgola (PR)
Para Winnicott, criatividade é um impulso originado nas relações primordiais
mãe-bebê e completado com o processo de individuação. O bebê deve ser capaz de
manter a experiência de sentir-se real, proporcionada pela ilusão de onipotência. O estudo
de um caso atendido durante uma experiência de estágio em hospital geral pretende
demonstrar o processo do viver criativo, garantindo a continuidade de ser, tanto por parte
de uma menina de quatro anos de idade, hospitalizada para diagnóstico e início de
tratamento de um linfoma, quanto da terapeuta, inexperiente e iniciante na tarefa de
psicóloga hospitalar, ambas lidando com as respectivas frustrações e angústias impostas
pela experiência. O vínculo existente entre elas proporcionou à paciente a descoberta de
caminhos para enfrentar a delicada situação. Simultaneamente, garantiu à terapeuta o
sentimento de ser e de sentir-se real ao se apropriar de sua nova identidade.
Sendo o tema central desse artigo a criatividade, definida por Winnicott como “o
fazer que emerge do ser” (1986. p. 39), isto é, determinado pelo self e não por um ambiente
intrusivo, peço licença aos leitores para utilizar-me da primeira pessoa do singular.
Pretendo demonstrar o processo do viver criativo da criança que atendi durante a
hospitalização e também o meu próprio, enquanto lidava com as angústias despertadas
pela inexperiência clínica e pela vivência ao lado de minha mãe, que faleceu vítima de
câncer. Na relação que estabelecemos, nos redescobrimos diversas vezes, favorecendo a
continuidade de ser de ambas.
Quando comecei a atender Julia, sabia que viveria experiências novas,
descobriria métodos, ações e teoria transformada em prática. Eu fazia o 3º ano de
Psicologia e um Curso de Psicologia Hospitalar10. Julia foi uma das minhas primeiras
pacientes. Quando a conheci, senti que me apaixonaria11. Ela estava sozinha no quarto e
desenhava. Foi receptiva ao meu contato e demonstrava uma autonomia surpreendente
10

Trata-se de um curso extracurricular, teórico-prático, que envolve atendimentos supervisionados.
A mãe estava ausente por algum motivo desconhecido. Durante os atendimentos esta saía, deixando-me a
sós com a criança. Nas observações preliminares percebi que mãe e filha se relacionavam bem e que Julia, na
presença da mãe, chamava muito por ela, fazia súplicas, manha e chorava bastante a qualquer pedido não
realizado.

11
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para quatro anos de idade, que contrastava com o tumor que havia em seu pescoço e com
o abdômen distendido, sintomas de câncer.
Eu acreditava, ingenuamente, que seu diagnóstico não me afetaria, já que
elaborara o luto pela perda da minha mãe. Ledo engano: sofri. Sofri por mim, pela criança e
por sua mãe. Sofri a partir do lugar de terapeuta que não poderia sofrer. Não poderia sofrer?
Como eu ficaria? Ficaria? Correria? Resolvi ficar porque, apesar da minha dor, queria
oferecer-lhe um ambiente suficientemente bom. Iniciava meu processo de “desilusão que
não pode ser alcançada sem que primeiramente surja a ilusão.” (ABRAM, 2000. p. 89).
Julia, inicialmente parecia não se importar com a doença e com a hospitalização.
Com o diagnóstico e o início do tratamento quimioterápico, esse panorama se modificou.
Expressava seus sentimentos: xingava a comida, a mãe e algumas vezes tentava me
chutar. A raiva, acolhida em nossos encontros, se transformou gradativamente até que
aparecia somente nas brincadeiras de luta e quando fingia me ignorar ao me ver chegar
carregando brinquedos. Demonstrava medo desenhando bolinhas cada vez maiores,
representando os tumores que cresciam.
Ela, como as crianças de sua idade, apresentava dificuldade em utilizar a
linguagem oral e falar sobre o tumor, a quimioterapia e a náusea que os remédios
causavam; também demonstrava não querer ouvir e “ignorava” a pessoa que tentasse
abordar o assunto. Aos poucos passou a nomeá-los: a quimioterapia passou a ser 'bomba',
e seu tumor passou a ser chamado de 'caroço'.
Como a criatividade é percebida pelo fazer que surge da capacidade de sentir-se
real, podemos supor que, no início, Julia apenas reagia aos estímulos, externos e internos,
decorrentes da hospitalização e dos procedimentos a que era submetida. Ao se deparar
com o holding que eu proporcionava, ela passou a entrar em contato com seu mundo
interno e apesar da ameaça real que vivia, iniciou um processo de elaboração incluindo
essa nova experiência na sua história de vida, que consequentemente passou a integrar o
seu verdadeiro self e a fez-se sentir real.
Os atendimentos possibilitaram que Julia redescobrisse o potencial para viver
criativamente e “é através da apercepção criativa, mais do que qualquer outra coisa, que o
indivíduo sente que a vida é digna de ser vivida.” (WINNICOTT, 1975. p. 95). Sabe-se que a
criatividade se origina na experiência de onipotência do bebê, que tem a ilusão de criar tudo
12

Referia-se ao aparelho utilizado para administrar a medicação quimioterápica (bomba infusora), partindo dos
comentários que ouvia da equipe de enfermagem. Eu supunha que ela relatava também, o poder destrutivo que
intuía vir não somente da doença, mas principalmente dos efeitos colaterais da medicação que,
paradoxalmente, salva.
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o que percebe, quando a mãe suficientemente boa atende suas necessidades. Assim,
vimos que Julia foi capaz de conservar sua capacidade de criar, ao reinventar e relembrar
os cuidados recebidos anteriormente para transformar a realidade em experiência de vida
“O princípio da realidade é muito ruim, mas, com o passar do tempo, a criança é
chamada a dizer “tá”, e adquire mecanismos mentais geneticamente determinados para
lidar com essa afronta” (WINNICOTT, 1989. p. 32). Brincando, Julia se fortalecia para
aguentar os “nãos” que o “mundo” lhe dizia, porque sentia que ela própria fazia parte da
engrenagem do mundo. Juntas, compreendíamos o que acontecia em seu corpinho, em
sua nova rotina e em seu mundo interno.
A psicoterapia é efetuada na superposição de duas áreas lúdicas: a do
paciente e a do terapeuta. Se o terapeuta não pode brincar, então ele se
adéqua ao trabalho. Se é o paciente que não pode, então algo precisa ser
feito para ajudá-lo a tornar-se capaz de brincar, após o que a psicoterapia
pode começar. O brincar é essencial porque nele o paciente manifesta sua
criatividade (WINNICOTT, 1975. p. 59).
Brincar com Julia tinha ainda outro efeito. Anteriormente angustiada, com medo
de não saber o que fazer, eu descobria, maravilhada, que uma vez imersa no universo
infantil eu poderia compreender o que ela me comunicava, ser uma terapeuta
suficientemente boa e auxiliá-la no processo de elaboração. Afinal, “o brincar do paciente é
uma experiência criativa, tomada no espaço e no tempo, que é intensamente real para ele.”
(WINNICOTT, 1975. p. 75).
Quando brincávamos de médico-paciente, ela me dava remédios e eu os tomava,
mas fazia caretas, indicando que não gostava. Ela divertia-se e identificada comigo,
transformava ativamente o que vivia de modo passivo. Entretanto, quando eu intensificava
a demonstração de descontentamento com os “remédios”, Julia me lembrava que era
apenas faz-de-conta, dizendo “É de mentirinha, é de mentirinha!”.
Ao brincar a criança traz para dentro dessa área da brincadeira objetos ou
fenômenos oriundos da realidade externa, usando-os a serviço de alguma
amostra derivada da realidade interna ou pessoal. Sem alucinar, a criança
põe para fora uma amostra do material onírico e vive com essa amostra num

40

Ms Denise Regina Disaró (PR) - Manuela Campos Pérgola (PR)

ambiente escolhido de fragmentos oriundos da realidade externa.
(WINNICOTT, 1975. p.76)
Ela demonstrava estar assustada com os procedimentos peculiares da
internação e com o medicamento quimioterápico, mas se esforçava para compreender o
que acontecia em seu corpo, por meio da elaboração imaginativa e dessa forma apreender
seu funcionamento corporal e seu esquema corporal, mesmo com as restrições que a
idade lhe impunha.
Eu entendi que precisava estar presente, e ajudá-la a suportar e elaborar seu
sofrimento. Mas eu deveria manter “um pé na fantasia e outro na realidade”, ou seja, brincar
genuinamente e simultaneamente aprender a técnica ludoterápica. Eu integrava teoria e
prática e o que havia aprendido sobre vínculo e transferência mostrava-se durante os
atendimentos. Julia, sentindo-se amparada emocionalmente solicitava que eu fizesse
parte de sua rotina: estar presente durante a quimioterapia, acompanhá-la ao banheiro, e
até mesmo, dar-lhe mamadeira13.
Meu período de estágio chegava ao fim. Em nosso penúltimo encontro, entrei no
quarto e havia uma cadeira ao lado do leito de Julia. Eu questionei se poderia me sentar ali,
e Julia, apontando para a cadeira disse: esse é o seu lugar.
Eu também me apropriava do lugar de terapeuta. Ao oferecer um ambiente
suficientemente bom à Julia, percebi que ela podia reinventar suas dores e descobrir uma
maneira criativa de lidar com o câncer e seus derivados.
Através de um processo de crescimento extremamente complexo, geneticamente
determinado, e da interação do crescimento individual com fatores externos que tendem a
ser positivamente facilitadores – ou então não-adaptadores e produtores de reação -, a
criança torna-se você ou eu, descobrindo-se equipada com alguma capacidade para ver
tudo de um modo novo, para ser criativa em todos os detalhes do viver (WINNICOTT 1989.
p. 32)
Quando retornei para atender Julia, ela estava de banho tomado e usava um
vestido. Ao me ver, abriu um grande sorriso e deixou escapar algumas gargalhadas,
quando afastou seu cabelo do pescoço e disse “Olha! O meu caroço sumiu!”. Pôde falar
sobre o “caroço”, que agora não existia mais. Nesse dia, me vi sorrindo e dando
13

Disse-me uma vez: - “se minha mãe não está aqui, é você que me dá a mamadeira, não é mesmo?”
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gargalhadas junto à minha paciente, pois ficamos felizes por isso.
Se usar a criatividade significa ver tudo de novo com 'novos olhos' o tempo todo”
(NEWMAN, 2003. p.117) posso dizer Julia foi criativa ao redescobrir o seu self e que me
reconheci em uma nova maneira de lidar com a dor, pois vi no trabalho com ela a
possibilidade de reelaborar meu luto e de redescobrir maneiras de enxergar a vida, mais
feliz e cheia de possibilidades, apesar dos “nãos” que o mundo nos diz. Sinto-me grata por
ter tido a oportunidade de aprender um pouco sobre as chaves do mundo infantil, que são
sutis, e, justamente por isso, devemos estar atentos para ajudar o paciente a criar e recriar.
Por fim, tenho que agradecer à Julia por ter me proporcionado essas elaborações.
Referências
ABRAM, J. A Linguagem de Winnicott: Dicionário das Palavras e Expressões Utilizadas por
Donald W. Winnicott. Rio de Janeiro: Revinter, 2000.
NEWMAN, A. As Idéias de D. W. Winnicott: Um guia. Rio de Janeiro: Imago, 2003.
WINNICOTT, D. W. Brincar e Realidade. Rio de Janeiro: Ed. Imago, 1975.
______. Tudo Começa em Casa. São Paulo: Martins Fontes, 1989.

Publique seu artigo na RABISCO Revista de Psicanálise
Acesse www.revistarabisco.com.br e saiba como.

42

4. APONTAMENTOS SOBRE A FUNÇÃO PATERNA NA TEORIA
DE DONALD W. WINNICOTT
Gustavo Lerner Battagliese (SP)
É de comum acordo entre grande parte dos leitores da obra de Donald Winnicott, a
ideia de que sua teoria foca o papel que a mãe desempenha no desenvolvimento do sujeito,
negligenciando questões a respeito da função do pai. Podemos perceber que o enfoque
que o autor dá aos estágios primeiros do desenvolvimento que precederiam o complexo de
Édipo acarreta diversas leituras, que divergem em relação ao papel do pai em sua teoria.
Essas interpretações discorrem, em grande parte, sobre uma suposta não importância da
figura paterna para Winnicott, um exemplo claro disto pode ser encontrado neste trecho de
Adam Phillips:
Em sua obra teórica, como veremos, ele abandonaria a figura do pai e a
substituiria por uma fascinação pela criança e suas mães. Não é o pai que
interessa a Winnicott como figura de interposição entre a mãe e a criança
com o intuito de separá-las, mas sim um espaço transicional do qual o pai
simplesmente não faz parte e “que inicialmente tanto une quanto separa o
bebê de sua mãe”. (Phillips, 2007 [1988], p. 54)14

Winnicott realmente parece ter um grande fascínio pelos bebês e suas mães, e
isto fica claro, quando percebemos que este é um dos principais enfoques de sua obra.
Apesar de dar grande importância aos períodos iniciais da vida, é no mínimo injusto dizer,
que o autor deixa de lado os desdobramentos que o complexo de Édipo tem sobre o
desenvolvimento e formação do Sujeito. O que acontece é que o autor descentraliza este
complexo, dando igual importância aos momentos que o precedem, mas não o exclui de
seu pensamento. Observamos uma série de escritos seus, que se referem diretamente, às
triangulações que se apresentam no Édipo. As relações triangulares pressupõem a idéia
de que há mais alguém para além do bebê e sua mãe, e este terceiro; tradicionalmente
retratado como o pai15, por manter uma relação íntima com a mãe, regulamentaria assim o
relacionamento da criança com ela.
PHILLIPS, Adam. Winnicott. São Paulo: Ed. Ideias & Letras, 2007.
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Este pai não é necessariamente a figura biológica do pai, e sim a(s) pessoa(s) que exerça(m)
este papel de terceiro.
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Em meu trabalho de conclusão de curso (Battagliese, 2011)16, apresentei de
maneira sistemática, os caminhos que Winnicott propõe para que a figura deste pai
simbólico se constitua para a criança. Pretendo neste artigo apresentar as principais idéias
abordadas no trabalho anterior.

Winnicott propõe uma teoria do amadurecimento baseada na relação de
dependência/independência da criança com seu ambiente, e as formulações a respeito do
que vai se constituindo paterno, entram no mesmo contexto. A partir destas ideias propus
uma divisão da função paterna para Winnicott em o que denominei de dois tempos.
O primeiro tempo consiste nos estágios de dependência absoluta e relativa,
momentos em que não há na criança a distinção da existência de um mundo autônomo
externo a ela. Nesse contexto, não há, também, para ela o reconhecimento do outro, como
pessoa total e autônoma fora de seu controle onipotente. De modo que a figura do pai ou de
qualquer outra pessoa não suscita nada de muito especial na experiência da criança, por
não ser reconhecida ainda como uma pessoa e sim como parte do ambiente.

Assim sendo, para se pensar no que é paterno nesse tempo, não podemos ter
outra referência que não seja a ambiental: o pai é um Pai Ambiente. Dessa forma, a
intervenção paterna concreta tem pouco sentido ou ressonância na criança, de modo que
no estágio de dependência absoluta Winnicott propõe que a função paterna esteja
relacionada com a manutenção e proteção da díade mãe/bebê. Quanto a isso o autor
afirma:
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. (Winnicott, 1957, p. 27)17
Em um segundo momento deste primeiro tempo, na dependência relativa, a
atuação do pai toma forma de intervenção, mas ainda não direta em relação à criança. No
início da separação da díade inicial (caracterizado entre outros aspectos, pelo desmame
gradual), a função paterna é descrita em termos de propiciar a flexibilização do vínculo
Battagliese, Gustavo L. Apontamentos sobre a função paterna na teoria de Donald W. Winnicott. Trabalho de
conclusão de curso. São Paulo: PUC-SP, 2011.
17
Winnicott, Donald W. O Bebê como Organização em Marcha. In: A Criança e o seu Mundo [1957]. Rio de
Janeiro: LTC, 2008.
16
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mãe/bebê; ela é uma função “vetor”, que chama a mãe para fora da preocupação materna
primária. Isso ocorre de modo que o holding que o pai já vinha oferecendo à díade, começa
agir no sentido de sustentar a separação entre mãe e bebê, de modo que o pai está lá como
apoio para a mãe e seu filho no suporte das angústias inerentes à desvinculação gradual.
Podemos observar que nesses aspectos iniciais dos estágios de dependência
absoluta e dependência relativa, a afirmação de Phillips, mencionada acima, apesar de ir
no sentido de excluir a figura paterna, não é de todo errônea. Ao atuar como protetor da
unidade mãe/bebê e, posteriormente, apoiar a mãe em seu movimento contrário à
simbiose, o pai age como um espaço transicional entre a mãe e seu bebê, ação que tem
tanto o sentido de unir, quanto o de separar os dois. A ideia de um espaço transicional que
une e separa a mãe de seu filho é bem pertinente quando pensamos que a proteção da
díade é que vai garantir uma separação posterior, tendo em vista a segurança que a criança
pôde ter em seus cuidados primários. Do mesmo modo, a separação posterior, como foi
dito, pode ser considerada como símbolo da união subjetiva da criança com seus
genitores.
Posteriormente, no final do concern, a figura do pai torna-se importante enquanto
pessoa total. Ela já vinha sendo construída desde a dependência relativa, mas é apenas
durante o estágio que precede o complexo de Édipo que ela toma uma forma definitiva.
Esse momento marca a passagem para o que propus denominar segundo tempo da função
paterna, em que o pai enquanto pessoa viva e atuante é fundamental para o
desenvolvimento da criança. É a partir desse ponto que observamos uma contribuição
importante de Winnicott para as formulações do complexo de Édipo. O autor dá ênfase ao
fato de que, se não há provisão ambiental concomitante com a intervenção paterna da lei,
ela em nada afetará a criança, como o autor diz:
É incomparavelmente melhor um pai forte que pode ser respeitado e amado,
do que apenas uma combinação de qualidades maternas, normas e
regulamentos, permissões e proibições, coisas inúteis e intransigentes.
(Winnicott, 1957, p. 128-129)18

No trecho acima notamos que Winnicott discorre brevemente a respeito de uma
força que o pai deve ter, esta força se caracteriza pelas ações que este vai desenvolvendo
em seu seio familiar. Retornando ao final do estágio de dependência relativa observamos o
principio regente desta idéia, que fica claro no seguinte trecho:
18

Winnicott, Donald W. E o Pai? In: A Criança e o seu Mundo [1957]. Rio de Janeiro: LTC, 2008.
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O pai pode ou não ter sido um substituto materno, mas em alguma ocasião
ele começa a ser sentido como se achando lá em um papel diferente, e é
aqui que sugiro que o bebê tem probabilidade de fazer uso do pai como um
diagrama para sua própria integração, quando apenas se torna às vezes
uma unidade. (Winnicott, 2007 [1969] p. 188)19
A ideia do pai como referência à própria integração da criança só é possível, se
este se faz como referência, e isso se dá por meio da participação efetiva deste pai na vida
de seu filho. O mesmo vale para a entrada da criança no Complexo de Édipo, onde
Winnicott ao falar sobre “dizer não” enquanto metáfora à castração discorre:
Gradualmente, e com sorte, esse princípio do “não” passa a estar
consubstanciado no próprio homem, o Papai, que será amado e poderá
aplicar a ocasional palmada sem perder nada. Mas ele tem que merecer o
direito a dar palmadas se pretender dá-las, e para adquirir esse direito
deverá fazer coisas tais como ter uma presença assídua no lar e não estar ao
lado das crianças contra a mãe. (Winnicott, 1960, p. 47-48)20
O pai para aplicar sua lei tem de então ter uma presença constante na família.
Assim, com a entrada da criança no Édipo, percebemos que a lei paterna tem em si um
valor de provisão e segurança para ela. O pai que aceita rivalizar com a criança durante o
complexo de Édipo demonstra respeito por sua fantasia de potência, “duelando” com ela,
por mais que saiba que, na realidade, há um abismo entre sua potência adulta e a potência
real da criança. A idéia do pai como diagrama de integração toma um significado ainda mais
importante quando Winnicott afirma:
O menino perde um pouco de sua capacidade potencial instintiva, negando
desta forma uma parte do que ele vinha reivindicando. (...) E mais, até certo
ponto o menino estabelece um pacto homossexual com o pai, de modo que
sua própria potência não é mais apenas dele, e sim uma nova expressão da
potência do pai, por meio da identificação internalizada e aceita. (...) Por
identificação com o pai ou com a figura paterna, o menino obtém uma
potência por procuração e uma potência adiada, mas própria, que poderá
ser recuperada na puberdade. (Winnicott, 1988, p. 73)21
19
____ O Uso de um Objeto no Contexto de Moisés e o Monoteísmo [1969]. In: Winnicott, C.; Shepherd, R.;
Davis, M. (Org.). Explorações Psicanalíticas: D. W. Winnicott. Porto Alegre: Artmed, 2007.
20
____ Dizer “Não” [1960]. In: Conversando com os Pais. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
21
Winnicott, Donald W. Natureza Humana [1988]. Rio de Janeiro: Imago, 1990.
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Este pacto homossexual entre o menino e seu pai, só é possível, pois, se há algo
no pai que atrai o seu filho, algo que está para além de meras normas. Winnicott parece
compreender que, para a criança, a potencia e introjeção da figura paterna não estão
apenas ligadas à força com que esta exerce sua lei, mas também, com suas características
mais vivas e criativas expressas na atuação constante no lar e na família. Eis que nos
deparamos com a idéia de uma provisão ambiental paterna constante que se desenrola
durante todo o processo de amadurecimento. Esta provisão se caracteriza, não apenas
pelo suprimento das necessidades básicas da criança e da família, e sim também pela
atuação viva e afetiva do genitor com o seu filho.
O ambiente, portanto, tem papel crucial nos dois tempos da função paterna, o que se
explica pela ideia winnicottiana de que a criança só se torna uma pessoa total pela
experiência introjetada de um ambiente suficientemente bom. Essa experiência boa
internalizada, que para Winnicott é a raiz da moralidade, é o que possibilitará que a lei
externa incida sobre a criança. Em outras palavras: o recalque proveniente da inserção da
lei paterna na vida infantil, não acontece se já não há algo deste paterno já constituído para
a criança.

VII Encontro Brasileiro sobre o
Pensamento de D.W. Winnicott
em Fortaleza de 23 a 26 de agosto de 2012
www.encontrobrasilwinnicott.com
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5. AS CRIANÇAS, A ESCOLA E OS FENÔMENOS TRANSICIONAIS
Adriana de Andrade Gomes (RJ)
Na leveza do sorriso de uma criança, imersa em devaneios, sente-se a infância, simples entrega ao
que é real, movimento multicor, pintado de alegria.

As escolas foram criadas para que nelas sejam aprendidas as habilidades e os
saberes necessários aos indivíduos para que possam se inserir na sociedade e contribuir
com o trabalho. Atualmente, no entanto, estas instituições têm tido muitas dificuldades para
atingir seus objetivos. A sociedade mudou muito nos últimos 50 anos e, mais
especificamente, nas últimas décadas com a introdução das novas tecnologias
informacionais e midiáticas. A realidade dos alunos hoje é, portanto, diferente daquela de
algumas décadas atrás.
Este texto descreve uma experiência de trabalho em Psicologia que está sendo
desenvolvida em uma escola pública. Muitos alunos, pelos mais diversos motivos, vivem
situações de desamparo. Tornou-se comum encontrar crianças que ficam sozinhas já aos
seis, sete anos. Outras, mesmo quando acompanhadas, não vivenciam mais a presença
dos pais de forma continuada, pois as urgências em um mundo globalizado e competitivo
estão a exigir destes atualizações e cargas intensas de dedicação ao trabalho. É frequente
se observar a entrada de aluno na escola com lacunas no desenvolvimento emocional.
Sintomas como agitação, agressividade, apatia ou inibições diversas são observadas e
trazem conseqüências diretas no processo de ensino-aprendizagem bem como na
interação e comunicação social.
Diante desta realidade, como profissional de Psicologia, observei que seria
fundamental abrir um espaço em minha sala para receber as crianças e desenvolver um
trabalho que pudesse auxiliá-las a alavancar-lhes o desenvolvimento emocional.
Winnicott (1966) colocava que, embora seja possível impulsionar o desenvolvimento das
crianças agindo sobre o meio ambiente em que vivem, frequentemente o melhor a fazer é
ajudá-las diretamente, uma vez que “...quando a criança apresenta sintomas, os sintomas
apontam para o sofrimento da criança – e a melhor resposta seria um trabalho com a
criança”. (p.124)
Iniciei abrindo um espaço em minha sala para receber os alunos e ouvi-los. O que
Rabisco R. Psican
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sentem? Por que não querem entrar na sala de aula? Por que ficam agitados, desligados e
desinteressados acerca do que se passa na escola?
O início das respostas para estas questões vislumbrou-se quando comecei a
recebê-los - não para puni-los por qualquer ocorrência – mas para oferecer-lhes um
espaço de acolhida e de escuta. Uma escuta atenta e que lhes devolve o que está sendo
comunicado. Assim, este espaço teria que ser lúdico - um lugar para as brincadeiras - ainda
durante o horário escolar, que pudesse servir como transição entre as necessidades da
sala de aula (atenção, comportamento, postura e cognição) e as necessidades quase
oníricas de todo ser humano e, principalmente das crianças, de sonhar, brincar, construir
livremente, – relegadas a um segundo plano na maioria dos currículos e práticas escolares.
Winnicott (1964, 1967) afirma que a criança ao nascer é um ser que não se sabe
separado da mãe. Para o bebê, não há ainda noção de eu – nem tampouco de não-eu –,
nem de espaço externo nem de interno. Estas noções vão se construindo à medida que a
criança pode contar com um ou mais adultos para introduzi-la na realidade, oferecendo-lhe
um quadro referencial necessário à sua localização e segurança no mundo.
A modificação na estrutura familiar - com rompimentos que muito amiúde não são
trabalhados nem tampouco comunicados às crianças – assim como a violência nas
grandes cidades e a agitação geral pela sobrevivência são alguns fatos que têm provocado
quebras na continuidade da existência dos alunos. As situações traumáticas provocam
diferentes sintomas. Quando, então, na escola encontram um lugar onde podem brincar na
presença de um adulto que as escutam e as observam, elas se sentem seguras e
reconhecidas em sua existência. Cresce-lhes o sentimento de confiança em mim e em si
mesmas. Este holding proporciona segurança emocional, o que facilita a entrada da
criança em contato consigo mesmo, sem que as fantasias persecutórias ameacem
demasiadamente. Paralelamente, o “segurar” os impulsos ainda não integrados colabora
na necessária e constante passagem entre o mundo interno e o externo, no frequente ir e
vir entre o mundo comandado pelo princípio do prazer e a as exigências inerentes à
realidade compartilhada.
A confiança proporcionada pelo encontro de uma autoridade que as nomeia e as
reconhece como seres humanos singulares permite que progressivamente o verdadeiro
self, que estava oculto, surja. A capacidade para ser criativo emerge. Winnicott (1970)
assinalava que “a criatividade é a manutenção através da vida de algo que pertence à
experiência infantil: a capacidade de criar o mundo”. (p. 24) Esta criação inicia-se, afirmava
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o psicanalista, no hiato entre a presença da mãe e a sua ausência. Neste espaço, portanto,
o bebe coloca algo, mas, paradoxalmente, ele só cria a partir do fato de que lá já havia
alguma coisa para ser encontrado. Ao fazer isto, o bebe vivencia a onipotência, pois se crê
criador. Esta “capacidade criativa” é decisiva para que, no curso de seu crescimento, possa
passar do mundo do eu – aquele da realidade interna e corpórea - para o da realidade
compartilhada. Neste período, ocorrem os fenômenos de transição. Estes fenômenos,
formulava Winnicott, referem-se à descoberta progressiva de que há um espaço fora do
controle onipotente do bebe, ou seja, há uma realidade externa, um não-eu que a criança
terá que se deparar. Para lidar com a realidade exterior a ela e não controlada, a criança
usa os objetos, tanto como símbolos de sua união com a mãe quanto de sua separação.
Tenho observado então que a minha sala é utilizada pelos alunos como ponte entre
a realidade externa e suas próprias leis – no caso, a escola, a sala de aula e suas
imposições disciplinares – e o mundo interno. Tornou-se, paulatinamente, um espaço
potencial, que facilita a vivencia da regressão as trazendo de volta ao momento de
separação da mãe e a sua busca. Winnicott (1971) afirmava que o espaço potencial
relaciona-se com a área que surge entre a mãe e a criança. Este espaço se torna mais
enriquecedor e possibilitador do desenvolvimento emocional quanto mais a mãe é capaz
de se adaptar às necessidades primárias do bebe, de forma que ele não perceba
inicialmente que ali há alguém separado dele. Gradualmente, entretanto, a mãe que é
sufucientemente boa deve se afastar e deixar de atender as demandas da criança. Ela faz
isto de acordo com a capacidade do bebe para lidar com as frustrações relativas à sua
ausência.
Inevitavelmente, tenho ficado no lugar de mãe e preciso estar bastante atenta para
que possa representar uma figura materna adaptativa e adequada. É fundamental que os
possa receber paciente e afetuosamente, mas também é importante que os ajude a
retornar para a sala de aula, onde vivem as cobranças inerentes ao aprendizado. Neste
lugar os auxilio na passagem entre a realidade dos sonhos e desejos e o princípio da
realidade, com as exigências próprias a escolarização. Muitos alunos parecem não ter
podido viver adequadamente esta fase de transição entre ter a mãe, perdê-la e voltar a
reencontrá-la. Esta passagem, tão fundamental para que venham a amadurecer
adequadamente, é simbolizada de várias formas: Alguns desenham, outros trabalham com
argila, pintam, brincam ou fazem pequenos filmes utilizando o celular. Em certos
momentos, solicitam barbantes, que amarram na porta da sala à janela, como em uma
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longa ligação. Estão a criar, assim, novas entradas e saídas: para dentro de si e para o
exterior. Paulatinamente, vai sendo tecida uma linha contínua entre a interioridade e o
mundo das pressões da escola. Alguns alunos experienciam o relaxar. Deitam-se no chão
ou no sofá, recolhem-se sobre si mesmos, colocam o dedo na boca e regridem. Precisam
retirar-se para que depois possam voltar, mais integrados, para melhor lidar com a
realidade exterior. Verifica-se, portanto, o uso criativo do objeto, que as auxiliam a reviver e
a reparar dificuldades vividas em períodos anteriores.
Winnicott assinalava que a criatividade manifesta o agir sobre o mundo, onde são
projetadas na realidade exterior as vivências já introjetadas. Para o autor, a criatividade
relaciona-se com a possibilidade que tem o ser humano para sentir-se real, pois “no viver
criativo, tanto você como eu descobrimos que tudo aquilo que fazemos fortalece o
sentimento de que estamos vivos e de que somos nós mesmos”. (1970, p. 28)
O trabalho da Psicologia tem colaborado para que as diferentes dimensões da
estrutura egóica destes alunos se tornem mais integradas. Na medida em que lidam
melhor com os impulsos sem ser demasiadamente dominados por estes, ficam mais
tranqüilos, o que permite que o foco da atenção não se volte apenas para a excitação
corporal ou para o mundo interior. A capacidade para retardar a expressão da pulsão
permite que funções como o pensamento, concentração, linguagem e atenção sejam
utilizadas de forma mais madura. O aprender é impulsionado.
O psicanalista inglês afirmava que para fazer é preciso antes ser. Para aprender,
portanto, é preciso antes ser, ou seja, desenvolver-se emocionalmente, adquirir uma
noção básica de eu. A criança não pode aprender, nem tampouco usufruir da cultura na
qual está imersa, se antes ela não conseguiu adquirir uma noção de si mesmo em
contraposição à existência do outro e da realidade compartilhada.
 A criatividade humana faz com que a vida se torne digna de ser vivida. Traz para
os indivíduos a noção de que a vida pode ter um sentido. Esta capacidade associa-se com
a percepção de que a escola pode ser interessante para além dos momentos de festa e
recreio. O encontro de um espaço seguro, onde colocam seus impulsos destrutivos e
criativos, sem que sejam impedidas, faz com que se percebam aceitas. A confiança as
conduz a brincar e a se desenvolver emocionalmente. Este tem sido, pois, um espaço
terapêutico, facilitador do processo de aprendizagem.
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6.WINNICOTT E BION: UM ENCONTRO CRIATIVO PARA PENSAR
A FUNÇÃO ANALÍTICA
Rosana Ravelli Parre (PR)
Angélica Calaresi Wolff (PR)
A psicanálise tem procurado, no tempo presente, compreender o “perfil” de
pacientes que ocupam com grande freqüência os espaços clínicos atuais,
predominantemente marcados pelo uso de mecanismos dissociativos, conferindo à
situação de análise contemporânea o batismo de “clínica do vazio”.
A compreensão de funcionamento psíquico apresentado por Bion e Winnicott,
tem nos ajudado a perceber que, na análise, em graus distintos, o sofrimento
contemporâneo manifesto expressa considerável distorção de funções nobres da mente.
As preposições teórico-clínicas de Bion nos oferecem um conhecimento para discriminar o
sofrimento que advém da substituição da capacidade de pensamento pelo uso da
onipotência, da troca da possibilidade de aprender com a experiência pela onisciência, da
adoção da prepotência em vez do reconhecimento da impotência, da dependência e da
fragilidade humana, além dos constantes estados de confusão e ambigüidade,
constituindo novos mecanismos de defesa para existir no mundo (Zimerman, 1999, 2004a,
2004b). Já Winnicott (Ab'sáber, 2007 e Vaisberg, 2007) contribui para compreender que
estes mecanismos dissociativos distorcem a autenticidade do self, traduzidos na clínica
sob os sentimentos de irrealidade, futilidade e esvaziamento de sentido apresentados
pelos pacientes.
Nesse contexto, discute-se também a função do superego que alcança tamanha
severidade e prevalece, na dinâmica psíquica do paciente, como uma superioridade moral
no trato com o outro, marcada pela arrogância e estupidez em substituição ao juízo crítico,
à inteligência, ao orgulho sadio e a criatividade, e até a curiosidade se transforma em
intrusão (Grinberg, 1973).
Esta mente que na contemporaneidade trabalha semelhante a um músculo de
urgência e descarga, é incapaz de discernimento e coerência compartilhada, e fica
alienada da capacidade de experimentar a sensação de verdade. A dinâmica psíquica dos
pacientes atuais revela-se intolerante inclusive na perspectiva do tempo, que se torna
exclusivo imediato, severo com a ausência, a falta, o limite e a criação. A clínica
psicanalítica alberga hoje, pacientes que estabelecem vínculos tenazes, precários e
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frágeis, de contato, preeminentemente, lógico, quase nunca emocionais, com relações
marcadas pela ambigüidade e pelo des-ligamento.
Sapienza(1992), psicanalista estudioso da obra de Bion, descreveu esse
funcionamento psíquico a partir de jogos mentais “esterilizadores” e pela confusão entre
objetos internos fragmentados e mortos que procuram “vorazmente existência, com
momentos de intenso estupor e violência impulsiva”. Disto se faz uma argamassa
emocional que constrói a “barragem defensiva”, o que o mesmo autor (2009, p. 37), em
outro trabalho, batizou de “inércia psíquica”. Essas idéias estão em consonância com o
reconhecimento que autores como Outeiral & Granã (1991) fizeram sob os termos da
desvitalização psíquica e sintomas de tédio nos pacientes contemporâneos, assentados
nas contribuições de Winnicott acerca do embotamento do potencial criativo e na “cultura”
de falsos selfs.
Diante desta “vitrine clínica”, alguns círculos de estudos em psicanálise, sempre
preocupados em aprofundar e decifrar os códigos que regem a natureza e a dinâmica
psíquica e a produção de sofrimento mental, tem encontrado, na produção teórica e clínica
dos referidos autores, ressonâncias que conferem fertilidade ao exame e compreensão
das formas de vestir e estampar o sofrimento hoje, o que tem permitido questionar, pensar
e manejar os conhecimentos para o trabalho analítico atual.
Herdeiros do aporte teórico psicanalítico de Klein, Winnicott e Bion conservaram
no nascedouro de suas teorias, a raiz de compreensão do primado da função primitiva
entre a mente da mãe e a mente do bebê. Mas o que confere maior ressonância entre os
pensamentos dos autores é a referencia ao estado mental de alta receptividade,
sensibilidade e resposta da mãe às necessidades psico-somáticas da criança.
Voltando-se a compreender a gênese deste funcionamento nos primeiros meses
de vida, Bion explica que é a capacidade de continência materna, através da qualidade do
rêverie22, a essas angústias projetadas tão cedo na mãe, que se dará destino à força destas
pulsões agressivas no universo mental do bebê. Delouya (1998), em referência à teoria de
Bion, lembra que, se a mãe dispõe desta condição de rêverie, a qual, por meio da
metabolização psíquica, permite transformar as angústias em sentir e pensar, o bebê não
só ingere as angústias transformadas, mas também reintrojeta o modelo de continência e
22
Maturidade do funcionamento psíquico da mãe que funciona como um continente efetivo e aberto às
projeções do bebê, capaz de reconhecer, suportar e transformar as necessidades de “fome em satisfação, a
dor em prazer, a solidão em companhia, o medo de estar morrendo em tranquilidade” (GRINBERG, 1973, p.
78).
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transformação, construindo seu próprio aparelho de pensar os pensamentos. Rêverie é
descrito como atividade mental que inclui a capacidade de sonho, devaneio, fantasia e
ilusão. E se aproxima do estado de preocupação materna primária e da função de holding
de Winnicott como condição interna da mente da mãe em hospedar/sustentar a mente do
bebê, transformando emoções e sensações em percepções imaginativas.
Winnicott (1988) atribui essencialidade às funções maternas de holding para a
experiência de integração e de handling para a condição de personificação, como pilares
na maturação psíquica. Um grau razoável de adaptação às necessidades da criança é o
que melhor possibilita a integração da relação existente entre psique e corpo; dependência
e independência, brincar e realidade. Havendo falhas nessa adaptação, surge uma
tendência na psique de desenvolver uma existência fracamente relacionada à experiência
corporal, acarretando uma mente sem condição de sustentar-se, em verdade, em si
mesmo, com afetos e transicionalidade.
Aproximar as funções que Bion atribuiu ao analista, às funções que Winnicott
ressaltou, é pensar a experiência psicanalítica suficientemente boa, como, correlata às
funções mentais de rêverie, holding e handling, um espelho vivo, que oportunize ao
paciente descobrir-se e sentir-se real.
A interrelação entre as idéias desses autores permite criar a concepção sobre a
mente do analista como setting/continente que aconchega, sustenta, emoldura, sobrevive
e transforma. É experimentar (com Winnicott) a idéias de que o espaço físico clínico, ou
mesmo, o estado mental do analista, “toca” o paciente e o embala, em “temperatura”, “luz” e
“sonoridade, sendo estes processos tão ou mais importantes que a interpretação e
discurso analítico, principalmente, em pacientes dissociados. É convidar (nos termos de
Bion) a pensar a psicanálise como função amorosa do pensamento - amorosa por ser
agregadora com a verdade, ou seja, uma função mental de permanente investigação, em
busca de um relacionamento inter e intrapsíquico verdadeiro. E para ambos, a psicanálise
precisa ser realizada como um encontro emocional nascedouro para o novo, a descoberta
mútua, a experiência transicional em desenvolvimento.
Se capacitado em sua condição de pensar e brincar, o analista oferece
continência à vida mental do paciente como a mãe em rêverie / holding. Ele pensa o
impensado do paciente. Ele brinca o real do paciente. Assim, pensar e brincar é também
“gestar mentalmente”. Tal como a mãe, que espera um novo bebê, e que gesta em si um
corpo e uma mente, o desenvolvimento no analista de um estado identificado e de especial
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afinidade psíquica com a mente do paciente, o oportuniza a gestar entre a dupla uma
experiência emocional criativa.
Para tanto, é tarefa psíquica vital para o êxito em análise, nas preposições de
Winnicott e Bion, o contato real da pessoa do analista com suas verdades internas, e a de
seu campo de conhecimento. A verdade traz consistência para a relação, qualidade nem
sempre presente nos vínculos atuais. Para os autores, o analista precisa ser acessível ao
seu paciente, isto é, não ser inatingivelmente supra-humano. O analista que se apresenta
com sua “psicossomática”, com sua inteireza espontânea e criativa, já é em si um recurso
essencial na experiência emocional analítica. É, portanto, função do analista em
psicanálise, como “clínica viva”, “detectar” e “ultrapassar” as forças de “ocultação
repressiva” à mudança, verdade e conhecimento, antes de tudo, em si mesmo (Sapienza,
2009, p. 37, 39).
Neste sentido, o encontro entre algumas das concepções de Winnicott e Bion nos
alerta ao perigo do convite onipotente de “agredir” a psicanálise, de transformá-la em uma
idolatria interpretativa que sufoca a criatividade analítica. Os autores nos incitam a
estarmos atentos ao convite falso da arrogância, que nos levaria a uma postura
pseudocientífica, flácida e de defesa. Tanto que, Winnicott (2000) nos ressalva que o
material mais importante e original produzido em análise decorre do próprio paciente e não
do analista. Do mesmo modo, as contribuições de Bion, destacam o “adequado
balanceamento de intuição e conceituação” na construção do tempo e do “tempero” da
interpretação, estando dotado, o analista, da capacidade e liberdade de experimentar
ensaios imaginativos “sem ficar sequestrado por temores de produção autorreferencial e
fabricações megalômanas” (Sapienza, 1992, p. 308, grifo do autor).
Ademais, em convergência, os autores compreendem a experiência analítica
como um espaço potencial criativo, dinâmico e de infinitas intersecções. Expandem a
perspectiva de análise interminável de Freud para a perspectiva de “encontro psíquico
interminável”, já que o vértice psicanalítico precisa ir sempre, além da direção de “cura”,
para a direção de um estado infindável de transformação e descobrimento, de modo que, a
função analítica esta mais para SER do que SABER e FAZER.
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7. CRIATIVIDADE: IGOR STRAVINSKY E MARION MILNER
Ana C. G. Bueno (SP)
Este trabalho foi gestado a partir de meu encontro com a obra musical de Igor
Stravinsky e de seus escritos sobre Criatividade23. Fiquei impressionadíssima com a
proximidade das coisas que ouvi como tendo sido ditas pelo compositor e de quanto seus
conceitos sobre música e criatividade se encontram numa forma muito harmônica com o
trabalho de Winnicott e Marion Milner sobre questões relativas à criatividade em música e
pintura.
Começou então uma busca de material escrito por Igor Stravinsky. As leituras e o
pensar sobre o que ele escreveu reverberaram como o caos que é representado na obra
Sagração da Primavera24, especialmente no segundo movimento conhecido como a Dança
das Meninas. O volume de leitura e informações se confundia. Eu já não sabia o que era de
Milner, Winnicott, Stravinsky ou meu. Iniciou-se um processo de ordenação a partir do
brincar com as palavras e com os conceitos.
A análise da criatividade implica considerar incontáveis facetas e vínculos em
diferentes áreas do conhecimento da natureza humana e por isto teremos que fazer um
recorte apresentável.

Na minha busca por material sobre criatividade em Psicanálise, deparei–me com
o artigo de Freud “Escritores criativos e os devaneios” que no meu entender aponta
questões que Winnicott e Milner captaram, aprofundaram ou propuseram registros
explicativos diferentes . As fantasias/devaneios, para Freud, têm como força motora os
desejos insatisfeitos e buscam uma correção da realidade insatisfatória. Poderíamos dizer
Durante o Simpósio: “Traço, Forma, Psicanálise” em 09 de abril de 2010, na Sociedade Brasileira de
Psicanálise/ São Paulo, Dora Tognolli apresentou um trabalho muito interessante e instigante em que cita a
obra de Stravinsky e textos teóricos em que ele fala sobre seu próprio processo criativo. Titulo do trabalho de
Tognolli: Formas. (“Forma- Origem e desdobramentos, Stravinsky e Freud- Novas Formas”), publicado no
Jornal de Psicanálise. Vol.43-Junho2010 - n° 78
24
"A Sagração da Primavera", também comumente referida por seu título em Francês "Le Sacre du Printemps" é
um balé em dois atos que conta a história da imolação de uma jovem que deve ser sacrificada como oferenda ao
deus da primavera em um ritual primitivo, a fim de trazer boas colheitas para a tribo. Sendo a música de autoria
do russo Igor Stravinsky, coreografia de Vaslav Nijinsky, e cenografia do arqueologista e pintor Nicholas
Roerich, a obra teve a produção de Serge Diaghilev e estreou em 29 de maio de 1913 no Théâtre des ChampsÉlysées, em Paris. Site Wikepidiea
23
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que para Freud a criatividade está a serviço da sublimação e que é um acessório, ainda que
sofisticado, do psiquismo humano. Mas não foi em Freud que encontrei as conexões que
me interessavam e faziam sentido. 
Em Winnicott e Milner, ao contrário do que
encontramos em Freud, o conceito de criatividade está relacionado à constituição do Self.
A criatividade que me interessa aqui é uma proposição universal. Relacionase ao estar vivo25.
A criatividade no sentido que Winnicott a usa, e estamos falando de uma
criatividade potencial primária, implica não só em ser original, mas na sensação de que a
realidade e ser real são constituídos pela experiência de criar. A realidade e a criatividade
em última instância são simultaneamente matéria-prima e produto26.
A criatividade é primária em que sentido? Penso que é um estado embrionário,
primitivo, que precisa encontrar tempo e espaço propícios para germinar, tal como na
Primavera. E então percebemos, pensando na metáfora da primavera, que a criatividade
implica em uma violência necessária. Violência esta que inclui o respeito pelo tempo e
espaço e pressupõe cuidado.
Na sua obra a Sagração da Primavera, Igor Stravinsky subverte a tradição da
música russa conhecida no ocidente e paradoxalmente resgata a música folclórica de sua
terra mãe, a mãe-ambiente. Traz em seus movimentos uma trama que brinca com a
violência orgânica da erupção da primavera e da criatividade, permeadas por um fio de
gentileza.
Para Stravinsky, o fenômeno criativo não pode ser detectado ou percebido a não
ser através da forma como se manifesta e a criatividade é a necessidade que sentimos de
trazer ordem ao caos existente.
É exatamente este aspecto que Marion Milner, em seu livro Sobre não ser capaz
de Pintar, centraliza sua observação relacionada à pintura, ainda que estejamos falando de
meios e linguagens muito diversas encontramos similaridades no processo:
Escrever este livro acabou sendo uma tentativa de descobrir, dentro dos
limites de um campo especial, algo da natureza das forças que ordenam o
Caos (grifo meu). Foi um estudo que estava relacionado com a descoberta
de uma espécie diferente de força integradora mais do que com a força
WINNICOTT, D. W.- Brincar e a Realidade. p. 98
Ver em Natureza Humana- p.130
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resultante de qualquer tentativa de copiar um modelo ordenado préexistente, qualquer que seja sua natureza27.
Milner se propõe dentro do campo da pintura a entrar em contato com a
“NATUREZA DAS FORÇAS QUE ORDENAM O CAOS”. O notável registro e a extrema
coragem de publicar o que ela observa de seus movimentos internos nos leva junto com ela
e Stravinsky ao encontro de uma FORMA INTEGRADORA, que nos dá dicas importantes
sobre o funcionamento da CRIATIVIDADE PSÍQUICA. Ao longo do texto, Milner nos
informa da dificuldade para se definir o que é esta CRIATIVIDADE. Para ela:
... a criatividade psíquica é a capacidade de constituir um símbolo. Assim,
criatividade nas artes é constituir um símbolo para um sentimento e
criatividade em ciência é constituir um símbolo para o conhecimento28.
A criatividade psíquica está diretamente conectada a aspectos pré-verbais,
estando tecida e emaranhada nos níveis mais profundos da psique. E neste sentido ela é
primária. Poderíamos dizer que a manifestação artística, seja na música seja nas artes
plásticas ou em qualquer forma está não só conectada às ansiedades associadas à
criatividade, mas também podemos pensá-la em termos das várias funções corporais
relacionadas ao desenvolvimento emocional.
A criatividade implica na unidade entre uma organicidade e a subjetividade sem a
qual a criação é oca, ou seja, não é a criatividade de que falamos, e como conseqüência um
sentimento de irrealidade está permanentemente presente.
Igor Stravinsky nos relata a concepção da qual falamos sobre criatividade ao falar de seu
próprio processo criativo:
O próprio ato de colocar a minha obra no papel, ou, como dizemos, de
trabalhar a massa, é para mim inseparável do prazer de criação. No que me
diz respeito não consigo separar o esforço espiritual do esforço físico e
fisiológico; eles me parecem no mesmo nível, e não se apresentam numa
hierarquia 29.
Tanto Milner como Stravinsky reconhecem que o estudo da criatividade é um fio
27

MILNER, Marion – On Not Being Able to Paint. p. 173
MILNER, M.- On Not Being Able to Paint. p. 173
29
STRAVINSKY,Igor – Poética Musical em 6 lições. p.54
28
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delicado e sutil de dificílima observação. Ambos afirmam a seu modo, que a observação
externa ao processo é inútil e impossível e que a observação dos movimentos internos não
é algo que se faça com superficialidade. Coragem e honestidade são alguns dos prérequisitos, mas não os únicos.
Marion Milner diz que na base do brincar e da criatividade está a possibilidade de
se viver a ilusão criativa em que dois se tornam um. Quando este encontro acontece,
vivemos um momento estético de êxtase, seja ele religioso ou artístico. Tempo e espaço
são suspensos e não rompidos. Porém, este momento estético não fica restrito à arte ou à
religião: ele faz parte da nossa experiência cotidiana. Assim podemos dizer que todos nós
criamos para sermos saudáveis e criamos quando estamos saudáveis.
O bebê cria o mundo que nós sabemos que está lá para ser criado, formando-se o
que Milner chamada de ilusão criativa. Mas é bem verdade que a mãe precisa estar
PRESENTE.
Como Stravinsky traz a PRESENÇA para sua obra? O que significa estar
presente? A presença e o inédito estabelecem uma relação de mutualidade, um
resgatando o outro tal como Stravinsky fez ao resgatar a música folclórica russa e romper
com o romantismo de Tchaikovsky.
Uma quebra repentina da ilusão criativa gera obstáculos no desenvolvimento da
simbolização e da possibilidade do brincar e do viver criativos.
Vinheta clínica:
No princípio era eu, um bloco de papel grande e massinhas de várias cores. Aos
poucos ele foi deixando as massinhas de lado e o grande bloco foi seu instrumento
principal. Ainda que eu conseguisse dar algum sentido ao que estava ocorrendo, intuía que
não cabiam palavras entre nós. A nossa comunicação se dava silenciosamente. Sentia que
estávamos conversando. Só quando saía do atendimento é que conseguia me dar conta
que poucas ou quase nenhuma palavra tinha sido proferida. Quando comecei a atender
Derek, resolvi registrar em fotografias as produções dele. Ele pedia para ver. Expressava
muita satisfação enquanto eu fazia registros de nossos encontros. Esta parecia ser uma
maneira dele se perceber existindo dentro de mim, uma vez que ele precisava ser hóspede
no corpo da mãe/analista para vir a existir.
Eu buscava conectá-lo imaginativamente às funções corporais. Uma vez ou outra,
descrevia algo advindo das minhas sensações, odores, sabores ou sensações táteis.
Ás vésperas de completar um ano do nosso primeiro encontro, nos vimos e
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conversamos bastante. Ele cantou a música de uma das copas do mundo. O trecho que me
lembro: “De repente é aquela corrente prá frente. Parece que todo o Brasil deu a mão.
Todos ligados na mesma emoção: tudo é um só coração.” Eu lhe disse que sim, éramos um
só coração e uma só emoção. E ele se foi. A ilusão criativa pode ser vista na forma que ele
pode me trazer. Outro dia, comentei que ele parecia gostar de ver os registros que eu fazia
de nossos encontros e dele. Ao que ele respondeu: “Você tira um buraco negro de cima da
minha cabeça”. Penso que estamos falando do buraco da não existência
Hoje em nosso último encontro antes de encaminhar este trabalho ele me
perguntou se eu tinha visto uma notícia no jornal de que os Estados Unidos gastam 2
bilhões de dólares dia para combater o terrorismo. Fiquei surpresa com o dado e ele me
disse: “Deve ser mentira. Você não acha?” Ele terminou a nossa conversa dizendo: “Eu sou
a favor dos 'Estados Unidos'. Só ele pode combater o terror. Concordei veementemente
com ele.
Para encerrar: a criatividade está próxima da crença e da fé. É um estado de alma,
na qual a experiência de se sentir criador é puro êxtase que molda a alma. E mobiliza forças
integradoras.
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8. A CRIATIVIDADE COMO EXPRESSÃO DE “SER” NO PROCESSO TERAPÊUTICO
Beatriz Borges Fortes (RS)
O objetivo deste artigo é comentar a ideia da criatividade na clínica e no
processo/prática terapêutico. A criatividade, no pensamento de Winnicott está
relacionada com o sentimento de existência. Ou seja, para relacionar-se com o
outro/objeto, o sujeito precisa construir sua identidade, situação inerente a prática criativa,
e reconhecer a construção e a permanência desta, como “sua” existência.
A ideia é pensarmos o processo terapêutico como o processo de maternagem, no
qual o sujeito, reeditando a relação dupla mãe-bebê e tendo no analista a figura de uma
“mãe suficientemente boa” e que através deste, se crie a situação para o analisando, de um
referencial de confiança, para que ele possa reviver nesta, os estados de desenvolvimento
primitivo, abandonando o falso self que serviu para protegê-lo da realidade externa
causadora e motriz de angústia e desconfiança.
A MULHER DO PADRE


“Que espelho devolverá a imagem de uma face pura, de uma alma intacta,
limpa, sem fissuras” (LF)

“Eu não quero mais ser a mulher do padre”, foi o que MG disse quando me
procurou a dez anos atrás no posto de saúde mental da cidade do interior onde eu
trabalhava na época (mas senão ser “mulher do padre”, quem ser?). “Não sentia que era
alguém real”.
“Uma falha no ambiente precoce é o que há de mais desastroso que pode
acontecer à saúde mental de um indivíduo” (Winnicott, 1962).
MG foi indicada para atendimento clinico psicológico pelo psiquiatra do posto de
saúde por apresentar sintomas de depressão e diabetes. Posteriormente descobriu-se que
MG ingeria álcool diariamente. Tinha 40 anos e contou que vinha de uma família muito
pobre, era a quarta de uma prole de oito filhos, todos trabalhando na roça (sic).
Rabisco R. Psican
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Relatou uma história de abuso (sexual) freqüente por um irmão mais velho e, ao
ser questionada porque nunca contou a seus pais sobre isto, ela disse que se falasse
acreditava que seu pai lhe daria uma surra, pois apanhava sempre e por qualquer motivo.

Aos 17 anos, quando o padre jovem e bonito chegou à cidade e aos poucos foi
envolvendo-a, MG viu a possibilidade de mudar de vida e não repetir a história da mãe,
uma história de muita pobreza e dor.

O padre conversou com os pais de MG, com o intuito de levá-la para trabalhar na
casa paroquial, situação a qual sua família autorizou. Já na casa do padre, eles iniciaram
um relacionamento sexual/afetivo, com a promessa do padre de largar a igreja
(sacerdócio) e casarem. MG, então, era chamada de “a mulher do padre”.
Esse relacionamento enchia MG de vergonha, e ela aprendeu que “sexo era ruim
e dava culpa”. MG relatou nunca ter tido um orgasmo e que percebia o sexo como mais uma
“obrigação a ser cumprida”.

Os anos se passaram e o padre não largou a igreja, tão pouco o sacerdócio, e por
conseqüência eles não se casaram, fazendo com que MG iniciasse um processo
psicossomático, culminando com sua procura por ajuda. MG referia não saber mais quem
era, acreditava estar pecando por viver com um padre, mas sentia-se sem condições de
sair dessa relação por ter dúvidas quanto à sua capacidade de manter-se fora dela, tanto
emocional quanto economicamente.

Ela apresentava dificuldades de relacionamento, isolando-se ou reagindo com
violência a qualquer tentativa de aproximação.
“Dar a mão a alguém, sempre foi o que esperei da alegria. Muitas vezes
antes de adormecer - nessa pequena luta por entrar no mundo maior –
muitas vezes, antes de ter coragem de ir para o grande sono, finjo que
alguém está me dando a mão e então vou, vou para a enorme ausência de
forma que é o sono. E quando mesmo assim não tenho coragem, então eu
sonho.” (A paixão segundo G. H. - Clarice Lispector)

Para que exista o processo terapêutico, é necessário que exista vinculo e o
vinculo só pode ser construído baseado na credibilidade. Após tantas histórias de “abusos”
e “promessas” que não foram cumpridas, existia a possibilidade de MG realmente confiar
em alguém?
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MG.


Iniciei então meu trabalho pensando em como oferecer um “holding” adequado a
Winnicott classifica o holding da seguinte forma:
1. Dependência Absoluta: estado onde o lactente não tem meio de conhecer o
cuidado materno, não tem o controle sobre o que é bem e mal e apenas se
beneficia ou não com isto;
2. Dependência Relativa: o lactente pode se dar conta da necessidade do
cuidado materno, e pode de modo crescente relacioná-lo ao impulso pessoal, e,
mais tarde, num tratamento psicanalítico reproduzi-los na transferência;
3. Rumo à Independência: o lactente desenvolve meios para viver sem cuidados
reais. O ego começa a se transformar de um estado não integrado em uma
integração estruturada. É necessária a existência de uma “mãe suficientemente
boa” (ou ambiente facilitador).

Como uma “mãe suficientemente boa”, buscando em um ambiente facilitador para
seu desenvolvimento reeditar a relação mãe-filho (paciente-terapeuta), onde ela pudesse
desenvolver um verdadeiro self espontâneo e criativo.

O termo self, para Winnicott, apresenta-se como uma descrição psicológica de
como o indivíduo se sente subjetivamente. Penso que possivelmente ela desenvolveu um
falso self para se proteger contra novos fracassos ambientais, sim, um falso self onde ela
própria não era merecedora de melhor sorte, cabendo a ela a vida que tinha.
Uma das primeiras questões a serem trabalhadas foi, então, a possibilidade de
MG se distanciar do padre e poder reconstruir sua vida de uma forma mais verdadeira. MG
possuía duas casas pequenas em uma cidade vizinha onde moravam seus familiares.

Trabalhamos a questão da mudança e pensamos em como ela poderia se manter
economicamente. Ficou combinado que uma das casas continuaria alugada para sua
renda e a outra serviria de sua residência. Pensando em atividades que lhe dessem prazer,
concluímos que trabalhar com uma horta seria viável, já que um dos terrenos era propicio a
isto.

Winnicott refere a existência de um Espaço Potencial como uma zona
intermediária entre a realidade interna e a realidade externa, onde se realizam o jogo e o
brincar, origem de todas as atividades sócio-criativas e culturais.

Com a mudança idealizada a horta foi iniciada, e enquanto MG limpava o
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terreno, ela ia se desnudando; enquanto escolhia as mudas, ela ia aos poucos se
descobrindo e conforme ela começava a plantar, ia se encontrando.
Tivemos um tempo de espera, não livre da angústia e das incertezas, se algo iria
brotar tanto na horta quanto na vida. Pacientemente esperamos até que os primeiros pés
de alface surgiram do solo, tecendo com eles a esperança de que era possível mudar
definitivamente aquela história.
Conclusão:
A horta foi o viés pelo qual a paciente, na figura da terapeuta, como uma “mãe
suficientemente boa” e continente das suas angústias, transformou o processo do cultivo
da terra em um processo de organização mental. O estabelecimento de um holding
adequado ao quadro de relativa dependência, a destituição de seu falso self, o
estabelecimento de parâmetros adequados, social e econômicos, somados aos
entendimentos de sua psicodinâmica, propiciaram o estabelecimento de um self
verdadeiro.
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9. EL SENTIMIENTO DE LO CATASTROFICO
Carlos Titolo (BsAs)
La idea central de este trabajo es plantear, que si bien en todo tratamiento
psicoanalítico hay transferencia, en algunos pacientes que he tratado y, en especial en el
caso que describo mas adelante con su proceso de cura, éste se desarrolló basado en la
construcción de la empatía junto con la pulsión de sanar. Estos dos conceptos permitieron
que la cura se desarrollara sin interpretaciones sobre la transferencia tal como se plantea
en los conflictos, sino en transferencia sublimada, tierna o positiva como lo exponía Freud.
En este sentido también quiero tomar el concepto de sostén de Winnicott como lo considera
en su trabajo “el miedo al derrumbe” en el cual nos que dice “si hubiera interpretado que la
paciente ya había estado muerta posiblemente no se hubiera suicidado”. Esta posible
interpretación en el tema de las agonías primitivas no necesariamente incluye la
transferencia a la cual hacen referencia los analistas en su gran mayoría. Siguiendo a
Freud decidí tener en cuenta la empatía y la pulsión de sanar como aquello que construye el
terreno para que se despliegue la cura. Al final del trabajo como conclusión dejaré no solo
interrogantes a trabajar sino mis ideas en relación al tratamiento con determinados
pacientes, en los cuales la cura se desarrolla sin que sea necesario interpretar la
transferencia con contenidos conflictivos derivado de lo inconciente.
Presentación del caso:
Berta es derivada por una analista que atendía a su hijo S de 16 años. Este
consumía marihuana y cocaína. En el momento de la derivación la analista me comenta
que se acrecentaron los actos de violencia entre madre e hijo.
La analista atendía a los dos hijos de Berta: S el que mantenía actos de violencia con la
madre y el hermano mayor M, del cual no tengo referencias.
Ante la falta de progreso de la terapia de S y del aumento de la violencia decide derivarme a
la madre. También aclaró la terapeuta que durante algunos años hizo entrevistas
vinculares entre madre e hijo.
En el momento de la consulta se había producido un hecho sumamente
preocupante: el robo de una importante suma de dinero por parte de S. Este dinero fue
Rabisco R. Psican
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destinado a la compra de una moto y otra parte terminó en manos del cabecilla de un grupo
de delincuentes juveniles que S frecuentaba.
Berta tenía 48 años de edad en el momento de la consulta, estaba casada, con dos hijos, S
de 17 años y M de 19 años. El marido tiene la misma edad que ella y posee un negocio
donde trabajan ambos y M, el hijo mayor. La actividad es rentable y tienen un buen pasar
económico.
Berta es de origen judío, sus padres argentinos y sus abuelos llegaron de Polonia
en la década del 30, huyendo de la persecución antisemita.
En las primeras entrevistas la paciente se presenta verborrágica, y en ese
discurso catártico se percibe la presencia de una angustia desbordante. Expresa un
sentimiento rabioso con la analista de S ya que escuchaba de ella que era "la culpable y la
loca y que no tenía arreglo". Su enojo partía también de que veía a su hijo cada vez peor y
temía por la vida de él, porque se juntaba con una pandilla que robaba. Esta advertencia no
era escuchada por la terapeuta quien suponía que era un discurso desde la locura materna.
Durante los primeros meses de tratamiento se planteaba que había sido una
madre terrorífica, que les hizo vivir a sus hijos, fundamentalmente a S, situaciones terribles,
como por ejemplo, “si no entendía algo que estaba leyendo ella se enfurecía, refregándole
el libro en la cara”. Otra de las situaciones que relata la paciente es que cuando llamaba a S
y este no respondía inmediatamente lo tomaba de los pelos arrastrándolo por toda la casa.
“Ellos tenían que hacer lo que yo decía, sino todo se venía abajo”. “Si perdíamos un
colectivo ya suponía que no íbamos a llegar a tiempo, lo cual me generaba una violencia
que corría por mis venas y me electrizaba todo el cuerpo”. “Tenía que descargar esa
violencia, y el sentimiento que me invadía era de catástrofe, por ejemplo, si S tenía fiebre ya
pensaba que se iba a morir. Vivía con fiebre y yo en los médicos con él”.
“Recuerdo una vez que él me dijo por favor escuchame, y lo que hice fue empezar
a gritarle”. “Desde que S era chico yo pedía ayuda a gritos, porque sabía que no estaba
haciendo las cosas bien. Fui a psiquiatras, psicólogos y me decían que lo que yo estaba
haciendo no era nada malo. Y yo les respondí no es así, una madre no arrastra de los pelos
a su hijo como tampoco siente la violencia y el temor a que todo se caiga. Esos son
sentimientos y pensamientos que para mí no eran normales”.
Solía hablar por teléfono durante mucho tiempo, me violentaba que
interrumpieran lo que estaba haciendo. Todo era una locura, no sé cómo sobrevivieron,
nadie podía pararme”. “Mi marido se mantenía al margen, yo creo que él pensaba que no
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podía con esta loca”.
En una entrevista vincular matrimonial que se realizada en el tratamiento, habla
de un hermano del marido, adicto durante 20 años y que actualmente no consume. Cuando
pregunto sobre esto el marido permanece en silencio y dice sólo que la loca es ella. Señalo
que esa frase no nos sirve, no lleva a ningún lado decir “el o ella es la loca”.
En el transcurso de las sesiones surge la historia que la antecede: tanto de chica
como de grande vivía en estado de urgencia, es decir, “provisorio, cinco minutos, en estado
de alerta roja, bandera de remate, quedarse en la calle, sin casa.” “Mis padres eran de
terror. Recuerdo a mi padre llegar del trabajo diciendo "nos vamos a la ruina, se cierra el
negocio"; nunca ocurrió, pero junto con el pensamiento de ruina se presentaban también
actos de mucha violencia, mi madre se encerraba en su habitación a llorar y tirarse en la
cama, dónde permanecía varios días”.
Con el paso del tiempo se iba construyendo aquello que Winnicott plantea como
"miedo al derrumbe", es decir, ya ocurrió la catástrofe. La pregunta es cuándo, dónde, a
quién le ocurrió esa catástrofe. A partir de estos interrogantes investigo la historia de los
abuelos maternos. Estos huyeron de Polonia, perseguidos por los progrom, quienes
incendiaron su casa junto con todas sus pertenencias. No cabe duda que esta ha sido una
parte de la catástrofe, trauma que podríamos incluir en la transmisión transgeneracional.
Es bastante común encontrarnos con pacientes que en su discurso relatan el temor a
situaciones catastróficas: ”el temor a perder la familia”, “el temor a perder la casa”,
"catástrofes corporales", "muerte inminente", y así podría citar varios relatos o frases con
este contenido, sumamente angustiante. En lo objetivo no hay nada que haga pensar que
algo catastrófico vaya a ocurrir, a veces todo lo contrario, estos pensamientos suelen surgir
cuando las cosas mejoran, es decir, como si apareciera una nostalgia de la escena de
catástrofe. Cuando surge este sentimiento, nos remite casi inevitablemente a alguna
escena del pasado del paciente, escena que incluía la catástrofe, es decir, que en su
historia individual o en la historia que lo antecedió (me refiero a abuelos, bisabuelos, etc.)
ocurrió el trauma. Retomando a Winnicott y a Freud podríamos plantearnos, en principio,
dos cuestiones, la primera es que la catastrofe ya ocurrió, la segunda es la pulsión a la
repetición de esa catástrofe. Ambas claramente observables en nuestra paciente, tanto en
la acción de su hijo, "robo y amistades delincuentes", como en el estado de urgencia en que
vivía y su manera de vincularse con su familia. Podríamos hacer coincidir a Freud y a
Winnicott en que estos casos no se ubicarían dentro de la neurosis. Particularmente desde
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Winnicott “el miedo al derrumbe ya tuvo lugar, está escondido en el inconciente que no es el
reprimido”. No es casual que Winnicott en su texto “El miedo al derrumbe” da el ejemplo de
una paciente que se suicidó como un gesto de desesperación.
Por otro lado cuando Freud plantea la necesidad de estar enfermo y de castigo,
como así también el trastorno de la pulsión de autoconservación, se refiere a pacientes con
tendencias al suicidio, a dañarse a sí mismos y fundamentalmente se detiene en el
desvalimiento yoico por la pérdida de aquellos que decidieron abandonar la protección.
En consecuencia, Freud y Winnicott se coinciden en este camino teórico-clínico,
esto es, tanto “el miedo al derrumbe” como el "desvalimiento yoico" suelen destruír la vida
del paciente.
Ambos autores se encuentran en el “desvalimiento yoico”. Winnicott nos dice “ el
derrumbe ya ha sucedido, pero el paciente no estaba ahí”, no había un yo que pudiera
inscribir la experiencia, por lo cual no es posible recordar aquello no experimentado. Lo que
deja en claro es que habla de un momento primordial en la constitución psíquica.
Podríamos incluir, aquí también, cuestiones que tienen que ver con lo que Freud
nombra como “resistencia del superyó y de la pulsión de autoconservación”, y también todo
el estrato de inscripciones que no es el de la representación cosa, ni tampoco la
desinvestidura de ella, sino más bien, la no inscripción de ella, ni de otras formaciones
némicas. Es decir, cuando Freud plantea el tema sobre los pacientes que buscan hacerse
daño nos encontramos también con un sujeto que regresó a momentos primordiales en su
constitución psiquica, como por ejemplo la no constitución del afecto como primera
cualidad psíquica. Esto estaría de acuerdo con la idea de Winnicott sobre ese inconciente
no reprimido. Entonces la idea es articular el desarrollo de Winnicott sobre “el vacío”,
agonías primitivas y lo que Freud plantea sobre el desvalimiento.
Conclusiones:
Este trabajo me produjo distintos interrogantes, uno de ellos es el tema que nos interesa
por excelencia: “la transferencia”. Es decir, mi trabajo y el cambio de las defensas que en su
momento eran patógenas y, en la actualidad, son funcionales, acordes a fines. Esto me
llevó a pensar que ese cambio no incluía a la transferencia, en el sentido de lo que opinan
muchos analistas, esto es, que no hay cura sino se trabaja la transferencia en el sentido de
los conflictos inconcientes que se desarrollan en el tratamiento. No hice interpretación
alguna transferencial desde este lugar. Esto no quiere decir que la paciente no haya estado
en transferencia, siempre la hay. Lo interesante es que creo que por la transferencia y la
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posibilidad de escucha, estuve en un lugar que podríamos definirlo como un Superyo
protector. Podía escucharme en la medida que transferencialmente desde mí le venía una
palabra para ser pensada, como expresión de un pensamiento, que corresponde a la
palabra de un padre que en vez de destinarla al derrumbe la hacía pensar. Trabajé sobre
distintas corrientes psíquicas que incluían la desmentida, la desestimación, deseos
vengativos, identificaciones primarias fallidas, la dificultad de darle lugar al pensar y al
sentir, que eran sustituidos por la violencia desenfrenada, pánico y terror. Es decir, dolores
y angustias que no necesariamente pasaron por lo transferencial en el sentido conflictivo,
más bien, remitían al miedo al derrumbe y ese era un tema que venía desde los abuelos.
Como diría Bion, de inconciente a inconciente, transferido por generaciones. En
tratamiento no ha sentido el derrumbe, no fue necesario experimentarlo, solo fue
importante que el vacío, las angustias primitivas se aclararan en relación a su historia. Y
como la compulsión a la repetición la hacían presente, dicha compulsión incluía, por
supuesto, defensas patógenas, fundamentalmente la desestimación del afecto, del dolor,
que necesitaba ser escuchado, así como otros afectos. La escucha, ese espacio de
encuentro entre analista y paciente, permitía desplegar la posibilidad de sentir distintos
afectos que, además de conquistarse un espacio en lo psíquico como cualidad, permitían,
a su vez, que la sensorialidad incluyera nuevas percepciones que no eran catastróficas.
Aquí el sistema percepción conciencia se constituyó, ya que la percepción sin cualidad
conciente es una percepción catastrófica. Mi idea entonces es que la cura en su gran
mayoría pasó por un trabajo que no lo guió lo transferencial en el sentido que la mayoría de
los analistas lo plantean, sino en lo que Freud llama transferencia sublimada. Creo que fue
importante crear un vínculo empático el cual se acompañara de la colaboración que impone
la pulsión de sanar. Colaboración que surge de la paciente en la medida que haya un
interlocutor, una escucha, en la cual la paciente sintiese que algo de lo que decía era
comprendido, entendido, que no me contagiaba con sus afectos, sino que desde lo
empático podía entender, interpretar, señalar, ya que habíamos construido un vínculo en el
cual había sintonía. En el decir de la paciente “por fin encontré alguien que me escucha”.
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Issa Damous (RJ)
As psicopatologias limítrofes desenham uma figura ímpar que provoca e impõe
sérias reflexões à clínica e à teoria psicanalítica determinando em contrapartida uma
profusão de contribuições bibliográficas a esse respeito, responsáveis inclusive pela
diversidade terminológica na referência a esses pacientes. Casos-limite, borderlines,
estados-limites são algumas das diferentes maneiras de referir-se a eles, cada qual
refletindo uma certa direção teórico-clínica. Seguindo-se as contribuições de André
Green, autor que prioriza uma articulação entre a teoria pulsional e a teoria das relações de
objeto, compreende-se que esses pacientes vivenciam uma questão narcísica,
especialmente do narcisismo primário, delineando uma conjuntura problemática na
constituição dos limites intra-psíquicos e intersubjetivos, associada diretamente a um
contexto traumático de diferenciação primária eu-objeto.
De modo geral, a referência às psicopatologias limítrofes no seio da psicanálise
remete a um mesmo ponto comum: as dificuldades experimentadas na clínica (André,
1999). Se essas situações não determinam necessariamente uma categoria diagnóstica
nova, elas remetem, no mínimo, a uma problemática dos limites da analisabilidade (Green,
1975). Inevitavelmente, a compreensão desses pacientes na psicanálise implica em
considerar os limites que eles engendram no cotidiano da clínica, invariavelmente
colocando em questão na situação analítica o conjunto dos parâmetros clínicos ou
mesmo os limites da sua pertinência. Isto se verifica principalmente nos ataques ao
enquadre e ao processo analítico, nas conjunturas transferenciais paradoxais e na ênfase
no aspecto delirante da transferência em detrimento da instauração da neurose de
transferência, e, além disso, na reação terapêutica negativa. Cada um desses aspectos,
à sua maneira, imputa limites de analisabilidade à clínica. Nesse contexto, a proposta
deste trabalho é concentrar-se no âmbito do enquadre analítico com pacientes limítrofes,
compreendendo-se que os cuidados ambientais primários encontram-se diretamente
associados à constituição dos limites psíquicos, e, concomitantemente, à relação que o
paciente estabelece com o enquadre na situação analítica.
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Sobre o enquadre:
O enquadre analítico pode ser considerado como a moldura que condiciona uma
base silenciosa e muda para o exercício da clínica ao definir parâmetros que desenham o
espaço psicanalítico (Bleger, 1967; Green, 1986; André, 2002). Ainda que o enquadre
sugira certa rigidez ao tratar da definição de horários, de duração das sessões, da
freqüência semanal, dos custos, das férias, da regra fundamental da associação livre, é a
partir destas delimitações contratuais que uma análise tem início. Segundo Bleger
(1967), o trabalho analítico se desenrola justamente no espaço constituído na não
variância dessas constantes, ou seja, a análise segue seu curso na medida em que o
enquadre é mantido.
Entretanto, a concepção de enquadre em muito extrapola o âmbito
do contrato analítico. O enquadre se sustenta, na verdade, como estratégia cuja
manutenção e repetição viabiliza uma análise, principalmente porque sobre o enquadre é
projetado o material psíquico mais regressivo do paciente, o seu mundo fantasma ou a
transferência delirante (Little, 1958), a “parte psicótica” da personalidade, isto é, a “parte
indiferenciada e não resolvida dos vínculos simbióticos primitivos" (Bleger,1967:317), que
permanece clivada. Conseqüentemente, se nunca convertido em objeto de análise, o
material psíquico clivado estabiliza-se na compulsão à repetição e o resultado que se
conseguirá obter nessa análise será apenas a organização de uma personalidade
adaptada, uma “fachada” ou o que se chama de eu “fático” ou ainda de “eu de pertinência”
(Bleger, 1967:321). Produz-se nessas circunstâncias um pacto, isto é, um conluio entre o
analista e seu paciente no sentido de manter o enquadre constante, intocável, imobilizado.
Mantendo-se pactuada dessa maneira, a situação analítica pode até perdurar, evocando
muitas vezes a figura do antianalizando (McDougall, 1978), ou do normótico (Bollas, 1987),
ou ainda do falso-self (Winnicott, 1955-6). Nesses termos, o paciente é bem sucedido em
desempenhar um papel em função de algum tipo de relação que consegue estabelecer,
como a relação terapêutica, a relação com um grupo, com uma associação ou
instituição, porém não alcança, na maioria das vezes, uma estabilidade interna ou
experimenta autenticidade e espontaneidade nas suas vivências.
Bleger (1967) traça um paralelo entre a relação analítica e a relação de simbiose
com a mãe no que diz respeito ao desenvolvimento e organização da diferenciação
eu/não-eu. Seguindo-se essa analogia, o enquadre ou os cuidados maternos

74

Issa Damous (RJ)

configuram-se como depositários do não-eu que permanece vivo e consistente enquanto
o eu se desenvolve. Desse modo, tal como ocorre na relação de simbiose com a mãe em
que os cuidados maternos são perceptíveis apenas quando falham, o material
depositado sobre o enquadre na relação analítica só vem à tona quando ocorrem
mudanças ou quando o enquadre se rompe. Nesse sentido, a existência do enquadre no
decurso de uma análise guarda em si um silêncio comparável ao corpo na saúde (Green,
1975) ou, evocando Winnicott, ao ambiente facilitador.
Assim, dois aspectos principais destacam-se na concepção do enquadre
segundo Bleger. Por um lado, o enquadre é proposto e mantido pelo analista, aceito
conscientemente pelo paciente e necessário para o estabelecimento da análise. Por outro
lado, o enquadre é depositário das experiências psíquicas mais regressivas do paciente.
O enquadre em questão:
Normalmente, espera-se que o enquadre, metáfora da experiência primitiva
de indiferenciação eu-objeto, seja colocado em questão pelo paciente sempre que o
analista ocasione uma ruptura em seus limites, como a simples chegada das férias (Bleger,
1967). Isto determina uma fresta pela qual se introduz um lapso de realidade a ser
experimentada de modo desprazeroso pelo paciente, pois as variações que ocorrem no
enquadre desmentem a fusão primitiva e obrigam o eu a movimentar os seus conteúdos
psicóticos no sentido de reintrojetá-los, reelaborá-los ou mesmo reprojetá-los. Trata-se
nessa conjuntura do “fenômeno da reativação sintomatológica” (Bleger, 1967:320) a partir
do qual o fundo transforma-se em figura. Nesse sentido, os pacientes como um todo
tendem a atacar o enquadre analítico em alguma medida no decurso de uma análise.
Winnicott (1955-6) ressalta a idéia de que o enquadre se encontra representado
na atuação do analista. Sendo assim, rupturas no enquadre são consideradas pelo
paciente como erros do analista, situações em que este não teria sido suficientemente bom
na adaptação às necessidades do paciente. A sua insuficiência nesse sentido reativa para
o paciente as falhas ambientais experimentadas ao longo dos cuidados primários. Na
verdade, “sempre ocorrem falhas”, lembra Winnicott (1955-6:397), “já que não há
realmente tentativa alguma de proporcionar uma adaptação perfeita”.
A questão é que, numa análise com pacientes neuróticos os conteúdos mais
regressivos projetados sobre o enquadre mantêm baixo o nível de importância do
enquadre em prol do trabalho interpretativo. Isto indica para Winnicott (1955-6) que se

75

AS PSICOPATOLOGIAS LIMÍTROFES E O ENQUADRE EM QUESTÃO

trata de um eu preservado e de que é possível ter alguma certeza quanto à qualidade dos
cuidados iniciais. Na mesma direção, Green (1975) observa como que numa análise
clássica, passadas as surpresas iniciais com os elementos que definem o enquadre, o
paciente os assimila e de certa forma os esquece enquanto é absorvido pelo que se
passa dentro de si e abre-se à transferência.
Diferentemente, na análise de patologias limítrofes, o enquadre torna-se
enfaticamente o mais importante no tratamento (Winnicott, 1955-6). Isto ocorre a ponto
mesmo de abalar o dispositivo e o método da psicanálise desalojando analista e paciente
das suas zonas de definição habituais (Green, 1986; André,1999). Mu provavelmente
esses pacientes experimentaram precocemente falhas consideráveis no contexto dos
cuidados ambientais, certamente tendo tido que reagir a elas subseqüentemente. Esse foi
o berço da dissociação patológica entre verdadeiro e falso self, a origem traumática do
desenvolvimento emocional primitivo que, por conseguinte, será projetado no enquadre
como reações às variações que nele irromperem. Sem dúvida, num ambiente/enquadre
facilitador, o paciente pode perceber e abarcar o que identifica como falhas e até mesmo,
quem sabe, experimentar raiva por elas pela primeira vez, embora, de fato, o enquadre
dificilmente seja usado por esses pacientes como meio facilitador.
Ao contrário do que ocorre na análise com pacientes neuróticos, os
pacientes limítrofes evidenciam a própria presença do enquadre. Green (1975) ressalta
nesse contexto a atmosfera densa na análise desses pacientes em que o enquadre não
permanece como plano de fundo, mas ocupa o centro da cena analítica em função dos
ataques a ele impingidos pelo paciente.
Uma questão de pertinência dos limites psíquicos:
Enunciadas as condições do protocolo analítico e assim estabelecido o
enquadre, delimita-se o espaço no qual poderão produzir-se as trocas transferenciais e as
experiências de transgressão. Nas palavras de Green (1986:18):
(...) o setting é definido para se fazer a experiência de transgressão,
porque ninguém vai conseguir mantê-lo. O paciente será o primeiro, de uma
forma ou de outra a tentar romper esse setting. Quase sempre através de
pequenas coisas: atraso no pagamento dos honorários, atraso no horário da
sessão, uma ausência, às vezes até mesmo com um adiantamento do
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pagamento dos honorários, outras vezes por dificuldades em permanecer
deitado... o próprio analista não vai conseguir sustentar o setting. Que
analista não é obrigado, em situações de urgência, a cancelar uma sessão...
a ausentar-se em tempo não-coincidente com o período de férias
combinado?.
Observa-se desse modo que o estabelecimento do enquadre analítico
presentifica uma espécie de lei que submete tanto paciente quanto analista na delimitação
de um espaço que, a todo o momento, serve à transgressão. A própria regra fundamental
da associação livre, a condição do exercício da fala analítica, comporta um movimento de
transgressão, pois pedir ao paciente que fale tudo o que lhe vier à cabeça é pedir a
supressão de um limite, de uma censura, o que se configura numa ameaça última aos
limites da razão:
“(...) a associação livro desfaz a trama da linguagem, e desfazendo a
trama da linguagem, desfaz a trama do pensamento e da lógica.
Desfazendo a trama da lógica e do pensamento, revela a loucura
potencial do indivíduo, ou seja, os limites da razão são ameaçados”
(Green, 1986:19-20).
Com efeito, os pacientes submetidos ao enquadre analítico transgridem em
algum momento ao longo do tratamento. E, como observa Donnet (1999), de maneira
parcial ou fugaz, toda cura é de certa forma ameaçada pelo estabelecimento de uma
convencionalização e pela dissolução do que se estabelece, indicando sempre uma
transgressão a ser elaborada indefinidamente.
Contudo, na relação com o enquadre, é necessário ponderar a diferença que
existe entre pacientes que experimentam os limites psíquicos já como um fato, ou seja, os
limites como sendo efetivamente constituídos, e pacientes que ainda interrogam a
pertinência dos limites, pois os têm constituídos apenas de maneira precária. No primeiro
caso, mais próprio da neurose, os pacientes têm afirmados os seus limites psíquicos e por
isso os limites da analisabilidade engendrados na situação analítica podem ser
vivenciados sob o viés transgressivo, aberto à elaboração. No segundo caso, muito mais
condizente com os pacientes limítrofes, os pacientes buscariam ainda a pertinência dos
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limites psíquicos não configurados efetivamente, ou constituídos de maneira muito
precária, tendendo por isso mesmo a engendrar limites de analisabilidade que parecem
antes procurar os próprios limites.
Na verdade, os pacientes limítrofes podem ser compreendidos como uma
“estrutura- limite” (Green, 1986:20), ou, dito de outro modo, como uma estrutura geral
indeterminada, com diferentes núcleos psicopatológicos procurando apoderar-se da
totalidade da psique. Isto indica que se trata nesses casos tanto de um problema na
pertinência dos limites do eu quanto de uma desorganização geral dos limites no
interior do aparelho psíquico e da relação eu/objeto, o que reverbera de maneira
enfática sobre o investimento do enquadre e sobre a utilização do método analítico.
Sendo assim, com as patologias limítrofes, o enquadre dificilmente se constitui
como a tópica da situação analítica, ou seja, como o “espaço-tempo” que comporta a
“delimitação entre o durante-a-sessão e o fora-da-sessão” (Donnet, 1999:127). O
enquadre com esses pacientes não tem materializada a sua borda que constituiria uma
terceira zona de experiência. Os limites de analisabilidade irrompem então: a) ora pela
clivagem entre o mundo da sessão e o mundo exterior, estabelecendo-se uma cisão, um
fechamento, do paciente correlativo ao empobrecimento do seu fluxo representativo;
b) ora pela confusão da delimitação interno/externo. Ambos os aspectos colocam o
enquadre em questão trazendo-o para o centro da cena analítica e dificultando a atividade
associativa/interpretativa apoiada sobre a palavra. Isto faz com que a dinâmica do
tratamento de patologias limítrofes seja estabelecida por longo tempo no sentido da
pertinência dos limites e não de experiências de transgressão de limites (cf. Donnet, 1999),
levando o analista a ter que lidar antes de tudo com o estabelecimento de um enquadre
(André, 1999), percurso que designa privilegiadamente uma análise de continente
para esses pacientes.
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11. A CRIATIVA SOLUÇÃO WINNICOTTIANA PARA A QUESTÃO CORPO-MENTE
Maria Beatriz Simões Rouco (SP)
Resumo: Usar o pensamento de Winnicott exige que, como ele, se adote uma abordagem
contextualizadora, evolutiva e interdisciplinar para suas próprias contribuições. A teoria da
integração do psique-soma e mente é considerada uma solução criativa para a questão
corpo-mente porque supera a dicotomia filosófica e demonstra a origem psicopatológica da
cisão corpo-mente. Com o objetivo de articular essa teoria com outros importantes
conceitos psicanalíticos e científicos são analisadas as diferenças entre soma e corpo,
imagem e fantasia, fantasia no corpo e fantasia sobre o corpo, doença psicossomática e
somatização. A teoria da integração é também comparada à Teoria de Código Múltiplo de
Bucci. A não-integração e a desintegração do psique-soma e mente são exemplificados por
vinhetas clínicas que apresentam diferentes patologias da relação corpo-mente, como
doença psicossomática, somatização, paranoia e hipocondria.
A Psicanálise sempre trabalhou para interligar corpo e mente, porém foi Winnicott
(1990 [1988]: 44) quem diferenciou psique e mente afirmando que “a natureza humana não
é uma questão de corpo e mente – e sim uma questão de psique e soma inter-relacionados,
que em seu ponto culminante apresenta um ornamento: a mente.” Valorizando o
diálogo interdisciplinar, Winnicott (op. cit.: 26) optou “pelo estudo do desenvolvimento
como o mais capaz de focalizar os diversos pontos de vista” para descrever o processo de
integração do psique-soma e mente que, na saúde, conjuga a afirmação da identidade
pessoal com as transformações que o indivíduo apresenta ao longo de sua vida:
... “a partir de uma interação primária do indivíduo com o ambiente, surge um
emergente (...) uma continuidade de ser onde, e de onde, o self pode
[emergir] como uma unidade, como algo ligado ao corpo e dependente de
cuidados físicos [e adaptação à necessidade]; e então advém a consciência
(awareness) (e consciência implica na existência de uma mente) da
dependência, e a consciência quanto à confiabilidade da mãe e de seu
amor”...
Assim, ele mostra como, desde que a mãe sustente, sintonize e satisfaça as
necessidades do bebê, de um estado de não-integração emerge uma continuidade de ser
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por meio de um obscuro processo de integração psíquica no tempo e no espaço e pela
elaboração imaginativa dos elementos sensoriais e motores do funcionamento somático.
Esse processo de personalização constitui uma primeira imagem do corpo com a pele
delimitando o interior do exterior. Desse self unitário emerge a função mental que leva o
bebê a começar tomar consciência de sua separação e dependência com relação à sua
mãe. Na saúde: “o esquema corporal, com seus aspectos temporal e espacial, fornece uma
exposição valiosa do diagrama que o indivíduo tem de si mesmo e acredito que dentro dele
não haja um lugar óbvio para a mente” (Winnicott, 1993 [1949]: 409). Porém, quando a mãe
é insuficiente ou excessiva, desorganizada e de-sintonizada com as necessidades do
bebê, a mente pode se desenvolver prematuramente formando um falso-self para se
adaptar ao ambiente invasor. Conforme o momento da falha, funções somáticas
permanecem não-integradas ou há a desintegração psíquica do que já estava sendo
integrado (cisão). Neste caso, “na prática clínica encontramos a mente como uma entidade
localizada em algum lugar pelo paciente” (Winnicott, op. cit: 410). Dessa forma, Winnicott
faz a saudável e natural união da mente com o corpo depender da qualidade do ambiente
materno e estabelece as bases psicopatológicas da cisão corpo- mente, a qual pode
resultar inclusive na desapropriação da psique pela mente e em sua alienação do soma.
Ao valorizar a interdisciplinaridade e descrever a integração psique-soma e mente,
brincando com os paradoxos e articulando subjetividade e objetividade, Winnicott
conjugou as dicotomias do paradigma disjuntivo simplificador, merecendo por isso
ser considerado um pioneiro do pensamento complexo.
Seguindo Winnicott, Gaddini (1982), estudou o obscuro processo de integração dos
elementos sensoriais e motores que organizam o self corporal, diferenciando fantasia no
corpo baseada nas sensações corporais, da fantasia sobre o corpo que implica elaboração
psíquica de imagens. Na primeira forma-se um circuito fechado corpo-mente-corpo
instigada por separação traumática no estado de não-integração psíquica. A angústia de
perda-do-self leva o bebê a recriar a sensação corporal antes instigada pela mãe
(mericismo, dermatites, asma). Para ele a não-integração ou integração fragmentária é a
primeira organização funcional do self. Partindo dessa proposta, Ohki (2004) distingue
doença psicossomática de somatização, termo genericamente empregado na Psicanálise
confundindo não-integração e desintegração. A concepção resultante de três modos
diferentes de organização do self – um somático, não simbólico, nem imagético, que
pensa por meio da memória implícita, outro psíquico, que pensa por meio de imagens como
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símbolos não-verbais, e um mental que pensa com símbolos verbais – aproxima a Teoria
da Integração de Winnicott da Teoria de Código Múltiplo de Bucci (2003), autora que
defende a articulação de conceitos e práticas psicanalíticos com os gerados pelas ciências
cognitivas e neurociências.
Alguns exemplos clínicos, que vão da não-integração para a desintegração,
facilitam diferenciar fantasia no corpo (doença psicossomática) e fantasia sobre o corpo
(somatização). O caso de um homem paranóico mostra como um ambiente materno
perturbado por um pai fronteiriço, que se matou diante da família, pode levar ao prematuro
conluio da psique com a mente, levando a não-integração de aspectos do corpo e à
confusão dele com o ambiente. Esse paciente sempre se sentiu não visto e perseguido.
Sua psique-mente, motivada pela angústia de não-integração, se organizou precariamente
em torno do objeto subjetivo delirante de ter uma vizinha que fazia barulhos de propósito
para impedi-lo de dormir. Por isso, a analista esperou vê-lo mais integrado para lhe pedir
cuidado no uso do banheiro. Ainda angustiada com a repercussão disso, soube que ele foi
operado para estancar uma hemorragia provocada pela perfuração de uma úlcera.
Quando a analista vinculou os dois acontecimentos, ele se lembrou de um episódio
traumático. Depois da morte do pai, ele foi o último a ser encaminhado. Foi morar
com um tio para estudar, mas foi mandado embora porque sujava o banheiro. A analista
entendeu que foi convocada a encenar seu trauma para que ele pudesse responsabilizar
alguém pelos males sofridos (Winnicott, 1993 [1954]). Essa interpretação marcou uma
virada em sua análise. O paciente revelou a fantasia de que fizera um buraco no estômago
assim como seu pai fizera um na própria cabeça. O sucedido mostra a realização concreta
de uma fantasia no corpo pelo fato de ele não ser integrado e protegido pela psique. Ele
também descobriu que sua mente desencarnada, perdida no tempo-espaço, atribuía à
vizinha os barulhos de seu próprio corpo.
Outro exemplo de fantasia no corpo foi apresentado por uma mulher adulta quando
de sua traumática separação do marido. Ela tinha uma ligação simbiótica com ele e foi
obrigada a se separar, quando a infidelidade dele passou dos limites suportáveis por sua
família. Ela não via suas traições e acreditava em seu amor incondicional. Ela apresentou
então um quadro de esclerodermia aguda com tumores nos seios. Mas como a psique não
integrara o corpo, ela não temeu morrer e adorou a atenção recebida da família. A
retomada do processo de elaboração psíquica favoreceu a cura da esclerodermia e a
emergência de culpa melancólica pela separação. A análise revelou que, relegada pela
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mãe, ela ainda se submetia a um pai autoritário que a usava como self-objeto para tampar
sua própria ferida narcísica; e que, com o marido, ela invertia essa relação, realizando
também seu amor impiedoso. O ambiente e a relação analíticos puderam suprir cuidados
maternos que favoreceram: a elaboração de forte angústia de integração que a levava a se
dispersar e a se confundir com o outro; a emergência do verdadeiro self e a retomada da
integração psique-soma e mente. A esclerodermia como fantasia no corpo representou
concretamente o sentimento de morte pela perda do marido- ambiente necessário para ela
ser. Este caso difere do anterior pelo maior grau de integração psíquica e mental da
paciente, pela realização de aspectos de seu verdadeiro self e pela relação de simpatia que
ela estabelecia com os outros.
Outra paciente, filha de mãe nervosa e desorganizada, também dependente do
marido, mas não confundida com ele, lutava para afirmar seu verdadeiro self. Essa pessoa
tinha um psique-soma ainda melhor integrado, cuidava-se bem, era vaidosa e conquistara
certa projeção social como esportista e briguenta, pois com os de fora, explodia
emocionalmente. Mas, com o marido, sufocava seu self verdadeiro, o que provocava
angústia hipocondríaca que a levou a procurar terapia. Suas fantasias sobre o corpo eram
motivadas por angústia de desintegração do psique-soma e resultavam da aliança
defensiva da psique-mente para, elaborar suas somatizações (dores e indisposições
corporais), procurar compulsivamente informações sobre doenças e suas curas, e marcar
consultas médicas desnecessárias. Sua melhor integração psique-soma e mente
favoreceu uma apropriação mais rápida do trabalho analítico.
Esses exemplos ilustram a importância clínica das diferenças estabelecidas
por Winnicott entre psique-soma e mente e entre não-integração e desintegração
psíquicas. Por meio delas se pode distinguir ser e ter um corpo, fantasia no corpo e sobre o
corpo, doença psicossomática e somatização. Seguindo Winnicott, a teoria da integração
pode ser elaborada pelo diálogo intrapsicanalítico e interdisciplinar, o que favorece
esclarecer o obscuro início do processo de integração, quando a partir do soma se organiza
o self corporal por meio de um pensamento sensorial, não simbólico, nem imagético, que
possibilita à psique integrar-se no espaço-tempo, elaborar imaginativa e simbolicamente a
imagem do corpo-próprio e facilitar a emergência da mente integrada ao corpo.
Referências:
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12. OS PRINCÍPIOS DAS CONSULTAS TERAPÊUTICAS COMO PARÂMETROS
PARA A CLÍNICA WINNICOTTIANA
Rosa Maria Tosta (RS)
Sabemos da sólida formação de Donald Woods Winnicott em Psicanálise e sua
influência no círculo britânico. No entanto, por motivos tais como atuar como pediatra, falar
pelo rádio, atravessar grandes guerras, casar-se com a assistente social, depois
psicanalista_ Clare Winnicott _ e com ela prestar assistência em abrigos no programa
governamental de evacuação de crianças, o autor trilhou um caminho que o levou ao
diálogo interdisciplinar, à premência de atender crianças e jovens fora do contexto de
atendimento clássico e à valorização do lugar dos pais. Tais percalços levaram o autor a
otimizar o atendimento psicanalítico, garantindo a eficácia clínica necessária no tempo e
situação possíveis.
O trabalho de D.W Winnicott com as consultas terapêuticas foi organizado e
publicado em suas obras de maturidade, e, portanto, foi fruto de toda uma vida de prática
em Psicanálise. Assim sendo, pretendo mostrar como muito além de servir ao propósito
original do autor, os princípios que emergiram desta prática criaram uma nova forma de
fazer clínica psicanalítica. Para tanto, selecionei alguns pontos cardeais das consultas
terapêuticas, especialmente os jogos que a compõem, salientando a ligação destes pontos
com o atendimento psicanalítico winnicottiano.
Afinal o que seria a base do atendimento de consulta ou entrevista terapêutica?
Fundamentalmente os jogos. Foi a partir da expansão e desenvolvimento da idéia de
jogos- inicialmente propostos por Winnicott em situações específicas_ é que acabou se
desenhando a possibilidade de consultas e de sua clínica.
Dentro dos 'jogos' de Winnicott, que tais como pedras lançadas num lago irradiam
princípios para a clínica, salientem-se dois principais:
· O jogo da espátula
· O jogo de rabiscos
O jogo da espátula designa um enquadre clínico derivado da experiência de
atendimento de Winnicott a mães com seus bebês, exposta em “A observação de bebês
em uma situação estabelecida”, texto de 1941(1993). Na verdade, o termo jogo da espátula
surgiu depois, mas a sua configuração está claramente exposta neste texto. O autor
mesmo declara que antevê que aspectos teóricos e práticos serão desenvolvidos em sua
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teoria a partir da descrição das observações feitas no atendimento pediátrico relatado.
Detalhando o colocado em texto anterior (2004), nesta experiência posteriormente
denominada de jogo, havia três momentos, e na consulta e no modelo clínico também há
três tempos.
No primeiro momento, manifesta-se a hesitação, quando aparece a ansiedade
típica de um primeiro contato com alguém estranho e que caracteriza o início da entrevista.
O bebê “está num dilema”, e com “o corpo imóvel” (p. 141), olha para Winnicott e para a
mãe, esperando para estabelecer o contato. Há expectativa e imobilidade por parte do
paciente. Levando para a situação clínica em geral, é o momento em que pode ou não se
estabelecer a confiança que permite iniciar o relacionamento. Lembre-se que para o
estabelecimento da confiança entram em jogo tanto condições da própria situação e do
terapeuta como o histórico relacional do paciente em questão.
No segundo estagio, se tudo corre bem, o bebê coloca o corpo em movimento:
pega a espátula- o objeto brilhante e novo para ele_ e a explora, manipula o objeto das mais
variadas formas, colocando na boca, jogando no chão e pedindo de volta e assim por
diante. O autor assinala que “surge agora autoconfiança, acompanhada de livre
movimentação corporal” (grifos meus, p.141). Assim refere-se ao momento em que o bebê
ou paciente pode esboçar o gesto e buscar o objeto que se apresenta lá onde pode ser
encontrado.
Tomando a consulta, seria o momento em que se atinge o objetivo principal que é
estabelecer a comunicação com a criança. Aí se adentra ao espaço potencial da
brincadeira e do faz de conta: o objeto apresentado pode vir a ser qualquer coisa
significativa para o paciente. Poder-se-ia dizer que, enfim, é o momento do uso do objeto
que se configura. Se for um objeto tradicional, um brinquedo, um desenho ou os rabiscos - o
jogo dentro do jogo -, o paciente usa esse objeto. Se no processo estiver sendo empregado
o verbal, o paciente pode usar as palavras e o seu ritmo e também a disponibilidade do
terapeuta, ou seja, usar o terapeuta como pessoa. É neste momento que ocorre então o
encontro, a comunicação mútua e a experiência integrativa.
No terceiro momento, o bebê tendo esgotado a exploração da espátula, livra-se
dela, tanto quanto o paciente se livra do objeto, havendo um desinvestimento libidinal do
objeto. Referindo-se ao bebê que tem coragem de jogar fora a espátula, Winnicott (1941)
menciona o jogo do carretel, descrito por Freud dizendo que entende que se livrar do
carretel é poder se livrar da mãe, porque no jogo a posse do carretel representa a posse da
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mãe. Em outras palavras, embora Winnicott ainda não tivessse formulado sua teoria da
transionalidade, deixa a idéia de que a elaboração da separação que o bebê faz só é
possível, pois o transicional entrou em jogo.
Levando para a situação terapêutica, é neste momento, então, que pode ocorrer a
finalização da consulta, pois o terapeuta não é mais necessário: pode ser jogado fora tal
qual a espátula ou o carretel, pois houve a internalização da experiência completa que foi
vivida. Seria, então, como um perder saudável, o “desmame” que se dá pelo gesto da
criança e não pela imposição do ambiente.
Winnicott (idem) assinala que “a experiência de ousar querer e pegar a espátula, tomar
posse dela, sem na verdade alterar a estabilidade do meio ambiente imediato, age como
uma espécie de lição de objeto que tem um valor terapêutico para a criança.(…).A crença
da criança nas coisas e nos relacionamentos bons dentro de si mesma é também
fortalecida.” (grifos meus, pg. 158).
Então, já em 1941, o autor traz a questão da experiência: aspecto importante tanto
neste jogo, nas consultas e na clínica, é o destaque dado por Winnicott ao valor da
experiência. Assim diz: “o que há de terapêutico nesse trabalho está, penso eu, no fato do
desenvolvimento completo de uma experiência ser permitido. (1941/1993, p.159). Mais
adiante o próprio autor relaciona o valor da experiência total com a prática em psicanálise,
dizendo: “o analista deixa que o paciente estabeleça o ritmo e, não podendo deixar que o
paciente decida quando deve ir ou vir, o que seria melhor a fazer, fixa a hora e a duração da
sessão ”(p.159). Diferencia o jogo da espátula da psicanálise pelo fato do analista estar
“sempre tateando, buscando seu caminho através da massa de material que lhe é
oferecida” para descobrir a melhor forma e momento para oferecer o seu objeto ao paciente
- a interpretação-. Completa dizendo que “cada interpretação é um objeto cintilante” que é
oferecido ao paciente. (p. 159). Enfim, a experiência completa deve ser buscada na análise
como um todo e em cada sessão.
Safra (1999) concebe que a situação clínica em três tempos também pode ser
relacionada com a história do individuo na sua existência: a origem, o encontro interhumano e a morte. Em suas palavras: os três períodos revelam “o ciclo vital do self: o
nascimento, o acontecer de si pela apropriação do mundo e o gesto que cria o repúdio pelo
objeto e também a possibilidade de morrer” (p.95). Aí fica realçada a dimensão do tempo na
matriz do trabalho clínico winnicottano. Safra (idem) acrescenta que é fundamental
considerar o tempo para que se possa estabelecer o espaço potencial e, então, viabilizar a
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interpretação como forma de por em marcha o self. Winnicott (1975) ensina que a
interpretação fora do tempo do paciente é uma forma de doutrinação ou submissão do
paciente à visão de mundo do analista.
Outro aspecto que destaco é quanto à expressão “situação”. Winnicott relaciona a
situação estabelecida com o setting das observações.
De modo especial, o tipo de enquadre das consultas deu possibilidade para o
estabelecimento do tipo de setting necessário nos casos que envolvem regressão à
dependência. Aí o importante não é a interpretação e sim o manejo que é forma
especializada de cuidar que envolvem as intervenções realizadas no setting. Masud Khan
(1968/1991), em sua introdução ao livro “Holding e Interpretação” de Winnicott, diz: “no
cuidado e no tratamento desses pacientes a ênfase se volta para a qualidade da situação
analítica”. (grifo meu, p. 7). Saliente-se o termo 'situação' que é equivalente à totalidade
ambiental oferecida.
Mas não se trata só dos casos de regressão, pois advogo que o jogo de espátula e
a consulta terapêutica lançam as bases do enquadre psicanalítico winnicottiano em geral.
Este se relaciona com o ambiente oferecido ao paciente, incluindo a pessoa do analista e
sua qualidade de holding. Em primeiro lugar, o setting do trabalho de Winnicott com os
bebês e suas mães privilegia a experiência completa que se dá através da mutualidade
entre terapeuta e paciente. Mutualidade tem a ver com a comunicação silenciosa, a
comunicação sem palavras, que se dá ao nível intercorpóreo, a primeira linguagem da
relação mãe e bebê (na normalidade). O autor ( 1969/1994) salienta que a 'mutualidade é
começo de uma comunicação entre duas pessoas” (…) é a “comunicação entre o bebê e a
mãe, algo que é uma questão de experiência e que depende da mutualidade que resulta
das identificações cruzadas” ( grifo meu, p. 198). O autor salienta que a mutualidade “não
se relaciona diretamente com as pulsões ou com a tensão instintual” (p. 199). Diz que esta
“experiência partilhada” é uma “comunicação entre o bebê e a mãe em termos da
anatomia e a fisiologia de corpos vivos”. (p. 200). E termina por relacionar esta
intercomunicação silenciosa com a sustentação ou holding. Portanto, pode-se perceber
que o enquadre winnicottiano envolve a função 'mãe ambiente': aquela que está lá
presente e viva, mas que não aparece para o bebê. Em outro texto, Winnicott (1963/ 1983)
diz: “nas fases iniciais do desenvolvimento do ser humano, a comunicação se relaciona
com o aspecto subjetivo dos objetos” (p. 168).
No entanto, quando o bebê, criança ou paciente faz o gesto de busca do objeto, o terapeuta
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se apresenta, tal qual à mãe objeto_ algumas vezes com seu “brilhante objeto” da
interpretação. Daí, a comunicação já se faz indireta, através de palavras.
Na clínica, além destas duas formas de comunicação: direta e indireta, há a
linguagem intermediária, do brinquedo, da imagem, do símbolo, da cultura: toda a
linguagem transicional.
Então, chegamos ao segundo jogo paradigmático da clínica: o jogo de rabiscos,
uma das formas em que Winnicott (1964, 1968, 1971) coloca em prática sua teoria sobre o
brincar terapêutico. Como realcei em trabalho anterior (2004), trata-se de "um jogo sem
regras", utilizando-se de desenhos feitos a quatro mãos entre terapeuta e paciente. Ele
propunha ao paciente que ele faria um rabisco e o paciente completaria como quisesse,
depois seria a vez do paciente de iniciar com o rabisco e assim por diante. Trabalhar com
esboços feitos a lápis era um jeito de demonstrar que o terapeuta não tinha uma idéia
pronta sobre o paciente, mas que iriam chegar juntos a algo que não é sabido de antemão.
Além disto, o terapeuta também se expõe, brincando junto, mesmo mantendo a situação
profissional, na qual o importante é atender as necessidades do paciente, entendidas,
fundamentalmente, no seu sentido prospectivo e constitutivo.
Winnicott (1971/1984) explicita que nas consultas o terapeuta “encontra-se na
posição de objeto subjetivo”, pois, em sua experiência, se viu precisando se ajustar à idéia
a “noção preconcebida” que o paciente trazia dele. (p.12). Salienta ainda o valor da
experiência, dizendo: “o que acontece no jogo e em toda entrevista depende da utilização
feita da experiência da criança” (p.11), advertindo que para explorar esta experiência
mútua é necessário ter em mente a teoria do desenvolvimento emocional, com destaque
para os fatores ambientais.
O importante nas consultas, então, é que a comunicação significativa possa
ocorrer através desta experiência mútua. O autor destaca (1965/1994) “é axiomático que
se um setting profissional correto for oferecido, o paciente que se acha em sofrimento trará
aflição para a entrevista sob uma forma ou outra” . Acrescenta: “seja o que for que
aconteça, é o acontecer que é importante”.(p.246). Vejo aí a valorização dada por D.W
Winnicott ao acontecimento na clínica, para além do insight e elaboração do passado.
Winnicott (1971/198) mostra que quando há o acontecimento ao invés do insight o
que se apresenta é a surpresa do paciente. A surpresa denota que houve a superação de
uma dissociação, que algo pode se integrado pelo paciente. Assim, pode-se dizer que o
acontecimento revela para o paciente uma apresentação de seu self e ao se deparar com
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isto o paciente se surpreende.
A possibilidade de que este momento sagrado no atendimento clínico seja
constituído só é possível através do jogo. Em outras palavras, o jogo de rabiscos e as
consultas estabelecem a linguagem própria da análise winnicottiana, ou seja, a
transicionalidade. É mister que o terapeuta mobilize sua criatividade em benefício do
paciente, estabelecendo um espaço potencial, o espaço intermediário da existência, onde
a experiência intersubjetiva possa ser vivida e que o paciente possa experimentar
livremente pensamentos, ações e sentimentos, perpassados por imagens ou símbolos,
veiculados de diversas formas, inclusive pela palavra.
Em “Brincar e Realidade”, o autor (1975) desenvolveu as idéias lançadas através
dos jogos da espátula e dos rabiscos: a de que só pelo brincar a psicoterapia é possível e
que, ambos, terapeuta e paciente precisam estar engajados no jogo, advertindo que
quando o terapeuta não pode brincar, ele não está preparado para a tarefa, e se for o
paciente, um trabalho precisa ser feito até que ele alcance a capacidade de brincar.
Na situação clínica, então, o terapeuta coloca-se na posição de ser usado (no
sentido wuinnicottiano) como pessoa que é, apresentando o mundo e suas possibilidades
ao paciente e mobilizando os recursos disponíveis para ativar sua própria criatividade e a
do paciente.
E aí entra uma dos principais aspectos tanto às consultas como na sessão
psicanalítica: a flexibilidade e a adequação do analista exatamente para a pessoa do
paciente que está a sua frente, num momento específico da vida dele e numa sessão
determinada. Qualquer padrão de comportamento ou conjunto de normas para o analista
fugiria da espinha dorsal de sua teoria que é a criatividade e espontaneidade nas relações
humanas, incluindo a terapêutica
Concluindo, espero ter mostrado como as consultas estabelecem a base sólida da
situação clínica winnicottiana, isto é, o dispositivo clínico fundamental, com os elementos
sobre o enquadre, posição do analista, comunicação com o paciente, tipo de linguagem
fundamental_ transicional, o espaço analítico_ potencial e intersubjetivo. É dentro deste
contexto analítico, que o trabalho de analise pode ser possível, através do acréscimo do
trabalho com a interpretação e transferência30.
Assim sendo, considero como pontos centrais do dispositivo clínico winnicottiano,
30
Não que tais questões não existam nas consultas, mas Winnicott não estimula ou trabalha com a transferência
nas consultas e quanto à interpretação, elas se restringem a poucas intervenções integrativas.
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revelados pelos jogos nas consultas:
· Estabelecimento de uma situação clínica, de uma ambiência – um setting humano
estritamente profissional, que inclui a sustentação existencial do paciente.
· Promover uma experiência completa que envolve os três tempos de
relacionamento humano e da vida.
· Pela experiência, aspectos anteriormente dissociados do self podem ser
integrados no eu.
· A busca de comunicação profunda com o self do paciente.
· Encontro humano que envolve a presença psicossomática_ real e viva_ do
analista
· Linguagem fundamental é a da transicionalidade dentro de um espaço
intermediário relacional.
· No ápice do processo comunicacional possa ocorrer a experiência inédita _ o
acontecimento_ revelada pela surpresa do paciente que indica a superação de
uma dissociação.
· O trabalho não se faz só por elaboração e insight, mas também, ou
principalmente, pela experiência vivida no presente que aponta para o futuro.
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13. UM LUGAR PARA MIM
Ana Elizabeth Botelho Duarte Coelho (RJ)
Sabe, José? Antes de conhecer você, eu conheci a sua mãe, que me contou um
pouquinho sobre o encontro dela com o seu pai, como era a vida deles antes de você
nascer, como foi seu nascimento, a separação deles e, principalmente, como você estava
sofrendo naquele momento pela ausência repentina de seu pai. Depois que eles se
separaram, uma semana você passava com seu pai e a outra com a sua mãe. Você tinha
duas casas. Pelo que ela me contou, você gostava muito de ir para a casa de seu pai,
parece que ele era uma pessoa divertida e animada, andava de moto, ia para piscina na
casa de amigos que também tinham crianças. Os finais de semana eram cheios de
passeios e novidades. Nesta época você, estava com 2 anos e 6 meses. Este modo de
viver durou cerca de 2 anos. Parece que neste tempo você já era uma criança
envergonhada, e não era de muita conversa, mas na escola todos gostavam de você, todos
os adultos de lá te conheciam. Sua mãe fez amizade com algumas mães de seus amigos e
por vezes você os encontrava até em finais de semana. Mas o tempo passou e quando
você estava com 5 anos, alguns dias depois do seu aniversário, papai sumiu... morreu...
E aí parece que sua vida mudou bastante, outra vez. Você não tinha mais a casa
do papai e em quatro meses a mamãe precisou mudar para a casa da vovó, colocou você
em outra escola, agora uma escola grande e não pode mais levar você à psicóloga porque
ficou muito longe. Tudo de uma só vez. Outro susto! A vida novamente te pegou de
surpresa. A vovó morava sozinha há muito tempo, e parece que não lembra bem como são
as crianças, o que elas precisam e o que elas não sabem ainda. A mamãe também estava
nervosa porque não tinha mais quem dividisse com ela as despesas e as
responsabilidades de cuidar de você. E você, José, estava atônito diante de tantas
mudanças. Acho que foi um período difícil para vocês três. E quando você já estava com
quase 6 anos, mamãe e eu tivemos a nossa primeira conversa e marcamos para que eu
pudesse te conhecer.
Sabe, José? Quando conheci você o que mais me chamou atenção foi seu olhar
assustado, ávido em decifrar e prever acontecimentos. Mas, acima de tudo, triste... muito
triste... Talvez a criança mais triste que já conheci até hoje. Seu silêncio e a tristeza de seu
olhar falavam muito, às vezes você parecia pedir socorro, em outras dizia: ”não chegue
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perto de mim”, e em outras ainda dizia: “não posso gostar de você e nem de vir aqui porque
você também pode sumir”. Nos nossos primeiros encontros acho que você me colocava
tão perplexa e angustiada quanto você. Eu sofria por não conseguir te acessar, mas
percebia em mim sentimentos extremamente fortes que apontavam para o estado de terror
em que você se encontrava. Esta era a sua maneira de me falar sobre a sua dor. É, José,
este meu ofício às vezes me coloca em uma situação onde eu preciso sentir o que é do
paciente e a partir disso ofertar condições para que ele possa se criar ou se recriar através
desta experiência compartilhada.

Sabe, José? eu também tenho alguns amigos que já morreram. Mas quando eles
eram vivos estudaram e escreveram livros sobre o que as pessoas vão sentindo e
pensando desde que nascem e sobre o que as crianças precisam para se desenvolver bem
e descobrir que a vida vale a pena. Tem um velhinho, que era médico de crianças, pediatra.
Ele gostava muito de brincar com as crianças e conversar com os pais delas para ajudá-los
a perceber as coisas pelo ponto de vista infantil. Escreveu muito sobre estas brincadeiras e
conversas. Em seus escritos, frequentemente, usa uma frase: "Quando tudo corre bem "...
a criança conquista esta ou aquela etapa do desenvolvimento. Pois é... mas, com você,
nada correu bem, não é mesmo? E aí você está cheio de medos, dificuldades, conflitos.
Então entendo seu silêncio e isolamento como formas de proteção, talvez uma tentativa de
evitar que aconteça mais alguma coisa. Pois é, José, sua esperança na vida, sua confiança
no mundo e nas pessoas estão comprometidas e, nós dois precisamos encontrar uma
forma para que você pudesse expressar suas dores, seus medos, sua raiva, suas
dúvidas... Então, pedi ajuda a este meu amigo, Dr. Winnicott, ele me disse que você era
uma criança que estava impedida de brincar e que pela ruptura em sua rotina, pela
descontinuidade nos encontros com seu pai e com tudo o mais que lhe era familiar e lhe
oferecia segurança, você desenvolveu uma desconfiança básica no mundo e estava com
muito medo. Ele disse que você precocemente foi apresentado ao desamparo e por isso o
isolamento na tentativa de evitar que algo mais pudesse lhe ser tirado. Congelou a sua
capacidade de expressão. A morte de seu pai interrompeu o seu desenvolvimento, o fruir
da sua existência foi invadido pelo que você ainda não podia compreender.
Com o decorrer das consultas eu observava como todos os detalhes dos nossos
encontros eram importantes; a luz da sala, a temperatura do ar condicionado, a disposição
dos objetos, a minha atenção à sua chegada, nossos olhares e nossos silêncios, seu andar,
seus movimentos e posturas. Eu devia sustentar o espaço analítico no tempo que você
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precisasse. Era necessário dar oportunidade para que ocorresse uma regressão em busca
do seu verdadeiro self que estava encolhido, assustado, amedrontado e protegido por um
falso self que aparentava inadequação e imaturidade quando exposto ao encontro
humano. Foi um período em que precisei acreditar muito em tudo que estudei,
principalmente sobre a importância do respeito ao silêncio, para que pudéssemos juntos
criar um espaço de confiabilidade. Mas para que você pudesse confiar era preciso que eu
resistisse a interferir e permanecesse presente, atenta, mas em suspensão. Você
precisava experimentar a sua solidão em minha presença. E assim, encontrar dentro de
todo o caos que havia à sua volta, algo que fosse genuinamente seu, para então, viver uma
ilusão onipotente de que você poderia controlar o mundo ao seu redor. A partir daí então,
junto comigo ir se desiludindo, e assim, sustentado, aos poucos ir recuperando a
esperança na vida. Você me observava e buscava naquele espaço um tipo de intimidade
que garantisse o acolhimento ao seu gesto. Mas só você poderia me sinalizar o momento
de iniciarmos uma nova etapa em nosso processo. É José, esta fase de hesitação demorou
quase um ano, até que passou a desenhar com mais frequencia. Durante a execução dos
desenhos você me proibia de falar ou fazer qualquer coisa diferente de observá-lo
discretamente. Uma pergunta ou comentário, por mais simples que fosse, era motivo para
você rasgar e jogar fora sua produção. Logo entendi que os desenhos eram feitos para que
seus significados não fossem revelados nem interpretados. Era no silêncio, só e
acompanhado, que você encontrava o sentido e significado inconscientes mais urgentes,
expressava suas angústias, elaborava suas dores, descobria seus talentos e
experimentava a sua potência. Um dia você fez um desenho microscópico de um navio no
centro de uma folha de papel, lembra? Era a imagem do desamparo. Mas, desta vez, eu me
antecipei. E, você logo abandonou o barco, porque eu sugeri montarmos uma história com
ele. Percebi então, como fui precipitada e pedi desculpas pela interrupção, mas falei do
meu desejo em participar de alguma produção com você. 
Um dia poderíamos inventar algo juntos. Você ficou silencioso, mas fez outro
barco com um marinheiro presente e uma cabine que parecia um celular. Senti uma porta
preciosa se abrindo para a nossa comunicação. É, José, acredito que sustentar esta
experiência no seu tempo, reconhecer meu erro e as suas necessidades, suportar a sua
destrutividade e respeitar, em silêncio, o seu silêncio foram fundamentais para que você
aumentasse a sua confiança em mim e no espaço que eu oferecia. Confiança esta que
havia sido abalada inoportunamente. Assim, você partiu para um outro momento, e cada

95

UM LUGAR PARA MIM

vez mais seus desenhos funcionavam como um canal de comunicação entre seu mundo
interno e a realidade que o cercava. Essa experiência de poder se relacionar comigo como
se eu fosse mais um dos meios à sua disposição, para serem utilizados à vontade,
favoreceram para que você experimentasse algo próximo às primeiras ilusões de
onipotência, e aos poucos as suas energias vitais foram se renovando.
Pois é,... José,... mais uma vez você me traz questionamentos . Estamos vivendo
uma época de profunda reflexão sobre o nosso tempo, não só a respeito das condições de
vida no mundo atual, mas principalmente, da importância do elemento tempo na
constituição do sujeito, como este é afetado por ele, que sentidos e funções podemos lhe
atribuir. Como cuidar de pessoas como você com tanta fragilidade e com demandas tão
primitivas que precisam melhorar em um mínimo de tempo? Sua mãe sempre pergunta
quanto tempo mais será preciso trazer você.
Na situação de tensão inerente ao período de hesitação que antecede um gesto
original o bebê precisa contar com um espaço-tempo ofertado por um outro para o trânsito
até o gesto. É a conclusão do gesto na presença de alguém que dá a ele a garantia do
centro de si mesmo como ser vivo. Com a continuidade do existir através do gesto
espontâneo e singular a criança começa a integrar as passagens de temporalidade. A cada
gesto que morre outro pode nascer, agora não é mais a duração da experiência que está
em pauta, mas o trânsito. E assim a criança pode conjugar seu anseio no tempo, no
enquanto, para além do momento. Ela pode ter esperança de conseguir em um futuro o que
ainda não é possível no agora. Pode começar a sonhar e a encontrar sentidos transitórios.
Nossos encontros tornaram-se um lugar para experimentar, brincar, ganhar e perder no
jogo sem a angústia de estar se perdendo. Neste lugar de transito você já consegue abrir
mão do controle e resgatar a sua espontaneidadde infantil, já se representa mais forte e
com identidade, embora o mundo lá fora ainda seja ameaçador e o medo de que sua mãe
desapareça ainda te acompanha.
A intensidade emocional dos meus encontros com o José e o meu desamparo
diante do telefonema de sua mãe me comunicando que ele não voltaria ao tratamento
depois das férias me impulsionaram a escolher esta forma de apresentação. Uma
conversa que é quase um desabafo, pois enfatiza o valor da experiência emocional no
setting, o clima afetivo que permeou nossos encontros, e o quanto fui contagiada pela dor
do pequeno José. A clínica baseada nos conceitos de Winnicott é uma clínica mais de
sentidos do que de significados, que lança o analista em um espaço de vivência para criar
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condições para o paciente se criar ou se re-criar, através da experiência compartilhada em
um ambiente humano vivo. Para que isso ocorra holding, manejo e a pessoa do analista
são mais importantes do que interpretações.
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14. UTILIZAÇÃO DO DESENHO COMO RECURSO TERAPÊUTICO
AUXILIAR NA PSICOTERAPIA DE PACIENTES PRÉ-EDÍPICOS.
Mirian Elizabeth Perandréa (PR)
“Por intermédio da expressão artística podemos esperar manter contato
com nosso self primitivo donde provém os sentimentos mais intensos e
mesmo as sensações mais agudas, e seremos realmente pobres se
formos somente sãos.”
Winnicott.

Durante minha formação acadêmica, tive a oportunidade de participar, como
estagiária, de uma comunidade terapêutica, onde pude desenvolver diversas atividades,
tendo como eixo condutor os pressupostos teórico-clínicos da Psicanálise, Psicodrama
Psicanalítico e Terapia Familiar. Dentre estas atividades, além das que se relacionavam
diretamente com a psicoterapia, como grupos operativos, terapia individual, terapia grupal
e grupal-familiar, coordenava atividades ligadas à arte, como terapia ocupacional, coral,
teatro, instrumentos muitos valiosos para a recuperação dos pacientes institucionalizados.
Os primeiros estudos, no meio psiquiátrico, sobre a produção artística dos
alienados, entendiam o impulso criador como sintoma de degeneração psíquica. Havia
uma tentativa de definir uma fronteira entre a arte de alienados e de artistas normais.
Já a tese de Michel Foucault sobre a relação entre loucura e cultura, é bem
diferente: “lá onde há obra, não há loucura.”
Em seu livro Arthur Bispo do Rosário. A poética do delírio, Dantas nos traz:
(...) Só existe uma arte, arrebatadora, de beleza convulsiva, capaz de ampliar nossa
estreita noção de realidade, capaz de colocar em jogo nossa relação com o mundo
(Dantas, 2009).
Neste sentido, se muda a concepção da manifestação artística: não importando, se
há a psicopatologia, ela é a manifestação do lado saudável do psiquismo. Surge o conceito
de Arte Bruta, formulado por Jean Dubuffet e legitimado especialmente pelos escritos de
Michel Thévoz, para descrever a expressão artística asilar e marginal (distante da
realidade da arte ocidental), desenvolvida por pacientes psiquiátricos, operários, donas de
casa, artistas espíritas... O Surrealismo a classifica como “Desenho Automático”,
semelhante à “Escrita Automática”, proveniente diretamente do inconsciente. Os artistas
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que desenvolvem a Arte Bruta começam a criar em idade avançada e não têm formação
artística, mas retiram sua criação de sua interioridade, utilizando-se de materiais precários.
Em seu artigo Formulações sobre os dois princípios de funcionamento mental, em
1911, Freud coloca a arte como uma reconciliação entre os dois princípios (de prazer e de
realidade), e uma possibilidade que envolve a renúncia à realidade, uma volta para a
fantasia e um retorno à realidade. A Psicanálise, atualmente, se viu com a necessidade de
postular um processo terciário de pensamento, para explicar a produção dos artistas, pois
nem todos os seres humanos têm a seu alcance, esta aptidão.
Entretanto, a produção de arte está ao alcance de todos; algo semelhante a “pintar
o sete”, pois se trata de uma linguagem pré-verbal, que remonta aos nossos antepassados
pré-históricos, e que nossas crianças, principalmente, na idade pré-escolar, se deliciam.
Winnicott coloca que é somente no brincar que a criança ou adulto pode ser criativo e
utilizar sua personalidade integral.

(...) O brincar e a experiência cultural podem receber uma localização caso
utilizemos o conceito de espaço potencial existente entre a mãe e o bebê(...)
(Winnicott, 1975).
Em seu desenvolvimento, a criança passa por alguns estágios, antes de poder
adquirir a capacidade simbólica do brincar. No início, o bebê se utiliza de atividades autoeróticas, usando mãos e dedos para satisfazer suas pulsões orais e/ou encontrar quietude
e tranquilidade. Em seguida, ela se utiliza de objetos precursores, que são partes do corpo
da mãe, como cabelo, orelha, ou são oferecidos por ela, como a chupeta, ou são partes do
corpo da própria criança, como língua, dedo... O objeto precursor não é mais o seio, mas
ainda não é algo separado do self, implica numa linguagem corporal, de extrema
dependência. O próximo investimento da criança é no objeto transicional, que se trata de
uma relação com um objeto concreto, que não é mais o corpo da criança ou da mãe (como
uma boneca macia, um urso de pelúcia, um pedaço de pano ou cobertor). Consiste na
primeira possessão do não-eu e se torna imprescindível nos momentos de angústia e
separação, e/ou para conciliar o sono. A separação da mãe fica possibilitada devido ao
objeto transicional e neste espaço potencial criado entre a criança e a mãe, surgirá toda a
riqueza da vida cultural, os hobbies, a religião, a ciência, a arte, o lazer, as ideologias.
Juntamente com o mundo interno e o mundo externo, o espaço potencial constitui o terceiro
espaço da existência humana, onde ocorrem as interações e as vivências compartilhadas.
O investimento no objeto transicional resulta no desenvolvimento da significação e da
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criatividade. Ao utilizar o simbolismo, a criança distingue fantasia de realidade, passando
da pura subjetividade para a objetividade, e aceitando a diferença e a semelhança. O
objeto transicional precede o estabelecimento da prova da realidade, permitindo a
passagem do controle onipotente e mágico ao controle manipulatório, fazendo surgir um
novo tipo de satisfação: erotismo muscular e prazer da coordenação. A partir de então, os
fenômenos transicionais vão adquirir novas dimensões através do brincar, da produção
artística, do gosto pela arte, do sentimento religioso e do sonho.

O espaço da cultura é o lugar de descanso do indivíduo na sua tarefa perpétua de
manter separação entre a realidade interna e externa, e ainda assim mantê-las
interrelacionadas. Aí se passarão todas as formas de viver criativo e, entre tantas, o brincar.
O brincar, para Winnicott não é explicável apenas através do conceito de sublimação, posto
que ele não aponta para uma topografia psíquica. Brincar não é de fato assunto de
realidade psíquica interna nem de realidade externa. Esta forma de viver criativo está
localizada no espaço transicional e se espraia na experiência cultura (Bittencourt, 1977).
A complexidade do atendimento psicoterápico de pacientes pré-edípicos nos
coloca frente a desafios que, somente podemos superar, na base da criatividade, pois o
procedimento analítico precisa ser adaptado, para que possamos realizar o apoio e manejo
de ambiente necessários. Para conseguir melhores resultados, resolvi combinar a
psicoterapia com tarefas de execução de desenhos, em sua vida diária, com o
compromisso de trazer sua produção para a sessão, para que pudéssemos analisá-la.
Comecei com a solicitação de desenhos livres, cuja execução era possível para alguns
pacientes. Entretanto, com outros, surgiu essa impossibilidade, pois não conseguiam
desenhar nada, tamanha a resistência e/ou regressão psíquica.Recordei-me, então de
uma das minhas primeiras experiências profissionais como professora de Pré-Escola,
onde aplicava uma técnica pedagógica de desenho automático, pedindo que as crianças
fechassem os olhos, e sem tirar o lápis do papel, fizessem riscos em toda a folha, e assim
que percebessem que a folha estava toda tomada, abrissem os olhos e procurassem
formas ali escondidas, e com o lápis de cor pintassem estas formas reveladas. Solicitei,
então, a estes pacientes que não conseguiam desenhar nada livremente, que usassem
esta técnica, e o resultado foi surpreendente... Surgiram verdadeiras “obras de arte
surrealistas”, e o mais importante: a possibilidade de revelação de conteúdos
inconscientes que, puderam ser trabalhados em psicoterapia, foi fantástica.
Como ilustração clínica, vou relatar um momento de impasse de determinada
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paciente, que estava tendo sintomas conversivos de gravidez e que, conscientemente não
tinha a menor intenção de engravidar, pela idade já relativamente avançada (41 anos), pelo
parto traumático de sua única filha, onde as duas correram risco de vida, devido a um
quadro de pré-eclampsia e pela sua problemática emocional. Já havia realizado exames
que comprovavam a não-gravidez e, apesar do trabalho interpretativo nas sessões, os
sintomas não regrediam. Solicitei, então, que realizasse a técnica de desenho automático,
em casa, e que trouxesse sua produção para análise em sessão. Foram vários desenhos,
por duas semanas, através dos quais foi trazendo conteúdos totalmente inéditos... A partir
de suas associações, foi surgindo, com muito choro e sofrimento, a angústia por não ter
conseguido vivenciar de forma plena e saudável, como sempre sonhara, o nascimento e os
tempos de bebê de sua filha. Apesar de estar em psicoterapia há alguns anos, pela primeira
vez, pode rememorar vivências muito traumáticas daquela época, decorrentes do parto de
risco e da impossibilidade de poder contar com o apoio de algum familiar, naquele
momento tão delicado... Relatou sobre sintomas depressivos, inclusive, com idéias
suicidas. Pode entender, finalmente, que o desejo de uma nova gravidez, que estava se
manifestando no corpo, não era o desejo de um novo bebê, de fato, mas sim, o resgate de
uma história com o bebê que já nascera. Finalmente, os sintomas puderam ser “ouvidos” e
se desvaneceram...
Para finalizar, quero trazer a seguinte reflexão de Winnicott:
(...)O brincar pode ser uma forma de comunicação na
psicoterapia(...) A Psicanálise foi desenvolvida como forma altamente
especializada do brincar, a serviço da comunicação consigo mesmo e com
os outros (Winnicott, 1975).
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15. VELOCIDADE E CRIATIVIDADE: A CLÍNICA DO ADOLESCENTE DESPOTENCIALIZADO
Luis Guilherme Coelho Buchianeri (SP)
É de consenso que vivemos um período no qual a sociedade e a cultura sofrem
intensas mudanças e transformações de paradigmas e valores, que incidem
poderosamente na subjetividade. Os desenvolvimentos tecnológicos e seus profundos
impactos no cotidiano compõem uma faceta bem visível das metamorfoses da vida, na
atualidade. Há, sem dúvida, uma mudança tecnológica acelerada, em que o tempo vai
ganhando velocidade cada vez mais crescente.

O mundo hipercinético da atualidade toca profundamente a subjetividade,
fazendo emergir na superfície da conduta formas de ser e agir típicas, resultantes de
elaborações cognitivas, emocionais e afetivas que processam a experiência de tal
aceleração da vida e ampliação do espaço.

O mundo atual não se funda mais na lógica do conflito e do confronto, como
ocorreu com a modernidade do século XVIII até o final do século XX, e, apesar de ser um
mundo supermovimentado e acelerado, por isso mesmo, potencialmente capaz de
produzir colisões, desenvolve mecanismos de ordenação e controle dasmobilidades
extremamente sofisticados, evitando “acidentes de trânsito”, especialmente no plano do
trânsito psicológico (emocional,afetivo, dos vínculos e relacionamentos).

A superadministração da vida prescreve cuidados sofisticados, orientados por
sistemas peritos, que substituem o amadorismo do sujeito e conhecimentos populares ou
do senso comum, desenvolvendo um modo seguro de ser e existir, expresso,
paradigmaticamente, no que poderíamos chamar de cultura diet/light. Paralelamente, o
mundo que admitia ou até cultuava o sacrifício e o sofrimento cedeu lugar para um mundo
que cultua o prazer, a felicidade e a frivolidade da vida.

Há uma tendência ao esmaecimento do trauma, para seu deslocamento como
experiência fundante do sujeito e do mundo. O que antes, na modernidade clássica, era
visto como motor da vida, do mundo e da história caiu em descrédito, como a luta de
classes, o conflito entre gerações. No plano psíquico da experiência imediata do sujeito,
uma das mostras mais claras do esmaecimento do conflito diz respeito ao enfraquecimento
da imago, que até então funcionava como fonte primordial da interdição e, portanto, como
obstáculo principal de enfrentamento para a realização do desejo. O fortalecimento da
Rabisco R. Psican
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figura materna, ou seja, a figura protetora, em detrimento daquela figura adversária que
coloca obstáculos, acaba por enfraquecer a constituição do sujeito e dificultar o
crescimento do adolescente; a mãe super-protetora e hegemônica torna seu filho
“insignificante”, ou seja, “sem significado”, para mantê-lo sob seus domínios, impedindo a
interdição paterna. A ausência de uma figura paterna forte, que impulsionaria o filho à
cultura, é substituída pela presença de um pai fraco, impotente, incapaz.

Se, na modernidade, o círculo familiar não fosse capaz de promover a
apresentação do adolescente ao mundo, ou seja, não fosse capaz de realizar o nascimento
cultural do sujeito, com rompimento da relação dual, simbiótica materna, mediante a
imposição da figura interditora do Pai, a sociedade faria esse papel por outras vias e figuras
capazes de colocar limites e fazer valer a moral vigente.

O jovem era participante de organizações sociais que tinham uma base
ideológica, utópica e contestadora. Poderia pertencer tanto a partidos políticos como a
grupos culturais, religiosos, clubes sociais, mas tendo características predominantemente
revolucionárias, contestadoras, transgressoras, necessárias, para gerar revisão,
autocrítica e transformação fundamentais, tanto para o desenvolvimento da sua própria
personalidade, como para o aperfeiçoamento da sociedade em que ele vive (BECKER,
1985, p.9).

Olgária Matos refere-se também à mutação do tempo, no mundo contemporâneo.
Segundo ela, o capitalismo produz carência, cria necessidades infinitas e valoriza os
excessos (MATOS, 2007, p.12). O tempo de consumo, o tempo concreto, objetivo, é que
determina o tempo interno. É um tempo pulsional e de satisfação imediata dos desejos.
Vivemos a era da instantaneidade, na qual não há aguardo, não há espera: tudo se realiza
imediatamente. Tudo acontece em “tempo real”, possibilitado pela máquina, sobretudo
pela tecnologia digital, que permite o funcionamento do mundo na velocidade da luz. A
subjetividade, propriamente dita, enquanto intervenção do homem no mundo, como
mediação humana, elaborando e processando aquilo que o afeta, está sendo posta de
lado, descartada, tida como morosa e imprecisa.

A globalização, pela facilidade e rapidez dos meios de comunicação, cria desejos
e uma lógica cultural, própria dos países com um desenvolvimento capitalista avançado, a
qual incide radicalmente em crianças e adolescentes, induzindo-os a buscar prazeres sem
limites. Há uma superficialidade nas relações afetivas, com a ausência de compromissos e
preocupações com o outro. A presença avassaladora da televisão, da Internet e dos jogos
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eletrônicos faz com que o jovem conviva ativamente com personagens virtuais, interferindo
na construção de sua já precária identidade.

Podemos observar que está cada vez mais difícil encontrarmos nos jovens de
hoje uma continuidade com as experiências adolescentes dos pais. Como agravante,
estão ocorrendo também profundas modificações na organização familiar, com um
empobrecimento dos modelos que deveriam proporcionar referenciais de identificações;
uma falta de perspectiva de futuro ocasionada pelo desemprego, pela desvalorização do
trabalho paterno, geralmente mal remunerado. O mundo se transforma num intricado
labirinto, com muitas opções de caminho, sem qualquer indicação de saída ou do resultado
final.

O resultado imediato que podemos observar nos jovens, em face dessa
intensidade e variedade de estímulos inerentes às mutações de espaço e tempo, é uma
falta de utopia, de um projeto de vida e de mundo (CARLISKY, 2000). Uma falta de sentido
na vida, o qual é preenchido por um vazio, um tédio.

Portanto, o adolescente de hoje representaria o protótipo do sujeito blasée da
atualidade, num tempo pós-traumático. Um sujeito que não tem mais os conflitos,
sofrimentos, choques, os embates como cerne de sua constituição? Estará, então, o
trauma, regido pelo princípio do conflito, norteador da modernidade clássica, do século
XIX, em franco declínio Como sinalizava Simmel (1903), a intensificação da vida nervosa,
nas grandes cidades, resulta na mudança rápida e ininterrupta de impressões interiores e
exteriores. A velocidade e as variedades da vida econômica, profissional e social, a
intensidade e a alternância de estímulos, assim como uma vida desmedida de prazeres,
levam o indivíduo a assumir um caráter blasé.

Na vida do adolescente, sobre a qual recai de forma avassaladora a “nervosidade
da cidade moderna” – são inúmeros os starts da corrida diária: comunidades virtuais várias,
acessadas por redes sociais existentes na net, conversas e mensagens por celular que não
param um segundo, cursos de todo tipo, como os pré-vestibulares, de línguas estrangeiras,
de qualificação técnica e profissional, música, dança e tantos outros, práticas esportivas e
de lazer para todo gosto, e assim por diante. A inflação do tempo na vida do adolescente lhe
retira um tempo precioso, o tempo para digerir informações, o tempo para pensar e
simbolizar as atuações frenéticas do cotidiano.

Davis Wallbridge (MELLO FILHO, 2011) ao se referir ao espaço potencial, na
teoria de Winnicott, define como um espaço sem limites e essencial da existência humana,
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onde se pode exercer todo um mundo de projetos e fantasias, e dar asas a criatividade.
Para Mello Filho, (2001) Winnicott ampliou muito a visão da criatividade de Freud
relacionada, fundamentalmente, com a sublimação, como também a visão de Melanie
Klein, que a encarou sobretudo como uma consequência dos processos de reparação.
Winnicott ligou a criatividade diretamente com o próprio viver criativo, a partir da ilusão
inicial da criança, fomentada pela mãe, de que ela concebe e cria o mundo. A partir dai,
passando pela descoberta do objeto transicional e da capacidade de brincar, alcançamos o
viver criativo, seja a criatividade interna e pessoal, seja uma “criatividade compartilhada”
com os outros e o mundo. Desse modo a criatividade passa a ser um dos instrumentos
básicos da própria construção do processo.

Mas para construção de uma aliança terapêutica, de um espaço criativo, de um
espaço potencial num processo terapêutico, exige fundamentalmente uma desaceleração
do tempo interno e limitação do espaço. Visualiza-se portanto um paradoxo: a aceleração
despotencializa e diretamente compromete a simbolização, tendo como conseqüência não
somente uma despotencialização de seu mundo interno como também uma
“despotencialização do espaço potencial”, tendo como conseqüência, na clínica do
adolescente contemporâneo, um empobrecimento de sua vida criativa e cultural, um vazio
de sentido, um empobrecimento na construção de um processo terapêutico.
Referências:
BECKER, D. O que é adolescência. São Paulo: Brasiliense, 1985.
CARLISKY, N.; ESKENAZI, C. K.; KIJAK, M. Vivir sin proyecto: psicoanalisis y sociedad
posmoderna. Buenos Aires: Lúmen, 2000.
MATOS, O. É preciso reconquistar o tempo. Revista Caros Amigos – Edição Especial: Pós-humano,
o desconcertante mundo novo. Entrevistador: Thiago Domenici. São Paulo: Casa Amarela, n. 36, p.
12-14, ano XI, 2007
MELLO FILHO, Julio de. Ser e o Viver: uma Visão da Obra de Winnicott. São Paulo: Casa do
Psicólogo, 2001
SIMMEL, G. As grandes cidades e a vida de espírito. Texto original: “Die Großstädte und das
Geistesleben”. In:. Gesamtausgabe. Frankfurt: M. Suhrkamp. SIMMEL, G. 1995. vol. 7. pp. 116-131.
Tradução deLeopoldo Waizbort.

105

16. O NARCISISMO MATERNO E O “ESPELHAMENTO SUFICIENTEMENTE BOM”
Luciana Slaviero Pinheiro Cerdeira (SP)
Este artigo propõe uma reflexão sobre o papel fundamental desempenhado pelo
narcisismo materno e pelo rosto da mãe como espelho na constituição da subjetividade da
criança. Apresentarei recortes da análise de uma criança de sete anos cuja relação com a
mãe parece ser atravessada por uma projeção maciça dos conteúdos internos da mãe na
filha. Julia31, minha paciente, é capturada pelos movimentos invasivos da mãe e reage de
forma paradoxal. Por um lado mantém-se excessivamente identificada com a mãe
carregando todo ônus do peso deste lugar. Por outro, luta por um lugar próprio tentando,
através de sua agressividade, extrair na marra o que lhe falta. Percebo que, assim como
Julia, também sou invadida por esta mãe e preciso resgatar dentro de mim o meu lugar de
analista e o que de Julia lhe é próprio. Para isso preciso também olhar para esta mãe.
Claudia, mãe de Julia, parece enxergar a si mesma, ou melhor, suas próprias
necessidades e deficiências, em Julia. As duas obesas, as duas com baixa autoestima, as
duas com dificuldades na escola, as duas... coladas... uma só... “Julia vai mal na escola...
chamam ela de gorda... eu já passei por isso e fico com muita pena dela. Ela reage, briga, é
bocuda como eu era. Ela nunca vai ser magra. Eu sempre fui cheinha. É muito difícil
comprar roupas para ela... tudo fica apertado e as roupas de adulto ficam esquisitas. Era
exatamente igual comigo, e era muito ruim!”, diz Claudia de um lugar de muito sofrimento.
Muito fechada em si mesma e com aspectos narcísicos pronunciados, Claudia tem
dificuldade em reconhecer Julia na sua alteridade, em relativizar sua presença e em
percebê-la como alguém separada com necessidades próprias. Em sua relação com Julia,
Claudia parece reviver uma posição narcísica perdida da infância e procura dar para Julia
tudo aquilo que gostaria de ter recebido. “Outro dia comprei seis roupas para Julia! Gastei
uma nota! Eu desempregada... E ela ainda não ficou satisfeita! Não sei nem se vai usar
tudo!”, acusa Claudia. Julia, por outro lado, surpreende-se e exclama: “Fiquei satisfeita sim!
Você não falou nada que não podia!”. Diante da possibilidade levantada pela analista de
comprar menos, já que achou muito, Claudia afirma: “Ah! Ela vai ficar tão linda com aquelas
roupas! Ela estava precisando” .
Através de uma identificação solicitadora e da projeção em Julia de sua
31
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insatisfação crônica e da voracidade de sua própria demanda em relação aos cuidados
maternos, Claudia sente-se exaurida e em dívida. Fica muito assustada diante de tamanha
solicitação e exigência, demonstrando sentimentos hostis em relação a esta criança que a
faz se sentir assim.
Claudia afirma ter tido depressão quando Julia nasceu. Amamentar foi muito
difícil. Seu seio doía e sentia que não ia dar conta de Julia. Esta sensação de incapacidade
sempre a acompanhou. “Meu pai sempre me comparava com meu irmão que era mais
inteligente... Dei muito trabalho pra minha mãe na escola”, diz. Precisava ser perfeita com
Julia. Tinha medo que ficasse com fome. Amamentava, então, de hora em hora. Sentia-se
exausta. “Ela vomitava sempre depois de mamar e aí eu tinha que dar de mamar tudo de
novo. Eu já sabia que ela ia vomitar. E ficava com nojo!”, desabafa. Claudia não consegue
respeitar o ritmo próprio de Julia, traduzir e compreender suas necessidades, ajustando
suas respostas e gradativamente efetuando sua separação. Ao invés disso, procura prover
Julia do que a Claudia-bebê tanto necessita. Julia vomita o alimento dado pela mãe, numa
tentativa de comunicação rudimentar de seu próprio self, a partir dos poucos recursos que
possui. Claudia enoja-se de tamanha agressão. Desta forma, Claudia não exercita sua
capacidade de “reverie”, conforme formulado por Bion, deixando de auxiliar Julia na
decodificação de suas sensações e emoções. Para Bion: “A personalidade do bebê não é
capaz de, por si só, fazer uso dos dados sensoriais; tendo, porém, de evacuar esses
elementos na mãe, confiando em que ela faça o que quer que tenha de ser feito para
transformá-los (...)” 32. Através da presença ansiosa da mãe e da sensação de que seus
impulsos agressivos podem ser perigosos, a experiência de amamentação foi vivida de
forma insatisfatória por Julia.
O quanto o ambiente foi favorável à integração dos impulsos agressivos de Julia?
Tendo a pensar que sua mãe, tomada por fantasias persecutórias, projeta nesta criança
sua própria agressividade e hostilidade, temendo seus ataques que são sentidos como
intensos e vorazes. Diante da agressividade de Julia, que se ataca e ataca fisicamente a
mãe, Claudia fica paralisada, deixando Julia à mercê de seus impulsos destrutivos. Há um
grande sofrimento tanto em Claudia quanto em Julia.“Um dia”, conta Claudia, “mandei a
Julia sair do balanço e dar seu lugar para a irmã menor. Julia começou a gritar e quando fui
tirá-la, me arranhou e arranhou os seus próprios olhos...”. Claudia diz não saber o que
fazer. Percebe Julia como “birrenta, chantagista, manipuladora, agressiva, com algum
Bion, Estudos Psicanalíticos, p. 132.
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desvio de caráter”. Afirma ter medo de Julia.“Outro dia Julia arranhou todo o joelho da
irmã... ficou marcado por dias! Será que ela puxou meu pai?”, pergunta. No olhar desta
mãe, Julia é a encarnação do lugar perverso do pai, do qual Claudia apanhou muito, e a
relação mãe e filha vai se constituindo a partir desta fantasmatização. Diante da disrupção
emocional de Julia, Claudia entra no susto da criança pequena dela mesma frente às
agressões que sofreu. Isto vai entrando na dinâmica familiar e Julia acaba fazendo o papel
que se espera dela, confirmando a fantasia da mãe.
Claudia sente-se ameaçada no seu lugar de mãe e com grande dificuldade em
lidar com a desmedida pulsional de Julia, sentindo-se incapaz de conter a filha e de dar um
contorno às suas angústias mais profundas. O pai de Julia, por sua vez, não ocupa o lugar
fundamental do Pai. Ausenta-se em momentos importantes, não interdita quando a mãe
dorme com a filha, não “banca” o corte, não promove e nem facilita a separação mãe-filha,
deixando Claudia desamparada na difícil tarefa de sustentar o “não” frente aos ataques
sentidos como violentos de Julia. Paradoxalmente, Claudia parece atacar pequenos
ensaios que seu marido faz em ocupar o lugar de Pai, identificando suas intervenções com
a agressividade de seu próprio pai.
Identificada com a voracidade e insatisfação crônica da mãe, Julia necessita de
muito para sentir-se satisfeita. Através de uma agressividade reativa, busca diferenciar-se
e descolar-se desta identificação. Segundo Winnicott, “a agressão está sempre ligada (...)
ao estabelecimento de uma distinção entre o que é e o que não é o eu”33 e relaciona-se à
idéia de motilidade. Desde a gestação, os movimentos corporais do bebê, seus pontapés
frente ao obstáculo barriga, contribuem para a percepção de um limite entre o corpo do
bebê e o corpo da mãe. Embora a agressividade do bebê não possa causar danos
concretos, para algumas mães ela pode ser bastante ameaçadora. Julia percebe que os
adultos não dão conta dela e isto é muito angustiante, pois sua violência se esparrama sem
parada. Deixada sozinha na sua confusão, ocupa o único lugar que o olhar desta mãe lhe
reserva, não encontrando recursos internos para articular seus conflitos e tolerar suas
frustrações de uma forma menos insuportável. Vai colocando seu ódio em vários objetosobstáculos, agredindo o objeto que a impede de algo. Entrar em contato com o objeto não
eu, fora de seu controle onipotente, é ainda muito difícil. Estar indiferenciada remete-a a um
não-lugar.
Nas sessões, é possível testemunhar a dramatização de seus impulsos
33
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agressivos através do brincar. A experimentação simbólica da destruição e da construção
no espaço potencial, sem que isto represente uma ameaça concreta, traz, para Julia, um
grande alívio e a possibilidade de experimentar a ambivalência em fantasia, ou, “amar e
odiar simultaneamente, e a aceitar a contradição”34, abrindo um caminho para a
confiabilidade no ambiente.
Winnicott afirma que o olhar materno é constitutivo da subjetividade da criança.
Sugere que quando olha para o rosto da mãe “(...) normalmente, o que o bebê vê é ele
mesmo; (...) a mãe está olhando para o bebê e aquilo com o que ela se parece se acha
relacionado com o que ela vê ali”35. Desta forma, o rosto da mãe funciona como um espelho.
Quanto de projetivo há neste espelhamento? Winnicott afirma que a identificação
da mãe com seu bebê é facilitada pelo fato de que a mãe um dia já foi bebê e, portanto, é a
partir de seu inconsciente e de suas próprias necessidades que compreende as
necessidades do bebê. Certo nível de projeção das necessidades da mãe na criança existe
e parece ser inclusive necessário para que esta mãe veja sentido e tenha disposição para
cuidar deste bebê, que depende inteiramente dela e demanda tanta atenção e dedicação.
O desprezo de todas as necessidades narcisistas da mãe só parece ser possível porque
são projetadas sobre o bebê.
Poderíamos, então, propor a idéia de um espelhamento suficientemente bom. Se
o espelhamento for suficientemente bom, o bebê vê seu próprio eu (self) refletido no rosto
da mãe. Porém, quanto maior a distorção e projeção dos conteúdos da mãe em seu bebê,
menor a possibilidade de que esta mãe esteja sensível às necessidades próprias do bebê,
vendo e retornando para ele o que dele lhe é próprio. “Muitos bebês (...) olham e não se
vêem a si mesmos”36, destaca Winnicott. Há mães que repetidamente substituem o gesto
espontâneo do bebê “(...) por seu próprio gesto, que deve ser validado pela submissão do
bebê. Essa submissão é o estágio inicial do falso self (...)"37.
O que Julia vê quando olha para o rosto da mãe? Por um lado identifica-se com a
criança que a mãe projeta e vê nela, por outro se sente bastante incomodada e confusa por
sentir que não está recebendo de volta o que está dando. Não se ver suficientemente
refletida no olhar da mãe representa uma ameaça ao seu self verdadeiro. Neste sentido,
poderíamos pensar que sua agressividade traz tanto uma recusa ativa a uma submissão
34

Ibid, p. 108.
D. W. Winnicott (1975), “O Papel de Espelho da Mãe e da Família no Desenvolvimento Infantil”, p. 154.
36
D. W. Winnicott (1975), “O Papel de Espelho da Mãe e da Família no Desenvolvimento Infantil”, p. 154.
37
D. W. Winnicott (1965/2006). “Ego Distortion in Terms of True and False Self”, p. 145, tradução livre.
35

109

O NARCISISMO MATERNO E O “ESPELHAMENTO SUFICIENTEMENTE BOM”

ao gesto do outro como o seu verdadeiro self em ação. Sua agressividade dramatiza o
intolerável, mas carrega também uma esperança. A esperança de viver criativamente. E
conforme Winnicott pontua “é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu
(self).”38
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17. RELAÇÃO DO CUIDADO MATERNO COM O PROCESSO QUE ACOMPANHA
O AMADURECIMENTO DO BEBÊ.
Vera Marieta Fischer (PR)
Para Winnicott o setting psicanalítico é uma metáfora da relação mãe-bebê.
(André Green, 1990 em Conferências brasileiras)
Quando aluna do Instituto de psicanálise tive a oportunidade de realizar uma
observação da relação mãe-bebê, no modelo introduzido por sua criadora, Esther Bick.
Relato neste momento de hoje aquela experiência, acrescida de um panorama de
observações atuais.
A observação da relação mãe-bebê:
Começo a associar as vivências pessoais e as da relação analítica, ao
desenvolvimento da observação de um bebê no convívio da sua família. Como chegar a um
bebê? Foram várias experiências diferentes no grupo de alunos coordenados em um grupo
de supervisão. Desde o início me pareceu um aprendizado de como lidar com situações
surpreendentes, inusitadas, tal como o trabalho de acompanhamento de um paciente na
sala de análise; a desconfiança, o medo, a aproximação, o encontro, o trabalho
compartilhado. Comparo o acolhimento junto ao grupo de supervisão, com aquele da
família, que desde o primeiro momento tem para comigo uma aproximação calorosa e
confiante. Muitas vezes me vi como a mãe insegura, ou como o bebê em estado de
dependência absoluta, como é o recém-nascido.
A questão da neutralidade:
Na descrição inicial explico como foram feitas as observações no decorrer de um
ano, desde o nascimento do bebê que chamei de Rafaela, segunda filha de Lara, sendo a
primeira uma menina, Marina. Comento a intenção de manter um clima de neutralidade,
isto é não participação ativa, citando Freud, quanto às recomendações sobre a técnica
psicanalítica: “não dirigir a atenção para algo específico e em manter a mesma atenção
uniformemente suspensa em face a tudo o que se escuta”. Também a recomendação de ter
um comportamento de opacidade diante do paciente, no modelo do espelho. Ao lado desta
intenção, o reconhecimento de que sempre um observador interfere no que observa
Rabisco R. Psican
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provocando certamente transformações39.
Registro as dificuldades em manter a não participação e a neutralidade, pois
ocorre após alguns meses, o internamento hospitalar do bebê, assim que o “setting” muda
temporariamente. Também há inúmeros questionamentos da mãe... Rafaela está se
desenvolvendo bem? E a irmãzinha, o que faço com os ciúmes dela? Qual o melhor livro
sobre bebês para ler? É melhor ter um quarto sozinha, ou para as duas juntas? A
devolução destas questões se resumiu em algo que a princípio achei tão pouco: Ouvir,
acolher, acompanhar, estar presente naquele dia, naquela hora, atenta. Viver esta
experiência de observação representou mais do que um exercício e um aprendizado. Uma
troca muito valiosa como aquela que me propus a realizar como psicanalista.
Desenvolvimento emocional primitivo:
Ao finalizar o relatório que então denominei considerações a guisa de conclusão,
aponto que este trabalho escrito é preenchido com alguns aspectos do desenvolvimento
das relações da mãe com seu bebê, e incluem o ambiente familiar além da observação dos
meus próprios sentimentos e reações. Contém também, como assinalo, oscilações
contínuas de aspectos mais intrusivos para os mais integrados no desenvolvimento
emocional, comparando estas continuas mudanças as vicissitudes do relacionamento
humano. Descrevo oscilações para movimentos ora perturbadores ora promotores de
crescimento. Estas descrições contiveram observações relacionadas: ao “setting”, a
escuta psicanalítica, contratransferência, transferência, comunicação não verbal, e
inúmeras outras.
Foi um trabalho que não teve a finalidade de chegar a conclusões ou formular
interpretações. O intuito foi treinar o olhar, na medida do possível, livre de críticas, desejos
39

O analista deve ser neutro quanto aos valores religiosos, morais e sociais, isto é, não dirigir o tratamento em
função de um ideal qualquer e abster-se de qualquer conselho; neutro quanto as manifestações
transferenciais, o que se exprime habitualmente pela fórmula “não entrar no jogo do paciente”; por fim, neutro
quanto ao discurso do analisando, isto é, não privilegiar a priori, em função de preconceitos teóricos, um
determinado fragmento ou um determinado tipo de significações. (1967-J. Laplanche/ J.-B. Pontalis).
Claudio L. Eizirik considera neutralidade a posição, tanto comportamental como emocional, a partir da qual o
analista, em sua relação com o paciente, observa, sem perder a necessária empatia, mantendo uma certa
distância possível em relação: 1-do material do paciente e sua transferência; 2-à contratransferência e a sua
própria personalidade; 3-aos seus próprios valores; 4-às expectativas e pressões do meio externo; 5-à(s)
teoria(s) psicanalítica(s). Entre a escuta e a interpretação: um estudo da neutralidade psicanalítica. (RBPSPPA)
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ou intenções.
Considero agora outros olhares, como aquele do papel do observador na
transformação de uma experiência (como seria a vivência deste bebê na família sem/com
observador), na transformação do próprio observador, e na família observada.
Modificações também relacionadas a aspectos intergeracionais.
Observações:
Chego a Casa de Saúde a procura de um casal que se disponha a receber minhas
visitas de observação semanal, no momento em que Lara está saindo da sala de parto,
após cesárea. Falo rapidamente com o pai ansioso, mas acolhedor e volto no dia seguinte
para conversar com a mãe. O dia seguinte já se torna a primeira observação do bebê.
O bebê é uma menina que silenciosamente dorme ao lado da cama, no berço.
Permanece placidamente dormindo todo o tempo da minha visita a clínica. A mãe sentada
na poltrona e eu na cadeira ao lado, combinamos horários e condições para o trabalho. A
mãe faz então um relato muito significativo sobre ela mesma, sua história.
A família:
“Sou professora; estou disponível agora em casa; Posso recebê-la. Leio muito,
livros sobre educação de crianças e outros. Se errar, erro com livros. Sei que você vai fazer
um trabalho científico, e estou disposta. Quero criar minha filha com individualidade.
Preparei um quarto só para ela, com objetos dela, como Marina, irmã de quatro anos de
idade tem o seu. Sou adepta de contar a verdade as crianças. Marina quis dormir no quarto
com a irmãzinha. Vou permitir. Quero evitar a comparação entre irmãos. Na minha família
sou a terceira e última filha. Aquela que aceitava tudo. O irmão era o preferido dos pais e é
até hoje.”
A mãe desfia detalhes de seu ressentimento com a família. O irmão tratado pelos
pais com muita condescendência e apoiado e bem aceito. Ela é tratada rigidamente. Disto
resultou um distanciamento na relação dela com o irmão e com os pais.
Nesta experiência inicial, Lara se oferece para ser observada. Comunica-me
como é ser um bebê que se sente rejeitado pelos pais (avós); o que ocorre com ele. Fica
cheia de ressentimentos, raivas. Este bebê é ela, e a observadora a mãe que deverá contêla, não mentir, saber muito do que ocorre com bebês, (ler livros) e sobre tudo ser dedicada,
mantendo o combinado (é um trabalho científico). Lara, neste momento importante de sua
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vida está desligada de sua própria mãe. Decepcionada com ela. Que mãe então poderá ela
ser? Sabe que precisa dar individualidade, mas permite que Marina ocupe o quarto do bebê
Rafaela.
A entrada da observadora nesse momento, na vida desta família, nos faz pensar
em como nós psicanalistas entramos na vida do paciente, e em como vivemos também
nossa experiência de sermos pacientes.
Comunicação e não comunicação:
As observações seguintes ocorrem em casa, em um quarto especialmente
preparado para o bebê. A mãe tenta compreender as necessidades do bebê Rafaela,
diferente do bebê Marina. Necessidades diferentes quanto à alimentação. Rafaela é
menos tolerante ao aguardar o momento de mamar; mama menor quantidade e em
intervalos menores. Mama e permanece na mesma posição com o contato corpo a corpo,
numa conversa verbal e física.
“É assim que você gosta, não é?” A mãe vai murmurando para ela de como é bom
o calor, o carinho, a comidinha. O bebê suspira.
Nestes primeiros dias de vida o bebê se espreme para evacuar. Fica vermelho,
resmunga. A mãe parece identificar no bebê alguma experiência dela mesma. Diz saber
bem o que é isto, prisão de ventre. Mistura aspectos seus com os do bebê, e refere
vantagens disso. “Se eu for calma vou ter um bebê calmo.”
Há nesta afirmação da mãe o conhecimento dos vínculos tão estreitos dos sentimentos
dela com seu bebê. Tanto que ela pode verbalizar o que ainda para ele não é verbalizado.
Fusão e des-fusão. Da dependência absoluta à dependência relativa.
“Agora sem o umbigo (caiu o coto), você é finalmente você mesma. Está sem o
último pedacinho de mamãe...” Prosseguindo no relato de sua vivência de casamento a
mãe fala de seu sentimento de solidão e de sobrecarga com decisões. O marido se ausenta
muito.
Aparecem logo fantasias de que possa não ser uma boa mãe porque o bebê
chora, porque a cicatriz do umbigo teve alguma dificuldade em se formar. Estes fatos
parecem confirmar a mãe que ela não é perfeita, ou se ela não for única responsável por
estes acontecimentos, outros também podem ser culpados, como Marina que puxou os
cabelos da irmã, impedindo que ele mamasse.
Marina manifesta sentimentos contraditórios em relação ao bebê. Barulhos para
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impedi-la de mamar e dormir. Carinhos e canções para embalar. Desobediência a mãe.
Desenhos especiais para presenteá-la. “Sou mocinha da mamãe. Quero também meu
suco na mamadeira.” Observo como situações novas - chegada de um bebê- interferem
ocasionando um acréscimo de sentimentos de desconforto, insegurança, intranqüilidade,
raivas, culpas, confusão. Predominam situações ambivalentes. Lara se preocupa.
“Prefiro morrer a decepcionar minhas filhas. O que será que meu bebê sente?”
Continua relatando emocionada o que ela-bebê nutre de hostilidade para com sua mãe, pai
e irmão. Seus medos e o que representou para ela despedir-se do marido para entrar na
sala de parto para cesárea, onde sua prima faleceu ao dar a luz.

“Ela não gosta de conversa enquanto mama. Não posso conversar com alguém
que ela para de mamar.” Às vezes, a mãe sempre muito desejosa de me fazer um relatório
da semana, se põe a falar e Rafaela realmente para de sugar, olhando para a mãe.
À medida que o bebê cresce, agora com quase dois meses de idade, começa a
mostrar com mais evidência sua individualidade. Dorme pouco. Chora algumas vezes
minutos seguidos, o que para a mãe parecem horas. Difícil acalmá-lo. Desperta
sentimentos de hostilidade na mãe.
“Às vezes ela gosta desta bola sobre o berço, mas às vezes acho que vai cair
sobre ela e amassá-la”. Em outros momentos sobrevém a culpa.
“Levei para benzê-la. Por isso está de touca vermelha. Assim dormirá melhor, ficará
protegida”.
Continuam os medos de se mostrar má mãe, autoritária e não permitir que seu
bebê seja da maneira que puder ser, enfim ser ele mesmo.
O objeto transicional:
“Coloquei este paninho e ela gosta. Coberta macia e quentinha. Cheiro e calor de
Tetê (seio). Não sei se sou eu que coloco nela ou ela que quer isso.”
Percebo como a possibilidade de falar sobre suas dúvidas, confusões, desejos, limitações
e sobretudo de se ouvir falando, trazem grande alívio. Constato este fato de várias formas,
principalmente diante das portas abertas que começam a me aguardar no momento da
minha chegada a casa. A expectativa existe e com quatro minutos de atraso escuto um
aflitivo: “Pensei que você não viesse mais”.
Reflito no que representa um setting e seu rompimento. O que representa um
atraso de mamada para cada bebê-paciente.
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A mãe deseja que este seu bebê seja uma criatura dócil, que durma bem, sono
rápido, fácil de lidar como Marina, sossegada e maleável. Quando não há total
correspondência, sobrevém hostilidade representada por medo a doenças, necessidade
de curas rápidas e mágicas. Benzimentos.
Rafaela desenvolve uma grande capacidade de seguir com o olhar a todos.
Comentam-se suas fotografias. Diante do flash abre ainda mais os olhos, ao contrário da
irmã que os fecha diante da luz excessiva. Neste período o quarto é mudado para que o
berço de Rafaela tenha maior visibilidade. Já põe e tira a chupeta sozinha. As mamadas
ficam ainda mais curtas e freqüentes. Ela reage quando perde a mãe de vista, com o corpo
todo. Lara começa a pensar em retornar o trabalho, se desligar mais das filhas, desmamar.
Há grande alívio quando consegue adiar o início do trabalho para os próximos meses. Vai
ao dermatologista. Tem queda de cabelos.
“Onde está o pai?” Terceiridade:
O pai viaja por alguns dias. A mãe se sente sozinha em seu dia de aniversário.
Sinto-me tentada a lhe telefonar, dar os parabéns, ser companhia para ela. Refletindo
sobre isto e contendo este meu desejo, penso entender um pouco como ocorre esta
passagem para mim de uma ansiedade mobilizadora da mãe. Como este mecanismo está
presente inúmeras vezes em nosso trabalho psicanalítico40.
Concomitantemente Rafaela se agita, chora muito, precisa novamente “ser
benzida”.
“Foi mau olhado. Estava assustada e nervosa.” Leva as duas filhas para dormir
com ela. Marina começa a ter dificuldades para ir à escola maternal onde já estava
adaptada. Lara confusa acha-se responsável. Compra um objeto só de presente para as
duas filhas. “Quero que elas comecem a poder dividir as coisas”.
Desejos contraditórios, ansiedades parecem povoar a mente da mãe. Quer que a filha
Marina cresça e se desenvolva, aprenda, divida, vá à escola. Também a quer bebê, ao seu
lado na cama, na ausência do marido. Percebe que Rafaela cresce, se desenvolve, ocupa
já todo o espaço do carrinho, mas: “Ela está cheinha é de chá. Vou constatar o peso real no
pediatra amanhã”...
40

André Green, em Conferências Brasileiras, refere sobre a relação dos bebês com os pais... “se esta relação
não é satisfatória com um deles, o bebê se volta para outra parte. Pode também colocar os pais em contradição,
ou ainda reuni-los no amor.”
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Aos seis meses, já sentada, Rafaela é um bebê que demonstra satisfação, que brinca com
objetos e os procura com o olhar, com o corpo, com as mãos. Inicia a tomar mamadeira e
sopas. É a primeira observação que a vejo desassossegada, inquieta, chorando às vezes.
Intercala momentos de sorrisos, balbucios, brincadeiras com bichinhos, com choro e
resmungos.
Na próxima semana o pai fará uma viagem. A mãe acrescenta suas dúvidas sobre o bebê,
sua saúde, seu desenvolvimento. As queixas são veladas ao marido. São abertas e claras
quanto a Rafaela.
“Sei que enquanto houver preocupação da minha parte ela não vai dormir bem.”
Na ausência do pai, pelos feriados, Rafaela inicia um quadro febril. Sua primeira
doença. A mãe leva-a ao pediatra. Diagnosticado otite, me telefona e avisa: “Estou com
medo que dê convulsão.” Na mesma tarde, Rafaela é internada no hospital com crise
convulsiva febril e aspiração de vômito. O pai, já presente, participa e divide as ansiedades
deste acontecimento com a mãe.
Rafaela com soro colocado na região frontal está sonolenta, uma vez que
medicada com barbitúrico. Às vezes sorri, vocaliza, choraminga ou chora fortemente. Está
no colo; a mãe canta suavemente para ela, que adormece. Quando colocada na cama,
assim que a mãe retira a mão, tem um sobressalto, grita, chora. A mãe se aproxima
rapidamente e ela começa a sorrir, balbuciar. Há neste quarto de hospital uma conversa
mãe-bebê muito expressiva e íntima. O bebê parece dizer: “Não me deixe nem um minuto!
Estou em perigo! Socorro! Algo me incomoda no ouvido, na cabeça. (tenta tirar o soro com
a mão).”
“Estou aqui, não deixarei que te magoem mais, vou te cuidar”, murmura a mãe, e
acalma o bebê41.
Nesta visita ao hospital a mãe relembra o seu nascimento traumático e
conseqüente distúrbio do sono, com necessário uso de medicação por longo tempo.
Assustada, ansiosa (bebê) se volta para a observadora (mãe), solicitando uma ajuda. É um
momento de crise. O enquadre (setting) se rompe temporariamente. Penso no paciente e
analista, numa situação de quebra de setting, na necessidade de estar atenta para poder
ser flexível, reconhecer a situação como de necessidade, reconduzir e reassumir o
41
Hanna Segal tece um comentário a respeito do papel do psicanalista na relação com seu paciente. “A parte
bebê do paciente pode se manifestar de modos verbais e não verbais; mesmo quando é não verbal, ela pode
ser verbalizada pelo menos em parte – sendo que o analista provê as palavras para os sentimentos ainda não
verbalizados.”
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trabalho.
Aos sete meses do bebê a mãe anuncia o reinicio do seu trabalho. Algumas horas
por semana. “Quase não posso mais amamentar. Rafaela está com sapinhos e assada.
Pensei que ela se tornaria mais difícil e inquieta do que é. Tinha quase certeza. Mas vejo
que ela é sapeca, brinca horas com Marina e amiguinhas. Agora que parei de amamentar
sou menos importante para ela.”
Rafaela engatinha, brinca, estende os braços para mim, brinca com meu colar e
sorri. A mãe sai do quarto para buscar alguma coisa. Rafaela olha para a porta,
choraminga. “Veja, sou importante sim para ela”, diz sorridente.
Da mãe ambiente à mãe objeto:
Parece que a mãe busca sua segurança e confiança do fato de ser boa mãe, na
resposta do bebê. Se o bebê sorri, não adoece, se desenvolve é porque ela é boa mãe. Se
ele adoece, fica assado, com sapinhos, ela é uma má mãe, que abandona. (sai para o
trabalho).
Rafaela aos sete meses reconhece o barulho da campainha. Fica contente e faz
festas. Parece decepcionada quando não é a mãe que chega; murcha, mas logo floresce e
brinca. Já diz tchau com as mãozinhas, bate palmas e se mostra muito satisfeita na
presença do pai.
A mãe suspeita que haja problemas com os olhos do bebê que por vezes parecem
desviados. Começa a verbalizar sons de forma constante. Táta, tatá. Diante da música
balança o corpo. Responde as chamadas da mãe, se aproximando. Adora certos
brinquedos que fazem ruídos, especialmente telefones.
Reflito no quanto este bebê precisa usar sua comunicação para confirmar a mãe que tem
recursos, que é saudável, que não precisa temer tanto por ele, por seus olhos e por seus
sentimentos.
Aos oito meses Rafaela é um bebê guloso. Quando percebe alguém comendo
algo resmunga, olha, choraminga, até receber. Brinca muito de se esconder e achar atrás
das cortinas e móveis. Verbaliza ma-ma. Dorme mamando deitada no berço, sozinha no
quarto. A noite continua dormindo com a mãe e Marina. Depois é levada ao berço. Uma vez
cai ao chão, o que desperta na mãe intensas culpas:
“Preciso agora mil olhos para ela. Tenho que cuidar dela, pois estas manchas na
pele podem ser de ordem alérgica, coisas que já existem na família.”
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Rafaela bate no peito da mãe e olha para a porta, o que a mãe logo traduz: “você quer ir lá
fora passear, né?” A resposta é um largo sorriso.
Ansiedade de separação:
Após nove meses de Rafaela é comum a mãe mencionar o término das
observações, a falta que sentirão do contato. Marina e a mãe falam ao mesmo tempo. Cada
uma por vezes tomando o lugar de bebês-Rafaelas, junto da observadora. Recebo uma
foto do bebê com palavras muito carinhosas. Rafaela brinca, repetindo o que a mãe diz
enquanto troca a fralda. Repete em forma de som e ritmo o que é dito em palavras.
Ao me acompanharem até o portão da casa, Marina anda de costas, dando a mão
para a mãe e para mim.
Ao repetir a mãe, seus sons, sua voz, Rafaela está evidenciando como seu mundo se
expande e como a mãe faz parte dele.
Estes jogos de esconder e achar, dar e receber são exercícios de
desenvolvimento, elaborações das perdas, noções de limites, dentro e fora, meu e teu.
Aos onze meses, Rafaela é um bebê que engatinha rapidamente pela casa, bate
palminhas quando cantam parabéns, fica sozinha em pé andando encostada nos móveis.
Às vezes chora e se assusta com barulhos fortes e estranha ficar em outros ambientes sem
a presença da mãe.
Há um clima de entendimento e compreensão da mãe para com o bebê. A mãe
pega-a ao colo, levantando-a do chão. Ela olha para o pai e resmunga. A mãe diz: “Sei, sei,
sei que você quer é o colo do papai, não é?” Ela vai ao colo do pai, sossega e sorri. O pai
segura-a meio afastada do corpo como se fosse erguê-la. Ela olha para o pai e para cima. O
pai não faz o movimento. Ela choraminga. O pai passa o bebê para o colo da mãe, que
conversa:
“É, eu sei, o pai não fez o que você queria não é?”
Há uma constatação da mãe, de como Rafaela é independente, não se parece com ela,
nem com Marina. Confessa até hoje precisar de luz para dormir ou da Marina junto dela na
cama. Rafaela prefere dormir sozinha e no escuro.
No último dia de observação, Lara, Marina e Rafaela me aguardam no jardim. Têm uma
surpresa. Rafaela, na entrada da casa, já sabe andar. Marina parece triste, cabisbaixa.
Pergunta-me se já estou indo embora. Quando converso a respeito de despedidas, mas
também de possibilidades de novos encontros passa a ficar mais falante, brinca de varrer
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e de escovar tudo. Rafaela franze a testa, resmunga e olha para a irmã. A mãe logo
acrescenta:“Já consigo uma escova para você. Parece que há muita limpeza a fazer!”
Recebo de Marina e de sua mãe um presente ao me despedir. Um pequeno portaretratos. Ainda hoje tendo notícias desta família.
Considerações:
Deste relato das observações efetuadas durante o primeiro ano de vida de um
bebê juntamente com sua família, privilegio agora para comentar dois aspectos:
1-Do observador.
O observador interfere no que é observado, porque há um jogo cruzado de
identificações projetivas, por mais neutro que ele seja. Ele interfere no campo, através de
sua função continente e transformadora, esta por sua vez transformada pela função
continente e observadora do Grupo de supervisão. Assim o observador:
Melhora em sua capacidade de observação.
Modifica sua condição de continência, ampliando-a.
Elabora aspectos seus próprios, em especial aqueles ligados a onipotência/
impotência. Percebe que transformações ocorrem sem intervenções e interpretações,
para isto bastando a presença, o olhar e o oferecimento da própria mente como lugar
privilegiado de encontro.
2-Da família observada.
À medida que a mãe foi conversando, numa fala com o bebê, com a observadora,
com a irmãzinha, e se ouvindo, a mãe foi se tornando mais capaz de se acreditar ser
“suficientemente boa” para seu bebê.
Favoreceu que a mãe acreditasse que seu bebê possui peculiaridades próprias,
sem que isto represente “doença ou perigo”.
Aumentou sua auto-estima, diluindo o que parecia um estigma de insuficiência
vindo da geração anterior, dos seus pais (avós) sobre ela mãe, e dela para com o seu bebê.
A transmissão intergeracional refere-se aos fenômenos de transmissão entre pais e bebês,
funcionando nos dois sentidos.
Permitiu que ela acreditasse na condição do seu bebê e dela como saudáveis,
facilitando que no momento oportuno, ela se dispusesse a ir apresentando o mundo a ele
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em pequenas doses e com isso gradativamente favorecendo a separação, caminhando de
uma dependência absoluta para uma dependência relativa.
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18. MERGULHO NAS PROFUNDEZAS DO SER: DE LISPECTOR A WINNICOTT
Sueli Hisada (SP)
“Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer...eu, de
algum modo devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém”.
Clarice Lispector, 1968
O Pertencer, do latim pertinescere ,significa “ser parte de, ter relações”.
Para Lispector, pertencer é viver. Não decorre apenas de ser fraca e precisar unirse a alguém mais forte, mas a querer pertencer para que sua força se fortifique. Esse
pertencer pode ser construído através da troca e olhares estruturantes. Winnicott dizia que:
“Ao olhar sou visto, então existo”. A mãe é essencial para a teoria do desenvolvimento
emocional de Winnicott. Para ele, a fim de olhar criativamente e ver o mundo, o indivíduo
antes de tudo deve ter internalizado a experiência de ter sido olhado, pois, o precursor do
espelho é o rosto da mãe.
Lispector também fala do espelho, quando diz que não há homem ou mulher que
tenha olhado ao espelho e se surpreendido consigo próprio. Ela diz: ' a gente se vê como a
um objeto a ser olhado... a isto se chamaria talvez de narcisismo, mas eu chamaria de:
alegria de ser, alegria de encontrar na figura exterior os ecos da figura interna: ah, então é
verdade que eu não me imaginei, eu existo”.
A escritura existencialista de Lispector, influenciada pelos ventos da
fenomenologia existencialista, nos rastros de Heidegger e de Sartre , propunha um
conhecimento do homem e do mundo a partir da própria existência, tendo como ponto de
partida o Eu que, só adquirindo consciência de si mesmo, passa a se descobrir como um
ser no mundo ou um ser com os outros. É a existência humana entendida como busca da
sua verdade autêntica, único caminho que através da palavra poderá revelar ao ser
humano a sua própria razão de existir.
O percurso na escrita de Lispector revela as etapas da ascensão de ser em busca
da vida autêntica. Sentir ou pensar a vida? Qual o caminho certo? Lispector tenta os dois e
em sua escritura se sucedem as personagens que apenas sentem. Há em seus romances
a tentativa desesperada de responder à pergunta fundamental do ser humano, “Quem sou
eu?”
Rabisco R. Psican
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Poderíamos brincar de pensar sobre o conceito de “ser” entre estes dois autores.
É surpreendente, pois Lispector usa exatamente esta expressão “alegria de ser”
e Winnicott enfatiza que a partir da experiência de “ser” desenvolve-se a capacidade de
“viver criativamente” e de “brincar”, aspectos da integração pertencentes ao elemento
feminino. A cultura está situada no coração do “ser”.
O “ser” se localiza no centro de qualquer experiência de vida. Na verdade, se não
tiver a oportunidade de tão somente “ser”, seu futuro não pode se mostrar promissor em
termos de qualidade emocional de vida. Assim, ele vai sentir-se vazio.
“... Agora posso dizer: Após ser – fazer e ser feito. Mas em primeiro lugar, ser”.
Winnicott
Atualmente as angústias presentes são mais do tipo Hamlet do que edípicas. “Ser
ou não ser”, eis a questão.
Lispector, no seu texto sobre Pertencer (junho de 1968) refere que “Quase
consigo me visualizar no berço, quase consigo reproduzir em mim a vaga e no entanto
premente sensação de precisar pertencer. Por motivos que nem minha mãe nem meu pai
podiam controlar, eu nasci e fiquei apenas: nascida”.
Quando sua mãe a teve já estava bastante doente, e havia, na época, a crença de que ter
um filho curava a mulher de uma doença. Só que isso não aconteceu. “... fizeram-me para
uma missão determinada e eu falhei. Como se contassem comigo nas trincheiras de uma
guerra e eu tivesse desertado. Sei que meus pais me perdoaram eu ter nascido em vão e
tê-los traído na grande esperança. Mas eu, eu não me perdôo”.
O início não começa com a mãe e o bebê. O início começa no ato de concepção do
bebê que é realizado pelo pai e pela mãe. Este é o início. Parece que desde o princípio,
Clarice sentiu que não atendeu às expectativas destes, o que no caso eram mágicas,
nenhum bebê seria capaz de curar uma mãe doente.
Podemos pensar que o bebê ao olhar para sua mãe não vê a si próprio mas a um
olhar desvitalizado da mãe. Assim, a tristeza da mãe e a diminuição do interesse pela
criança estão em primeiro plano como marca registrada do batismo. Para Green (1980), o
traço essencial desta depressão é que ela se dá na presença de um objeto, ele mesmo
absorto num luto. A mãe morta, caracterizado pelo desinvestimento no objeto materno,
ocasiona a vivência de buracos psíquicos. O complexo da mãe morta gera um desastre,
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um núcleo frio, uma morte parcial no bebê. Como conseqüência, este bebê se identificará
com as características desvitalizadas da
mãe.
O analista Lourival Coimbra deu uma opinião interessante sobre Lispector: “
Clarice dá tanto aos outros, e no entanto pede licença para existir”. Quando Lispector tinha
cinco anos sua mãe Marieta ficou paralítica. Aos oito anos teve um único carnaval com
fantasia, feita pela mãe de uma amiga com restos de papel crepom, uma fantasia de rosa
.Estava feliz pois pela primeira vez ia brincar de “ser outra que não eu mesma”.
Este brincar de se fantasiar de rosa neste momento foi muito importante pois a
brincadeira é própria da saúde, constitui-se na constante evidência da criatividade, o que
implica estar vivo.
Ele torcia para que não chovesse nesse único dia mágico, mas a mãe de súbito
piora e ela tem que sair correndo para comprar remédio na farmácia. Lembra que a alegria
dos outros na rua a espantava. Depois de horas sua mãe melhora, mas refere que neste dia
algo morrera nela, ela “tinha desencantado”. “Na minha fome de sentir êxtase, às vezes
começava a ficar alegre, mas com remorso lembrava-me do estado grave de minha mãe e
de novo eu morria”. Com dez anos de idade, Lispector perde a mãe.
Em setembro de 1966, Lispector passa por uma experiência traumática, dorme
com um cigarro acesso e sua casa sofre um incêndio. Fica três meses hospitalizada, com a
mão direita gravemente ferida, quase teve que amputá-la. Lispector (10/12/192009/12/77) morreu um dia antes de completar 57 anos, de um câncer no ovário.
“Morrer será um dos atos mais importantes da minha vida. Quero morrer dando
ênfase à vida e à morte”.
Outro ponto em comum entre estes dois autores, Winnicott também, ao perceber
a proximidade da morte, descreve no texto “Not less than everything” imaginariamente sua
morte: “Estive morto... meu Deus, faz com que eu viva o momento de minha morte!'.
Tanto Winnicott como Lispector nos presenteiam com textos profundos,
carregados de sabedoria. Guimarães Rosa, contemporâneo de Clarice, dizia que lia seus
livros não para a literatura, mas para a vida.
A psicanálise, a arte, o espaço potencial nos possibilitam nos descobrir e nos
perder, ao mesmo tempo, mas o importante é sempre acreditarmos na caixa de Pandora
onde, lá no fundo, se encontra a esperança. Pode ser a esperança de encontrarmos a nós
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mesmos.
“Já passei horas na frente do espelho tentando descobrir quem sou”.
Lispector
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19. LEONARDO DA VINCI: IL SOLE NON SI MOVE, CREATIVITÀ È MOVIMENTO
Márcia Zart (RS)
Em 1451, faleceu o chefe da família nobre Vanni, que deixou de herança para
Piero Da Vinci, algumas de suas propriedades e uma de suas servas camponesas –
Caterina. Esta ficou grávida de Piero e, no dia 15 de março de 1452, nasceu Leonardo Da
Vinci. Piero permitiu que Caterina, grávida, ficasse morando em uma casa no alto de uma
colina, lugar que permitia uma visão ampla do horizonte, podendo lançar o olhar sobre
imensa perspectiva. Foi neste ambiente rústico e distante da cidade – com uma paisagem
majestosa que proporcionava certa segurança e, ao mesmo tempo, certa liberdade,
considerando a posição geográfica – que Leonardo viveu com sua mãe até
aproximadamente os seus três primeiros anos de vida.
A sensação de liberdade em uma paragem singular deve ter propiciado que a
imaginação de Leonardo brotasse, recriando a natureza, fazendo-o acreditar que poderia
ter o total domínio sobre aquela condição. Esta e as diferentes situações vividas durante
sua infância, na zona rural de Toscana, exerceram uma importante influência em sua
personalidade e em seu desenvolvimento intelectual. Após este período, Leonardo foi
morar na casa de seu pai, com a jovem madrasta Monna Albiera-segundo casamento de
Piero. Esta não podia ter filhos e aceitou o filho bastardo de seu marido, cuidando dele com
muito carinho.
Após o terceiro casamento de Piero, Leonardo foi morar com um jovem tio paterno
que o estimulou a ter respeito pela vida, a desenvolver a curiosidade sem limites e a ter a
paciência necessária na observação íntima da natureza. Este tio parece ter acompanhado
e orientado o sobrinho, mas entendemos que o suporte financeiro tenha sempre sido do
próprio pai. Da mesma forma, quando Leonardo ainda vivia com sua mãe na casa da
Colina, ela o cuidou suprindo todas as necessidades, mas o pai garantiu o conforto e as
necessidades para seu bem estar, apoiando com recursos monetários. Aos 11 anos,
Leonardo era uma criança com talento reconhecido. Ele foi levado a frequentar ambientes
em que poderia ter uma formação com qualidade, como poucos recebiam naquele tempo,
além de capacitá-lo, desenvolver sua criatividade e a criação de novos inventos. A partir da
convivência com artistas na Oficina do mestre Verocchio, é possível que Leonardo tenha
aprendido inúmeras habilidades artísticas, técnicas, bem como tido ideias novas e
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fascinantes.
No século XV, a Bottega de Florença era um ambiente de discussões vibrantes
sobre as novidades que chegavam constantemente. Neste espaço, tocava-se música à
noite. Os amigos do mestre Verocchio e colegas artistas frequentavam o local para trocar
planos, novos esboços e técnicas. Escritores viajantes, filósofos e outros pensadores
visitavam este recinto quando passavam pela cidade. Os principais artistas eram
seduzidos para a Bottega, como Botticelli, Perugino e Ghirlandaio. Eles chegavam neste
espaço quando já eram mestres consumados e, ainda assim, queriam aprender novas
técnicas e discutir ideias inovadoras.
Neste local – que reunia um somatório ímpar de uma aglomeração sintetizada de
arte, tecnologia e ciência – Leonardo encontrou sua mais brilhante expressão na obra
amadurecida do desenvolvimento artístico e intelectual. O sistema usado para trabalhar e
toda a sua aplicação da arte e da ciência foram moldados de modo significativo por essa
longa convivência no recinto de atmosfera cultural desta oficina. Esta foi marcante na
aplicação de sua habilidade artística, na qual Leonardo adquiriu um hábito que foi essencial
e lhe acompanhou em sua trajetória. Ele agregou à sua vida um livro de anotações no qual
eram registradas diariamente instruções técnicas ou procedimentos, reflexões pessoais na
busca de soluções de enigmas, rabiscos, desenhos e diagramas de suas ideias. Nele
descrevia o que considerava importante, esboços e projetos de suas obras de arte e seus
inventos científicos, além de seus pensamentos e suas emoções. Leonardo deixou à
humanidade um legado ímpar, que é o prazer de conhecer intimamente o processo criativo
e emocional deste gênio.
Presumimos que o caderno de anotações de Leonardo tenha sido seu objeto
transicional (Winnicott, 1975), que o manteve, de certa forma, ligado às diversas pessoas e
aos lugares em que viveu. Percebemos que este objeto fazia uma ligação com seus
pensamentos diversos.
Uma mente curiosa e criativa fez de Leonardo um mestre pintor aos 20 anos,
estabelecendo-o como independente aos 25 anos. Percebemos que, desde o início, Da
Vinci mostrou características próprias em suas pinturas, marcando, assim, um estilo
peculiar. No plano de fundo de suas telas, vemos colinas amplas, românticas, penhascos
rochosos e água fluindo de uma nascente ao longe por todo o caminho até o primeiro plano.
As quedas d'água e turbulências fascinaram Leonardo no decorrer de toda sua vida.
Sabemos que Leonardo não estudou em bancos escolares formais. Portanto,
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pouco sabia do latim ou de seu próprio vocabulário toscano nativo. Ele não possuía o
vocabulário abstrato necessário para formular suas teorias de modo preciso e elegante. No
entanto, isto não lhe impediu de tentar ser aceito como intelectual em uma cultura em
estreito contato com as principais universidades, uma cultura dominada pela palavra
escrita, na qual se usava quase exclusivamente o latim. Com seu jeito metódico, constante
e intransigente, ele enfrentou essa lacuna de conhecimento aparentemente insuperável.
Decidido e determinado, iniciou um extenso programa autodidático com uma tentativa
sistemática de ampliar seu vocabulário. Esta era uma fragilidade de Leonardo, que ficava
em desvantagem por sua criação. Contudo, ele não deixou que isto o limitasse.
Sua aquisição de conhecimento aconteceu com o somatório de suas vivências e
com a ligação de informações obtidas. Só depois, ao sentir a necessidade, procurou a
ciência através dos livros e, desta forma, ampliou ainda mais seus conhecimentos. Existia
nele o desejo de saber sobre tudo de forma minuciosa e sempre buscou mais
esclarecimentos daquilo que lhe interessava. Mesmo tendo certo fascínio pela turbulência
das águas e pelo voar dos pássaros, Da Vinci jamais deixou de se interessar por tantas
outras manifestações da natureza e de aplicá-las no uso das atividades humanas.
Com extraordinário poder de observação e o conhecimento adquirido com a
natureza, Leonardo desenvolveu sua criatividade, beneficiando o ser humano desde as
mais simples tarefas, assim como aplicou seus conhecimentos nas artes e nas ciências.
Winnicott (1975) considera a criatividade como uma posição de atitude completa diante da
realidade externa, aplicando-a nas atividades mais simples do ser humano, o que se
parece com a postura de Leonardo.
Percebemos que não havia nada que o impedisse de ir em frente na busca do
conhecimento e na aplicação do que aprendia em suas diversificadas criações. Não tinha
medo de errar, não tinha receio de críticas, não havia nenhum limite. Nenhum obstáculo era
visto como impedimento ao seu raciocínio e sua busca do saber. Notamos que estes eram
usados como forma de experiência. Parece que ele sempre se sentia muito seguro.
Nas criações desenvolvidas por Leonardo, havia uma síntese de sua habilidade
artística, de seu conhecimento e de seu poder de imaginação criativa. Ele tinha uma
habilidade excepcional para interligar inúmeras observações e ideias de diferentes
especialidades. Era desta forma que ele aprendia e desenvolvia suas pesquisas. Ele
apresentava algumas motivações lúdicas, conforme o pensamento de Winnicott (1982).
Em suas criações, ele foi famoso pela habilidade de captar sutilezas em expressões faciais
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e gestos, e de tecê-los em complexas narrativas composicionais, colocando emoções em
suas telas.
Ao desejar pintar uma figura, primeiro considerava qual posição social e natureza
iria representar: nobre ou plebeu, alegre ou severo, perturbado ou sereno, velho ou jovem,
irado ou plácido, bom ou mau. No momento que havia decidido, ponderado e meditativo,
partia para pesquisar os lugares onde sabia que pessoas desse tipo físico se encontravam.
Observava seus traços faciais, seus comportamentos, seu vestuário, seus gestos e,
quando encontrava o que se adequava ao seu propósito, esboçava-o em seu pequeno
caderno de registros.
Observamos que a natureza abrange a criação das coisas simples, mas o
homem, a partir de sua capacidade, produz uma infinidade de compostos conforme suas
habilidades de interrelacionar vivências e ideias sobre sua criatividade própria.
No período vivido por Leonardo, havia muitas guerras e mudanças políticas, uma
das razões pela qual ele mudou-se várias vezes. Estes deslocamentos aconteciam a
cavalo. O longo tempo de translado a outra cidade lhe servia como reflexão e base para
posterior produção científica e artística ainda mais impressionante, pois, durante a
trajetória, Leonardo podia observar diversas manifestações da natureza que contribuíam
com o desenvolvimento de suas criações.
A originalidade de Leonardo revelou-se em sua integração aparentemente sem
esforços da arquitetura, da geometria complexa e da natureza. Estes projetos reproduzem
seus empenhos nesta correlação quando, por exemplo, criou jardins como parte da casa.
Ele comparava a cidade com um tipo de organismo vivo, no qual as pessoas, os bens
materiais, a comida, a água e o lixo precisavam se mover e fluir com facilidade, para que a
cidade permanecesse saudável. Porém, suas ideias só foram aceitas no século seguinte.
O investimento de Piero para com Leonardo foi constante. Sendo ambicioso e
sempre tendo desejado filhos, pelo que percebemos em sua história, Piero proporcionou o
que de melhor poderia oferecer naquela época para seu primogênito, mesmo sendo ele um
filho bastardo. Leonardo identificou-se com seu pai em sua ambição e dedicação intensiva
às atividades profissionais. É possível que Leonardo tenha tentado tornar-se um filho
desejado pelo pai. Em toda a sua trajetória de vida, parece-nos que Piero correspondeu a
este sentimento que Da Vinci sentia por ele. Este pai foi distante, contudo interessado.
Considerando a época, sempre esteve acompanhando e incentivando o desenvolvimento
de seu filho com admiração, mesmo não havendo registros nos livros de que houvesse
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relacionamento afetivo com manifestações de carinho entre eles. O pai, que era ambicioso
e muito interessado em sua própria carreira, parece ter tido um cuidado permanente com
Leonardo, para que ele se tornasse um gênio brilhante. Da Vinci estava fazendo o que
gostava e desenvolvendo-se naquilo para o qual tinha habilidade.
Coletando dados históricos, podemos presumir que Piero tenha vivido uma
relação amorosa com Caterina. Leonardo surgiu desta relação significativa, ou seja, não foi
uma relação desprovida de carinho. No momento que ela engravida, Piero não a
abandona, o que poderia ser esperado diante da situação vivida, em uma época em que a
mulher não era valorizada. Este acomoda Caterina em uma casa de boas condições,
situada no alto de uma colina, lugar discreto e distante da cidade. A história nos faz pensar
que Piero tenha continuado a visitar aquela que seria a mãe de seu filho. Ele precisava
continuar suas atividades profissionais na cidade e manter as regras daquela sociedade,
por estar casado com alguém de sua casta. Contudo, pela localização da casa onde
Caterina passou a viver a partir de então, Piero poderia fazer-lhes discretas visitas. Não
sabemos se estas visitas seriam para acompanhar o crescimento de seu filho, ou para
encontrar Caterina. Ela já não era mais uma serva. Trabalhava apenas para seu cuidado
próprio e de seu filho que estava chegando.
Piero nunca desistiu de formar uma família. Casou-se duas vezes e, com estas
duas esposas, não teve filhos. Elas faleceram. Somente ao casar pela terceira vez, teve
outros filhos além de Leonardo. Realizou seu desejo tendo 12 filhos com a terceira esposa.
Piero faleceu aos 80 anos, deixando 10 filhos e duas filhas, além de Leonardo.
Observamos que Leonardo pertenceu a uma família de homens cuidadores de
seus filhos. Iniciando pelo chefe da família Vanni, que não podemos afirmar que era da
família de Piero; contudo, deixou uma herança para este, o que, de certa forma, é um
cuidado. Piero cuidou durante toda a sua vida de Leonardo, que também foi cuidado por
seu tio depois que o pai casou pela terceira vez, e pelo grande mestre Verrochio quando já
estava com 11 anos.
Leonardo teve a presença importante de duas figuras femininas que foram
marcantes em sua vida e em sua maternagem: a mãe Caterina e a madrasta Albiera.
Alguns autores, como Freud (1910/1996), afirmam que elas foram representadas em
algumas telas de Leonardo, como “A Virgem com o Menino Jesus e Santa Ana”, na qual
percebemos duas cabeças femininas, sendo que os corpos destas duas mulheres
parecem se fundir em um. Diante de um homem perspicaz na busca de expressões que
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transmitiam os sentimentos mais profundos, penso que ele, nesta obra, também revela os
seus sentimentos mais íntimos sobre as mulheres que ocuparam um lugar respeitável e
significante em sua vida.
Em uma época em que crianças não eram valorizadas como nos tempos atuais,
Leonardo teve todos os cuidados necessários, orientações e investimentos possíveis,
como poucos recebiam naquele tempo. Apoiado pela família em sua curiosidade e na
busca de conhecimento incessante, sempre esteve próximo dos melhores artistas e
pensadores do século XV.
Seguindo o pensamento de Winnicott (1982), em toda a sua vida, desde seu
nascimento, Leonardo pode ter vivido diversas experiências ambientais que
desenvolveram a sensação de confiança, que o fez tornar-se com alto poder criativo. A
história de Leonardo faz-nos ver que houve um espaço potencial entre ele bebê e sua mãe,
criança e sua família, e como sujeito relacionando-se com a sociedade De acordo com
Winnicott (1975), seja qual for a experiência que proporcionou a confiança, esta deve ser
valorizada, pois é desta forma que o sujeito experimenta um viver criativo.
Leonardo afirmava que o Sol não se move. Ele estava certo, mas também sabia
que, para que a criatividade brotasse em seus pensamentos, havia necessidade de intenso
movimento. E foi no movimento que fez durante toda a vida que a criatividade se
estabeleceu, emergindo cada vez mais, fazendo-o brilhar.
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20. VIVER CRIATIVO E FENÔMENOS CURATIVOS
Michele Melo Reghelin (RS)
José Outeiral (RS)
“Eu sei que vou. Insisto na caminhada. O que não dá é pra ficar parado.
Se amanhã o que eu sonhei não for bem aquilo, eu tiro um arco-íris da cartola.
E refaço. Colo. Pinto e bordo. Porque a força de dentro é maior.
Maior que todo mal que existe no mundo.
Maior que todos os ventos contrários.
É maior porque é do bem. E nisso, sim, acredito até o fim.
O destino da felicidade, me foi traçado no berço”.
(Caio Fernando Abreu)
Winnicott ressaltou a importância de estudar a perda do ingresso criativo na vida
dizendo que devemos “considerar a impossibilidade de uma destruição completa da
capacidade de um indivíduo humano para o viver criativo, pois, mesmo no caso mais
extremo de submissão, e no estabelecimento de uma falsa personalidade, oculta em
alguma parte, existe uma vida secreta satisfatória, pela sua qualidade criativa”(Winnicott,
1975b, p. 99). Assim, ele também dizia que o que buscássemos tirar dele, haveríamos de
tirar do caos, o que acontece com o seu conceito Healing Phenomena (Fenômenos
Curativos), que mesmo imerso em sua obra, cremos aparecer somente uma vez, quando
escreve o texto Aspectos clínicos e metapsicológicos da regressão no setting analítico
(1954):
“... a psicose tem um vínculo estreito com a saúde, pelo qual um grande
número de falhas ambientais congelados pode ser recuperado e
descongelado pelos muitos fenômenos curativos da vida cotidiana, tais
como as amizades, os cuidados recebidos durante, uma doença física, a
poesia etc.” (p.381).
Os fenômenos curativos são um conjunto de experiências da vida cotidiana
responsáveis pela recuperação do sujeito de forma espontânea e que nos levam ao
conceito de equação etiológica de Freud (1916), onde é postulado que a personalidade é
resultado da constituição, vivências infantis além da situação atual. Mannoni (1978)
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comenta os fenômenos curativos como uma função próxima a cicatrização natural do
indivíduo, to heal, diferentemente de to cure, fazendo pensar que eles se ligam aos
conceitos de Winnicott de viver criativo e o conceito de indivíduo.
Adam Pillips (2005) nos ajuda a entender o conceito de sanidade ao comentar que a
palavra inglesa sane - derivada do latim sanus e do francês sain, e que começa a ser
utilizada no século XVII, em Hamlet. Shakespeare (1978) utilizou apenas uma vez a
palavra “são” (sane) na peça, enquanto usou mais de duzentas vezes louco (mad) e 35
vezes loucura (madness). Ele introduziu critérios de modernidade para a compreensão dos
estados mentais, como exemplo, colocando o pedido de Polônio a Hamlet de que “até na
loucura é necessário haver um método” - ou se é são ou se é louco.
Para Freud o indivíduo "são" se caracteriza por ser aquele capaz de amar e
trabalhar, ao que Winnicott acrescenta que também é aquele capaz de viver criativamente.
Dessa forma, em O indivíduo são (1986), Winnicott descreve sua concepção de indivíduo
nos conduzindo ao desenvolvimento emocional primitivo, através do ambiente facilitador
(mãe suficientemente boa). Ele pensa em três áreas da vida: a vida do mundo com as
relações interpessoais, a vida interior e a área do viver criativo.
Portanto, o ser e o são dependem de vários fatores como tempo, espaço e processo
maturacional do indivíduo. Mas onde se localiza a área do viver criativo? Não faz parte da
realidade interna nem da realidade externa, é uma área de mutualidade, resultando da
experiência mãe-bebê.
Ao longo deste átimo de tempo na vida do universo, o Homo sapiens buscou dar
conta de seu sofrimento através de sua capacidade, maior ou menor, de estabelecer um
viver criativo; de um precipitado de herança (nature) e de cuidado (nurture), deste potencial
para o desenvolvimento físico e psíquico que Winnicott denominou True Self (ano). Para
conduzir a vida, para viver em sociedade, para ter algum controle sobre a vida instintiva. É
necessário, entretanto, através da cisão, criar um Falso Self, de um self adaptativo como
preferia Masud Khan.
Este verdadeiro self protegido pelo falso self contém um precipitado de
experiências positivas e um potencial para fazer frente às experiências traumáticas. Como
escreveu Winnicott poderão ser amizades, experiências de cuidado durante uma doença,
poesia... E a estes exemplos poderíamos enunciar toda uma plêiade de experiências
culturais como a religião, as artes e tantas outras modalidades.
Nossas memórias ligadas à representação palavra são feitas de representações,
figurabilidade e simbolismo, podendo ser evocadas através de operações do consciente
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(processo secundário) ou do inconsciente (processo primário), as quais podem ser
memórias encobridoras. Não serão exatamente factuais, mas como foram apreendidas
pelo aparelho psíquico, bem como armazenadas e lembradas. Ainda, existem as memórias
descritas por Winnicott como Catalogações, oriundas de contatos sensoriais significativos
que quando positivos, constituem a raiz do viver criativo expresso pelo gesto espontâneo.
Dessa forma, frente a eventos traumáticos os fenômenos curativos são colocados em
movimento na razão direta da existência do indivíduo, no indivíduo “são” em particular e na
existência do viver criativo.
Permita-se então, ilustrar o tema abordado, através da análise de uma história
literária, na qual foram trabalhados os conceitos ligados aos fenômenos curativos e o viver
criativo. O livro O jardim secreto de Frances Hodgson Burnett (1993), narra a história de
dois primos que cresceram convivendo com a ausência das funções parentais. Mary
crescera na Índia, com pais que não se importavam com ela, e que acabaram falecendo,
ocasionando a vinda dela a casa do seu primo. Ela tornara-se uma menina amarga, feia e
triste, já que “o rosto reflete o que há para ser visto” (Winnicott, 1967b, p.161). Seu primo
Collin, órfão de mãe e rejeitado pelo pai, foi condenado a ficar isolado em um quarto
acusado de ser portador de uma doença contagiosa e mortal. Mas a chegada da menina a
casa lhes devolve a vida, na medida em que, na falta de brinquedos, a sua curiosidade e
sua ânsia por viver, a faz encontrar um jardim, secreto, abrigo de uma história de amor do
passado, colocando assim, sua imaginação em marcha. Neste jardim, que aparentemente
estava morto, as crianças fabricam a brincadeira e encontram uma forma de superar suas
carências e elaborar seus lutos.
Sementes são plantadas. Através da brincadeira, encenam com seu corpo e
objetos preferidos, as tramas que estão imaginando, transformando experiências
exteriores em efeitos interiores. “Para controlar o que está fora, há de fazer coisas, não
simplesmente pensar ou desejar...” (Winnicott, 1975a, p.63). Dessa forma, o brincar reside
em um espaço entre o fora e o dentro.
Tal jardim nada mais é do que uma alusão ao espaço interno de cada um de nós,
onde é preciso se constituir, semear, para então florescer. Assim, devido à ausência dos
pais, foi necessário criar representações internas das figuras parentais para poderem
seguir em frente, pois “é através da apercepção criativa, mais do que qualquer outra coisa,
que o indivíduo sente que a vida é digna de ser vivida” (Winnicott, 1975c). Além disso, a
ausência das mães possibilitou que buscassem terrenos e elementos imaginários que
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exercessem cuidados. Trata-se, portanto de “uma história possível tendo em vista que
podemos despertar para a vida apenas com farrapos de amor maternos coletados por nós
mesmos (Corso, 2011, p.219)”.
Ainda, devemos lembrar que ambas as crianças tiveram um objeto significativo
em suas vidas: os empregados. Mary tinha uma criada que lhe fornecia as histórias que a
mãe não pode lhe contar, inserindo-a numa tradição cultural e ampliando seus horizontes,
propiciando assim que encontrasse diferentes significados. Afinal, quando se aceita a
tradição e isso interage com a originalidade, pode-se inventar. E “se tivermos um lugar para
guardar o que encontramos” (Winnicott, 1967a, p.138), apesar dos traumas que a vida
impor, haverá no indivíduo aspectos da personalidade que poderão promover a confiança
em si mesmo e no futuro.
Desta maneira, é possível tecer conjeturas de que para suplantar o sofrimento, o
indivíduo precisa regredir a etapas anteriores do desenvolvimento em busca do amparo
que um dia teve (Reghelin, 2011). Nesse sentido, Winnicott (1954) propõe que existam dois
tipos de regressão no desenvolvimento instintivo: uma que retrocede para uma situação
anterior de falha e outra para uma situação bem sucedida. Nas situações de falha, as
defesas do indivíduo precisam ser reorganizadas enquanto que nas situações de êxito há
uma memória de dependência, indicando que provavelmente deve ter existido um
ambiente suficientemente bom que propiciasse tal lembrança na vida adulta. Importa saber
se houve em algum momento, um ambiente acolhedor, que se adequasse às necessidades
do id e do ego do sujeito (Winnicott, 1954), criando uma oportunidade de realizar uma
adaptação frente à situação traumática, descongelando o que foi congelado.
No setting analítico, “a regressão alcança e fornece um ponto de partida, o que eu
chamaria de um lugar de onde é possível operar. O eu é encontrado. O sujeito entra em
contato com os processos básicos do eu que fazem parte do desenvolvimento verdadeiro,
e o que acontece daqui em diante é sentido como real” (Winnicott, 1954 p.388). Entretanto,
para que tal regressão seja possível, é preciso confiar no analista, este que por ser humano
e falível, pode decepcionar (Winnicott, 1990). Porém, como diz Carpinejar “sorte de quem
ainda pode se decepcionar. Significa que ainda tem esperança”.
O resultado é uma continuidade da existência, que se transforma num senso de
existir, senso de self e autonomia (Winnicott, 1999). Assim como o bebê cria o mundo, a
realidade através da ilusão, o paciente cria o terapeuta, a sua relação com ele. Através da
transferência, repete o narcisismo primário, descongelando a falha original, dando início ao
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eu verdadeiro, capaz de enfrentar o ambiente sem a organização das defesas que formam
um falso self. E se o analista se deixar ferir e odiar, sem retaliar, se for capaz de sobreviver,
possibilitará transformar o trauma em história, criando novos significados, dando um
sentido à realidade de desamparo e possibilitando a continuidade do existir (Winnicott,
1947).
Sendo assim para que algum trabalho possa ser realizado, “é preciso que haja no
analista uma crença na natureza humana e nos processos de desenvolvimento” (Winnicott,
1954, p.390), permitindo o outro ser como pode ser, pois como diz o poeta: “ela dança com
a música de dentro” (Carpinejar, 2005).
Referências
Carpinejar, F. (2005) Como no céu. Bertrand Brasil.
Corso, D.L. (2011). A psicanálise na terra do nunca: ensaios sobre a fantasia. Porto Alegre: Penso.
Burnett, F.H. (1993). O jardim secreto. Rio de Janeiro: Editora 34.
Mannoni, O. (1978). La parte del juego. Em D. Winnicott, O. Mannoni, J. B. Pontalis y otros (Orgs)
Donald Winnicott (pp.59-66). Editorial Trieb: Buenos Aires.
Phillips, A. (2005). Going sane. Penguin Books: London.
Reghelin, M. M. (2011). Fenômenos curativos e as situações traumáticas. Rabisco Revista de
Psicanálise, 1(0), 59-62.
Shakespeare, W. (1978) Hamlet. Londres: Ed. Barron´s.
Winnicott, D.W. (1975a). O brincar: uma exposição teórica. Em D. W. Winnicott, O brincar e a
realidade (pp. 59-78). Rio de Janeiro: Imago Editora LTDA.
Winnicott, D.W. (1975b). A criatividade e suas origens. Em D. W. Winnicott, O brincar e a realidade
(pp. 95-120). Rio de Janeiro: Imago Editora LTDA. *citação original pode ser encontrada no artigo La
Schizophrénie infatile em termes d`echech d`adaptation. Em Recherches (publicação especial:
Enfance aliennée, II, dezembro, Paris).
Winnicott, D.W. (1975). A localização da experiência cultural. Em D. W. Winnicott, O brincar e a
realidade (pp. 133-144). Rio de Janeiro: Imago. (Obra original publicada em 1967a).
Winnicott, D.W. (1975). O papel do espelho da mãe e da família no desenvolvimento infantil. Em D.
W. Winnicott, O brincar e a realidade (pp. 153-162). Rio de Janeiro: Imago Editora LTDA. (Obra
original publicada em 1967b).
Winnicott, D.W. (1986).The concept o f a healthy individual. Em D. W. Winnicott, Home is where we
start from: Essays by a Psychoanalyst. New York, W. W. Norton.
Winnicott, D. W. (1990). Natureza Humana. Rio de Janeiro: Imago.
Winnicott, D.W. (2000). O ódio na contratransferência. Em D. W. Winnicott, Da pediatria à
psicanálise. (pp. 277-287). Rio de Janeiro: Imago. (Obra original publicada em 1947).
Winnicott, D.W. (2000). Aspectos Clínicos e metapsicológicos da regressão no setting analítico. Em
D. W. Winnicott, Da pediatria à psicanálise. (pp. 374-392). Rio de Janeiro: Imago. (Obra original
publicada em 1954).
136

21. O MANEJO DA TRANSFERÊNCIA EM UM CASO BORDERLINE
Ana Dilger (PR)
Apresento o caso clínico de Cesar, um paciente dependente químico de
maconha, com histórico de duas internações ocasionadas por surtos psicóticos. Possui
dois filhos em idade escolar.
Faço a relação do manejo da transferência frente à especificidade de sua
estrutura borderline, sendo um paciente que demanda uma adaptação suficientemente
boa do analista, flexibilização do setting, como também, intervenções que estabeleçam
limites em sua forma de se relacionar.
O caso se inicia com uma primeira entrevista com a mãe do paciente, uma
semana antes dele sair de seu último internamento. A mãe é chamada á conversa para
fazer um primeiro contato e trazer informações sobre ele.
Durante o atendimento ela conta sobre a relação dela com o filho, que se dá de
forma simbiótica, evitando que ele assuma responsabilidades e conseqüências por seus
atos. Como por exemplo, dias antes do internamento, o paciente teria comprado um carro
de alto valor, totalmente financiado, e sua mãe ao descobrir foi ao banco e quitou o carro,
alegando que ele não teria como pagar, o que de fato era verdade, mas ela não suportava
imaginar a possibilidade dele ser frustrado, acreditando dessa forma estar protegendo-o.
Durante a conversa eu pontuo a ela as conseqüências no desenvolvimento de seu filho,
toda vez que ela “passa a mão em sua cabeça”, dificultando seu processo de separação e
de individuação. Combino com ela que quem terá que pagar pelas sessões será ele
mesmo, pois também voltará para o emprego. Ela concorda sem expressar muita
convicção. Na saída, enquanto abro a porta para ela, digo: “Conto com você para me ajudar
a ensiná-lo a assumir suas responsabilidades”. Ela sorri e se despede.
Na manhã seguinte sou informada pelo irmão mais novo de Cesar, que sua mãe
ao chegar em casa, após a nossa conversa, deitou-se para descansar e em seguida teve
um AVC, estando hospitalizada, com o lado esquerdo do corpo paralisado.
Interpretei o seu AVC como uma forma concreta que ela encontrou de contribuir
para a recuperação do filho. Quando ela, na transferência comigo, entrega-o aos meus
cuidados, pode então descansar, ao mesmo tempo em que, se paralisando, fica impedida
de assumir as responsabilidades pelo filho, liberando-o para a vida. A partir desse momento
é o filho quem lhe dedicará cuidados.
O primeiro encontro com Cesar ocorre na mesma semana em que ele sai do
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internamento. É um homem magro, de estatura mediana, na faixa etária dos 30 anos,
veste-se como um adolescente surfista, sua fala é desorganizada e permeada por muitas
gírias.
Está bastante agitado e ansioso, adota uma postura defensiva em relação a
minha presença. Começamos a conversar e ele enfatiza bastante o fato de estar indo ao
atendimento obrigado pela família e que também está muito preocupado com o estado de
saúde de sua mãe, pois se sente culpado. Começo a questionar sobre a sua relação com a
droga e alguns atos de delinqüência que cometeu, já tendo sito detido pela polícia duas
vezes. Ele me diz que é assim por causa de uma história que não entende, mas que eu
ainda não posso saber. Pronuncia algumas frases soltas, do tipo “eles vão voltar”, “eles
estão sabendo de tudo”, falando consigo mesmo, sem fazer contato comigo. Nessa
primeira sessão esses momentos ocorrem por várias vezes. Retomo com ele explicandolhe quais as regras do atendimento, sobre as faltas, valores e que será ele quem irá pagar
pelos atendimentos. Cesar fica muito bravo com os limites e diz: “vamos ver se você vai
conseguir me atender”. Respondo a ele que vamos fazer uma tentativa, ele de vir ao
atendimento e eu de atendê-lo. Nos atendimentos que se seguiram, antes de ir embora ele
dizia todas às vezes, em tom irônico, algo que testasse a confiabilidade da relação
transferencial, como por exemplo: “será que semana que vem você virá me atender?“,
“Cuidado! Eu sou difícil hein”, ou ainda “Você não vai me abandonar?”.
Certa vez, aproxima-se da janela da sala que fica no 12º andar e diz: “aqui é bom
de se jogar, morre na hora”, ao perceber o meu silêncio angustiado, ele sorri e responde
“não precisa se preocupar que eu não vou fazer isso”.
Em certa sessão, Cesar começa a falar suas frases soltas e eu o interrompo
dizendo que não estou entendendo nada do que está me falando. Nesse momento ele para
de falar, me olha e diz: “sabe que eu também não entendo essa história até hoje! Mas eu
vou te contar, agora você já pode saber”. Nesse momento a relação transferencial estava
estabelecida, permitindo que o paciente confiasse em mim para contar sobre sua confusão
mental, possibilitando o desenvolvimento de um trabalho.
Começa então a me falar sobre seu delírio. Uma história onde seria filho de seu
avô materno, herdeiro da Volkswagen, descendente da família Real que estaria escondida
para retornar em certo momento e fazer dele presidente do Brasil, enfim, uma série de
delírios narcísicos e de onipotência. Cesar mantinha preservado o seu juízo de realidade,
percebendo o bizarro de seus pensamentos, podendo após várias sessões e a partir de
interpretações feitas e construídas na relação paciente-terapeuta, concluir que quando
fumava maconha entrava nessa história que até hoje ele não sabia se era verdadeira ou
não, mas que agora ele havia decidido que “viveria a vida do Cesar, que tem que trabalhar e
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estudar, e não essa outra história que sempre lhe contaram”.
Passa por momentos de grande agressividade durante o seu processo. Chega a
uma das sessões após ter brigado com sua mãe e seu irmão, estando bastante exaltado.
Diz que quando voltar para casa pegará um taco de madeira que tem embaixo da cama e
quebrará todos os vidros e a televisão, como uma forma de se vingar de sua família por
estarem lhe fazendo tantas proibições. Intervenho dizendo que isso ele não poderá fazer,
pois já me disse o quanto quer agir de forma diferente e “deixar de ser moleque para ser um
homem”, que se fizer isso estará jogando fora todo o nosso trabalho e que não acredito ser
essa a sua vontade, mas que se for é melhor que decida logo, pois assim não perderemos
nosso tempo e se for esse o caso poderemos encerrar nossa conversa ali.
Essas palavras provocaram efeito calmante em Cesar, que volta a conversar de
forma amena e diz que mesmo tendo muita vontade não fará isso, pois de fato ele quer
outra vida e não agir como sempre fez.
Ao longo do trabalho, que já dura dois anos, a relação transferencial tornou-se
postiva, de muita confiança, sinceridade e espontaneidade. Cesar pôde se organizar
gradativamente, introjetando cuidados, limites e as interpretações verbais que o fiz.
Formou-se em um curso graduação que havia sido interrompido e tem ficado com seus
filhos quase todos os finais de semana, preocupando-se muito com a educação deles e que
eles não se envolvam com drogas como ele fez. Sua relação com seus filhos também
exerce a função de localizá-lo na realidade, pois a responsabilidade de pai que ele assume,
faz com que ele respeite limites sociais e individuais que antes eram subvertidos.
Desde seu último internamento não fez mais nenhum uso de substâncias tóxicas.
Diz saber do seu problema de falta de limite para beber e fumar, inclusive cigarros, e que
então é melhor evitar, porque agora tem muitos objetivos para conquistar, como uma casa
própria para morar sem a sua mãe.
Cesar sente-se a vontade no setting para me demonstrar as suas manobras de
surf, que pratica aos finais de semana, bem como mostrar-me seu celular novo, juntamente
com um vídeo que ele gravou dos seus filhos. Sua forma de se expressar é acolhida no
setting que se tornou flexível para permitir a ele maior liberdade para se expressar de
acordo com as suas possibilidades e singularidade, podendo contar a sua história e fazer
um movimento de integração.
Orientei meu manejo clínico também com base no conceito de setting como
metáfora dos cuidados maternos, o que me permitiu adaptar-me ás necessidades
apresentadas, com o intuito e o cuidado de oportunizar a ele um ambiente facilitador, um
setting que transmitisse confiança e permitisse o desenvolvimento e a integração de seu
ego, com a introjeção de limites que foram falhos no momento de sua constituição.
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Cesar transferiu para mim a relação que tinha com sua mãe, testando-me no início
da transferência, para se certificar se eu sobreviveria aos seus conteúdos destrutivos.
Quando ofereço a ele um outro lugar subjetivo na relação paciente-terapeuta, que
é um lugar diferente do lugar que ocupa na relação com sua mãe, ele pode dar vazão aos
seus conteúdos internos, fazer a discriminação entre a realidade externa e interna,
podendo apontar sua agressividade para um outro lugar que não contra si mesmo. Avança
em seu movimento de individuação e de independência, até o ponto de abrir mão de seu
delírio, nomeado por ele como “aquela história esquisita”, construindo uma nova forma de
se relacionar com os seus conteúdos e com a realidade.
Cesar necessitou que os limites sociais e morais fossem marcados e introjetados,
principalmente no que se referiu ao seu comportamento no trânsito e na forma de resolver
desavenças e se deparar com frustrações, pois sempre reagiu de maneira violenta frente a
essas situações. As intervenções que fiz foram sempre no sentido de oferecer a ele uma
abertura para pensar e construir uma outra possibilidade de se relacionar e viver.
Encerro este texto com uma citação do Winnicott, que sempre me ocorre
quando penso esse caso:
“No caso de qualquer indivíduo no início do processo e desenvolvimento
emocional, há três coisas: em um extremo há a hereditariedade; no outro
extremo há o ambiente que apoia ou falha e traumatiza; e no meio está o
indivíduo vivendo, se defendendo e crescendo. Em psicanálise nos
ocupamos do indivíduo vivendo, se defendendo e crescendo”.
(WINNICOTT, 1959).
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22. TRAUMA RELACIONAL PRECOCE
Yoshiaki Ohki (SP)
O trauma é descrito, inicialmente, pela teoria instintivista de Freud, onde ocorre
um excesso de excitação que o organismo e o Ego não suportam. E isto é expresso nos
exemplos de acidentes onde ocorre, súbita e intensamente, um trauma que afeta, tanto o
físico como o psíquico.
E com o advento da teoria das relações de objetos, iniciado com Ferenczi, se
notou a importância das relações traumáticas precoces. Quanto maior o trauma, mais
severo o dano das relações objetais internalizadas e também a quebra da comunicação
interna estabilizadora e protetora entre representações de self e objetos. A conseqüência
mais importante é a quebra do processo empático.
Freud introduziu o conceito de repetição compulsiva para descrever a natureza
especial desta experiência que está fora do processo dinâmico, fora do princípio do prazer.
Esta repetição nada tem a ver com a compulsão da fase anal. O termo mais adequado seria
automatismo.
Através da repetição automática, a experiência traumática é atualizada na
esperança de, psiquicamente, ligar a excitação (libidinizá-la) para colocar em marcha o
princípio do prazer, bem como as respostas psíquicas que estão associadas. Ou seja,
mentalizar a excitação física.
No início temos o funcionamento do hemisfério D por onde o bebê se comunica
com seu meio (mãe). Se as relações iniciais forem traumáticas, isto afetará o
desenvolvimento deste hemisfério D, inclusive a regulação do seu estado emocional. Fica
comprometida sua capacidade em restabelecer a “homeostase” emocional e esta
homeostase depende de um bom balanço entre os ramos simpático e parassimpático do
SNA.
Outro afeto que se torna desrregulado pelos traumas precoces é a agressão. Se o
medo intenso da síndrome pós-traumática (PTSD) representa uma desrregulação do
sistema de “fuga”, a agressão representa uma desrregulação do sistema de “luta”.
Cada um deles representa uma alteração do padrão do SNA, ramo simpático. Um
deles associado ao terror e o outro, à raiva. As conseqüências destes relacionamentos
traumáticos precoces predispõem o sujeito a grandes riscos psicopatológicos.
Rabisco R. Psican
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As personalidades antissociais (psicopatas) que expressam irritabilidade e
hostilidade, geralmente indicam frequentes lutas físicas e ataques, enquanto os
borderlines manifestam raiva inapropriada ou dificuldade de controlar a raiva (como por
exemplo, temperamentos difíceis, raiva constante e agressões físicas recorrentes).
Ambos os quadros são capazes de violência, episódios de intensa hostilidade
emocional cuja psicobiologia subcortical está hiperativa e descontrolada, tanto em
intensidade como em duração.
A psicopatia, geralmente, se expressa por uma agressão predadora proativa, tipo
sangue frio, enquanto o borderline tem uma agressão reativa, impulsiva, tipo sangue
quente.
O trauma infantil inclui, tanto o abuso (invasão) como a negligência. De uma maneira
geral, as crianças abusadas fisicamente, demonstram afetos negativos, enquanto os
negligenciados, afetos achatados, indiferentes.
Hildyard & Wolfe (2002) observaram que crianças negligenciadas eram mais
prejudicadas do que aquelas abusadas. E que havia uma ligação entre crianças
negligenciadas e personalidades anti-sociais posteriormente. E tais eventos traumáticos
não são circunstanciais, mas cumulativos, indicando que a ansiedade não é aguda, mas
crônica, durante os primeiros anos de vida.
Filley e colab. (2001) investigaram as regiões cerebrais do sistema límbico e
amígdala na expressão da agressividade e o córtex órbitofrontral que controla a
agressividade. Verificaram que muito da expressão da hostilidade é por deficiência do
córtex órbitofrontral em controlar o sistema límbico e amígdala. E que isto está associado à
sociopatia.
Esta deficiência é resultado de um prejuízo em seu desenvolvimento em tenra idade
por um trauma relacional. Há uma deficiência no desenvolvimento do hemisfério D. Este
amadurece antes do E, iniciando no último trimestre da gestação até meados do segundo
ano de vida, quando o E inicia seu maior desenvolvimento, paralelamente, ao hipocampo.
O hemisfério D é dominante para os processos sócio-emocionais inconscientes,
para a regulação do estado físico, para a capacidade de lidar com a ansiedade e também
com o self corporal e psíquico.
O córtex órbitofrontral é a central do cérebro que regula as emoções e seu
desenvolvimento é, positiva e negativamente, moldado por experiências relacionais
precoces. E que ficam armazenadas no sistema de memória procedural implícita, tanto a
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ação como a reação.
A limitação estrutural do hemisfério D incapacita o sujeito a regular suas emoções,
que é central na personalidade agressiva. Geralmente, a ativação do hemisfério D está
associada com emoções negativas onde a auto-regulação destas emoções está baixa nas
personalidades agressivas e anti-sociais.
Uma das conseqüências de longo prazo do trauma relacional precoce é a
incapacidade de integrar estas memórias procedurais, que resulta em outra incapacidade
– assimilar novas experiências, interrompendo o processo evolutivo. É o sujeito que
sempre faz, mas mesmas coisas, não conseguindo variar.
Segundo Emde (1988), toda psicopatologia é por uma incapacidade adaptativa ao
meio ambiente, uma incapacidade de mudar as estratégias, face às demandas.
A comunicação inicial, mãe-bebê, se faz através dos hemisférios D, especialmente
do sistema límbico, e áreas corticais associativas que mielinizam nos primeiros dois anos.
Estas estruturas são especializadas em avaliar faces, olhares e processar comunicação
emocional visual e auditiva.
A neuroimagem em bebê de dois meses mostra ativação do hemisfério D quando
exposto à face de mulher e em bebê de cinco meses, que mostra sorriso espontâneo na
face E, refletindo o hemisfério D, e o choro é acompanhado de ativação do hemisfério D da
mãe.
Estes momentos de “imprinting” são formas rápidas de aprendizagem que,
irreversivelmente, estampam precoces experiências sobre o sistema nervoso em
desenvolvimento.
Durante estes momentos de relacionamentos precoces na interação mãe-bebê,
ocorre uma ativação do simpático com aceleração cardíaca e uma desaceleração pelo
parassimpático, quando frente a um sorriso da mãe. Então, a linguagem entre ambos
consiste de sinais produzidos pelo SNA de ambos.
O SNA, também conhecido por Sistema Nervoso Vegetativo = vegetare = animar,
trazer a vida.
O córtex órbitofrontral não funciona ao nascer, mas como resultado das primeiras
relações objetais. Sua maturação começa no último trimestre do primeiro ano e prossegue
com um segundo período de apego, no segundo ano, quando se dirige ao pai.
O córtex pré-frontal ventromedial é uma área de convergência onde áreas
subcorticais, que geram emoções, fazem interface com áreas corticais que regulam estes
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estados emocionais. Esta regulação se estende além do sistema límbico, envolvendo a
amígdala, hipotálamo e SNA.
Este circuito límbico-autonômico permite que as informações externas (visual,
auditiva, táctil que emanam do objeto) sejam integradas com informações internas
viscerais. E isto ocorre a todo o momento para atualizar uma resposta apropriada ao
contexto. É o processo adaptativo ao meio ambiente.
Quando este circuito regulador das emoções pode ser desorganizado por uma mãe
abusiva e/ou negligente, que não só não brinca com seu bebê, como também induz um
estado traumático duradouro de afetos negativos. Esta mãe não protege suficientemente
seu bebê, como também não consegue protegê-lo de outros abusadores, por exemplo, o
pai.
A resposta psicofísica do bebê ao trauma é composta de dois padrões sequenciais –
uma hiperexcitação e uma dissociação.
No início dispara um alarme para reação de luta pelo ramo simpático do SNA com
taquicardia, hipertensão, hiperpnéia, sudorese de extremidades, dilatação de pupila, etc.
Vocalmente é expresso pelo choro e grito. Concomitantemente temos alterações
hormonais – elevação de adrenalina, noradrenalina, corticóides e catecolaminas. Também
há elevação de vasopressina que potencializa uma resposta paralisante (fuga),
expressando o medo.
Por uma limitação física, este processo acelerado não pode continuar
indefinidamente. E o corpo entra no segundo padrão – a dissociação.
A dissociação equivale a uma fuga interna onde o bebê se retira expressando uma
face de ausência, imobilidade, evitando contato visual, ausência de vocalização e de
relação com os outros. Isto é mediado pelo ramo parassimpático do SNA. É como se o
sujeito estivesse fingindo de morto para se permitir “lamber suas feridas” e se recuperar de
seus gastos energéticos.
Esta desrregulação autonômica intensa, tanto da excitação como da dissociação,
induz intensa alteração no sistema cardiovascular. É como se acelerasse com freio de mão
puxado.
Há dois subsistemas parassimpáticos:
1- “inteligente” ou mamalio (núcleo ambíguo) – facilita comunicação facial, vocal e gestual.
2- “vegetativo” ou reptíleo (núcleo motor dorsal) – desliga metabolismo durante
imobilização, se fingindo de morto.
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No trauma, o desenvolvimento do parassimpático “Inteligente” fica comprometido e o
organismo fica à mercê do reptiliano ou “vegetativo”. Comportamento inibido / receio.
Aqui há uma perda da atenção ao mundo externo e isto está correlacionado à
dissociação. Clinicamente, a dissociação é uma defesa muito primitiva e os traumas
relacionais precoces impedem o desenvolvimento de defesas mais sofisticadas e
organizadas.
Esta dissociação, geralmente está associada a uma submissão e resignação ao
inevitável.
Sabemos que o olhar materno é um potente estímulo para o bebê que pode mediar,
tanto um olhar amoroso como um agressivo. A imagem de uma face agressiva
desencadeia uma reação simpática excitatória e uma defesa dissociativa que vão ser
processadas na memória implícita procedural do hemisfério D visual (lobo occipital) que é o
hemisfério dominante para o condicionamento autonômico da agressividade facial.
Mas também tem, dentro da relação traumática, uma outra expressão facial que é a
face/olhar de terror da mãe. Isto tem um padrão diferente de reação do simpático associado
com hiperativação dos centros de fuga no cérebro da mãe. Ocorre quando a mãe sente que
o bebê é a fonte do alarme de medo e se afasta.
A dissociação é a fuga quando não há para onde fugir, inscrito no hemisfério D, que é
especializado em retraimento e evitação. Esta dissociação ocorre quando há uma intensa
estimulação simpática, como se fosse um choque. E nesta mudança para este estado
dissociativo, a criança perde a capacidade de processar informações, tanto do meio
externo como do interno.
Estas mães tendem a atribuir ao filho, os mesmo impulsos agressivos atuados pelos
homens de sua vida. Um discreto comportamento raivoso da criança é visto como
evidência de que o menino tem um núcleo agressivo e crescerá violento. Assim, elas
pressionam (Identificação Projetiva) seus filhos a acederem ou concordarem com suas
atribuições, ou seja, pressionam para que os meninos atuem a violência atribuída por elas.
As crianças que não sofreram dor física durante o abuso, geralmente assistem as
outras crianças sofridas e são apelidadas de “terapeutas”, enquanto que aquelas que
sofreram fisicamente e se tornaram dissociadas, tendem a infligir a violência nas outras
crianças (Identificação com o Agressor).
Durante os episódios das relações traumáticas, o bebê está em sintonia com o ritmo
destes estados físicos e que são registrados no hemisfério D durante o período critico de
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seu desenvolvimento. E o que é registrado, não é só o trauma, mas também a reação ao
trauma, o mecanismo da dissociação. Tudo isto fica registrado na memória implícita
procedural do hemisfério D.
Diante destes fatos, estes pais também sofreram seus traumas relacionais e que não
foram resolvidos. Isto colabora com a transmissão intergeracional da violência.
Mas todo este quadro de deficiência do hemisfério D, não é apenas funcional, mas
também estrutural ou anatômica. Sabe-se que durante este período critico do
desenvolvimento há uma superprodução de sinapses, em decorrência de uma expressão
genética. Isto é seguido por um processo de poda e manutenção de sinapses, conectado
às influencias ambientais (mãe). E as sinapses que não são usadas, são automaticamente
podadas, seguindo um programa de morte celular – apoptose.
É um processo biológico fundamental onde se elimina o desnecessário, o não usado.
Mas em condições adversas, esta morte celular fica desorganizada e ampliada. Daí, se
dizer que a privação materna induz à morte neuronal. É uma força de expressão, pois se
alguns neurônios não são utilizados na formação de uma rede neural, eles serão,
automaticamente, eliminados pela apoptose. Para não serem eliminados se recomenda
estimular o bebê e estes estímulos irão conectar os neurônios, através das sinapses, e
formar a rede neural correspondente.
Este programa de morte celular é fundamental para remover a superprodução
sináptica não utilizada e permitir uma otimização das conexões e assim, esculpir os
padrões de funcionamento das redes neurais.
É o comportamento materno que regula esta apoptose e a sobrevivência sináptica
impactando os genes que codificam as proteínas que regulam o processo apoptótico e
induz a fragmentação do DNA.
Vários autores demonstraram que a privação materna, nestes períodos críticos,
aumenta o nível de morte celular, dobrando o número de células mortas no córtex. Estas
mortes celulares também são induzidas pelo aumento dos corticosteróides por aumentar a
atividade do indutor pró-apoptótico (Bax) que acelera a morte celular do hemisfério D e,
particularmente, do sistema límbico.
Concomitantemente ao aumento dos corticosteróides há também aumento dos
glutamatos que alteram o metabolismo do Ca++ nos canais iônicos e provocam dano
celular. Se não provocam lesão celular, os receptores de opiáceos, corticosteróides, fator
liberador de corticotrofina, dopamina, adrenalina, noradrenalina e serotonina ficam,
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permanentemente, alterados.
Pesquisas revelaram que alterações no sistema límbico e nos receptores da
dopamina, noradrenalina e serotonina estão implicados na desrregulação da
agressividade.
O hemisfério D, responsável pela regulação do stress crônico, modula a dopamina
subcortical e quando esta aumenta, rapidamente, sob stress, induz uma mutação no DNA
e, conseqüentemente, uma apoptose.
Os traumas relacionais precoces dependem muito da etapa evolutiva do cérebro, por
exemplo, as diferentes conexões entre diferentes centros cerebrais ocorrem em distintos
tempos.
A amígdala já nasce pronta e se conecta com o cingulado (áreas 24,25 e 32) no
segundo mês e o córtex órbitofrontal matura no final do primeiro ano. Se o trauma relacional
ocorre na segunda metade do primeiro ano, irá prejudicar a insula D (área envolvida na
representação do estado corporal) e o cingulado D (comportamento social e amígdala).
Enfim, várias pesquisas têm demonstrado a correlação entre alterações do córtex
órbitofrontal e comportamento agressivo e violência. Isto também está demonstrado pelas
conexões do órbitofrontral com o hipotálamo (que controla o SNA e o sistema de luta/fuga)
e a amígdala (centro do medo e agressão).
Há dois tipos de agressão –
1- afetiva, impulsiva, defensiva ou tipo “sangue quente”.
2- predadora, proativa, ataque, espreita ou tipo “sangue frio”.
E ambos são mediados por circuitos distintos. O primeiro envolve o hipotálamo (lado
simpático do SNA) e o segundo, o lado parassimpático que expressa uma imobilidade
tônica ou dissociação (fuga). A situação piora quando temos, simultaneamente, uma
disfunção límbica que está hiperexcitada pelo estímulo ambiental, e um déficit da
regulação órbitofrontral que falha na inibição da hostilidade.
A amígdala interage com e modula o giro fusiforme, a área visual que decodifica a
expressão facial. Esta amígdala D, especializada em responder a estímulos negativos, é
ativada por expressões faciais não verbais e expressão vocal de medo.
Crianças que experienciam intensa emoções negativas e choros apresentam um
padrão EEG de ativação do lobo frontal D aos 10 meses. O padrão de bater, morder e
chutar, comum às crianças pequenas entre 1,5 e 2,0 anos, declina após este período. Mas
se persistir denota alguma alteração no seu córtex órbitofrontal por não conseguir regular a
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agressividade.
Na adolescência o cérebro se reorganiza, intensamente, quando ocorrem novas
podas neurais. As lesões órbitofrontais ocorridas na infância se expressam aqui com um
quadro que lembra uma psicopatia e, geralmente, o diagnóstico de sociopatia é feito nesta
época.
Sabe-se que o trauma relacional precoce induz uma apoptose com intensa poda
neural na conexão entre córtex e amígdala. Isto é evidenciado na etiologia da síndrome
pós-traumática (PTSD) e nos borderlines.
Zanarini e colab. (1997) evidenciaram que 90% dos borderlines sofreram abuso na
infância. E que há uma alta correlação entre borderline e PTSD.
Uma excessiva morte celular no giro fusiforme, área que decodifica a expressão
facial, pode estar associado à inabilidade do borderline em processar fácies agressiva e o
psicopata, com fácies do medo, por ter morte celular no córtex ventromedial, responsável
pela decodificação do fácies do medo.
Os psicopatas respondem bem ao fácies raivoso, mas não aos fácies do medo. Isto
ocorre porque o córtex órbitofrontral NÃO recebe “feedback” das áreas visuais e auditivas
que expressam o medo, e assim fica incapacitado de inibir o componente autonômico da
agressão.
Esta falha da resposta autonômica à expressão facial de medo e hostilidade nos leva
de volta ao episódio traumático onde houve uma hiperexcitação simpática pelo estado
materno de agressividade e de medo; e a criança se defendeu com a dissociação.
Lembremos que a negligência materna é a forma mais severa de privação e que
induz à morte celular. E nas severas negligencias temos também uma intensa poda das
sinapses da conexão entre o sistema nervoso central e o SNA, produzindo um padrão
único de baixo nível de repouso cardíaco. E isto é uma replicação biológica de
personalidade antissocial que são de alto risco agressivo.
Esta baixa no padrão cardíaco (bradicardia) e na pressão arterial (hipotensão)
encontramos na psicopatia por um intenso desengajamento na dissociação e,
psicobiologicamente, expresso como alteração vagal.
A atividade vagal tem dois subsistemas: um sistema evoluído ou “inteligente” no
núcleo ambíguo, que permite comunicar pela expressão facial, vocalização e gestos; e um
outro sistema mais primitivo, reptiliano ou vegetativo, no núcleo motor dorsal que age
fechando a atividade metabólica.
Mas o trauma relacional precoce inibe o desenvolvimento deste sistema “inteligente”
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e, por conseguinte, há uma predominância do sistema vegetativo.
E o ataque de pânico no adulto acompanhado de medo de enlouquecer ou de morrer
está associado com altos níveis de personalidade antissocial.
O prejuízo do pré-frontal é responsável pela organização da personalidade que
define quem o sujeito é. Estes traumas relacionais precoces afetam o eixo do stress (HPA)
e predispõe às adições de drogas e o abuso destas drogas afeta o mesmo sistema do
comportamento agressivo.
O trauma relacional precoce também pode induzir a uma intensa poda dos dendritos
do corpo caloso anterior que estão crescendo em direção à sua contraparte no hemisfério
E.
Isto produz uma desorganização inter-hemisférica no qual as expressões faciais,
gestos e afetos implicitamente processados no hemisfério D, não são, eficientemente,
transmitidos ao E para um processamento semântico (linguagem). Isto caracteriza o
sintoma da alexitimia.
Se o prejuízo for na parte posterior do corpo caloso, irá comprometer a transmissão
das imagens onde o sujeito vê, mas não lê ou lê e não vê. Ou seja, não consegue uma
conexão entre imagem e leitura semântica.
Tanto a alexitimia como a PTSD tem a mesma alteração do padrão neuroendócrino
e, conseqüentemente, uma superposição. Daí, a alexitimia poder ser encontrada nos
borderlines, drogaditos, PTSD e psicossomático.
Para finalizar, gostaria de relembrar que o trauma provoca uma elevação de
adrenalina, noradrenalina e corticosteróides e estes bloqueiam as sinapses do hipocampo,
impedindo o armazenamento da memória explícita. Isto forma buracos na historicização
e/ou narração de um evento. A presença destes buracos sempre é acompanhada de
ansiedade, que não é simbolizada, é indefinida e sem objeto, agravando mais o quadro de
ansiedade.
O paradoxo do trauma é que ele é intrusivo e estranho, mas enquanto permanece
assim, ele é revivido e cai na repetição (automatismo) sem se tornar compreensível.
Freud (1926) repetidamente descreve o desamparo do Ego, em conseqüência da
perda objetal. Se a mãe é perdida, a criança não se sente, totalmente, desamparada
porque consegue catexizar a imago, a representação materna.
Mas no trauma, não há objeto a ser perdido. A ansiedade é a única resposta. E esta
perda total do objeto protetor constitui a fundação do segundo modelo de trauma, que é
baseado na teoria das relações objetais, já visto acima.
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23. CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ESTADO DE RUTHLESSNESS
Helia Borges (RJ)
Resumo
Este artigo busca problematizar as categorias de necessidade/desejo e de pulsão, a partir
do estado de ruthlessness proposto por Winnicott, no sentido de favorecer uma apreensão
do universo primário do infante integrando categorias como excitabilidade motora e
crueldade que foram deixadas de lado e/ou entendidas como expressão mortífera pelo
saber psicanalítico clássico. Redimensionando questões relativas ao fazer clínico, em
função das demandas contemporâneas, este texto pretende convocar o leitor para uma
reflexão acerca da dimensão intensiva que atravessa a produção desejante colocando em
cena o campo dos afetos como facilitadores do manejo clínico.
Em uma conferencia feita para a BBC (Londres) e publicada em DVD como encarte
no livro Winnicott: Seminários Cariocas, Winnicott (1945/2008) revela sua preocupação em
reduzir o modo de abordar o sofrimento psíquico ao significado, à interpretação de sentido
marcando a urgência do encontro acolhedor entre a mãe e a criança que manifesta seu
afeto. Esta sua posição se apresenta em diversos momentos de seus escritos, não só nas
descrições clínicas, mas na escolha quefaz dos termos a serem utilizados para pensar as
manifestações do infantil.
Neste texto busca-se enfatizar uma perspectiva que leve em conta a condição
nomeada por este autor de ruthlessness, como uma vivência em que a qualidade do afeto se destrutivo ou não - ainda não é considerada pela criança. Ou seja, o que caracteriza este
momento de vida é a força intensiva de seu campo existencial.
Muitas polêmicas têm se realizado ao longo da trajetória do pensamento
psicanalítico buscando se filiar às diferenciações freudianas entre pulsões de ego e
pulsões sexuais, nomeando estas últimas como responsáveis pelos movimentos
autoeróticos. Freud, a partir de 1920 não mais sustentou esta separação privilegiando, em
seu lugar, o dualismo pulsional entre vida e morte. O ego se torna, a partir de então uma fina
camada: superfície extensa que recobre o inconsciente, marcando a definitiva visão
freudiana do ego como corporal (Freud 1933/2010).
No que parece ser uma tentativa de resguardar a infância de um olhar sexualizado,
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que entende a sexualidade como genitalidade, alguns teóricos - via certa interpretação do
pensamento winnicottiano, buscam compor o processo de existir, em sua maturação,
apoiado no que chamam de necessidades egoicas diferenciando-as do que se configurou
como a ordem do desejo.
Acreditamos seja, justamente, o impasse gerado pela cisão pulsional entre vida e
morte o que é, em parte, responsável por esta operação se tornando imperativo propor um
corpo esvaziado de suas potencias dissociativas para afirmá-lo como vitalizado. Revela-se
neste ato o fato de que, para preservar a vitalidade de uma existência se fazendo
necessário apagar seus movimentos de desligamento, de crueldade, de desvio pois
estariam associados, desde tal perspectiva, às pulsões de morte.
De modo diverso, sugerimos que em Winnicott (1978) o termo ruthlessness confere
uma solução para este impasse já que ao impulso vital este autor inclui as violências da
crueza características da expressividade primária.
No belo texto “Confusão de línguas entre o adulto e a criança” Ferenczi (1933/1988)
trabalhando sobre sexualidade ou eroticidade nos oferece um esclarecimento dos
diferentes planos eróticos em que se encontram a corporeidade infantil e a de um adulto.
Este autor nos dirá da experiência traumática, na violência vivida pela criança ao se
aproximar da lógica genitalizada do adulto, na medida em que, a subjetividade deste
estaria atravessada pelo registro erótico da linguagem da paixão diferindo do registro
erótico da criança sustentado na linguagem da ternura. Aqui, mais do que discutir a
questão do trauma, já bastante debatido, nos interessa assinalar esta afirmativa
ferencziana do registro eroticizado também no mundo infantil.
Torna-se necessário implicar-nos um pouco mais nesta lógica, a fim de que seja
possível adentrar na questão aqui proposta, qual seja a de discutir a experimentação de si
através de uma erótica, ou ainda, de uma prática autoerótica reveladora da forças
intensivas de um corpo em sua extensão no mundo.
Acerca de tais considerações, interessa-nos poder construir uma ponte, entre
alguns destes aspectos, privilegiando a conotação erótica subjacente ao campo da
necessidade, ou seja, de como o jogo autoerótico não se dissocia deste aspecto, tendo em
conta a noção de apoio que, ao mesmo tempo, junta e separa o corpo biológico do
psiquismo.
Entendemos, também, que tal tarefa só se torna possível se sairmos de uma leitura
do psiquismo via lógica do significante, fora do registro da representação. Podemos
encontrar um esboço desta questão na correspondência entre Lacan e Winnicott, a partir
de comentários winnicottianos às construções conceituais lacanianas, visualizados
através de excertos da carta escrita por Lacan à Winnicott (LACAN, 1960).

152

Helia Borges (RJ)

Discutindo a contribuição de Winnicott, que evoca as experiências a-significantes
para pensar o primário, Lacan tenta buscar na transicionalidade um apoio para insistir que
a construção do psiquismo, só e unicamente se sustenta na lógica do significante, ou seja,
na distinção entre demanda (necessidade) e desejo.
Como já mencionado Freud, a partir de 1920 associa as pulsões de
autoconservação e as pulsões sexuais como pulsões de vida, solucionando, deste modo, o
impasse no que se refere às conceituações que se posicionaram frente ao esvaziamento
de uma eroticidade nos primeiros movimentos do bebê em direção ao mundo.
É sobre o fracasso deste apoio nas funções corporais, em uma eroticidade física, ou
seja, na conjugação de um corpo vivo onde não se separa a vitalidade de existência que
nos deparamos com as questões atuais da despotencialização crescente da própria
condição erótica do humano. Segundo Tustin (1990), o paroxismo desse fracasso poderia
levar ao autismo, na medida em que o que fracassaria seria o acesso a uma constituição
autoerótica que permitisse a experiência da existência em continuidade com o mundo
(Winnicott), devido à falta de cumprimento do processo alucinatório primário. É preciso que
o ambiente receptivo ao novo ser possa acolher as demandas iniciais que se sustentam
nas alucinações, caos criador como expressões do campo intensivo.
A eroticidade do corpo em relação às demandas primárias, a questão do desejo
como fonte inesgotável de força transformadora e a questão relativa à ideia de um corpo
não-biológico que instala em sua motricidade rítmica um modo de transformar-se no
encontro com o mundo são ideias que nos fazem avançar na direção de perceber este
corpo vivo, pulsional que apropriado de sua erótica exibe sua condição mutável e, portanto,
desviante relativa à multiplicidade característica do estar no mundo.
Trata-se da possibilidade de pensar um corpo implicado na materialidade que se
compõe a partir de zonas, limiares e gradientes em que para além da representação, do
conteúdo ideativo o que se coloca como referência para pensá-lo é o próprio movimento
pulsional acolhido na ritimicidade e no movimento manifestos na transicionalidade do
processo autoerótico, que se faz em planos, em derivações.
Para prosseguir com nossa argumentação em favor de uma compreensão dos
mecanismos pulsionais que, assim, coloque em cena o campo intensivo sustentáculo das
produções desejantes em detrimento das operações de integração do eu tomamos a
questão relativa ao processo alucinatório primário. O que nos interessa aqui é colocar em
relevo as marcas produzidas pelas primeiras relações de objeto nas suas impressões de
prazer e desprazer registradas no corpo do infante pelo modo como este é acolhido pelo
ambiente. São as marcas constituintes que produzirão as trilhas impulsionadoras.
Assim, nesta perspectiva de compreender as forças intensivas como pulsionais,
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podemos dizer que o organismo tem seus ritmos biológicos e é sobre eles que a pulsão irá
trabalhar, é ela que move em seu ritmo, constituindo a corporeidade. Não mais como um
processo de carga e descarga na leitura inicial freudiana, mas a partir da temporalidade
característica dos ritmos, a pulsão aparece como um conceito que permite aproximação
das modalidades tensionais, como por exemplo, na forma pela qual a mãe embala seu
filho, como canta e fala pelos afetos de vitalidade (Stern, 1992), entre outras configurações;
sobre as modulações afetivas e a constituição subjetiva primária, como nas proposições de
D. W. Winnicott (1977; 1978; 1983; 1990; 1990; 1994; 1999), F. Tustin (1990) e D. Stern
(1992).
Segundo Hans (1996), o termo Trieb utilizado por Freud para se referir à pulsão tem
uma tradução delicada na medida em que, além de ser um termo de ampla rede de sentidos
em alemão, sofreu muitas transformações ao longo dos textos freudianos. No entanto, a
questão de vitalidade e força que rege as dinâmicas dos seres tendo como seu ponto de
emergência o corpo e a ideia de imperativo íntimo inscreve o movimento como ato em uma
tensão imanente.
Aqui nos interessa marcar as diferenciações conceituais no que diz respeito aos
termos recorridos como campo de pensabilidade para as concepções de instinto e pulsão.
Alguns autores, ao se referirem às forças implicadas no movimento expansivo da vida, vão
utilizar o termo instinto no lugar do termo pulsão utilizado por Freud no sentido de fazer
valer uma concepção não mais baseada no modelo de homeostase orgânica, mas na
própria constituição errante desse impulso.
Para ir adiante, frente ao que poderia ser colocado como um impasse para a
compreensão destes termos, nas diferentes obras que se seguiram às construções
freudianas e que realizaram um afastamento conceitual dos termos instinto e pulsão,
principalmente, em autores como Winnicott e Deleuze, podemos recorrer ao último
descentramento realizado por Freud, no que tange às leituras desenvolvidas em torno do
universo pulsional, concebendo o psiquismo como sendo movido por um confronto
interminável de forças.
Em Deleuze, a manutenção do termo instinto se faz no sentido de deixar claro que
tal confronto de forças é o que fundamentaria a concepção de pulsão, colocando em relevo,
desta forma, a discriminação do pensamento deleuziano do pensamento lacaniano, na
medida em que Lacan reduz a concepção de pulsão à ordem da linguagem (Birman, 2003).
E em Winnicott, que ao longo de sua obra usa o termo instinto, mas que ao fazer uso
concomitante do termo impulso nos evoca a tonalidade de movimento e intensidade
característicos das experiências primeiras.
Tendo em vista tal proposição, passamos a operar com a categoria de construção

154

Helia Borges (RJ)

de um psiquismo que, não estando dissociado do corpo, sustenta sua produção a partir das
experiências não-integradas realizadas eroticamente no encontro com o mundo, por meio
de seu manuseio através dos objetos: partes do corpo próprio, partes do mundo exterior.
Assim retomamos as contribuições winnicottianas no que se refere às experiências
primárias do desenvolvimento, compreendendo a excitabilidade que atravessa a
constituição de uma corporeidade implicada nos desdobramentos entre o mundo exterior e
o mundo interior nos seus movimentos autoeróticos.
A construção conceitual realizada por Winnicott sobre objeto transicional nos
interessa particularmente, tendo em vista a importância deste para compreender as
experiências vividas pelo infante na sua apropriação de si e do mundo. O confronto de
forças como algo da ordem do pulsional se estabelece neste movimento de apropriação.
Winnicott (1994) no seu texto “Destino do Objeto Transicional”, nos aponta para essas
experimentações a partir de uma metáfora em relação ao leão e sua relação terna com o
osso que vai ser devorado.
A baba que caracteriza a primeira infância cobre o objeto e faz-nos lembrar
do leão [...], que quase parece amolecer o osso com saliva antes de acabar
por dar-lhe fim mordendo-o e comendo-o. É fácil imaginar o leão com
ternos sentimentos de carinho em relação ao osso que será logo
destruído. Dessa maneira, nos fenômenos transicionais, vemos o início da
capacidade de sentimentos afetuosos, com relacionamento instintual
direto mergulhado na repressão primária (Winnicott 1994 p. 46).

Nessa medida poderemos apontar que Winnicott, trabalhando com a posse do nãoeu, realizada através dos jogos transicionais, não deixa de implicar as forças conflitivas e
paradoxais da constituição da existência. A uma leitura do desejo marcada pela falta
Winnicott contribui para uma compreensão do desejo como força, como implicação do ser
na existencia, como perseveração no ser a partir da motricidade do corpo. Nas suas
conceituações sobre o desenvolvimento infantil é este autor que nos fala, com o termo
ruthlessness sobre a crueza, a nudez característica do bebe que, por não estar ainda
operando na lógica do significante, nos revela o campo intensivo que orienta as vicissitudes
do desejo.
Voltando à conceituação de pulsão, por Freud, podemos dizer que este autor tem
como objetivo diferenciá-la da noção de instinto por evocar a ideia de uma força que
impulsiona implicada na borda, no limite entre o corpo e o psiquismo. Assim, podemos dizer
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que Freud, com esta idéia, deixa o campo fisicalista, abandonando o modelo
termodinâmico implicado na noção de homeostase que sustentava a certa visão de
instinto42, para propor a ideia de um organismo que se desdobra a partir de um campo de
forças. Presentifica-se assim, no instinto, a ideia de descarga e na pulsão, a ideia de
satisfação do desejo manifesto com uma afetada urgência e imperatividade que impõe,
pela pressão exercida, o ritmo e o movimento contemplando, diferentemente da noção
usual de instinto, um campo de múltiplos devires.
É a dispersão que marca o movimento pulsional, diversamente da noção
comumente utilizada para o termo instinto, que se define pela previsibilidade de objetivo e
objeto. É justamente pela dispersão da força pulsional que movimentos singulares,
diferenciais, podem se realizar na sua experimentação autoerótica.
É na motricidade, na busca repetida das experiências evocadas, a partir das marcas
deixadas no corpo, que se localiza a manifestação da eroticidade nos movimentos
realizados pelo bebê na descoberta do mundo. Winnicott não expulsa de suas
conceituações, em momento algum, a força erótica (cf. Winnicott 1977, p. 166 - 175) que
atravessa os movimentos de excitabilidade do bebê, movimentos que, para esse autor, se
alternariam com momentos de tranquilidade. Interessa-nos aqui, sustentados na ideia dos
movimentos de excitabilidade, revelar a proximidade do autoerotismo nas fases primárias
do desenvolvimento, como processo de inclusão do mundo como corporeidade manifesta.
Winnicott (1978; 1994; 1999; 1990) ao nos apresentar a concepção de ruthlessness
e un-consern como característicos dos estágios iniciais de desenvolvimento irá enfatizar,
justamente, um campo pulsional onde o movimento para vida se sustenta fora do campo
simbólico, onde desejo e necessidade se fundem através da motricidade do corpo na
busca pela extensão em direção à vida.
Expressão direta de um corpo sensível, poroso, intenso o corpo do bebê em sua
pré-maturidade estaria sempre presente ao longo da vida do sujeito; no entanto, se tornaria
pouco a pouco obscurecido pelas codificações do simbólico - que operam em seu
atravessamento de modo a impermeabilizar o campo de afecções decorrente dos
movimentos autoeróticos do bebê. (Stern, 1992)
Como vimos a respeito das conceituações que são construídas visando a lidar com
as categorias de autoconservação e as questões ligadas à sexualidade, alguns autores, ao
trabalharem com as experiências do in-fans realizam uma separação entre a ordem da
necessidade e a ordem do desejo, ou seja, supõem não só o esvaziamento da condição
erótica, mas também, que os aspectos ligados à produção de si se fariam, primariamente, a
42
A partir da concepção de unwelt estudos etológicos nos apontam, hoje, uma nova leitura da noção de instinto.
Esta perspectiva se apoia na ideia de impulso de modo a colocar no horizonte a mobilidade e multiplicidade de
objetivo e objeto.
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partir das experiências biológicas como se essas estivessem separadas da produção de
um psiquismo colocando, desta forma, o biológico numa anterioridade em relação ao
psiquismo.
Saindo da lógica binária que tem sido utilizada pelo saber clássico da psicanálise ao
operar com as categorias como corpo/psiquismo, fálico/castrado, masculino/feminino,
necessidade/desejo propomos que, além de afirmarmos a não-separação entre corpo e
psiquismo, possamos afirmar, também, a não-separação entre necessidade e eroticidade
em uma releitura do campo pulsional.
Pensar o corpo através de proposições psicanalíticas implica fabricar conceitos que
presentifiquem um corpo erógeno capaz de viver os paradoxos do existir relacionados à
dor e ao prazer,onde ter o objeto é o mesmo que perdê-lo, como nas experiências de
transicionalidade postuladas por Winnicott (1977;1978).
No processo de demolição, referindo-se à Fitzgerald, Deleuze (1974) afirma a
descontinuidade da vida e sua força paradoxal em constituir-se na demolição, positivandoa. Movimento incessante de vida, a pulsão também nos convida a formular a proposição de
um campo, campo como uma fenda aberta, como um “puro acontecimento de superfície
[...]. A fissura não é nem exterior nem interior, ela se acha na fronteira.” (Deleuze, 1974 p.
160).
Trabalhando nesse texto com a noção de não-sentido, o autor quer fazer valer a
importante distinção da relação comumente associada à ideia de não-sentido de falta e de
ausência de sentido que se constrói pela ideia do sentido fundado por essências
universais, seja na busca de posições transcendentes contida na ideia de divino, seja na
ideia de interioridade humana, porque essas posições estariam na evitação da experiência
paradoxal que é a afirmação da vida na alegria e sofrimento característicos.
Assim, retirando o sujeito da interioridade, de posições transcendentes, Deleuze
cede lugar para uma leitura onde o movimento pulsional opera no coletivo, em
singularidades assubjetivas; opera no corpo como lugar de encarnação do acontecimento,
do devir, da transformação perene. Não é por acasoque Deleuze (1985) em suas críticas às
proposições psicanalíticas ligadas à interpretação de sentido – “interpretar em significado
ou em significante” équem nos dirá que “Winnicott mantem-se no limite da
psicanálise”(Deleuze, 1985 p.59).
Um grato elogio, não só em função de suas críticas a um fazer psicanalítico
reduzido às interpretações, ao significante, mas, pelo fato de que estar no limite significa
uma posição de ultrapassagem necessária a um campo que se esgota nas repetições não
diferenciais de seu pensamento.
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24. ABUSO DE DROGAS NA ADOLESCÊNCIA: UMA ABORDAGEM WINNICOTTIANA
Carla Mourão (SP)

Resumo: O trabalho propõe o enfoque do abuso de drogas na adolescência na
perspectiva teórico-clínica desenvolvida por D.W. Winnicott. O abuso de drogas e as
drogadições são assim considerados à luz das formulações do autor sobre as
psicopatologias manifestadas nas áreas dos objetos e fenômenos transicionais. O objetivo
é apontar para as possibilidades abertas pelas contribuições do psicanalista inglês para os
estudos psicanalíticos da drogadição.
Em uma passagem de Infância, um escrito autobiográfico, Tolstoi (1976) desvela,
literariamente, um conflito bem característico do início da adolescência. A ambivalência
desse momento aparece de maneira exemplar no espanto e no mal-estar do préadolescente Tolstoi, diante da incapacidade de seu irmão, já adolescente, em envolver-se
nas brincadeiras infantis, que demandam muita imaginação e, ainda, uma certa dose de
ilusão própria da infância:
“Apesar do sol ardente, levantamo-nos e fomos brincar.
— De que é que vamos brincar? De Robinson — propôs
Liubotchka franzindo os olhos e pulando sobre a relva.
— Não... isso é aborrecido — replicou Volodia. (...)
Não havia dúvidas de que meu irmão se sentia importante;
provavelmente estava orgulhoso de ter montado um cavalo de
caça e fingia estar cansado. Ou talvez tivesse demasiado senso
comum e pouca imaginação para poder divertir-se brincando de
Robinson. (...)
— Mas por que não queres fazer-nos esta vontade? – insistiram
as meninas.(...)
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— Não quero, isso é muito aborrecido — respondeu ele
espreguiçando-se com um sorriso de satisfação.
— Para isso mais valia ter ficado em casa, já que ninguém quer
brincar! — exclamou Liubotchka, que era muito chorona, com as
lágrimas nos olhos.
— Está bem, vamos lá. Mas por favor, não chores, não tenho
paciência para aturar essas coisas.
A condescendência de Volodia não nos proporcionou nenhum prazer. Pelo
contrário, a sua atitude preguiçosa e aborrecida acabou por estragar a graça
da brincadeira. Quando nos sentamos no chão a fingir que íamos à pesca, e
começamos a remar com todas as nossas forças, o meu irmão continuou de
braços cruzados, numa atitude que não parecia nada com a de um pescador.
Fiz-lhe essa observação; mas ele respondeu que não ganhávamos nem
perdíamos nada, nem sairíamos daquele sítio pelo fato de agitarmos mais
ou menos os braços. Sem querer, dei-lhe razão. Depois, quando fui para o
bosque com um pau ao ombro, imaginando que ia para a caça, Volodia
estendeu-se de costas e, pondo as mãos atrás da cabeça, disse que ele,
assim, também imaginava o mesmo. As suas palavras e o seu procedimento
tiraram-nos a vontade de brincar; eram muito desagradáveis as suas
palavras, sobretudo, porque, no nosso íntimo, não podíamos deixar de
concordar que Volodia procedia com sensatez. Eu bem sabia que não se
podia matar um pássaro com um pau, que tudo aquilo não passava de
brincadeira. Mas, a pensar desta maneira, também não podíamos subir para
cima das cadeiras como se fossem carruagens, e, no entanto, parece-me
que Volodia devia lembrar-se muito bem das compridas tardes de inverno
em que costumávamos cobrir as poltronas com grandes mantas,
transformando-as numa carruagem: (...) Quantos obstáculos se nos
deparavam pelo caminho! Como aquelas tardes passavam rápidas e
alegres! Transportados para a realidade, já não existia brincadeira. E se não
houvesse brincadeiras, então, o que havia? (Tolstói, 1976 : 56).”
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Para aqueles que tiveram contato com a obra do psicanalista D.W. Winnicott, o
impasse expresso no questionamento do menino Tolstoi pode soar familiar.
Parece que a pergunta formulada por Tolstoi é respondida, por Winnicott, da
seguinte maneira: “Parto da hipótese de que as experiências culturais estão em
continuidade direta com a brincadeira: a brincadeira daqueles que ainda não ouviram falar
em jogos” (Winnicott, 1975: 139).
Em seu artigo “Transicional objects and transicional phenomena”, publicado pela
primeira vez em 1951, Winnicott já se referia a uma área de experiência para a qual
contribuem tanto a realidade interna quanto à externa, que ele designa pelo termo “área
intermediária”. No entanto, em O brincar e a realidade ele aprofunda bem mais a reflexão
sobre esse espaço, não deixando dúvidas sobre o que lhe interessa trabalhar nesse texto:
localizar o brincar e a experiência cultural, que se expandiria no viver criativo, no tempo e no
espaço da mente humana.
Partindo da suposição de que a realidade interna se localiza virtualmente na mente
ou em qualquer lugar dentro dos limites da personalidade do indivíduo, e de que a realidade
externa está fora destes limites, o brincar e a experiência cultural estão localizados na
terceira área de experiência, que se constitui a partir da relação mãe-bebê.
Para delimitar o lugar do brincar no processo de desenvolvimento, Winnicott
descreve uma sequência de relacionamentos, tendo a mãe neste processo um papel
fundamental. A princípio, o bebê e o objeto estão fundidos um no outro. A percepção que o
bebê tem do objeto é subjetiva e a mãe é a responsável por materializar aquilo que o bebê
está pronto para criar. Ou seja, a mãe, neste momento, se movimenta num incessante ir e
vir entre ser o que o bebê tem capacidade para encontrar e ser ela mesma, esperando ser
encontrada. Se a mãe é capaz de dar continuidade a este processo, sem interrupções, por
um determinado tempo, o bebê passa a experimentar o controle mágico sobre os objetos,
isto é, a ilusão de onipotência. A partir deste estado de confiança que se estabelece quando
a mãe é capaz de cumprir esta árdua função de maneira satisfatória, o bebê passa a
desfrutar de experiências fundamentadas numa espécie de “associação” entre a
onipotência de seus processos intrapsíquicos e o controle que tem sobre a realidade:
“A confiança na mãe cria aqui um playground intermediário, onde a
magia se origina, visto que o bebeê, até certo ponto, experimenta
onipotência. (...) Chamo isso de playground porque a brincadeira começa
aqui. O playground é um espaço potencial entre a mãe e o bebê, ou que une
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mãe e bebê” (Winnicott, 1975: 71).
Este “playground” é nomeado por Winnicott pelo termo “área intermediária”, que é
habitada pelos objetos e fenômenos transicionais que, por sua vez, são definidos como
materialidades e eventos que, ainda que não façam parte do corpo do bebê, não são
plenamente reconhecidos por ele como pertencentes à realidade externa.
Winnicott diz que os objetos e fenômenos transicionais vão, no decorrer do
desenvolvimento infantil, deixando, gradualmente, de ser investidos pela criança, sem, no
entanto, serem esquecidos, mas sim naturalmente abandonados, por perderem o
significado ao se espalharem por todo o campo intermediário entre a realidade psíquica
interna e o mundo externo, a partir de uma vivência compartilhada por duas ou mais
pessoas.
No entanto, Winnicott nos alerta para o fato de que a questão da ilusão/desilusão,
que é de extremo interesse para o bebê humano, a princípio de maneira velada, depois
evidente - na medida em que a principal tarefa da mãe (depois de propiciar a ilusão) seria a
desilusão, permanece por toda a vida dos seres humanos como assunto da máxima
importância, já que ela nunca vai ser totalmente solucionada.
Assim, a tarefa de aceitação da realidade nunca é totalmente finalizada, e ninguém
está livre do conflito de relacionar realidade interna e externa. O alívio da tensão originada
por essa dinâmica infindável é proporcionado pela área intermediária, que abrange a maior
parte da experiência do bebê e da criança, através do brincar nesta área intermediária, e
do adolescente e do adulto no que Winnicott chama de “vida cultural”.
O “vácuo” adolescente: entre o brincar e a experiência cultural:
Podemos observar em muitos indivíduos uma falha na dinâmica da confiança que
restringe a capacidade para o brincar, em função das limitações da área intermediária. Da
mesma forma, há, para muitos, a pobreza de brincadeiras e de vida cultural.
Segundo Winnicott (1975), esse estado de “miséria cultural” está intimamente
ligado ao relativo fracasso daqueles que, sendo parte do mundo da criança, não lhe
forneceram elementos culturais nas fases adequadas do desenvolvimento da
personalidade.
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Nesse contexto, o dilema do pré-adolescente Tolstoi, apresentado anteriormente,
ilustra bem o que se trata de destacar com a apresentação dessa formulação winnicottiana:
Tolstoi parece se encontrar justamente no momento em que o indivíduo, não sendo mais
criança e tampouco adulto, se encontra numa espécie de “limbo”, nisso que chamamos de
“vácuo adolescente”, mas que na verdade, seria melhor designado como “vácuo préadolescente”. Isso porque, a pré-adolescência seja, talvez, o momento mais difícil e
angustiante em toda a experiência da adolescência, na medida em que o sujeito já
reconhece o caráter ilusório que envolve suas brincadeiras, mas ainda não chegou a ponto
de se interessar, ou a ter um acesso maior aos elementos da cultura, que lhe permitam
obter experiências satisfatórias no campo da “experiência cultural”.
Ao mesmo tempo em que Tolstoi não pode mais deixar de considerar o que lhe é
apresentado por seu irmão, poucos anos mais velho, que insiste em apontar elementos de
desilusão e de aproximação de mais um momento crucial no processo de individuação, ele
ainda não experimenta, como seu irmão, alguns prazeres próprios da vida adulta.
Ao longo do texto vemos que o irmão do autor parece encontrar-se em outra etapa
desse processo, já em plena adolescência, contando com alguns recursos oferecidos e
autorizados pelos adultos, o que parece lhe garantir uma segurança maior para prosseguir
no tortuoso caminho rumo à vida adulta. Volodia, por exemplo, foi autorizado pelos adultos
a montar o “cavalo de caça”:
“Volodia montou o cavalo de caça; apesar da firmeza de seu caráter,
perguntou várias vezes, não sem um certo receio, enquanto o afagava:
— És manso de verdade?
Ficava muito bem, a cavalo. Parecia uma pessoa crescida. As suas coxas
envolvidas pelas calças tinham um aspecto impecável. Senti inveja, porque,
a avaliar pela sombra que projetava, eu estava bem longe de parecer tão
altivo.” (Tolstói, 1976: 57)”.
Parece que no caso dos irmãos Tolstoi, aos dois, devem ter sido oferecidos os
mesmos elementos — ainda que em momentos distintos, em função da diferença de idade
—, que, somados às potencialidades individuais e à história de cada um, poderia lhes
garantir a possibilidade de uma “boa passagem” para a vida adulta. Mesmo assim, a
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postura de Volodia transmite um certo tédio e a de Tolstoi uma grande perturbação. Na
verdade, nenhum dos dois parece estar muito seguro quanto aos novos desafios que se
apresentam, a despeito da idealização que Tolstoi faz de seu irmão mais velho. Em outras
palavras, mesmo que o adolescente tenha a possibilidade de contar com um ambiente
suficientemente bom, ainda assim, isso não seria garantia suficiente de sucesso nesse
complexo processo de maturação: o que se destaca nesse quadro é a delicadeza desse
momento peculiar do desenvolvimento humano e todos os riscos que envolvem essa “fase
transicional” (Giovacchini, 1993: 275)”, que chamamos de adolescência.
“Se fizermos tudo o que pudermos para promover o crescimento pessoal em
nossa descendência, teremos que ser capazes de lidar com resultados
espantosos. Se nossos filhos vierem a se descobrir, não se contentarão em
descobrir qualquer coisa, mas sua totalidade em si mesma, e isso incluirá a
agressividade e os elementos destrutivos neles existentes, bem como os
elementos que podem ser chamados de amorosos. Haverá uma longa luta,
à qual precisaremos sobreviver. Com alguns de nossos filhos teremos sorte
se nossa ajuda lhes permitir o pronto uso de símbolos, e o brincar, o sonhar,
ser criativo de maneiras satisfatórias; entretanto, mesmo assim, a estrada
que leva até aí pode ser pedregosa “(Winnicott 1975: 193).
Com efeito, os desafios implicados não são poucos. A princípio, o adolescente já se
depara com a exigência, tanto interna quanto externa, de abandonar as técnicas
adaptativas que lhe serviram na primeira infância, e, ao mesmo tempo, adquirir novos
meios que estejam de acordo com os padrões das interações dos adultos (Cahn, 1999).
Assim, a pergunta de Tolstoi perpassaria, como um eco poderoso e pungente, as
considerações que Winnicott e outros autores fazem sobre a ambivalência e os conflitos
adolescentes: E se não houvesse brincadeiras, então, o que havia?
Quando o objeto transicional é uma droga! :
Winnicott esforça-se por responder a alguns apelos infanto-juvenis, como no
exemplo dado acima, do pré-adolescente Tolstoi (1976). Há angústia no tom da pergunta
do menino, trata-se quase de um pedido de ajuda. É como se ele dissesse: “Estou perdido,
dêem-me uma luz! Dêem-me recursos, a partir dos quais eu possa me consolar, já que
estou abandonando ilusões que me são tão caras e me orientar um pouco, em mais um
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processo de separação!”.
Esta desorientação do adolescente tem a ver com o fato dele se ver obrigado, de
uma hora para outra, a combater em diversas fronteiras, já que seu conflito, além desse
desenrolar no espaço interior, também se passa no âmbito de suas interrelações com o
mundo exterior.
Assim, o objeto externo adquire papel determinante na adolescência, a partir dos
mecanismos da exteriorização e dos conflitos internos deslocados para ele, em suas
diversas modalidades. A saída adolescente dependeria muito da resposta do referido
objeto, segundo seja ele fonte de abertura ou reforço de repetição (Cahn, 1999).
Dessa forma, os adolescentes iniciam o difícil processo de amadurecimento, que
pode resultar, em termos positivos, no encontro de um lugar no socius, ou, de maneira
oposta e, na pior das hipóteses, nas expressões mais patológicas, tais como as
toxicomanias crônicas ou a psicose.
A busca adolescente de novos modos de funcionamento, de outra lei, de territórios
diferentes, encontraria apenas a “esperança decepcionada”, em função da existência do
sujeito estar submetida a um lugar simbolicamente dado, e que, ao mesmo tempo o
alienaria, a não ser no caso do psicótico, que encontraria aí o pretexto para uma errância
sem fim.
“A fuga não é apenas uma ruptura intempestiva do contexto familiar, mas
também a busca de um lugar, um lugar mítico — pode-se pensar no romance
de Kafka intitulado L'Amérique —, de um não-lugar onde seria possível,
segundo a fórmula de D.W. Winnicott, sentir-se real, além do estatuto social
(o endereço dos pais). Busca de um local onde poderiam imaginariamente
ser vividas, ao mesmo tempo, uma existência social e uma aventura
solitária”. (Rassial, 1999: 60).
O senso comum reconhece a dimensão apaziguadora e recuperadora das “viagens
adolescentes”. Mas, para o próprio adolescente, trata-se menos de fazer turismo, de partir
e retornar, do que da conquista de outro lugar: da partida sem retorno. Muitas vezes essa
“viagem” adquire modos particulares, como na “viagem do toxicômano” ou na solução
psicótica. Ou seja, o êxodo adolescente comporta alguns riscos: suicídio, errância
esquizofrênica e refúgios perversos (Rassial, 1999).
Assim, a delinqüência é freqüentemente associada com as “viagens toxicômanas”
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dos adolescentes, em função das últimas serem também uma recusa da situação que lhe é
criada, um modo de evasão de um mundo fechado, a busca de um outro lugar.
Em outras palavras, o efeito buscado na droga seria o da invenção de um campo
espaço-temporal diferente da realidade socialmente organizada e intermediária entre o
interior e o exterior. A droga faria o papel de objeto de transição. Não é por acaso que no
discurso dos toxicômanos as primeiras experiências com drogas são, freqüentemente,
evocadas no campo do brincar. Assim, o uso de drogas encontraria lugar entre as
atividades lúdicas da criança e as atividades socializadas: a arte, a religião, os processos
intelectuais.
Em O brincar e a realidade Winnicott inclui a toxicomania na série das
possibilidades que se descortinam para o indivíduo, a partir do momento em que se inicia o
processo no qual os objeto e fenômenos transicionais se “tornam difusos, se espalham por
todo o território intermediário entre a “realidade psíquica interna” e o “mundo externo”, tal
como percebido por duas pessoas em comum, isto é, por todo o campo cultural”.
“Nesse ponto, meu tema se amplia para o do brincar, da criatividade e
apreciação artísticas, do sentimento religioso, do sonhar, e também do
fetichismo, do mentir, do furtar, a origem e a perda do sentimento afetuoso, o
vício em drogas, o talismã dos rituais obsessivos”. (Winnicott, 1975: 19).
A toxicomania é, portanto, apresentada por Winnicott como uma das possibilidades,
certamente que das menos desejáveis, de engajamento nessa área transicional.
Em uma das raras passagens em que Winnicott se refere, especificamente, ao tema
drogas, por ocasião da apresentação do caso clínico de um adolescente (O caso do
menino do cordão), ele o faz apontando apenas uma questão que ele parece achar
suficientemente relevante para ser desenvolvida:
“A pergunta é: um investigador que efetuasse um estudo desse caso de vício
em drogas, daria a devida consideração à psicopatologia manifestada na
área dos fenômenos transicionais?” (Winnicott, 1975: 36)
Talvez, Winnicott não tenha tido tempo hábil para aprofundar a questão, já que o
texto em que ele a aborda é sua última obra. Mesmo assim, parece que sua pergunta
procede ainda hoje, e que sua indicação sobre a relação entre “a drogadição e a
psicopatologia manifestada na área dos fenômenos transicionais” vem orientando, de
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maneira bastante produtiva, a reflexão de autores contemporâneos no campo da clínica e
da prevenção das drogadições.
Alguns autores retomam a questão do abuso de drogas e da drogadição,
articulando-as, segundo o caminho apontado por Winnicott no O caso do menino do
cordão, à questão da tendência antisocial e dos elementos que envolvem a perversão
dentro desta dinâmica (Outeiral, 1999) ( Seminário Winnicott, São Paulo,dezembro de
1999).
Na perspectiva da drogadição como uma das manifestações da tendência
antisocial, Souza (2003) (Comunicação: Estados Gerais da Psicanálise: Segundo
Encontro Mundial, Rio de Janeiro 2003), opõe um manejo clínico pautado na ética da
responsabilidade à ética do cuidado, privilegiando a última no tratamento destes casos:
Diante de uma situação assim delineada, o remédio que se impõe para o
usuário de drogas é a castração, a valorização do “furo” através da renúncia
ao gozo dos objetos ou da droga. Na perspectiva individual do usuário de
drogas, o caminho para tanto é o caminho de uma análise levada ao seu
termo, na qual o sujeito, ao se deparar com a falta que o causa, passa a
poder prescindir do amparo dos objetos contra a solidão que lhe é
constitutiva. Este é também o caminho pelo qual o sujeito assume a
responsabilidade por seu desejo. Nada a objetar a uma análise deste tipo e
ao remédio que propõe, senão sua precipitação, uma vez que, como
observa Winnicott, diante das tendências anti-sociais, entre as quais
certamente se inclui o uso das drogas, cabe ao analista muito menos o apelo
à responsabilidade do que a atenção ao que ali se expressa como
esperança. Além da função comunicativa e expressiva destacada por
Winnicott nas tendências anti-sociais, há de se considerar também que as
drogas, mais do que objetos de gozo a renunciar, muitas vezes são fontes de
qualidades experienciais que o sujeito necessita para manter a esperança
de constituir para si uma base existencial a partir da qual possa, num
momento posterior, vir a desejar. (...) Dito de uma maneira sintética, a
dialética da castração, ao remeter exclusivamente à dinâmica pulsional e à
indeterminação do objeto que lhe é constitutiva, deixa de lado a questão das
insuficiências do objeto – do outro materno – e das deformações do ego que
delas derivam (Souza, 2003 : 2).
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Por último, citamos Gurfinkel que vê na contribuição de Winnicott para o campo dos
estudos psicanalíticos sobre a drogadição, a emergência de um projeto de pesquisa amplo,
que se baseia no deslocamento do eixo pulsional, da excitação-satisfação oral, para a
problemática da relação com o objeto. Esta consideração destaca o caráter inovador
introduzido por Winnicott neste campo, “ao deslocar a questão da problemática pulsional
para a relação de objeto, ou do fetichismo para a patologia dos objetos transicionais, ou
ainda, do “seio bom” internalizado para a vitalidade do objeto externo” (Gurfinkel, 2007 :
28), abrindo possibilidades a serem exploradas para o aprofundamento do estudo
psicanalítico sobre as adicções.
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25. O DIÁLOGO ENTRE A FILOSOFIA E A PSICANÁLISE43
Márcia Regina Silva Rodrigues (BA)
Resumo
Este trabalho apresenta uma caminhada histórica no qual relata a participação da Filosofia
na criação da Psicanálise. Tem como objetivo responder ao questionamento sobre a
importância da mesma como ferramenta para a clínica psicanalítica, para tanto relata fatos
históricos tomando como base uma metodologia voltada para revisão bibliográfica sobre o
assunto. Todo o contexto teórico do trabalho deságua num resultado afirmativo a questão
norteadora desta pesquisa.
O questionamento acerca da importância da Filosofia como ferramenta para a
clínica psicanalítica foi levantando no curso de Psicanálise Clínica na disciplina de
Introdução a Filosofia e tornou-se a mola mestra para o começo de estudos sobre o tema e
esta pesquisa representa a caminhada deste processo.
Teorias nascem em um determinado tempo histórico e estão por eles
condicionados, quando Descartes, Hume, Hegel, Kant e muitos outros autores
trabalhavam o conceito de sujeito, esta forma de pensar, influenciou profundamente a
reflexão psicológica. Entretanto, nesse período a psicologia não era ainda uma ciência a
parte da filosofia, era conhecida como filosofia metafísica.
A psicologia surge como ciência em 1830, e nesse mesmo período, Freud
apresenta sua contribuição à ciência do séc. XIX, a Psicanálise, que nasce como uma
escola do pensar psicológico que demonstra influências de elementos filosóficos aparece
como uma área do conhecimento que abrangia o estudo do inconsciente humano com o
objetivo de entender as doenças mentais e possivelmente até o próprio homem.
Mesmo seguindo o campo da psicologia no pensamento sobre o sujeito,
diferenciava-se pela exposição sobre o inconsciente, apesar de não negar a existência do
sujeito totalmente.
Freud, cruzando seus estudos psicanalíticos com a filosofia, vê na ideia de
Descartes, “penso logo existo”, o lado do pensar do sujeito naquilo que ele não é, e resume
43
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sua ideia no conceito psicanalítico do “portanto sou onde não me penso”, logo, conceitua o
sujeito com o olhar do inconsciente, distanciando-se do sujeito da filosofia moderna, o ser
consciente passa a ter outro lado, o inconsciente.
Freud não restringiu a Psicanálise somente ao campo da medicina e das ciências
biológicas, ele procurou aprofundar seus conhecimentos a vários campos do saber,
fundamentando sua teoria na relação do campo filosófico ao neurológico.
Baseado num referencial teórico, este trabalho tem como objetivo, descrever
sobre as possibilidades de utilização da filosofia pelo psicanalista.
1. O desenrolar da pesquisa
Passeando pela história filosófica, observa-se muitas contribuições da Filosofia à
Psicanálise, entre elas, a maior herança, advinda do célebre questionamento de Sócrates,
“Conheça-te a ti mesmo!” e a necessidade de conhecimento, deram origem, milênios mais
tarde, a epistemologia e ao idealismo cartesiano, fundamentos da psicanálise.
Ao pensar em filosofia e psicanálise, vem-se em mente que ambos têm a função
de ajudar na colocação do sujeito, com seu aparelho psíquico, seus mecanismos de
defesa, suas fantasias inconscientes, no mundo, ou seja, a psico-análise, “(...) Meu Deus,
meu Deus, a quem assisto? Quantos sou? Quem é eu? O que é este intervalo que há entre
mim e mim?” (Pessoa, 1982, p. 24-25)
Haja vista, que a maior parte da filosofia se baseia no principio de que o ser
humano é transparente a si mesmo, sendo assim não haveria nada de oculto ao próprio ser,
Platão, no entanto, defendia que existia uma parte irracional no homem e que nela
habitavam desejos e instintos violentos, Freud, tomou como base esta concepção e
constatou que o pensamento humano seria dividido, surgindo assim, o conceito de
inconsciente. Platão, nesse sentido, recomendava aos seus discípulos e ouvintes:
Recomendo-hes que se concentrem e se voltem para si (...), que se
persuadam de que as realidades examinadas por intermédio do corpo não são em si
mesmas verdadeiras, pois pertencem ao gênero do sensível e do invisível, e o que é
examinado pela alma, e por seus próprios meios, é, ao mesmo tempo, inteligível e invisível.
(Platão, 1983, p.84b)
E a filosofia não influenciou somente os estudos de Freud, ela aparece em outros
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pesquisadores da psicanálise, como por exemplo, Lacan, que percebeu que o sujeito ao
filosofar sobre sua existência, qual o sentido da vida, sobre o que querem dele, reflete que
há um sentido em toda criação, ou seja, há a manifestação de um desejo, há a ideia de um
outro.
Sempre haverá por trás de um desejo, um outro, como relata Lacan em sua
interpretação da fase “dos porquês”, vivenciada pela criança, segundo ele, a criança não se
interessa pela resposta a sua pergunta, mas nas palavras entre os intervalos, à apreensão
do desejo como desejo do outro somente é possível por meio da escuta do que não é dito,
ou é negado, deslocado ou omitido, denunciado nos intervalos das respostas, o que a
interessa não é a resposta sobre o mundo, mas o desejo. “O sujeito encontra uma falta na
própria intimação que o Outro lhe faz através de seu discurso”. (Lacan, 1979, p. 223).
A filosofia por meio de algumas vias de seus estudos como o Empirismo, o
Racionalismo e a Dialética enlaçam ideias entre as técnicas psicanalistas e suas ideologias
filosóficas. O uso de mitos com o intuito de tentar ilustrar, bem como fortalecer suas teorias,
foi usado por Freud e Jung, em suas explorações da mente humana, do inconsciente, dos
sonhos, do imaginário, como por exemplo, o complexo de Édipo, o mesmo método era
utilizado por alguns filósofos, o famoso mito da caverna de Platão, é um grande exemplo.
De acordo com Vallejo (s/d, p. 51).
O fantasma é o chamariz primordial do sujeito; é aquilo do qual o sujeito gostaria
de falar mas não pode, porque o fantasma estará ali 'para ser visto' e, enquanto é visto, dá o
ser ao sujeito. O fantasma, para Freud e Lacan, é um; e é o fantasma da cena primitiva. O
fantasma da cena primitiva fabula aí – num originário lugar de gozo – a implicância pai-mãe
na qual o sujeito já está implicado nesse corpo de gozo que é o corpo desejante da mãe que
goza da lei do pai.
Continuando o passeio na história, percebe-se que as ideias se entrelaçam
demonstrando que Filosofia e Psicanálise têm muito em comum. O filósofo Platão estava
convencido da necessidade de conhecer o indivíduo e chocava-se do fato de que tão pouco
se sabia sobre a psicologia individual.
Essa sua preocupação em conhecer o individual para assim governar evidencia
princípios fundamentais da psicanálise, observando em sua filosofia traços de repressão,
inconsciente e sexualidade infantil (complexo de Édipo), ficando explícito a imensa
importância que dava ao retorno do reprimido, e não somente identifica-se ideias
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freudianas na ideologia de Platão, este, assim como Jung e Ferenczi via o sonho como uma
tentativa em resolver traumas ou como parte do pensamento para resolver problemas.
Pereira relata que
O que queremos saber é o seguinte: que existe em cada um de nós uma espécie
de desejo terrível, selvagem e sem leis, mesmo nos poucos de entre nós que parecem ser
comedido. É nos sonhos que o facto se torna evidente. (IX, p.572, B)
Freud inspirou-se na doutrina platônica das partes da alma, que para ele
representava o Id, o Ego e o Superego de sua teoria das partes ou órgãos da mente. A ideia
filosófica de que a conduta humana estava ligada a três vertentes e cada uma delas
associada a uma parte do corpo - a Emoção, com sede no coração, os músculos, o fluxo e a
força do sangue; o Desejo, com sede nos rins; e o Conhecimento, com sede no cérebro,
influenciou a teoria de Freud, utilizando das funções vinculares localizadas em partes do
corpo ao desenvolver o conceito de libido.
A teoria psicanalítica também influenciou a filosofia, sendo que o ponto de vista
psicanalítico sobre a questão da subjetividade continua sendo assunto principal para a
filosofia.
Considerações
Partindo do pressuposto de que a filosofia é importante para a clínica
psicanalítica, percebe-se, em toda caminhada desta pesquisa, a grande influência que a
Filosofia teve no surgindo da Psicanálise.
A resposta encontrada ao questionamento levantado no âmbito desta pesquisa
sobre se a filosofia seria ferramenta para o campo psicanalítico, é sim, a Filosofia é uma
importante ferramenta a abordagem psicanalítica, as suas contribuições são de grande
valia ao psicanalista. As reflexões filosóficas, por exemplo, são necessárias no processo
terapêutico. Não há como negar o envolvimento entre ambas, mesmo que às vezes
“inconsciente”, como diria Freud, mas marcadas num contexto histórico.
Por mais que Freud e Lacan relatavam que a psicanálise não deveria ser
comparada com a filosofia e que seguiam percursos diferentes, entretanto, havia um laço
de envolvimento intrínseco existente entre elas. A filosofia aparece como um exercício
analítico e critico que contribui para a sustentação da clínica psicanalítica, pois a mesma
colaborou com Freud e demais seguidores na elaboração das teorias que fundamentam a
Psicanálise.
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Tradução (por Beatriz Borges Fortes):
31 de Janeiro 1992

Caro Dr. Outeiral, foi com grande prazer que recebi sua carta, junto com
sua coleção de estudos sobre D W Winnicott. Muito obrigado.
Acredito que nosso secretário geral mandou detalhes sobre os trabalhos
da Fundação The Squiggle e, posso dizer, que ficaria extremamente satisfeita se
qualquer um de seus colegas que visite Londres entre em contato comigo para que
possamos nos encontrar e trocar ideias. Se qualquer palestra ou seminário estiver
acontecendo em Londres durante a visita, serão meus convidados.
Por favor, escreva e me avise se você estará vindo à Londres. Estou muito
interessado em saber até onde as ideias e e trabalhos de Winnicott permearam a
psicanalise brasileira. Seus trabalhos estão disponíveis em português?
Meu esposo fez uma longa visita ao Brasil, para pesquisas de seu último
livro, publicado recentemente, ele adorou a estadia.
Com boas lembranças
Sinceramente,
Nina Farhi
Diretora
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